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Hola, soc un rupit, el rupit Eixerit. Visc en un bosc d’alzines i pins. El niu el tinc en una alzina de fulla llarga, però 
tinc companys que viuen en d’altres tipus d’alzina: el rupit Etreferit, un vell company, viu en una alzina surera; 
aquest tipus d’alzina es diu així perquè de l’escorça els humans n’extreuen el suro, un material amb el qual fan 
taps per a les ampolles de vi, planxes per penjar-hi fotos i dibuixos, etc. Un altre amic, el rupit Panxapetit, viu en 
una alzina carrasca. En Panxapetit té el millor refilar de tots els rupits, porta quatre anys guanyant el concurs de 
primavera que celebrem tots els rupits quan arriba el bon temps. Per això els humans ens sentiu refilar a la 
primavera. 





El nostre refilar agrada molt als humans. Per això, de vegades ens agafen i ens tanquen en gàbies, que l’únic que 
fan és privar-nos de volar en llibertat, que és el que ens agrada als ocells. Per això, ens distanciem dels humans. 
Tot i així, som un tipus d’ocell bastant sociable comparat amb els nostres veïns, els blauets, que es troben prop 
d’estanys; les mallerengues, a qui els encanta menjar de les menjadores dels humans, o els pardals, que són uns 
trapelles i picotegen les collites de les persones, entre d’altres. Jo soc ja un rupit adult, tinc set anys i, per tant, 
soc tot un adult fet i refet que es troba a la meitat de la vida, ja que els rupits podem viure uns tretze anys. Per 
tenir l’edat que tinc, soc força petitó, només faig uns dotze centímetres. Comparat amb rupits ganàpies de catorze 
centímetres, soc un tap de bassa. El meu pes tampoc m’afavoreix: si voleu calcular la meva massa corporal, tan 
sols peso setze grams. 





Me’n recordo que el dia que el pare i la mare m’ensenyaven a volar jo tan sols tenia dues setmanes, i era tan 
esquifit, comparat amb els meus quatre germans, que tenia por de perdre’m o de no saber arrencar el vol. L’àvia, 
que era molt sàvia, em va explicar una història que havia viscut en un dels seus múltiples viatges. Ella viatja molt 
i, per tant, té les ales molt fortes i molsudes. Em va explicar que, quan era molt més jove i molt més forta, se li va 
acudir un repte: volar per sobre la gran massa d’aigua, o sigui, el mar. Després de volar uns quants dies, esgotada 
i morta de fam, ja que tan sols havia menjat uns quants insectes que havia trobat vora l’aigua i un festuc que hi 
surava a sobre, en l’horitzó, va entreveure una illa i, com que estava molt cansada i començava a notar les ales 
feixugues, va decidir fer-hi una parada. 





Es va aturar en un gran pi que hi havia sobre un monticle relativament baixet comparat amb els de la costa 
mediterrània. Mentre estava prenent la fresca se li va acudir posar-se a refilar. Refilava tant de gust i tan fort i tan 
bé que quatre ocells iguals a ella se li van acostar. 
El rupit que semblava més jove li va preguntar si era com ells, si era una «ropita». Ella, somrient, els respongué 
que tots semblaven de la mateixa espècie, però que ella era una «rupita», no una «ropita». L’ocell més gran de la 
petita colla els informà que depèn del lloc d’on vingui el ropit en diuen d’una manera o d’una altra: que a les Balears 
en deien ropit; a la costa mediterrània en deien rupit, pit-roig o barba-roig; al País Valencià, reiet, reientí o, fins i 
tot, reientinc. Ella els va demanar si es trobava a les illes Balears. Entre tots li van respondre que, en concret, es 
trobava a Menorca, una de les illes mitjanes de l’arxipèlag balear. 





Entre els quatre pit-rojos van fer una espècie de tour a la meva àvia, i li van ensenyar els racons més insospitats 
d’aquell bosc de pins, però quan ella va ressaltar la bellesa d’aquella pineda, els quatre reiets van emmudir i van 
fer un posat moix i pensatiu. Després d’unes quantes preguntes, l’àvia va esbrinar que aquell bosc havia de ser 
substituït per una fàbrica que construiria en poc temps una empresa d’esclops. 
«Això no ho faran mentre jo visqui», va sentenciar la mare de ma mare amb la seva empenta de costum. Però no 
era tan fàcil, atès que els de l’empresa eren moltíssims i molt barroers. Quan anaven a prendre mides, no feien 
res més que beure brics de suc que després acabaven a terra i embrutaven el bosc. Per tant, aquell espai de pujol 
s’havia convertit en l’abocador comarcal. Per sort, l’àvia tenia un pla: per construir tot allò l’empresa d’esclops 
Roger Calçat (així es deia) havia de tenir un pressupost per construir, muntar, dissenyar i, fins i tot, convèncer 
amb suborns si calia. Tots aquells diners bé els devien tenir en algun lloc i, perquè els de l’empresa es quedessin 
sense calés, caldria l’ajuda de tots els ocells. 





