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Encara està l’hivern fent-se d’estimar a la vall blanca i assoma de 

quant en quant els seus braços gèlids amb timidesa quan decidim 

celebrar a Bocairent el primer Encontre d’Escriptores i escriptors 

en llengua catalana de la Vall d’Albaida. El fet de triar Bocairent és 

perquè volem recolzar les Trobades d’Escoles en Valencià i per tant 

el lloc d’encontre anual serà el poble de la Vall que done bressol 

aquesta festa de la llengua. 

És un acte d’encontre de lletres amb vocació d’autor i autora no 

professionals. Per tant naix amb la intenció d’acollir a totes i tots 

els escriptors i escriptores nascuts a la comarca que desitgen 

compartir cabòries. El fet de nàixer a una terra, que com la nostra 

és un terreny renadiu, no condiciona l’escriptura. Veritat? Però 

estem segurs que l’abraçada que aquesta terra ens ha ofert des 

de menuts és suficient per deixar solcs a la pell d’aquells i aquelles 

que, per escrit, volen abocar les seues necessitats de ser, estar i 

crear. 

Renadiu és el nom amb el qual s’ha batejat aquest punt de trobada 

comarcal de lletres. Renadiu és la confluència dels senders de la 

paraula que travessen aquesta Vall Blanca. La Vall d’Albaida obre 

un nou encreuament virtual per als viatgers de la paraula. Una 

collita de paraules que no ha estat sembrada expressament ja que 

els llauradors que governen el camp no n’han tingut cura: renadiu 

és la nostrada resposta. És el punt de trobada entre paraules a 

final de vers i a final de paràgraf. Les escriptores i escriptors de 

la Vall d’Albaida obren aquest espai virtual a la mar digital per a 

compartir cabòries, ànsies, estimes, pors, desitjos que habiten el 

cos o l’ànima... textos carregats de paraules d’autor.

Un dels projectes que volem encetar és aquesta publicació digital 

que ara et presentem i que vol tenir com a escenari la Mariola. Tots 

els pobles de la Vall tenen la seua relació personal amb la Mariola 

i per tant li donarem per títol: ‘Les sendes de la paraula, des del 

Benicadell a la Mariola’. 
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Nit al recer de la figuera. Nit insomne mirant el cel.

Nit recordant el dia passat. Nit fent balanç.

Nit gastronòmica omplint la panxa. Nit al voltant d’una simulada taula.

Nit astronòmica omplint la vista. Nit de plena i captivadora Lluna.

Nit d’esforç i incomoditats compensades. Nit amb aranyes compartida.

Nit poètica, embriagadora, emotiva. Nit sorprenent, riallera, divertida. 

Nit d’intimitat, de somnis desitjats complits. Nit de felicitat clandestina.

Nit dolça de germanor, d’amistat assaborida. Nit d’alegria.

Nit de pesar per acomiadament. Nit d’allunyament d’un ser carregat 

d’estima.

Nit llarga mirant núvols, imaginant mil i una històries. Nit bonica.

Nit pensant en el passat i en el present, analitzant la vida. Nit agra.

Nit verda, blanca i fosca. Nit de sintonia amb la natura, que tot ho cura.

nit aL recer
de La figuera deL BenicadeLL

Mariló Sanz Mora
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Clara Rodamons era un poca-solta que no 

tenia imaginació i tampoc tenia dents. Júlia 

Cantonades era una mentidera, filla d’uns 

mentiders. Jaume Camallarga, gran i bajoca, 

s’assemblava al rei del color roig. Tots tres 

estudiaven a l’escola del seu poble, Bocairent, 

abraçats per la verdor i fresca falda de 

l’enigmàtica Mariola, i tots tres eren grans 

amics, fins que un dia la Júlia digué una veritat:

- El Rei Baltasar vingué anit a la voreta del meu 

llit i em digué un secret màgic que no puc contar 

mai a ningú.

Jaume s’espaordí, obrí els ulls com quan els 

melons de tot l’any maduren i rigué de por, 

l’atrapà un cert nerviosisme tímid. En canvi, 

Clara Rodamons no es deixà captivar per una 

de les moltes bajanades de la Júlia, massa 

envejable com per creure-ho, massa verídic com 

per ser cert; a més, Clara era tan poca-solta que 

preferia creure el que havia sentit dir als amics 

de la seua germana gran, que no el que deia la 

seua amiga Júlia la mentidera.

Només quedava una setmana per al dia dels 

Reis. Clara, Jaume i Júlia ja pensaven els 

regals que els hi agradaria tenir. Clara volia 

una col·lecció de productes cosmètics i de 

perruqueria, una nina alta i guapa, com jo quan 

siga gran, la més bonica de totes les xiques 

de l’escola de Bocairent, la que tots els xics 

demanaran com a xicota; molts i variats vestits, 

unes sabates lluentes de xarol per a ella i per 

a la seua nina, i un fum de joguines semblants 

que a l’habitació de la Clara ocupaven molt 

d’espai. Jaume, cara unflada i galtes roges com 

una tomaca, el rei del color vermell, tenia la 

tensió solcant en un vaixell de vela pels núvols, 

els seus pares estaven sempre amb l’ai al cor, 

ell no n’és conscient, però nosaltres sabem que 

pot agafar-li un atac en qualsevol moment, els 

nostres desitjos esdevenen gairebé inútils, un 

nen tan petit i amb la tensió tan alta...

- Jo no et voldré a tu com a xicota perquè no 

tens dents a la boca!!- li digué Jaume a Clara 

sense tallar-se ni un pèl.

- Vols callar, gamba sofrimada, jo de tu 

demanaria als Reis un poal d’aigua gelada 

perquè apagara l’incendi que tens a la cara, 

sembles un pot de suc de tomata fregida.

Jaume, més gran i més bajoca que la poca-solta, 

només callà i s’empassà el que Clara li amollava, 

pensava en els seus regals de reis: un cavallet, 

la col·lecció d’indis i de vaquers, dos cotxes 

de policia amb comandament a distància, tres 

pistoles per defendre’m de la bruixa de la Clara, 

una caixa de llepolies, un joc per a la Nintendo 

del meu germà Rafa i totes les joguines que ara 

se m’obliden, però que també vull tenir.

- I tu, Júlia, què demanes als Reis? Un joc 

complet de les millors mentides contades al 

món dels ninots o el rei Baltasar dormint al teu 

llit i contant-te un secret tan misteriós que no 

pots ni contar als teus millors amics? -digué 

la presumptuosa Clara sempre destacant-se, 

mirant per damunt dels muscles i menyspreant 

a tots els qui no eren materialistes com ella.

Però Júlia sols digué que encara no s’ho havia 

pensat, que hauria de rumiar-ho molt bé, 

perquè els Reis sols poden dur allò que realment 

desitges, un regal que et faça tan feliç que 

el somriure que a la boca se’t dibuixe no és 

ni la meitat de càlid com ho són els teus ulls 

d’innocència. La Júlia Cantonades recordava 

l’escoltet que el rei Baltasar li havia fet dies 

abans, no era cap mentida, però va ser un 

somni? L’autobús trigava a arribar i allí a la 

cantonada hi feia fred, però ella era un poc 

mentidera, per això la poca-solta i el gamba 

fregida no creien el que va dir el rei Baltasar, 

però l’endemà donarien a l’emissari reial una 

carta amb una llista de trenta-dos joguines amb 

el nom de Clara Rodamons i Jaume Camallonga.

- Júlia, no puges a l’autobús? –preguntà el 

conductor a la mentidera.

Els seus pares vivien a un poble de l’Horta, prop 

de la capital. Ella en canvi vivia a Bocairent 

amb la iaia Teresa, que li feia pastissets de 

moniato tan punt entrava el Nadal. De tant en 

tant, anava a Picassent a visitar-los, però no li 

agradava veure’ls allí darrera aquells barrots 

com si foren uns delinqüents, ella volia que 

eL dia de reis
a La VaLL BLanca

Mara Vicent Palmí
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tornaren a la màgia que roman a la Vall Blanca 

i poder gaudir-ne tots junts, eixe era el seu 

anhelat desig.

- Per què el pare i la mare viuen allí? Per què no 

en surten mai? Han fet alguna cosa roïna, iaia 

Teresa? -preguntà la Júlia a la seua àvia. Però 

no obtingué resposta, mai no obtenia resposta.

