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Records 
 

Cada matí em llevava ben d’hora per anar a comprar el pa. Just quan arribava    

a la cantonada de la Plaça Major, una lleugera flaire de pa recent fet perfumava 

tot l’ambient matiner i em convidava a entrar a l’única fleca del poble. Un cop 

dins, els ulls amables d’en Pere, el forner, em somreien amb complicitat. “La 

teva barra de mig” em deia. M’agradava aquell home, era molt trempat, el seu 

esguard cansat però viu alhora em transmetia confiança. 

 

Al meu poble ens coneixíem tots. Recordo quan anava cap a l’escola i saludava 

a tota la gent que em trobava: el peixater de Ca l’Isidro, el Josep de Cal Manyà, 

la senyora de Cal Bitxo… 

 

- Ei Quimet, cap a l’escola? 

- Si, senyor Pasqual. 

- Aprofita-ho, vailet, fas cara d’espavilat, tu. 

- Passi-ho bé senyor Pasqual. 

 

En Pere, el forner, sempre treia el cap  des de dins de l’obrador i amb les mans 

ben enfarinades em regalava un compliment. Jo sentia una especial atracció 

per en Pere i per la seva feina, i ben encuriosit sempre buscava la manera de 

veure com el forner preparava cada matí aquell pa tan cruixent. Així que una 

vesprada d’estiu, quan tothom surt de casa per aprofitar l’única fresqueta del 

dia, em vaig colar dins l’obrador del forn. Com és de suposar, en un tres i no 

res, en Pere va descobrir el meu amagatall i sense escridassar-me va 

començar a explicar-me els secrets de l’elaboració d’un bon pa. 

 

”El més important és saber barrejar els ingredients i amassar-los amb molt 

d’afecte. L’experiència del forner que coneix perfectament el tacte que ha de 

tenir una massa ben feta és la base per aconseguir un pa excel·lent, no hi ha 

un altre truc.” 
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Aquell estiu vaig aprendre a fer pa. Cada vespre anava a l’obrador i en Pere, 

amb més paciència que un Sant, m’ensenyava amb serenitat els misteris que 

s’amagaven dins d’una massa tendra de farina de blat. 

 

Em vaig anar fent gran. Ara ja no anava a l’escola del poble sinó que estudiava 

a l’institut de la ciutat més propera. La veritat és que m’agradava aprendre, 

llegir, investigar, descobrir coses noves. Sempre havia estat un nen curiós i 

constant, de vegades fins i tot una mica perepunyetes.  

 

Els últims anys de batxillerat a l’institut van ser molt intensos, tenia molta feina: 

deures, exàmens, presentacions, el treball de recerca, la selectivitat... Tot i així 

sempre que podia buscava temps per acostar-me a l’obrador d’en Pere i clavar-

li un cop de mà.  

 

Però va arribar el moment en què la meva vida va fer un gir brusc. Jo tenia 

divuit anys i el meu desig de viure s’estenia més enllà dels turons que 

envoltaven el poble. Havia acabat els meus estudis a l’institut i havia passat la 

selectivitat amb la nota suficient per a poder triar la carrera universitària que 

desitjava. Era el moment de marxar, de començar a forjar un futur encara incert 

que m’estava cridant amb força. Els lligams amb el meu poble eren prou forts 

per a fer-me dubtar, la família, els amics, en Pere..., però les ganes de ser algú 

enmig d’un tot vencien la meva lluita interior. 

 

Vaig decidir marxar. Tenia clar que allò no era la fi del món. Sempre podia 

tornar al meu poble i assaborir els records d’una infantesa entranyable. 

 

Els anys corrien a una velocitat vertiginosa, les meves visites cada vegada eren 

més espaioses. Estava dissenyant la meva vida i els plànols m’allunyaven cada 

cop més de les meves arrels.   
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Havia arribat a ser un bon metge, feia conferències per tot el món.  Em vaig 

especialitzar en la investigació del VIH, potser per la meva condició sexual, i 

gràcies a la meva perseverança en els estudis per aconseguir les teràpies més 

avançades vaig arribar a ser un dels més eminents investigadors del meu país. 

Això em va permetre obrir-me al món. Vaig acceptar l’oferta d’uns dels millors 

hospitals d’Estats Units especialitzat en l’estudi de la SIDA, el Cedars-Sinaí 

Medical Center a Los Ángeles. I me n’hi vaig anar,  deixant enrere el meu 

passat i amb una clara projecció vers un futur encoratjador.  

 

Els anys m’han fet canviar, ja no sóc aquell vailet que jugava amb les seves 

primeres experiències de vida i construïa castells d’un simple granet de sorra. 

Les vivències se m’han anat amuntegat i han anat formant la base, els pilars i 

l’estructura del què sóc avui. 

 

He decidit tornar al meu poble, en tinc moltes ganes. Ho he posposat tantes 

vegades: la feina, la investigació, les conferències, les parelles efímeres tot 

plegat m’ha fet tirar enrere. Però ja n’hi ha prou. 

 

Ja és hora de tornar a casa, de passejar tranquil·lament  sense preocupar-me 

del temps i sobretot d’obrir els ulls als records d’una realitat  viscuda fa molts 

anys. 

 

Baixo del cotxe. Tot està igual, sembla un retrat del poble que vaig deixar 

enrere, sento la mateixa olor del terra humit. Un calfred em recorre tot el cos, el 

nas  se’m posa roig com ho feia quan sortíem al carrer sense abric.  

 

Començo a caminar, casa els pares no és gaire lluny. No m’espera ningú. 

Potser no volen que vingui a veure’ls perquè saben que  ho trobaré tot igual, el 

poble segueix sent com era abans. Sóc jo qui ha canviat. 
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Decideixo fer un tomb per tots aquells carrers i carrerons que em coneixia com 

el palmell de la meva mà. Es fa fosc, no em trobo gaire gent. Alguns no em 

reconeixen, d’altres em fan les típiques preguntes de com va la vida o em 

recorden el temps que fa que no vinc. Jo els dedico a cadascun d’ells un 

somriure i uns breus mots d’afecte i agraïment. 

 

Sense voler-ho, o volent-ho una mica, arribo a la cantonada de la Plaça Major. 

Tot fa olor de pa recent fet. Em vaig acostant imaginant-me la seva aroma i 

queixalades de records m’envaeixen la ment. De cop, sóc a la porta. No s’hi 

veu cap llum a dins. Està tancat. M’és igual, hi vull entrar. Giro el pom cap el 

meu costat dret, res. Ara cap a l’esquerre, funciona, s’obre. Tot està negre, 

busco el llum pertot arreu, finalment trobo  l’interruptor al costat de la porta. 

L’encenc. No em moc, no puc. Començo a recordar. L’ambient farinós 

transforma el forn en un somni, tot està preparat per a l’endemà al matí. Les  

cistelles buides acabaran plenes de dedicació i tendresa, el forn serà ple de 

vida. M’estic una bona estona observant-ho tot, cada detall, cada moment 

viscut…  

 

De sobte sento un soroll. La porta es tanca de cop i una silueta una mica 

corbada se m’acosta sigil·losament. És en Pere. Estem l’un davant de l’altre. 

Els anys ens han transformat a tots dos. Ara ell duu un bastó per a caminar i jo 

duc la barbeta afaitada. No podem evitar haver-nos d’eixugar les llàgrimes. 

Sense dir res, ens fonem en una abraçada tendra i llarga que entre sospir i 

sospir ens fa deixar anar uns quants mots amables. 

- Ja ets aquí. 

- Gràcies, per esperar-me. 

 

 