El primer dia del pla es van dedicar a treure tota la brossa, que ja s’havia fet mestressa del bosc. La van anar a 
llançar en una planta de reciclatge, però els pit-rojos no aconseguien encabir el bec al forat per on llençaven les 
escombraries, així que van haver de cridar la puput, sempre tan presumida ella amb la seva cresta. Gràcies al 
seu bec tan llarg varen aconseguir reciclar tota la brossa, tot i que al principi els havia costat molt convèncer les 
puputs perquè hi col·laboressin. Deien que no posarien el seu preciós bec en una cosa tan bruta com són els 
contenidors, que el seu bec estava reservat per caçar l’aperitiu d’insectes; però finalment les van convèncer 
dient-los que això era un bé per a casa seva, per al bosc. Durant deu dies no van fer més que transportar i 
reciclar deixalles d’aquells porcs, que cada dia que passava bevien més sucs de pot. 





Fins que l’onzè dia la més jovenassa de les puputs es va quedar atrapada en una trampa que havien posat els 
treballadors de la fàbrica d’esclops Roger Calçat. Per més que maldaven no aconseguien tallar aquells filets de 
plàstic que l’envoltaven. Quan ja estaven ben desesperats, una veu humana va sonar darrere seu. Tots, 
espaordits, varen córrer a amagar-se sota les pedres, sobre els arbres, i sota l’ala d’una gallina que també s’hi 
havia ofert. Però la nena, en comptes de tirar-los rocs, escarnir-los o qualsevol altra malvestat, va alliberar la puput. 
La puput, tota agraïda, se li va col·locar al cap i va indicar als altres ocells que sortissin. Tots van obeir i en senyal 
d’agraïment van entonar els seus millors refilets. Allà varen passar una bona estona fins que la nena va ser cridada 
a menjar per sa mare i tots els ocells van tornar a la feina. 





L’endemà van decidir posar-se amb el pla d’acció de veritat. Estaven escarmentats pel que havia passat el dia 
anterior. Per això, havien de passar al pla d’atac que havia dissenyat la meva àvia. Per dur-lo a terme necessitaven 
l’ajuda de les àligues marcenques. Les àligues marcenques tenen molts col·legues perquè s’adapten molt bé a 
les situacions i a l’entorn i estan repartides per mig món. A més, tenen molt bona vista, saben volar molt amunt i 
passar inadvertides. Així doncs, es van esperar que els treballadors anessin de retirada i, tan bon punt van 
desaparèixer de la seva vista, de la vista dels rupits, les àligues van emprendre el vol. 





Aviat van arribar a la seu de Roger Calçat. Un cop els treballadors van entrar a la seu, les àligues van fer servir la 
seva vista per intentar localitzar els diners. Es van col·locar a l’ampit d’un dels enormes finestrals i es van quedar 
vigilant fins que un home, tot ben clenxinat i amb un somriure tan gran com maliciós, vestit amb vestit d’home i 
que semblava que no tingués genives de tant com reia, va obrir una caixa forta cridant com un boig que qui 
necessitava el banc si ja tenien caixa forta. 





Llavors, una de les àligues va emprendre el vol i ràpidament va arribar on eren els altres. Un cop al bosc, que els 
servia de base, va arribar el torn de les garses. A aquestes sí que havia costat convèncer-les! A elles ja els estava 
bé que l’empresa de calçats posés una fàbrica per substituir el bosc. Així podrien pispar algun calé o alguna joia 
brillant que hi hagués per la fàbrica. Però havien aconseguit fer-les entrar en raó dient-los que el que robarien era 
tota la fortuna d’un milionari i que potser els permetrien quedar-se alguna cosa per a elles soles. 





Les garses van arribar a la fàbrica uns deu minuts després. Quan van ser a l’ampit del finestral van fer el seu crit 
per donar el senyal als blauets, als coloms i als mussols, que es varen posar a donar cops a totes les finestres i 
portes fins que, desconcertats, els treballadors de l’empresa varen donar el senyal d’alarma. El senyor de la clenxa, 
que suposem que era qui donava nom a l’empresa, o sigui, en Roger Calçat, va sortir a correcuita de la sala 
donant pas a les garses, que amb el seu bec van obrir la finestra i van volar en direcció a la caixa forta, van buscar 
la peça que uns moments abans havien vist que feia joc, varen introduir el bec per l’escletxa de la porta i, com per 
art de màgia, la caixa forta es va obrir. Llavors, la garsa que s’havia quedat a fora va fer un crit i les cigonyes, els 
pelicans i els gavians es van envolar en direcció a l’empresa d’esclops. Un cop allà van començar a fer cadenes 
per transportar els diners amb els seus grans becs. 