L’endemà de matí, Clara i Jaume anaren molt 

il·lusionats a lliuar la carta als reis, la vesprada 

anterior havien dibuixat el que volien que els hi 

portaren ja que no sabien escriure. Arribaren 

al peu de la muntanya, on la Mariola esdevé 

sensacions i perfums de pebrella, romer i 

timonet. Allí l’emissari reial i els seus fidels 

acompanyants, els camells, s’havien instal·lat 

per rebre tots els infants de la contornada, i 

es col·locaren darrere de la cua, hi havia molts 

xiquets i xiquetes ansiosos per fer arribar la 

seua missiva als reis mags. Jaume i Clara 

caminaren poc a poc fins arribar on es trobava 

l’emissari reial d’aquells monarques de la 

il·lusió i els lliuraren la carta, però quin ensurt! 

Marxaren d’allí cames afanyeu-se, que màgic 

semblava aquell senyor tan elegant amb un 

barret del qual sobreeixia una ploma blava i 

vestit amb unes teles llargues i lluents, plenes 

de figuretes daurades i pedres precioses. Allí 

assegut, aquella força misteriosa els regalà una 

por innocent. Una vegada ja estaven ben lluny 

d’allí es preguntaren per què no evnia haver 

anat la Júlia.

- Vols que anem a buscar-la? -digué Jaume 

exhalant encara per la correguda que acabaven 

de realitzar. - Jo? Que vinga ella a buscar-nos, 

no? –exclamà Clara, tan orgullosa i majestuosa 

com sempre. Anem al parc, Jaume?

I tots dos marxaren a jugar al parc, entonant 

una cançoneta, rient i esperant que arribés el 

dia de Reis.

- Ding!! dang!! Dong!!

Ja tocaven les campanes de tots els pobles de 

la Vall Blanca, era la vespra de Reis, tots els 

xiquets i xiquetes i no tan xiquets es posaren les 

botes, l’abric i la manta per véncer el fred, i així 

acudir a la cavalcada dels tres Reis d’Orient.

Melcior, Gaspar i Baltasar que venien 

acompanyats de pastorets, patges, cavalls i 

camells, venien d’allà lluny i baixaven poc a poc 

pel camí de l’ermita. Júlia se sentia preocupada, 

tenia al pit una petita il·lusió badada pel temor i 

el seu cor plorava perquè recordà que encara no 

havia pensat quin volia que fos el seu regal. Anà 

a la cavalcada amb la seua iaia Teresa i allí es 

trobà amb Clara poca-solta amb vestit de seda 

brodat d’orgull i prepotència i Jaume cara-roja, 

que destacava de tan gran i tan bajoca. Júlia 

els saludà. Cap dels tres no podia exhalar cap 

paraula, cap gemec d’alegria, d’il·lusió, perquè 

la fascinació els hi havia cosit la boca i l’emoció 

només podia deixar-se entreveure pels ulls, i a 

la Júlia li queien llàgrimes de por de quedar-se 

sense res, sense cap regal, amb les mans buides 

o amb el cor desolat. Baixaren per l’Escalinata 

fins al començament del pont de Sant Blai, on 

travessava una gèlida ventada. Allà estigueren 

un temps que se’ls va fer etern i esgotador 

perquè la curiositat cansava les seues ànimes 

il·lusionades.

Només s’acabà aquella llarga rua, anaren a 

casa cames afanyeu-se, cadascú amb la seua 

família per descobrir al balcó el que els reis els 

hi havien deixat. Tots els xiquets i xiquetes de 

Bocairent corrien pels carrers, per les places i 

pels carrerons, la desesperació els perseguia, 

l’entusiasme de veure els regals, de mirar-los, 

de traure’ls de les caixes, d’assaborir-los. Clara 

poca-solta galopà les escales del seu il·lustríssim 

pis modernista i detallista, buscà i rebuscà, mirà 

i escorcollà fins a la desesperació ingènua de 

no trobar-se res, de trobar-se massa. Hi havia 

moltes caixes, molts regals però cap per a ella, 

esclatà de ràbia en un plor sec i salvatge i anà 

directe al llit per a escabussar la ira davall les 

mantes i el coixí. Jaume tampoc no trobà cap 

caixa per a ell, sortí al carrer i amb llàgrimes de 

bajoca, de pena, de desesperança, preguntà als 

Reis si s’havien oblidat d’ell, dels seus regals.

- Clar que no Jaume! Clar que no!! -li respongué 

una coral veu estranya, profunda i seca dels tres 

Reis alhora.

Júlia visqué una situació semblant, tampoc trobà 

res i galta avall li regalimaren dues llàgrimes 

vives, clares i lluents. Ella creia que era perquè 

no havia escrit la carta als patges així que se 

sentí fins i tot culpable de no haver-ho fet. Se 

n’anà al llit maleint-se de no haver-la escrita.

Però a l’endemà de matí, als tres els esdevingué 

una gran sorpresa. Un regal únic, indescriptible. 

Clara poca-solta, la desvergonyida i la capritxosa 

mellada des de feia temps, descobrí que la seua 

boca tenia dents, ara ja podria menjar llepolies, 

pastissos i els torrons de xocolata que mai havia 

pogut tastar. També podria menjar-se la mona 

de Pasqua, enguany ho faria a les Covetes dels 

Moros o a la font de Massarra o a l’ermita de 

sant Antoni de dalt o de baix o... Quina alegria 

que desprenia, estava realment emocionada.
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- Mare!! Mira quin regal m’han portat els Reis!!

 –exclamà orgullosa i satisfeta.

Jaume descobrí que la seua cara tenia un to 

normal, el color vermellós que sempre havia 

habitat el seu rostre havia desaparegut, la seua 

salut s’havia estabilitzat, la tensió ja no era 

un problema per a Jaume, els seus pares i ell 

passejaven l’alegria pels carrers de Bocairent. 

Era un autèntic regal de Reis.

A Júlia la despertaren els seus pares, li havien 

preparat el desdejuni i havien portat un fum de 

maletes perquè pensaven instal·lar-se a la vida 

de la Júlia per sempre.

A la nit, els tres amics es van reunir al Parc de 

la Derrota i Júlia els confessà el secret del Rei 

Baltasar, qui li havia dit que eixe any els regals 

serien d’allò més excepcionals. Només havien 

de pensar en allò que realment els fes feliços, 

perquè eixe seria el seu vertader regal de Reis, 

però amb la condició que aquest regal no fos un 

objecte tangible, no fos un objecte material.

Aleshores van entendre que el millor regal que 

pots obtenir no té preu, no es pot posar en unes 

caixes de cartró i servir amb una safata. Des 

d’aquell dia ja no són Clara la mellada, ni Jaume 

cara-roja ni Júlia la mentidera, però això sí, 

encara continuen sent amics i sempre ho seran.

Encara se’ls recorda riallers i engrescats 

jugant pel Ravalet i enfilats per la torre dels 

Portuguesos fins arribar a l’ermita de la Mare de 

Déu dels Desemparats.
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Revise el futur

que ens bastiren, per veure

que el passat fa present

i que només nosaltres

podem refer la pedra

dels nostres fonaments

per tal de viure encara

com sabem que volem,

entre barrancs i serres,

on comença la vall.

on comença La VaLL

David Mira i Gramage

HiVern

Llum que s’esmuny en crepuscle precoç,

després d’un breu amanéixer tardà.

Llarga és la nit, dolça és la nostra llar

i el dia és breu i enyoradís de sol.

Els camps silents transpuen la gelor

sota el fullam ressec de l’any somort,

ara hivernat, saba vivent endins

dels vells amics vegetals aturats.

S’alterna el gris ennuvolat del cel

amb transparents dies clars d’un fred pur,

després d’un temps que la pluja potser

s’ha tornat neu a Mariola i l’entorn.

Freda és la pell, però l’interior bull

tot revifant l’espurna d’un nou any.
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Les darreres mores de l’estiu, negres i sucoses, 

pengen dels albarzers que voregen el camí. El 

cercle solar es retalla amb nitidesa innòcua a un 

pam de la serra de ponent. En l’altre extrem de 

la Vall, els tallats del Benicadell es tenyeixen de 

subtils tons rosats que contrasten amb el verd 

blavós de la floresta. Ens comença a arribar la 

remor de l’aigua de la font de Baix. Passat el 

pont, trobem un grapat de bolets arrapats al 

corc d’una vella soca de xop. L’hauríeu de veure, 

la cara de Miquel. Si no en fóra l’ avi, jo mateix 

vos en parlava; imagineu-les vosaltres, però, 

les purnes que li salten dels ulls, i afigureu-vos-

en també la tendresa del somriure. De roviols 

(bella paraula del Comtat) no n’hi haurà prou 

per fer-ne una bona menjada, però sí per a un 

vermudet d’aquells que tant ens agrada de fer 

ans de sopar. Són petits, amb el capell marró 

fosc i gairebé esfèric amagant les làmines 

blanques i delicades en el seu interior (com diria 

el meu amic Conca). Ens refresquem en els dolls 

d’aquell líquid portentós: temperat a l’hivern 

i tan fresquet a l’estiu. És una aigua tova, 

d’aquelles que mai no t’assadollen del tot, ben 

diferent de la que ens arriba a l’aixeta domèstica 

des de l’alcavó de la Mata, dura i feréstega, que 

embossa els cadufs i espatla els queixos. 

