
LA TENDRESA DELS RECORDS
—Àvia, àvia!! Quina hora és? —Preguntà l’Elna tota excitada.

—Dos quarts de sis! Aviat vindrà la mare a buscar-te, bonica.

—Àvia!. Perquè no m’expliques què feies al teu poble, els estius, quan tenies nou o deu
anys?

I l’àvia de l’Elna li va dir: «doncs tanca els ulls i escolta...»

Aquell estiu del 1952, jo tenia nou anys.

Com cada estiu,  a  la  Cerdanya,  els  poblets  revifaven amb l’arribada dels  senyors de
Barcelona que posseïen propietats, casalots i cotxes luxosos.

Jo esperava impacient l’arribada de la Magalí, la meva amiga de Sarrià. S’hi estava el
Juliol i tot l’Agost, amb els seus pares i germans, i una minyona que els acompanyava.

Ens agradava molt anar a xapotejar al riu. Sèiem a les pedres i ens remullàvem els peus a
l’aigua... el sol ens escalfava les esquenes i tancàvem els ulls per escoltar els brunzits
dels  abellots  i  la  cantarella  dels  grills.  Respiràvem l’olor  del  bosc  barrejat  amb  l’aire
estiuenc.

A la  Magalí,  el  que  més  li  agradava  de  la  vall  era  la  tranquil·litat  que  hi  traspuava.
Acostumada a  la  vida  frenètica  de Barcelona,  a  la  Cerdanya  hi  trobava descans,  un
reguitzell de colors, cims imponents i, sobretot, m’hi trobava a mi, la Joana.

—Àvia, com recordes tan bé la teva infantesa? Sempre m’expliques records molt tendres,
emocionants, plens d’alegria...

—Doncs... perquè hi ha històries plenes de tendresa que sempre formaran part de meu
passat i futur... i tu, també tindràs records per explicar als qui t’estimen.

Com t’anava explicant, petita, els estius a la Cerdanya eren especials. Acostumàvem a fer
les mateixes coses cada dia.

Cap a dos quarts de dotze ens trobàvem a la plaça de l’església de Riu, el poble més
encisador de la Cerdanya i ens atansàvem fins a la Font de les Rentadores, un safareig
amb una font  de  cinc  brocs  decorats  amb caps  de personatges,  que data  del  1860.
L’aigua que hi brolla, a dia d’avui, encara és fresca i cristal·lina.

Un cop remullades, enfilàvem el caminoi que porta fins al Serrat de les Esposes, un petit
refugi de pastors que servia per resguardar-se en cas de tempestes. Ara, el refugi acull
excursionistes i caminants que s’hi apropen, per contemplar des dels prats alpins de la
serra del Cadí, les vistes imponents que els ofereix la vall.

La Magalí i la teva àvia, s’equipaven amb una petita motxilla carregada d’un bocí de pa,
llonganissa i aigua de la Font. Seguir els corriols costeruts que pujaven fins al refugi ens
donava energia.

Pel camí, passàvem per Can Pous, una masia on hi criaven vaques i cabres. A Can Pous
hi vivia en Tonet amb la seva família, i només apropar-nos al mas, ja ens venia a rebre
amb un  bon tall  de  formatge,  acompanyat  de  la  Puça,  una  gossa que  ens  olorava  i
envoltava tot fent saltirons.

En Tonet, si no havia de col·laborar amb les feines del mas, ens acompanyava fins al
refugi.



L’altra parada obligada de l’excursió, era el rierol que s’escolava per les pedres muntanya
avall.

Amb el desglaç de l’estiu t’hi podies remullar els peus tot i que, al posar-los, et recorria un
calfred  per  tot  el  cos.  Sempre  ens  acabàvem  esquitxant  tots  tres!!!  En  acabat,  ens
estiràvem a l’herba verda i ens deixàvem embolcallar pels rajos del sol de l’estiu. Sovint,
obríem els ulls, miràvem els núvols i jugàvem a encertar quina forma tenien: de balena, de
flor, de drac, d’home amb un nas molt gros...

Un cop revifats per l’aigua fresca, seguíem muntanya amunt a pas lleuger.

A mesura que ens apropàvem al refugi del Serrat de les Esposes, sentíem els repics de
les esquelles de vaques i cavalls, que pasturaven a l’aprop. La Puça, que sempre ens
acompanyava, començava a córrer amunt i avall, a anar a dreta i esquerra, tot bordant
d’alegria.

Encara  mancava  el  darrer  esforç,  un  tram  un  xic  costerut  que  donava  pas  al  prat
encisador on hi reposava el refugi.

—Àvia, i no estàveu molt cansats? —La va interrompre l’Elna.

—I ara!! el poc cansament que dúiem, el compensava l’espectacular vista que ens oferia
l’alçada de les muntanyes.

Tot verd, barrejat  amb el rogenc de les roselles que encara hi  florien, aquella olor de
natura viva, les coloraines de les papallones, els falcons voltejant pels cims més alts...
concedien a aquell paratge natural un entorn pintoresc que ens renovava les energies.

Ja hi havíem arribat i extasiats, ens deixàvem caure damunt d’un mantell verd i fresc, que
ens acaronava els cossos amarats de suor.

I allà dalt, on hi teníem els núvols a tocar ballant en mig d’aquell cel blau, ens sentíem els
més afortunats del món, els més valents, els qui posseíem el dret de respirar l’aire net de
les muntanyes.

—Elna!, em penso que la mare ja és aquí —va dir-li l’àvia Joana.

—Àvia, el proper dia m’expliques una altra història del teu poble, d’acord.

—El proper dia, t’explicaré quins eren els racons que tan sols coneixíem nosaltres, per
anar a collir bolets.
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