Que on els van transportar? Molt fàcil, aquesta pregunta! Transportaven la fortuna a ONG ecològiques, a empreses 
el deure de les quals era salvar el bosc, els oceans i els mars, els estanys i els animals de tota mena. Els deixaven 
els diners als rebedors de les bases ecològiques i, menys d’un mes després, una d’aquestes organitzacions va 
comprar el bosc i, per tant, el va protegir de ser malbaratat. 





Els animals, sobretot els ocells de tot tipus d’aquell bosc, ja estaven protegits, després d’haver recollit quatre 
escombraries que havien quedat en un racó. El bosc havia quedat totalment net i verge de qualsevol escombraria. 
L’àvia havia acomplert de sobres amb el seu deure de visitant-turista i la pau va tornar a regnar en aquell bosc. 
I vet aquí un rupit i ves que era eixerit, aquest conte ja fa pudor de florit. 
Satisfeta, l’àvia va acabar el relat amb dues lliçons molt bones d’aquesta aventura juvenil: 
La unió fa la força. 
Xic, escarransit o petit, tu volaràs! 
I al cap de nou dies comptats ja volava tan bé com sé que aquest conte ja s’ha acabat. 





 ENTRE PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICIONALS A CELRÀ 
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Edat: 20 anys 
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Celrà, un municipi petit de prop de cinc mil habitants de la comarca del Gironès i de la plana del Ter, amb una 
església imponent acabada el 1803 al capdamunt del poble i un nucli antic de l’època medieval. Un poble amb un 
paisatge i vegetació insòlits, amb el riu Ter de límit natural al costat nord; veí de Sarrià de Ter i de Girona. Doncs 
sí, així comença una petita aventura al poble de Celrà, concretament al Parc de les Olors. 





Tot començava un dimecres del mes de març, quan marxàvem de l’escola direcció Celrà, ja que teníem una sortida 
al Parc de les Olors. 
En arribar, ens esperaven un munt de plantes aromàtiques i medicinals plantades sota els roures i envoltades 
d’uns boscos i d’un paisatge perfecte, amb un lleuger cant d’ocells i amb escàs soroll de trànsit de cotxes i altres 
vehicles. Observàvem un cultiu ecològic de plantes PAM (plantes aromàtiques i medicinals), amb especial 
incidència a valorar les espècies mediterrànies gairebé oblidades. Amb això conservaven i intentaven evitar la 
pèrdua d’espècies poc vistes o conegudes del nostre entorn i de la nostra terra. Flora útil i fauna auxiliar que a 
vegades passem per alt o a la qual no donem importància, allà són conceptes clau i molt importants. Amb aquests 
petits detalls, vam començar a intuir que la sortida seria interessant i aprendríem valors i conceptes nous com 
l’ecologia, la innovació o la sostenibilitat, entre d’altres. 





La visita començava amb una explicació de cada tipus de planta cultivada en què se’n destacaven els trets i 

característiques principals, així com el sòl, les necessitats, l’ús (ja sigui culinari, medicinal...), i en alguns casos en 

fèiem un petit tast, tocant o mastegant fulles de menta o de sàlvia. A mesura que anàvem descobrint plantes, 

anàvem aprenent coses, com ara que no només hi havia una classe de farigola, sinó que n’hi havia moltes; i allà 

les tenien distribuïdes, ordenades, classificades, en un espai que a simple vista podria semblar un espai rural 

marginal, però hi havia gent que l’havia convertit en un espai de model sostenible per tal de conservar i mostrar 

plantes PAM a escoles, a persones i a tothom que volgués descobrir aquest món. També servia d’ajuda per a 

persones que volguessin aprofitar terrenys sense ús. 

La visita anava avançant, i cada vegada hi vèiem més plantes. Romaní, farigola, camamilla, espígol o menta eren 

algunes de les espècies que anàvem descobrint mentre n’apreníem les característiques, olors i gustos. 





La visita avançava, i jo cada vegada tenia més ganes de començar a treballar en un espai com aquell. En arribar 
al capdavall del camp, i un cop descobertes totes les plantes, tocava recórrer un circuit terapèutic descalços. 
Començàvem amb uns còdols de riu de forma arrodonida i colors típics que transmetien la sensació de relaxació 
i perfecció. Seguíem amb pedretes més petites que ens feien canviar la forma de trepitjar. Tot seguit, recorríem un 
tall ple de sorra i un tall amb vegetació espontània. Llavors, fèiem d’equilibristes damunt d’unes soques i acabàvem 
al mateix lloc on havíem començat feia una estona, però l’arribada era ben diferent de la sortida. 
Aquella volta ens havia relaxat i, a més de compartir somriures i sensacions, havíem descobert el que ens poden 
transmetre unes simples pedres o uns troncs morts. 