A mitjan camí del Puja-soques ens hem aturat 

en una sorollera (cerolera, en diuen en alguns 

llocs, i no sé quin nom m’agrada més) i n’hem 

pres unes quantes fruites, de ben madures, 

que hi havia escampades sobre un llit de fenàs 

secallós. La sorolla és una fruita antiga, i el 

seu perfum m’evoca de seguida un instant de 

la infantesa. Em mire Miquel i m’agrada de 

pensar que un dia ell també recordarà aquests 

moments amb enyor. Encara ha de fer quatre 

anys, i s’entreté en cada cosa que veu: un 

caragol, una pedreta de color vermell, un 

bastonet trencat... En tot hi troba una màgia 

que em resulta alhora familiar i llunyana. Això 

pV�XQ�YHOLQWDGRU��DYL�ʥGLXʥ��EXID�L�ID�URGDU�HO�
bastonet. I agraeix el meu gest de sorpresa 

com la més gran de les recompenses. Ara farem 

XQD�IHVWD�GH�FRQIHWWL�ʥKL�WRUQDʥ��L�DUUDQFD�XQHV�
brosses i les llança enlaire. Un vent lleuger 

se les enduu marge avall i ho celebrem amb 

joia. Les sorolles, si no les coneixeu, són com 

pometes de la grandària d’un gínjol i fan un gust 

agredolç que és una delícia. N’hi ha de roges, 

de groges i de tacades, com les que acabem de 

plegar. 

Costa amunt, trobem el camí desfet per les 

GDUUHUHV�SOXJHV��3RWVHU�ʥGLF�MRʥ�KDXUHP�GH�
IHU�PDU[D�HQUHUH��1R��DYL��ʥVDOWD�HOOʥ��VL�QR�KL�
pots, jo t’ajudaré. Entre gargullers, albarzers, 

pastanagues, fenassos i tota llei de matolls 

travessem un barrancó i arribem a un bancal 

erm i trist. Els rosats de la Penya han pres un 

tiny púrpura. Sobre la carena de l’alt del Morral, 

Miquel m’assenyala l’hemicicle lunar en fase 

FUHL[HQW��9HXV��DYL��V¶HVWj�SUHSDUDQW�ʥGLXʥ�SHU�
a quan siga de nit. No hi havia pensat, jo, que 

fins i tot la lluna s’havia d’entubiar una mica per 

a l’exhibició nocturna. Ara, però, ho veig clar: 

totes les màgies requereixen maquillatge. 

El redolí encés del sol ha començat a amagar-

se rere les serres de Moixent. Ens quedem 

una estona contemplant-lo mentre desapareix. 

Espere en va l’enraonada de Miquel. Ell ni tan 

sols em mira, conscient, segurament, que el 

meu estat d’alerta desfà l’encís: com l’alfarràs 

posicional col·lapsa l’ona quàntica. T’hi has de 

deixar anar, avi... t’hi has de deixar anar. Ara i 

adés esquivem tota mena de brosses invasores 

i molestes... ai! Jo m’hi esforce tant com puc, 

però sé que no n’estic a l’altura: em prenc com 

un destorb les coses que per a ell són noves 

oportunitats d’experimentar, descobriments 

fabulosos. Vet ací que el que jo creia fem: un 

cartutx abandonat per un caçador desaprensiu, 

resulta ser un magnífic coet de castell d’artificis: 

pum... pum! 

Quan arribem al final de la llenca erma, tota 

d’esquelets d’albercoquer que clamen al cel, 

ens hi trobem tres camins. Me’ls conec com la 

palma de la mà. El d’enmig condueix a la bassa 

del Xato, on nadàvem, infants, en els temps 

feliços en què encara no existien les piscines 

i la mar només era un nom de ressonàncies 

llibresques. Em ve al cap el tio Vicent, que em 

va fer saber la diferència entre bassa i viver: la 

bassa s’excava en un terreny pla i no té parets, 

el viver s’excava en un marge i es completa amb 

una o dues parets d’obra: algun dia ho explicaré 

a Miquel i ell ho recordarà. El camí de la dreta 

mena a Suagres, una vella masia que serva 

entre els seus murs dos mil anys de saviesa 

eL xiquet que
escoLta Les fLors

Joan Olivares
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agonitzant i uns quants decennis de progrés 

inclement. Us parlaria ara de Toni, el masover, 

però m’hi hauria d’estendre massa, i compteu 

que ja fosqueja. No em puc estar, tanmateix, 

G¶H[SOLFDU�O¶DFXGLW�GH�O¶KRUWD��HO�PLOORU�DGRE�ʥ
HP�YD�FRQVHOODU�XQD�YHJDGD�ʥ�pV�OD�FHQGUD�GHO�
cigarret... I ara, si voleu, esbrineu-ne vosaltres 

el què de la sentència. El tercer camí és el de 

tornada a la font de Baix. Potser tocaria agafar 

aquest, que ja s’acosta la nit. Tanmateix...

Miquel es torba en totes les coses, 

completament alié a les meues cabòries. 

Ara s’ha aturat i observa amb interés els 

tres camins. El veig tan segur, que no gose 

interrompre’l. Un lleu somriure li il·lumina la 

cara i s’acosta a la soca d’un dels esquelets de 

fusta seca. Les brosses que en creixen al voltant 

també són seques. El terra (els anys que no 

es deu haver llaurat) ha fet una crosta dura i 

blanquinosa. Enmig del sequeral (no hi veig la 

més mínima aparença de bellesa) ha crescut, 

però, una flor modesta. Ell s’ajup, en doblega la 

tija, la trenca i es dreça. L’ha contemplada una 

estona i de seguida se l’arrima a la boca (no ho 

havia dit, la seua relació amb les flors ha estat 

extraordinària des de ben petit, quan gairebé 

no caminava). Ara ha mogut els llavis... deu 

dir alguna cosa que no puc sentir. Se l’acosta a 

l’orella. Diries que l’escolta, i alhora afirma amb 

el cap. Se la torna a arrimar a la boca i ha tornat 

a moure els llavis. I de nou a l’orella. Somriu.

Actua amb la serenitat d’un sherpa al peu de 

l’Everest. Se m’atansa i assenyala amb el dit un 

dels tres camins mentre, amb la seua pronúncia 

clara i esplèndidament  articulada, diu: és per 

ací, cap a munt... cap amunt, avi. 
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aLta tensió

Àngel Company Albert

Creix la flama amb escreix, martelleja, mastega,

Crema crepitant crits

Ofegats fagots fagocita,

Invadeix casa nostra,

El seu odi va en augment.

El foc és un gegant,

Espigola les deixalles

Escurça els arbres, -constreny-,

No podem clissar, malbé,

Tan sols endevinar-los,

Especular.

I   Beatus Ille, primera part d’Alta Tensió
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Passa el temps, -inexorable-, s’arrossega per damunt de nosaltres, 

no demana cap permís, tot oxidat, tan sols udola el vent.

Aquesta terra –anestesiada- no li resten forces més

És vergonya de nosaltres vexada, ultratjada...

Un matoll valent, brolla enmig de la cendra, erigint-se com un gèiser, 

cercant el cel blavós.

Però tot el mal no ha acabat, després de la polseguera vindrà algú a fer-

ne negoci.

Les aus rapinyaires s’apropen amb vehicles de llunes fosques, ul-tratge i 

corbata.

L’alta tensió està a dins meu, -inexpugnable- però prompte s’erigirà com 

un far visible,

a aquestes terres ultratjades.

VI Alta tensió, sisena part d’Alta Tensió
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Aquell era un turó modest, sense cap 

protagonisme, inserit a la vessant sud d’una de 

les serralades que s’estenen de ponent a llevant 

com és habitual a les terres meridionals del nostre 

país. Tot i que amb una certa prominència, el seu 

perfil arrodonit i la seua secundarietat respecte 

als altres pics majors del seu entorn, el feia fora 

dels itineraris que habitualment realitzaven els 

excursionistes d’aleshores, entre els quals em 

comptava, tot i que de forma primerenca, ja que 

en aquell temps començava a despertar-se en mi 

l’interés per la descoberta de la muntanya.

L’accés més definit al turó es trobava a les 

seues caigudes tramuntanals, per on circulava 

una antiga senda empedrada que passava de 

llarg camí d’altres destinacions de superior 

nomenada i prestància. En abandonar la senda 

a una marcada corba, i després d’uns quatre-

cents metres de caminada camp a través entre 

matolls i rodals de pinetons bords, s’arriba a un 

lleuger coll per on s’accedia fàcilment a aquella 

humil i aspra prominència, coronada amb un 

vell i rabassut carrascot de tronc revirat i ple 

de mascara, signe inequívoc d’haver sofert el 

pas del foc, segurament més d’una vegada. Des 

d’aquell pujol poc rellevant i al marge de fites o 

significacions particulars, que per no tindre no 

tenia ni nom, s’albirava tanmateix un paisatge 

plaent i enyoradís, obert a la contemplació dels 

superbs perfils encrestats que es retallen sobre un 

horitzó emmarcat per les altives muntanyes que 

l’envolten. A les davallades de migjorn s’estenien 

tàlvegs plens de bancalons escarransits amb 

murades plenes de solsides, arrabassats a la serra 

pels antics pobladors d’estes terres i on creixien 

velles i rebordonides oliveres entre argelagues i 

estepes. El petit cim, de relleu suau venint des 

del coll d’accés, presenta per contra un pedruscar 

sobtat a les envistes del sol de migdia, i que 

trenca el pas amb un escaló en caiguda d’uns huit 

o deu metres.

En aquella temporada, iniciàtica en el món de la 

muntanya, el meu objectiu habitual consistia a 

assolir el major nombre de cims i col·leccionar 

fotografies de les corresponents pujades, amb 

el somriure de qui ha obtingut el trofeu després 

d’una jornada de cacera. També em dedicava 

a recórrer tota classe de senders senyalitzats 

i d’itineraris autoguiats de la contornada, tot 

emmagatzemant a casa un munt de topoguies, 

plànols i llibres de senderisme. Curiós de mena 

com sóc, volia reconèixer tots i cadascun dels 

indrets d’aquella serralada. 

D’esta forma va arribar que un diumenge vaig 

parar atenció en l’exploració del turó abans 

referit, no tant per la significació particular que 

em poguera reportar, sinó més aïna per completar 

el recorregut íntegre de la serra. Des de la senda 

pròxima vaig poder endevinar indicis de pas entre 

les coscolles i l’estepar i vaig enfilar coll amunt. En 

quinze minuts vaig arribar sense massa dificultat 

a aquella elevació, empetitida front als cims veïns. 

Em va resultar un lloc modest però plàcid, on feia 

de bon estar. Tot i així, després de tres escassos 

minuts, i d’afegir una nova inscripció a la topoguia 

que portava, indicació que aquell lloc ja havia 

sigut trepitjat pels meus àvids peus, vaig girar 

cua disposat a assolir un nou objectiu sense més 

consideracions cap al lloc que abandonava. 

Em disposava a iniciar la baixada, quan entre 

l’escletxa d’un pedrot sortint de terra vaig veure 

un pot de llanda. Vaig pensar en un primer 

moment que es tractaria d’una llauna reballada 

per algun brètol, però quan vaig allargar la mà 

per recollir el residu i portar-lo a un contenidor, 

no vaig poder traure’l i em vaig adonar que es 

trobava molt ben falcat al forat. Acostant-me una 

mica més vaig comprovar que es tractava d’un 

pot metàl·lic amb tapa roscada. Em va vindre al 

cap si és que es tractaria del simpàtic costum 

d’alguns muntanyencs de dipositar missatges 

escrits en llocs assenyalats. No vaig poder reprimir 

la curiositat i el vaig destapar per comprovar que 

al seu interior, efectivament, hi havia una llibreta. 

La vaig obrir i vaig observar que els primers fulls 

apareixien pulcrament escrits, uns fulls que em 

vaig posar a llegir amb interés. 

Ja des de l’inici, el text em va cridar 

poderosament l’atenció. Duia per títol “Records 

malenconiosos d’un muntanyer”. La seua lectura 

em va copsar des de les primeres línies. Recorde 

perfectament el primer paràgraf que feia així: 

“Muntanya estimada, muntanya enyorada, 

muntanya plorada, amb les cames que se 

m’atrotinen per l’edat i el cor que em defalleix pel 

memòries d’un topofíLic

Enric Abad i Lluch
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cansament de l’ànima, encara puc sentir-te des 

d’este senzill i anònim turó; a tu encomane els 

meus darrers dies”. 

Tal començament no responia a la típica consigna 

que s’espera d’un visitant excursionista qualsevol, 

de forma que em vaig sentir fortament seduït per 

aquelles paraules tan nobles i copsadores, escrites 

sobre aquell discret quadern amagat, i em vaig 

capbussar en l’escrit. Es tractava de tota una 

declaració de qui es manifestava cansat de la vida, 

al temps que feliç d’haver-la viscuda. Indicava 

que arribat al llindar de l’existència conscient, al 

seu autor li impel·lia ara la necessitat d’expressar 

sentiments, coneixements i experiències. Escrivia 

també que la seua minvada condició física ja sols 

li permetia assolir petits cims com aquell, en el 

qual havia trobat recer per als seus pensaments, 

envoltat d’un muntanyam que li inspirava i 

reconfortava. Continuava dient que es trobava 

bé escrivint en aquell lloc i que entregava les 

paraules a la pròpia muntanya, que si algú les 

llegia sabria respectar-les, i que no li preocupava 

si al final es perdien entre les pedres, que 

almenys haurien servit per fer un darrer exercici 

de recordança que li mantiguera viu l’esperit que 

durant tants anys l’havia acompanyat per serres, 

pics i crestalls. Jo continuava embadalit amb el 

text, admirat per aquelles paraules que semblaven 

escrites des del cor d’algú ple de saviesa. D’alguna 

manera em vaig sentir una mica com si estiguera 

participant d’un comiat. Aquell a qui estava llegint 

s’acomiadava, i per designis del destí m’havia 

correspost a mi escoltar el seu darrer adéu. 

M’infonia un profund respecte tot allò.

        

A partir d’ací el text relatava com des de la seua 

joventut l’autor no havia tingut altra afecció que 

trescar per serrades i muntanyams. De menut els 

sues pares li van saber transmetre l’estimació i el 

respecte cap al món de la muntanya, tot i que des 

de la vessant de qui en depén, atès que havien 

estat masovers d’una finca a un tossal de serra. 

Seguia l’escrit explicant com durant la infantesa 

va recórrer tots els cims dels voltants del mas, 

cosa que li va generar una especial habilitat per 

a l’orientació i la desimboltura muntanyenca. 

Continuava contant que ja en edat de treballar 

va entrar a una fàbrica fent de sis a sis, i que per 

suportar el tedi de la manufactura fabril, tots els 

diumenges i festius tenia la necessitat d’ascendir a 

un cim assenyalat, recórrer una cresta aristada o 

trepar fins a una balma encinglada. D’esta forma 

el desconegut protagonista va anar guanyant una 

reconeguda experiència, que es va fer més palesa 

encara quan durant molts anys va participar 

activament en diferents entitats excursionistes 

de la seua comarca, on es va involucrar en la 

promoció de l’afecció a la muntanya, la nostra 

muntanya mediterrània, deia, d’una forma 

conscient i respectuosa. A continuació indicava 

que volia recordar aquells llocs que li havien 

resultat especialment encisadors, aquells indrets 

muntanyencs on havia pogut sentir els batecs 

feréstecs de la natura, o aquells altres on l’havia 

envaït un alè de pau i serenor, tan necessaris 

per a combatre el tràfec que inunda la major 

part de la nostra existència. El text acabava 

sense estar signat per ningú i semblava com si 

es tractara realment del pròleg o la presentació 

d’algun treball que començava una persona en les 

acaballes d’una llarga i intensa vida. Amb respecte 

vaig retornar la llibreta al pot i el vaig tancar amb 

cura. 

Quan me’n tornava cap a casa no podia llevar-me 

del cap la troballa d’aquell manuscrit inacabat, i 

durant tota la setmana vaig estar dubtant entre 

oblidar-ho i no pegar-li més voltes, o acudir de 

nou a aquell turó mig perdut per comprovar si hi 

havia continuïtat. 