Però l’aventura no acabava aquí, ara tocava recollir fulles i flors d’una de les plantes que anteriorment havíem 

observat per fer-ne un oli essencial natural.   Un cop recollides, ens disposàvem a seure en unes taules de fusta 

sota un porxo que hi havia al costat per començar a elaborar el nostre oli. 

En el meu cas, era un oli de farigola, però entre els companys i companyes sortien olis de calèndula, romaní, 

camamilla, espígol... Començàvem se- parant les fulles dels respectius branquillons i tiges per introduir-les al pot 

on més tard abocaríem l’oli. I llavors deixaríem reposar l’oli 40 dies i, un cop passats, el podríem colar i començar 

a utilitzar. Hi havia oli per al mal de cap, per a mucositat, per a dolors musculars, etc. 





Un cop l’oli introduït al recipient i el recipient tancat, recollíem i passejàvem pels boscos del voltant a la cerca i 
captura d’espàrrecs. Així es va crear una espècie de competició per grups per comprovar qui de nosaltres en 
trobava més. Quan ens en vam cansar, vàrem dinar i, en acabat, vam tornar cap a l’escola. Sense adonar-nos-
en, ja havia passat un nou dia que ens havia donat un munt de coneixements i experiències noves. També havíem 
descobert un lloc que abans desconeixíem, però que des d’aquella sortida no oblidaríem. Alguns a l’escola ja 
comentàvem la possibilitat d’anar a fer-hi les pràctiques o alguna tasca de voluntariat, senyal que la sortida ens 
havia agradat. 





Un cop arribat a casa, vaig començar a valorar i observar com en un espai on segurament no hi hauria hagut res 
més que arbres i matolls ara hi havia un espai preciós, amb plantes de la nostra terra i cultura, plantes cuidades 
de forma natural i sense productes químics. Un lloc on fan una tasca d’educació ambiental per a tots aquells 
centres educatius o grups de persones que es vulguin endinsar en aquest món de les PAM. 
També valores la tasca de totes les persones que treballen darrere de projectes com aquests, a vegades poc vistos 
o coneguts. A vegades, altres temes menys importants prenen més importància que projectes com, en aquest cas, 
el Parc de les Olors de Celrà. No només tens en compte que has visitat unes plantes a Celrà, sinó que la persona 
que ens havia fet l’explicació estava ben informada del tema, era simpàtica i sabia portar-te per aquell idíl·lic espai. 
A tu, com a aprenent, et motivava seguir amb la visita. Aquell espai havia estat treballat i plantat per moltes 
persones, i per això, un dia com avui, jo havia pogut posar-hi els peus, tant amb sabates com descalç. Per totes 
aquestes coses, t’adones que hem de valorar més tot el que ens envolta i, sobretot, la natura, perquè dia a dia 
ens sorprèn. 





Actualment, i ara que fa dies que estem tancats a casa per culpa d’una epidèmia que ens té confinats, segurament 
també comencem a observar com canvia la natura sense nosaltres, sense contaminació i altres factors que la 
condicionen. Per això espero que, un cop sortim al carrer, tinguem en compte moltes de les plantes o insectes que 
ens envolten, respectem més la natura i li donem realment allò que mereix, que tinguem una visió diferent i agraïm 
poder viure envoltats d’arbres i plantes. 
Justament avui fa quaranta dies que vam visitar el Parc de les Olors i, per tant, és moment de colar el meu oli de 
farigola i començar a utilitzar-lo. 
Amb això acabo, i espero, com he dit anteriorment, que el Parc de les Olors de Celrà, de mica en mica, vagi agafant 
força per seguir endavant, que cada vegada sigui més conegut i el visiti més públic que es pugui enriquir de 
coneixements i experiències; d’activitats com fer un oli natural essencial, o com crear infusions, o ceres naturals, 
o pastilles de sabó... Tot natural, sense productes químics, ecològic i de proximitat. 
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Fa molt i molt de temps, en el petit poblat de la Santa Creu, hi vivia una família molt pobra. La mare de la família 
havia mort en el moment de donar a llum el seu últim fill ja feia dos anys i mig. Aquest noi es deia Josep i tenia 
una malaltia que feia que es trobés sempre molt més dèbil que una persona normal i corrent; no podia moure’s 
gaire ràpid, sovint no es podia aixecar de terra, li costava pujar escales, etc. En Josep tenia sis germans: en Pau, 
que era el més gran; en Pep, que era el segon més gran; en Joan; en Lluc; en Jan, i la Mar. A causa de la gran 
pobresa de la família i la gran quantitat de germans que tenia en Josep, el seu pare no li podia proporcionar totes 
les medecines necessàries. 