Com era previsible, va pesar més la forta 

curiositat que m’inspirava l’assumpte i d’esta 

forma al diumenge següent, tot renunciant a 

altres destinacions programades, de nou em 

vaig acostar a aquell lloc sense nom. Una certa 

excitació m’envaïa quan destapava el pot. Una 

vegada oberta la llibreta vaig comprovar amb 

satisfacció que efectivament l’anònim autor 

havia continuat escrivint. Començava ara el 

que pareixia el primer capítol d’una sèrie de 

descripcions de llocs significatius per a l’autor, 

tal i com havia expressat a la introducció de 

la setmana anterior. Parlava de la majestuosa 

serra de Mariola, encimbellada pel Montcabrer, 

tot indicant rutes amagades que no apareixien a 

les guies publicades, on es descobrien paisatges 

íntims i entorns agradosos vora masos que pel 

seu enderrocament passaven desapercebuts 

als senderistes. També de totes les fonts i 

brolladors, i dels llocs amagats on creixien 

espècies de plantes secretes per als beuratges 

espirituosos. Descrivia amb tota classe de detalls 

la ubicació de les caves de neu i altres antigues 

construccions, fins i tot algunes d’elles encara 

sense identificar pels investigadors. I tots els 

itineraris eren acompanyats de delicats plànols 

dibuixats a mà que feien més entenedores les 

descripcions. Per a mi, un novençol en matèria 

de coneixements geogràfics, aquelles detallades 

descripcions, on es traspuava una extraordinària 

sensibilitat per l’apreciació del paisatge i els seus 

diferents elements, resultaren tota una descoberta 

apassionant. D’esta manera, vaig transcriure 

tota aquella informació al meu bloc de notes i a 

partir del cap de setmana següent comencí a fer 

els recorreguts mostrats pel meu anònim guia, el 

qual emprava tal delicadesa a les descripcions que 

m’obligava a parar esment en els detalls petits i 

subtils, obsequis que ofereix la muntanya a qui la 
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visita amb calma i que sovint queden amagats de 

qui camina amb presses.

Un altre diumenge de nova visita al turó vaig 

tindre una nova il·lusió en veure escrit un nou 

capítol dedicat al Benicadell, altiu estendard 

sobre les comarques diàniques, que era com al 

meu desconegut tutor li agradava descriure’l. 

Igualment descrivia amb tota classe de detalls 

i delicadesa un seguit de senderols per accedir 

a aeris i curiosos pujols gens visitats, així com 

a corrals, perduts amagatalls cabrers, pintures 

rupestres en balmes recòndites o restes 

d’edificacions medievals mig sepultades pel pas 

del temps, tot llocs d’un veritable interés i gran 

bellesa. Sense pensar-m’ho vaig dedicar tots 

els meus diumenges a la recerca dels indrets 

meravellosos mostrats, amb la qual cosa gaudia 

de la muntanya com mai abans ho havia fet. 

En ocasions algunes senderes i passos s’havien 

perdut per la manca d’ús, però les encertades 

indicacions dels elements del paisatge que es 

llegien, em facilitaven la troballa dels llocs.

Successivament, en cada nova visita al retirat 

turó, arribarien noves descripcions; de la formosa 

Safor, abocada a la mediterrània amb el seu 

circ magnífic; de la Serrella i els curiosos frares 

calcaris a les penjades de la seua ombria; de 

l’Aitana i les fascinants simes de Partagat; de les 

murtes gegants del Montdúver; del cim magnífic 

del Maigmó; de l’esplèndida carena de Bèrnia 

amb el suggestiu forat; de l’incomparable Puig 

Campana i la llegendària bretxa de Rotllà. En 

cada nova visita al monticle descobria aquella 

llibreta amb noves ressenyes i ensenyances. Em 

trobava fascinat per aquelles lectures plenes 

d’evocació i emocions muntanyenques, sensacions 

que després jo experimentava quan seguia fil per 

randa els itineraris i apreciacions descrites en 

elles.

En tot aquell temps no vam coincidir mai autor i 

lector, supose que a conseqüència del meu treball, 

atés que jo tan sols podia eixir a la muntanya 

els diumenges i festius, mentre que ell sembla 

que acudia en dies feiners. Però la veritat és que 

ja m’anava bé, perquè m’havia acostumat a la 

situació de l’anonimat i fins i tot diria que em 

resultava còmoda i atraient.

Portava any i mig amb esta estranya relació entre 

mestre i alumne quan un diumenge de maig, 

assegut com de costum a una pedra vora el pot 

per llegir la llibreta estimada, vaig començar a 

notar a les seues lletres que alguna cosa estava 

canviant. Després d’una línia perfectament 

traçada apareixia un gargot grotesc que no sabia 

com interpretar. I cada volta era més freqüent 

tal circumstància. Tant era així que fins i tot en 

alguna ocasió em va costar Déu i ajuda llegir les 

traces maldestres de la seua escriptura. A més, 

una volta vaig llegir una línia adjunta a l’última 

descripció que em va preocupar força. Deia: 

“Note que s’acosta el dia, no m’ho volen dir amb 

claredat, però ho note”. En altra ocasió vaig llegir 

a peu de pàgina, un paràgraf que em va inquietar 

encara més: 

“Estos últims mesos he sigut feliç recordant 

vivències a través de la terapèutica escriptura. 

Ara sé que açò comença a acabar-se i en sóc 

conscient. No vull un final reclòs a un edifici aliè, 

tutelat per estranys empleats de blanc que es 

limitaran a empapussar-me i a canviar-me els 

llençols i les mudes quan, perdut l’enteniment, 

em faça damunt. Deixeu-me que trie lliurement i 

digna el meu destí.” 

Si fins eixe moment m’havia sentit com un mer 

alumne que fruïa del mestratge d’un savi, fou a 

partir d’aquelles paraules que em va envair un 

sentiment de solidaritat cap a una persona de 

la qual desconeixia la identitat, però a qui havia 

arribat a conèixer i entendre quasi diria que de 

forma íntima. I fou aleshores quan vaig començar 

a tindre una certa necessitat de conéixer el meu 

interlocutor, encara que la por a trencar aquella 

còmoda relació epistolar en què m’havia instal·lat 

em refrenava. 

Un altre dia em vaig preocupar enormement 

quan vaig comprovar que no hi havia novetat a la 

llibreta. Em van assaltar els pitjors pensaments 

sobre l’estat de l’escriptor, temors que es van 

esvair quan al diumenge següent vaig llegir noves 

aportacions. Però allò fou l’avís que les coses 

estaven canviant de veritat, doncs cada vegada 

observava més interrupcions en les entregues 

periòdiques. Fins que un dia vaig llegir a una 

vora del full “Bé, este és el principi del final. 

M’han dit que el dia senyalat per a l’ingrés serà 

ben prompte. Ells no ho saben encara però no 

ho permetré”. Això va desbordar l’estatus en 

què fins aleshores em trobava i em vaig dir que 

havia d’evitar que aquella persona fera alguna 

insensatesa, de forma que em vaig proposar anar 

a parlar amb ella, explicar-li la meua fascinació 

pels seus escrits i oferir-li la meua amistat per 

veure de retractar-la respecte de les intencions 

que s’endevinaven dels seus escrits.

Se’m va ocórrer de preguntar als centres 

excursionistes de la zona per aconseguir dades 

sobre la seua localització. A la secretaria d’un 

d’ells em van informar que segurament sí, que en 

el seu dia havia sigut soci de l’entitat una persona 

que venia a coincidir amb les poques referències 

que podia extraure de les lectures en aquella 

llibreta del pot, però que d’això ja feia molts 

anys. Els meus precs feren que aquell secretari 

s’oblidara de la llei de protecció de dades i em 
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facilitara nom, domicili i telèfon. Acte seguit li vaig 

fer una cridada, però per al meu disgust a l’altra 

banda del telèfon una veu en of m’indicava que la 

línia telefònica ja no existia. El segon pas era anar 

a sa casa, i així ho vaig fer sense dubtar-ho. Quan 

vaig arribar-hi em va eixir una dona jove que 

amablement m’indicà que havia comprat la casa 

recentment a una immobiliària i que desconeixia 

a qui havia pertanyut anteriorment. La situació 

començava a angoixar-me, sobretot quan pensava 

que podria estar fent tard.

 

Volgué el destí que a l’endemà, mentre esmorzava 

en el menjador de l’empresa, una companya 

repassava el diari davant meu i de forma fortuïta 

vaig llegir una notícia secundària que em cridà 

molt l’atenció. Li vaig demanar el full on apareixia 

l’article del meu interés i vaig llegir que un 

ciutadà altruista havia donat tota la seua vasta 

biblioteca sobre temàtica muntanyenca a la 

biblioteca municipal i part de les seues pertinences 

econòmiques per a finalitats socials. No perdia 

res per intentar-ho, i com que coneixia a un dels 

redactors d’aquell periòdic, li vaig demanar per 

la identitat del benefactor. I, sí, era pràcticament 

segur que es tractava del meu guia. L’amic 

periodista em va dir a més que era un vidu sense 

fills i malalt de Parkinson, antic conegut per la 

seua afecció i dedicació al muntanyisme, i que 

segons semblava estava pendent d’ingrés a una 

residència. Vaig aconseguir dades sobre la seua 

residència actualitzada, la qual va resultar la d’un 

nebot.

 

Quan vaig anar-hi em va eixir una parella ben 

entrada en la trentena, ell amb una criatura al 

braç i ella amb aspecte d’estar atrafegada. Amb 

l’ajuda d’algunes dades disperses extretes de 

les lectures a la llibreta, vaig fer veure que era 

un vell amic del seu oncle i demaní per ell. Em 

van indicar que no es trobava allí, que, malalt 

com estava, tenia el maleït costum de pillar un 

taxi quan se li antoixava i marxar durant hores, 

que no podien retindre’l, que què em pareixia el 

trellat, que estaven cansats de la situació. El meu 

tracte cordial i la necessitat que tenien de ventilar 

el seu evident desassossec, va fer que la parella 

s’avenira a explicar-me la situació. Em digueren 

que el seu tiet fou un conegut muntanyer dècades 

enrere, que va tindre una filla, la qual, després 

de recollir la vocació del pare, entrà a treballar a 

la brigada de rescat en muntanya dels bombers, 

i que fa uns vint anys, durant un salvament, 

tingué un accident i es quedà tetraplègica 

amb degeneració progressiva fins que fa dos 

d’anys va morir. Per la seua part, la mare de la 

desventurada, malalta de veure la filla degradar-

se, no ho va poder suportar i havia mort ja feia 

set o huit anys. Evidentment, aquell home no va 

tornar a ser el mateix des de l’accident de sa filla, 

i ara a més li atacava un maleït Parkinson que li 

impedia la pràctica de la seua afecció, l’única cosa 

que encara li insuflava esperit i ganes de viure. 

Eixa era la història del meu amic desconegut. Per 

acabar em van dir que ells eren l’única família 

que li quedava i que no tenien més remei que 

ingressar-lo en un centre de majors, que ells 

treballaven i tenien les seues ocupacions i no 

podien tindre compte d’un major malalt, que per 

això estaven les residències, que segur que jo 

comprenia tal decisió. Els vaig demanar el telèfon 

per concertar una visita quan l’oncle estiguera en 

casa i després d’agrair-los la informació, me’n vaig 

anar d’allí embargat per una torbació mescla de 

pena i aflicció.

Al matí següent vaig cridar a casa del nebot i la 

dona em va dir que estava molt estorada perquè 

aquell dia s’havien alçat i el vell no estava a 

l’habitació, que havien trobat una nota a la tauleta 

de nit on deia que s’acomiadava per sempre, 

que ja no s’haurien de preocupar mai més per 

ell, que els agraïa tot el que fins ara havien fet. 

El seu marit estava fora, de viatge per feina, i 

ella s’havia demanat el dia al treball perquè li 

havien avisat de l’escoleta que el fillet estava amb 

calentura. Es temia el pitjor i per això havia cridat 

a la policia, però li havien indicat que calien més 

hores sense notícies per iniciar una recerca.

 

Un calfred em va recórrer l’espinada i en 

preguntar-me què podia fer, vaig intuir, vaig 

entendre, vaig saber, on havia d’anar aquell 

infortunat, no podia ser cap altre lloc. A risc de 

patir conseqüències laborals, me’n vaig eixir del 

treball sense massa explicacions i ràpidament 

em vaig dirigir cap al turó sense nom. Vaig pujar 

al minúscul cim, veloç com mai ho havia fet, 

tot demanant al cel que no haguera aplegat ell 

abans que jo. En arribar vaig escodrinyar pels 

voltants i vaig comprovar alleujat que no hi havia 

ningú. Vaig fer una nova cridada de mòbil a casa 

del nebot, i l’angoixada dona em va corroborar 

que continuava sense tindre notícies de l’home. 

Jo estava convençut que acudiria al seu refugi 

emocional.

 

Allí dalt vaig estar tot el dia esperant assegut vora 

el pot, i puc dir que gràcies a les ensenyances 

del mestre, observava el pas del temps de forma 

serena. Apreciava cada nova perspectiva que 

imprimia en el paisatge l’avanç dels reflexos del 

sòl al llarg del dia, cada cant d’ocell, cada ventet 

que m’acaronava la pell i m’obsequiava amb 

noves fragàncies primaverals. Gaudia d’autèntics 

espectacles de la natura, per bé que senzills, 

com el pas per davant meu d’una sargantana 

escorredissa o la laboriositat d’una aranya teixint 

la teranyina entre les branquetes d’un romer. Allò 

em demostrava que el mestratge d’aquell savi no 

havia consistit merament en la descoberta de llocs 
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i camins, que havia arribat més lluny, traspassant-

me l’ànima i mostrant-me altra manera de veure i 

sentir la muntanya.

 

Per altra banda, i de les mateixes expectatives 

que m’havia fet, m’atribolava la idea de conéixer 

en persona aquell en qui durant mesos m’havia 

emmirallat, i més encara quan pensava en la 

delicada situació que podria generar-se, tot 

sabent jo de les seues intencions, de forma que 

m’esforçava en ordenar tantes qüestions que tenia 

al cap per conversar amb ell.

 

A mitja vesprada vaig cridar de nou a casa del 

nebot i la situació continuava igual. He d’admetre 

que després de tot un dia d’espera, la meua fe 

en la seua arribada començava a trontollar, i 

inevitablement em va vindre al pensament la 

possibilitat que haguera decidit fer una bestiesa a 

qualsevol altre lloc. Però allà cap al capvespre va 

aplegar el moment i, contràriament al que jo tenia 

planejat, no vaig saber estar a l’alçada de les 

circumstàncies. Des del meu lloc vaig divisar que 

algú abandonava la senda pròxima i s’endinsava 

feixugament pel pas xafat entre coscolls coll 

amunt. No sé perquè ho vaig fer, vergonya?, 

confusió?, timidesa?, falta de coratge?, no ho 

puc dir, però el cas és que instintivament em 

vaig amagar rere el brancatge d’un ullastre i em 

quedí aguaitant. I allí el vaig veure arribar. Allí, 

ridículament amagat, vaig conéixer al meu guia 

i mentor. Era un home cepat, alt i prim, de pell 

bruna i arrugada. Movia les cames amb dificultat, 

ajudant-se de dues crosses, però tot i això se’l 

veia amb determinació i claredat respecte al seu 

objectiu que no era altre que el pot.

Una vegada al seu costat va seure cansat, 

respirà profundament i després d’alguns minuts 

de contemplació de l’entorn va extraure la 

llibreta i procedí a escriure. Jo me’n feia creus 

de pensar com era possible que aquella persona 

dèbil i a la qual se li endevinava que vorejava 

la huitantena, tinguera esma per arribar fins allí 

durant tants dies passats. Des del meu amagatall 

podia apreciar els seus gestos parsimoniosos i 

les tremolors que de tant en tant li sacsejaven 

les mans, cosa que em va recordar els gargots 

il·legibles que li havia apreciat als seus últims 

escrits. Estaria escrivint uns cinc minuts, durant 

els quals alçà el cap en diverses ocasions amb 

gestos introspectius i meditatius. Finalment va 

retornar els apunts al pot i amb un notable esforç 

es va alçar, mirà de nou el paisatge i s’acostà 

amb actitud decidida cap al pedruscar que 

abocava al tallat de huit o deu metres de la banda 

de migjorn. Si en aquell moment m’haguera 

mirat a un espill, m’haguera mort de vergonya. 

Aquell home anava a fer una barbaritat i jo 

m’amagava com un covard en comptes d’ajudar-

lo humanament. Apressat per l’evidència de les 

circumstàncies que s’esdevenien davant meu, per 

fi em vaig poder espolsar la poreguera estúpida 

que m’atenallava, vaig eixir de l’amagatall i li 

vaig cridar:  -Abelard,(així és com es deia) no 

ho faces!- Estava a la vora del precipici i en 

escoltar-me es va girar i em penetrà amb una 

serena mirada. – No ho faces Abelard, per favor 

escolta’m. No sóc un desconegut que he aparegut 

ací per casualitat. Porte mesos llegint la teua 

llibreta i m’has ensenyat grans coses. Sé també 

de la teua desventura, però això no és forma 

d’acabar, ben segur que tens encara moltes coses 

a fer-, li vaig dir amb la intenció que desistira 

de la intenció que portava. Tot mantenint una 

temprança en el semblant que em va admirar, em 

respongué:

 

–Així que ets tu l’amic desconegut que m’ha estat 

llegint. Fa temps que sabia que algú seguia els 

meus escrits. El meu nebot em va dir que vas anar 

a casa a interessar-te pel meu estat, cosa que 

t’agraïsc. No t’esperava, la veritat, però ara que 

has vingut m’hauràs d’escoltar sense interposar-

te. Ho tinc tot fet en la vida i em trobe en pau 

amb mi. D’ací no res ja no podré ni tan sols pujar 

a este petit turó. Què em tocarà ara fer?, arrupir-

me a un casal d’ancians sense més il·lusió que 

veure qui passa per davant de la finestra? No, 

amic meu. Amb tots els respectes per a qui així 

ho vulga, no és eixe el meu desig. Ha arribat el 

moment en què la vida ja no em permet respirar 

l’alè de la muntanya, allò que sempre m’ha guiat. 