Quan en Josep va tenir set anys, el seu pare ja no es va poder cuidar de tots els fills ni va poder comprar a en 
Josep cap de les medecines. Finalment, el pare, en no tenir cap altra opció per mantenir els seus fills, va decidir 
donar als monjos del monestir de Sant Pere de Rodes el fill que suposava una càrrega més gran econòmicament. 
Així ja no l’hauria de mantenir, perquè se’n cuidarien ells. Dos dies després de prendre aquella decisió, va 
portar en Josep al monestir de Sant Pere de Rodes i el va deixar amb els monjos. Abans de marxar li va explicar 
per què l’hi havia hagut de deixar. En Josep es va posar molt trist en sentir les paraules del pare, però va entendre 
que ho feia per poder mantenir tota la família. 





Els anys anaven passant i en Josep anava aprenent cada cop més coses sobre el monestir de Sant Pere de 
Rodes al costat del seu mestre i mentor. El seu mestre era un dels monjos més respectats i savis de tot el monestir. 
Es deia Francesc, i no només s’havia convertit en el seu mestre, sinó que també havia esdevingut un referent i, 
fins i tot, un pare per a ell. Amb en Francesc, en Josep va aprendre’s totes les parts del monestir, la situació 
geogràfica, les entrades i sortides secretes, les plantes medicinals de l’entorn, la màgia d’aquell lloc i moltíssimes 
coses més. Amb els anys, en Josep es va especialitzar en medicina amb el seu mestre, en concret en plantes 
medicinals, ja que gràcies a les plantes la seva salut millorava cada dia una miqueta més. Tots els monjos del 
monestir estaven impressionats amb la millora d’en Josep al costat d’en Francesc durant aquests darrers anys. 
Només amb dotze anys, coneixia a la perfecció totes les plantes medicinals de la comarca. 





En Josep, en veure que ja sabia tot el que havia de saber d’aquell monestir, va decidir anar a veure món i va anar 
a visitar tots els altres monestirs que va poder. En les diferents comunitats que en Josep visitava, sempre era 
benvingut per tots els monjos. Aprenia tant com podia de cada lloc: els seus costums, les plantes medicinals de 
l’indret, els edificis, els cavallers que el vigilaven, la situació geogràfica, etc. Quan en Josep acabava la 
seva estada, s’acomiadava de tota la gent que hi havia conegut i anava a buscar una altra comunitat que pogués 
ensenyar-li moltes més coses que l’anterior. El seu viatge de monestir en monestir va durar quatre llargs anys en 
els quals en va visitar quaranta de diferents i va aprendre una infinitat de tècniques medicinals amb les plantes. Al 
final en Josep va aconseguir allò que s’havia proposat quan havia marxat: la seva meta havia sigut conèixer a la 
perfecció totes les plantes medicinals del món, i ell ho havia aconseguit amb tan sols setze anys. En Josep era 
conegut a tot el món com un prodigi en les arts medicinals de les plantes. 





En tornar a casa seva, al monestir de Sant Pere de Rodes, en Josep no va poder creure el que veien els seus 
ulls. Es trobava davant d’una situació que mai no s’hauria imaginat en la seva vida. El monestir de Sant Pere de 
Rodes, el poblat de la Santa Creu i tot allò que tenia un significat molt gran per a ell havien estat massacrats, i ara 
eren plens de sang i de gent morta. En Josep va caure a terra i es va culpar per no haver-hi estat en aquell moment 
i per no haver pogut fer res contra aquella massacre. Amb els ulls plorosos, li va semblar veure una silueta a 
l’horitzó. Semblava en Francesc. En Josep ja no sabia si era el seu subconscient que el traïa o si s’estava tornant 
boig. Es va acostar a aquella silueta, la va tocar i va comprovar que era en Francesc, la persona que havia estat 
més propera a ell. Ràpidament el va intentar curar, però en Francesc li va dir que no hi havia temps, que havien 
de ser ràpids si volien salvar tot allò que per a ells era més que una casa: una vida. 