I no li ho recrimine, tan sols ho accepte. I de la 

mateixa manera, des de la legítima decisió que 

encara puc prendre, he optat per deixar la vida 

sense recriminacions a ningú ni a res. Estic segur 

que ets una bona persona i, si com dius, t’he 

ensenyat coses i has entès el crit de llibertat que 

ha inspirat les meues lletres, sabràs entendre 

l’opció que he pres -.

 Corprés per aquelles paraules de profunda 

significació, pronunciades amb una calma 

admirable, se’m van desmuntar les 

argumentacions que havia elaborat durant l’espera 

per tal de capgirar-lo, al temps que aflorava en 

mi el pressentiment que sempre havia tingut. 

L’home tenia raó, clar que l’entenia, l’entenia 

absolutament i no podia fer altra cosa que 

respectar-lo. Em trobava incapaç de cap objecció. 

Així les coses, em vaig lliurar als sentiments 

que m’afloraven, em vaig acostar a ell i li vaig 

demanar si em permetia d’acomiadar-me. Em va 

obrir els braços i ens vam fondre en una fraternal 

abraçada durant la qual vaig plorar d’emoció, infós 

de pau i fins i tot de satisfacció per assistir a un 

acte d’immensa coherència humana. A continuació 

va fer un gest perquè em retirara. Es va girar, em 

donà l’esquena i es quedà uns instants mirant 
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l’horitzó, un horitzó on l’ocàs refulgia colors 

rogencs sobre els perfils calcaris de la serralada. 

Jo el mirava tranquil. La seua enlluernadora 

clarividència m’havia alliberat de prejudicis socials 

i morals. Estava davant d’un home que feia un 

últim acte de llibertat absoluta. Palplantat a la 

vora del pot vaig presenciar impassible i seré com, 

amb un últim esforç, s’impulsava el suficient per 

a deixar-se caure al buit. Vaig escoltar el so sec 

de l’esclafit sense immutar-me. Vaig mirar pel 

tallat i vaig veure les seues despulles entre les 

roques, roques de muntanya, muntanya d’una 

terra que tant li havia ensenyat, que tant li havia 

donat i que tant havia estimat. Tancava ara el 

cicle i s’entregava a ella. Una lleugera i fresca 

brisa arrancà aleshores, tot agranant aquelles 

roques vessant amunt i pujant fins a dalt del turó, 

acaronant-me el cos i l’ànima. Podria jurar, no 

tinc vergonya de dir-ho, que era el seu esperit 

alliberat que tornava a trescar per cims, colls 

i carenes. Després d’uns minuts intentant pair 

l’abast d’aquell acte sense precedents per a mi i 

que em transgredia convencions establertes, vaig 

retornar al pot, obrí la gastada i estimada llibreta 

per l’últim full i vaig llegir:

 

“Benvolgut amic desconegut:

Gràcies per haver llegit respectuosament durant 

tot este temps les meues paraules. Huí serà l’últim 

dia que escriuré. He decidit, lliurement i conscient, 

posar fi a la meua vida, sense cap rancúnia 

ni retret. No et demane comprensió, tan sols 

respecte. Al llarg de tots estos mesos, durant les 

estades d’escriptura ací dalt, he sigut novament 

feliç recordant vivències i emocions per les 

muntanyes meridionals del nostre país, sempre a 

vista de la blavor mediterrània. Muntanyes humils 

però muntanyes sentides i nostrades. Ets lliure 

d’oblidar estos escrits o de conservar-los. Fes amb 

ells el que el cor et demane. “

Una última llàgrima se’m va despenjar per la 

galta. Vaig prendre la llibreta i per primera vegada 

me la vaig posar a la butxaca. Quan començava a 

baixar vaig marcar el 112 i els vaig informar que 

havia descobert un home despenyat en aquell 

turó.

-----------------------------

Huí he parlat amb l’editor i m’ha dit que prompte 

haurà de traure la segona edició del llibre que vaig 

poder confeccionar gràcies als teus manuscrits 

i que, amb el teu permís, vaig titular “Memòries 

d’un topofílic(*)”. Com ja saps, els guanys de 

la venda del llibre i dels drets d’autor són per 

a l’Associació Valenciana de Tetraplegia, els 

membres de la qual m’han donat este ram de flors 

per a tu i ací dalt del turó a la vora del pot te’l 

deixe. D’ací quinze dies tornaré i seguiré anotant-

te en esta llibreta les novetats. 

Fins aleshores, mestre muntanyenc.

(*) Topofília: conjunt de relacions emotives 

i afectives que uneixen una persona amb un 

determinat lloc; habitatge, poble o territori on viu.

Foto: Pep Alfonso
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aquest camp renadiu

Josep Antoni Alfonso

Aquest camp roman erm
com net és de criatures 
el llaurador d’escriptures
que no aboca el fem
més lliure que distret
amb fèrtils cabòries
dels propis raonaments
doncs són renadívoles
a la Vall blanca les lletres
marges de guix les sendes
que de Terrateig a Bocairent
solcs del temps a la pell
recorren de mots les venes
d’una tradició que ve de vell
com la remor d’un conte
recontat tantes i tantes voltes
que ja no li fa falta l’aliment
sobreviu renadiu com el vent
que ara bufa ponent i potser
demà s’escriurà també Serè
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renadiu

Josep Manuel Andrés

Un glop de freda aigua
s’engoleix la blanca i calmada terra del meu país.
Sedegosa i arbitràriament, impura 
espera el retorn, 
mentre,
milers d’ametllers floreixen desconsolats, 
uns per bancals i altres per marges 
solts d’alegria i contagiats de revolució. 
Forner de somnis i llanterner de llunes,
memòria de la rosella esquitxada,
trau la llengua
perfum de Mariola.
Prompte, la llum de la llum
immolarà draps i cartrons de figures insolents,
sense sospitar
que un jovent pren el carrer.
Brandeig el clam
etern i neguitós
esperança de futur
mentre el suau perfum de llibertat
embolcalla alegrement la nostra gent.
El meu país és fa riu
vessant les seues aigües,
muixeranga de farigola i romaní,
canteret que guarda amargues penes.
Esdevenen solidari cant.
terres de blanca innocència,
vinyes i oliveres,
pols de llarg camí,
majestuós Benicadell
fidel guardià dels nostres mots,
guaita cada de matí junt el nou sol
renadiu de la nostra gent.
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L’infinit incaLcuLaBLe

Marc Gomnar

Estimat Durante:

Com va la cosa? Espere que te’n recordes de com 

vam quedar i que esta carta no et supose cap 

sorpresa. No tinc prou dits per a comptar els meus 

defectes, però em deixaria tallar una mà si faltara 

a la paraula. Si vaig mentir  alguna vegada va ser 

amb la intenció de subsanar errades prèvies, que 

en la meua situació no convé repassar, encara 

menys per escrit, perquè es podrien girar en contra. 

Bo, tu que em coneixes saps millor que ningú que 

l’únic excés ha estat sempre la loquacitat que, 

com hauràs comprovat per tant de circumloqui, 

encara no he contingut. Haguera estat més senzill 

i directe demanar que et fixares en el matasegells 

perquè comproves des d’on escric, però espere que 

m’estalvies una confirmació tan rutinària ja què 

em feriria l’orgull que no em considerares home de 

fiar. Sí, en el sentit de marit és prou més discutible, 

però també és cert que sempre m’han guiat la 

prudència i la discreció, tu ja m’entens.

Per unes coses o per altres m’han destinat a 

l’oliva. Supose que hauran considerat l’origen i 

l’experiència. En això són previsibles: el taverner 

treballava en un menjador escolar, el forner tenia 

un forn i el perruquer porta perruca (la gràcia 

del Nostre Senyor, com la seua bondat, t’és 

sobradament coneguda); els que tenien un ofici no 

noten pràcticament el canvi. 

Els artistes són els que pitjor ho passen. Sobren. 