Li va explicar tot el que havia passat, detall per detall. Primer de tot, que uns homes vestits de negre que anaven 
amb uns cavalls blancs els havien atacat per sorpresa, i que ràpidament, amb les seves grans i afilades espases 
i llances, havien mort tothom, que, malauradament, no havien pogut fer res per evitar-ho. En Francesc va dir a en 
Josep que el monestir estava a les seves mans i que havia de reunir totes les persones que pogués i fer el que 
fos per salvar el monestir de Sant Pere de Rodes, perquè aquells bàrbars, abans de marxar, havien dit que 
tornarien al cap de tres anys i mig per acabar allò que havien començat. Amb les seves últimes paraules, en 
Francesc li va dir que havia de ser fort, que havia de pensar que ho podria fer i que confiés en ell mateix. Després 
d’allò, en Francesc va morir amb un gran somriure a la cara als braços del noi. En aquell moment, en Josep estava 
tan desesperat i tan trist que es va desmaiar allà mateix. 





En Josep va estar inconscient durant dos dies i mig. Quan es va despertar va recordar tot el que havia passat. 
Com que havia vist molt de món, va contactar amb tants amics fets durant els seus quatre anys de viatge com va 
poder. Tots els amics, entre els quals hi havia monjos i cavallers, en escoltar la història, van decidir ajudar-lo en 
tot el que poguessin i es van preparar per anar al monestir de Sant Pere de Rodes per reforçar-lo, defensar-lo, 
preparar-lo i assegurar-lo. Quan ja feia dos mesos de la petició d’ajuda d’en Josep, tothom ja havia arribat a Sant 
Pere de Rodes per preparar-se per a la batalla. 





Durant el poc temps que els faltava, totes les persones que havien arribat al monestir per ajudar en Josep van 
començar a treballar durament per preparar-ho tot per al combat. Els primers dies van veure que una de les coses 
més importants que feien falta eren moltes armes per a tothom: feien falta espases, llances, fletxes i arcs. Quan 
ho van tenir tot organitzat per fer les armes, hi van posar fil a l’agulla. Tothom hi va col·laborar. Després de fer 
totes les armes, van continuar per les armadures; feien falta també les armadures, perquè si no estarien molt 
exposats i seria més fàcil que morissin a mans enemigues. Acabades les armadures, van decidir refer les parts 
de paret que havien estat destrossades, ja que sense aquelles parts els enemics ho tindrien molt més fàcil per 
entrar-hi i això els faria molt més vulnerables a l’hora de defensar el mones- tir. En veure que les coses més 
importants ja s’anaven enllestint, van començar a idear diferents estratègies per al combat, que era imminent. 
Cada estratègia que ideaven estava pensada per a una situació diferent i totes van ser pensades amb molta 
cautela per poder matar molts enemics i perquè les baixes dels aliats fossin les mínimes. En estar tot acabat, van 
decidir construir un passatge secret que anés des de la sala principal del monestir fins a una altra muntanya que 
era a un quilòmetre i mig. 





Finalment, va arribar el dia que havien de tornar aquells homes vestits de negre que anaven a sobre d’uns cavalls 
blancs. Tothom estava preparat per atacar quan arribessin els enemics, però a les dues del migdia encara els 
esperaven. Un dels amics d’en Josep, en Marc, va començar a sospitar i va dir que no havien d’abaixar la guàrdia 
encara que de moment no hi vingués ningú. Van tocar les vuit del vespre i encara no havia arribat cap enemic al 
monestir. Tothom ja estava cantant victòria, però en Marc cada cop es malfiava més i més d’aquella situació. Cap 
a les dotze de la nit, quan tothom al monestir ja s’estava adormint, van sentir uns cavalls que corrien a molta 
velocitat i que eren cavalcats per uns homes vestits de negre. En veure això, en Marc, que era un dels pocs homes 
que estava despert, va avisar tothom que ja havien arribat els enemics. 





Des d’una catapulta, una pedra va venir a impactar contra una de les torres del monestir i la va enderrocar. Més 
tard, van començar a caure els primers amics d’en Josep. Després, els enemics van començar a entrar per la 
porta principal del monestir, prèviament destrossada. Ja hi havia molts homes dintre del castell i això feia que 
costés més fer-los fora. En Josep, en no poder lluitar, s’estava amagat en una petita cambra de l’església que no 
es podia trobar des de fora a simple vista. Al cap de dues hores de combat, la majoria dels enemics ja eren dins 
del monestir, incloent-hi el seu capitost, i ho estaven arrasant tot. 





En Josep va sentir passes a l’església. Eren les passes del seu amic Marc i del capitost del bàndol contrari. En 
Marc va intentar colpejar-lo amb l’espasa, però l’altre el va esquivar. Després, el capitost va donar una puntada 
de peu a en Marc i el va fer caure a terra, llavors va brandar l’espasa i es va disposar a matar-lo. En Josep no 
podia acceptar la idea de perdre el seu amic. Es va aixecar, va sortir de la cambra i va agafar l’espasa d’en Marc, 
que havia quedat darrere del seu adversari. En Josep es trobava darrere de l’enemic, va aixecar amb un gran 
esforç l’espasa i l’hi va clavar a l’esquena. Després d’això, en Marc es va poder aixecar, va tornar a agafar l’espasa 
i va tallar el cap del seu adversari. 





En sortir de l’església, en Josep i en Marc es van adonar que encara hi havia un gran nombre d’enemics. 
Aleshores, van aixecar ben amunt la testa tallada, perquè tots els enemics poguessin veure que el seu cap havia 
mort i d’aquesta manera es retiressin. I així va ser, en veure que el seu cap havia caigut, tots els enemics van 
decidir marxar. 





Finalment, en Josep i tots els que van sobreviure a la batalla van anar a ajudar els ferits, incloent-hi els enemics 
que s’havien quedat al monestir perquè no podien caminar o no es podien moure. Al cap i a la fi, tots eren persones 
i cometien errors per una cosa o una altra. Per això, els enemics que van ser curats per les persones que havien 
anat a ajudar en Josep en la defensa del monestir de Sant Pere de Rodes, van romandre al monestir a ajudar en 
tot el que poguessin, a repoblar-lo i a fer-lo més fort que mai. 
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Barcelona, 19 de novembre de 1938 
 
Feia molta estona que intentava tranquil·litzar-la. Sentia els braços esgotats de tant bressolar-la i no sabia què 
més fer perquè deixés de plorar. Entre els plors de la Maria i el xivarri de fora, la Núria va sentir que s’obria la porta 
del carrer, lentament. Era l’Andreu, el seu estimat. 
El soroll de les velles sabates de l’Andreu, arrossegant-se lentament per terra, va captar tota l’atenció de la Núria 
i li va fer ignorar el plor de la filla i el soroll dels carrers de Gràcia. 





L’Andreu es va dirigir cap a la cuina, on eren elles. Va entrar i es va deixar caure rendit a la cadira, amb els ulls 
plorosos i la mirada perduda. 
—No he aconseguit menjar per avui —va dir l’Andreu amb una veu fluixa i trencada. 
—Podem aguantar fins demà al matí. Ja veuràs com trobarem alguna cosa a casa dels meus pares —va respondre 
la Núria. 
—Podràs anar-hi tu? Se’m remou tot només de pensar que una part de la meva família dona suport als feixistes... 
La Núria va assentir amb un mig somriure, intentant que l’ambient s’asserenés, tot i que per a ella tampoc era gens 
agradable que a casa seva defensessin els ideals que els havien dut a la misèria. 





Barcelona, 15 de gener de 1939 
 
Aquell dia, havent dinat, la Núria alletava la Maria mentre contemplava el cel a través de la finestra, intentant 
oblidar per un moment aquell turment. Uns cops de porta i uns crits la van fer tornar a la realitat. 
—Núria! Agafa el que sigui imprescindible, que marxem! Afanya’t! De seguida! —va cridar l’Andreu, alhora que 
arreplegava quatre joies de la seva difunta mare i les guardava al sarró, juntament amb els quatre duros que els 
quedaven. 





Tarragona havia caigut i l’exili s’havia convertit en l’única opció. Marxaven cap a França amb la resta de 
camarades. Soldats, civils, homes, dones, mainada, gent gran; tots sabien que, si s’hi quedaven, la mort era 
segura. 
La Núria no s’ho va pensar dues vegades, es va lligar la nena a l’esquena, va agafar una maleta i va posar-hi el 
pa que els quedava del dia anterior, un grapat de fruits secs, aigua, una muda i l’única fotografia que tenia de tots 
tres. Ja ho tenien tot. S’enduien una maleta i creien que deixaven enrere la guerra i el patiment. 





Sant Pau de Segúries, 28 de gener de 1939 
 
Encara no havia despuntat el dia que ja ens preparàvem per reprendre el camí. Ens dirigiríem cap a Camprodon 
seguint altres grups de gent atemorida que es formaven i es desfeien pel camí. El terra estava glaçat, les 
muntanyes que ens esperaven estaven completament nevades, feia molt fred i estàvem congelats. M’havia passat 
la nit evitant tancar els ulls, atemorida per no poder protegir la Maria d’aquelles esfereïdores temperatures. 
Abrigats amb les mantes, l’Andreu portava la maleta i jo carregava la Maria, embolcallada amb la jaqueta de pana 
del seu pare. Tot i això, els seus plors i tremolors no cessaven. Jo tenia por que se’m tallés la llet i no la pogués 
alimentar. Nosaltres podíem aguantar amb el poc menjar que havíem aconseguit, però la Maria, amb tan sols tres 
mesos, no. 





Estàvem arribant a Camprodon i el camí sortia del bosc. Vam sentir trets. Ens vam tirar tots a terra. No sabíem 
d’on venien ni on anaven. Vaig notar com el pit se m’encongia. Semblava que se’m trenquessin les costelles. Em 
tremolava tot el cos; no el podia controlar. No podia pensar en res. La por m’havia dominat, m’havia fet presonera. 
Van ser els plors de la Maria que em van fer tornar en si. A partir d’aquell moment, un silenci absolut va ser el 
nostre més fidel acompanyant fins al coll d’Ares. 





Va començar a nevar. El vent era insuportable. Tenia la pell de la cara tallada i em costava mantenir els ulls oberts. 
Tenia els peus xops i congelats; no me’ls sentia. La manta cada vegada pesava més. La meva esquena no ho 
suportava. Les cames em fallaven, i quan les sentia, només hi sentia dolor. La idea de no poder-hi arribar em 
voltava pel cap i no em deixava viure. Si no moria pel fred, moriria d’un tret. I si no, per l’esgotament. I a la Maria 
només podria salvar-la l’Andreu. Jo ja estava acabada. 





Passat Molló, la cua de milers de persones avançava molt a poc a poc. En arribar al coll d’Ares hi havia els 
gendarmes, que confiscaven l’armament i escorcollaven tothom. Sentia que mai havia estat tan a prop i tan lluny 
de la frontera, de la llibertat; la tenia allà mateix. Ens faltava molt poc per arribar-hi, però la lentitud amb què 
avançàvem em desesperava. Necessitava creuar la frontera immediatament. No podia esperar més; tant de 
patiment per arribar en aquell punt i ara que hi era el temps s’havia aturat. 





Argelers, 8 de febrer de 1939 
 
Vam baixar dels camions, després d’hores que semblaven inacabables, i els gendarmes ens van fer caminar cap 
a una gran platja que semblava deserta, envoltada per un filferro espinós i amb una porta gegant. Ens hi van fer 
entrar. Havíem arribat? On era allò que ens havien explicat? On eren aquell pa i aquell aixopluc? No em podia 
creure el que veia. Tot eren preguntes sense resposta. Aquelles condicions eren inhumanes. Era impossible 
aguantar sense menjar, sense aigua i amb aquell vent al ras. Era impossible sobreviure-hi. 





Estava exhausta, derrotada, feia dies que caminàvem sense menjar gairebé res, amb unes temperatures 
insuportables, veient que la gent queia a mig camí; gent gran, ferits, malalts, i la Maria s’estava aprimant. Tot era 
un desastre. Aquella platja era l’última cosa que m’esperava. Era una punyalada per l’esquena. L’esperança que 
m’havia fet arribar fins allà havia desaparegut. Ja no em quedava res. M’equivocava: no havia deixat la guerra ni 
el patiment enrere. 





Feia hores que l’Andreu havia anat cap a la porta, on hi havia el camió dels guàrdies, a demanar menjar, i encara 
no havia tornat. Així que vaig anar a buscar-lo. I sí, el vaig trobar, estirat a terra, mort, amb la cara coberta de sang. 
Vaig quedar glaçada. No podia ni plorar. No podia ser veritat. El meu amor, el meu company, el pare de la meva 
filla, era mort. 
La Maria plorava desconsoladament. Em vaig tapar amb les dues mantes per alletar-la i donar-li una mica 
d’escalfor. Em xuclava i mossegava el mugró com no ho havia fet mai. Estrenyia fort els punys contra el meu pit. 
No em sortia llet; se m’havia tallat. 





Platja d’Argelers, un dia de març de 1939 
 
La Núria va aixecar la mirada. Tot el que veia eren penúries; a la sorra només hi havia gent desesperada, malferits, 
malalts i algun mort. L’Andreu també era mort, l’havien assassinat. Ella ja no tenia llet. Estava sola amb la Maria, 
sense res. No hi havia esperança. Res li donava forces per continuar. 





La Maria, plorant, va començar a tossir i a ofegar-se. Li costava respirar. La Núria ho va tenir clar. No permetria 
que la seva filla patís ni un minut més, ni ella tampoc. Es va treure les mantes de sobre i, amb la mirada perduda, 
es va dirigir cap al mar amb els peus descalços i ensangonats. Duia la Maria en braços i, entre els mocs i les 
llàgrimes, sentia la respiració de la filla al coll. L’abraçava tan fort com podia i sentia els seus batecs. L’aigua li 
mullava els peus, i una sensació d’alleujament l’animava a continuar; li donava aquella esperança que havia 
perdut. Li mullava els genolls. Estava glaçada. Mil vidres l’estaven travessant, però no l’aturaven. L’aigua al melic 
la va insensibilitzar: el seu cos es mostrava indiferent davant d’aquelles gèlides temperatures. 
 
De cop, una onada li va fer perdre l’equilibri. 
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