S’especula que en altes latituds estan més 

sol·licitats, però els que s’estanquen ací no tenen 

escapatòria: els músics xiulen tot el dia, els poetes 

matarien per un llapis o memòria i els pintors 

dibuixen en les cendres amb una rama. Estan com 

estacats fins als genolls en un aiguamoll infinit. Si 

te’n toquen dos o tres com a companys de treball, o 

pitjor, algun erudit, la faena no condeix. 

Ni t’imagines la barbaritat de terrenys del Nostre 

Senyor. Discutim sovint sobre el nombre de 

fanecades, però és impossible calcular, els números 

es queden curts. Podríem comptar oliveres, però les 

fileres es perden de vista en direcció a l’infinit (1). 

Per la soca, més que mil·lenàries, semblen eternes. 

Les hauries de vore! Estan carregades de les 

barbes fins als cops, totes les varietats: grossals, 

blanquetes, de banya de cabra -les millors per a 

l’aigua-, arbequines i les frederiques i martenyes 

que donaves per extingides. Tu, que em coneixes 

bé, saps que m’ofegava amb un got d’aigua, 

que em passava els dies mirant al cel com els 

colombaires i maleïa quan plovia perquè postergava 

la fi de la campanya. Ací em fa la impressió que 

mai acabarà, però ho porte bé. Amb paciència i una 

canya, he aprés a controlar l’estrés i la ira que em 

provocava la inquietud de no acabar l’oliva abans 

del pont de la Puríssima. Ací es festeja, però no hi 

ha pont perquè el dia 6 no celebren res. L’únic pont 

que he tingut enguany va caure el 9 d’octubre. Si 

t’inscrius com a valencià te’l deixen celebrar sense 

renunciar al 12. Al cap i a la fi, ambdues dates 

commemoren que la creu es va imposar als pagans 

i són nombroses les ànimes que es van poder salvar 

des d’aleshores. 

Dissabte, si no treballes, et tracten de jueu i no 

et permeten traure partit del dia de Sant Martí. 

Encara com, tots els diumenges són festius. Fins 

i tot Déu va necessitar un descans després de 

sis dies. El seu aniversari és festa gran, el sis de 

gener li fem regals, recreem el seu final... els 

festius suficients festius per a evitar que algun 

vulgar bolxevic s’atrevisca a reclamar l’1 de maig. 

Parlant de bolxevics, l’altre dia em vaig creuar amb 

el tio Roget, aquell que va ser alcalde. Diu que 

haguera preferit gastar els cartutxos en defensa 

de la República, però el van obligar a exiliar-se en 

començar la guerra. També m’he trobat Simó Ni-és-

ni-no-és, aquell que pensàvem que morira presidint  

l’almàssera. Vol que pleguem també les olives de 

terra, però ell s’embruta les mans.

Ho deixe ací, Durante. He d’apedaçar les mantes. 

És una sort que ploga, tenien forats per on cabrien 

els tres caps de Cèrber. No tingues pressa en vindre 

ni por: açò no és tan diferent, és quasi familiar.  

Si no fóra pel preu del litre d’oli, semblaria el 

Purgatori.

Una abraçada, Virgili.

PD: No li ensenyes esta carta a ningú ni li digues a 

la dona que he escrit. S’impressiona fàcilment i està 

delicada de salut. No m’agradaria que la facturaren 

abans que a tu. L’infern està ple de pecadors i dels 

del piu, nostre Senyor se’n riu.

(1) com aquells dies d’hivern entre oliveres a 

l’ombra del Benicadell a la Vall Blanca.
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eL domini de La situació

Àngel Cano

Com cada dia, inicia el ritual: menja alguna 

fruita, es posa el pijama, obri el llit -bé, no és 

que el llit tinga cap obertura ni cap depòsit; el 

que vull dir és que estira una mica els llençols 

per ficar-s’hi-, obri el llit, tornem-hi, es tapa, es 

pren aquella pastilleta amb la S de Superman i 

al cap de tres, dos, un, ja dorm. Fa mesos que 

segueix aquella rutina; els amics, al principi, 

s’estranyaven de no veure’l, però es va tancar 

en banda i no va voler saber res del món de 

fora de les parets de casa. Ha invertit l’ús de 

les hores del dia: díhuit per a dormir i sis per 

a menjar i altres necessitats fisiològiques o 

masturbatòries. No obstant això, havia jurat 

a la C., per tot i per tot, que a l’endemà aniria 

d’excursió amb la colla a la serra de Mariola. 

Ella també el troba a faltar; tot i que passa 

alguns minuts amb ell, enyora el jove d’abans, 

amatent, sensible, que es preocupava per 

qualsevol mínim detall. Ara... fa temps que no 

és ell, que està absent, que ha abandonat aquell 

cos que es comença a ressentir dels abusos, 

tan deixat, tan... Com cada dia, en havent 

començat el ritual, es transporta a un indret 

que ell mateix elegeix. Allò important és que 

tinga una certa altura per poder explotar tota 

l’adrenalina que té al cos. S’ha imaginat dalt del 

Micalet, dalt d’edificis de trenta plantes, fins i 

tot al terrat de casa seua. I l’escena sempre ha 

sigut la mateixa: ell, a escassos centímetres de 

l’abisme, mentre a sota una multitud de gent 

s’exclama pel que sembla que farà. Hi ha qui 

li diu que no, que no és la solució a res, que 

a la vida cal ser forts i lluitar, i totes aquestes 

frases que les psicòlogues et fan escriure en 

majúscules en un full, amb tot de colors, amb 

subratllat, com si així et mentalitzares millor. I 

etcètera. Altres, però, es mostren desitjosos que 

es llance, que s’estavelle el cap contra terra i 

els esquitxe a tots de sang. Diuen que aquests 

darrers, després, ja en casa, es llepen fins a 

l’última gota del líquid vermell. Diuen, és clar. 

Aleshores, avança una passa i fum!, cau al buit. 

Sent crits esgarrifosos i més d’una rialleta sense 

rostre. No els pot endevinar, els rostres; són 

borrosos i només intueix que estan allà. Dels 

que coneix, qui desitjaria aquell final per a ell? 

Però, a un pam del sòl, sempre es desperta, xop 

de suor, excitat, sabedor que controla aquella 

situació i que els fillsdelagranputa que el volien 

veure mort no guanyaran. Ara, després de tanta 

pràctica, ja domina aquella sensació: sap quin 

és el moment just en què s’ha de despertar. Li 

agrada controlar quan ha d’abandonar el món 

oníric; al principi de començar a viure aquests 

esdeveiments, ho parlava amb alguns companys 

que li explicaven que a ells també els passava 

allò de creure que queien i, en l’últim instant, 

despertar-se, però no decidien quan era el final 

del somni. Ell sí; ell, gat vell, ja ho maneja com 

més li ve de gust.

Aquell dia, no sap si pel viatge que realitzarà 

l’endemà, s’imagina pujant al Montcabrer. El 

somni és una mica més llarg: parteix des de 

Bocairent, no sap ben bé per què, acompanyat 

per la C. i dos companys més, direcció a 

Villena. Ella el mira preocupada, no li agrada 

la carussa que fa, com si, paradoxalment, no 

haguera dormit gens. Ell no aparta la mirada del 

davant, capficat com està a arribar-hi i posar 

en marxa la seua actuació. Els companys, des 

de darrere, li exclamen, primer entre rialles 

-unes rialles que, per cert, li resulten familiars-, 

després seriosament, que no cal córrer tant. 

Pel polígon industrial, segueix cap amunt, per 

un port de muntanya, mentre deixa a ambdós 

costats diverses casetes i molts arbres. A 

aquestes hores -han eixit matí per no agafar 

tot el sol-, no hi ha cap mostra de vida humana 

per allí. A la fi, a l’esquerra, troba el càmping. 

I, com un gos quan troba l’amo, ix esperitat 

cap al Montcabrer. Se sent valent, se sent amb 

energia, amb ganes de menjar-se el món, i 

observa que, al cap d’una estona, ha perdut la 

resta d’amics. Millor: així es pot preparar sense 

impediments. Quan arriba dalt de tot, s’atura, 

agafa tot l’aire de la vall i espera que els altres 

siguen amb ell. Sap que l’intentaran aturar, que 

li diran que què fa, que ni se li ocórrega, que 

per res del món es tire. Ho sap perquè a cada 

somni li ho demanen. Però ell no fa cas; ell ja 

no segueix cap ordre ni cap regla del joc de la 

societat. Ell mana del seu propi món. I passa el 

que sap que ha de passar: quan és al punt més 

alt del cim, gairebé tots es queden bocabadats. 

Per què ho vol fer? Què li ha passat, per què 

ha canviat tant? Li murmuren -aquesta volta 

no criden ni exclamen- que per favor que no 

ho faça, que és massa jove per a acabar, que li 

queda molt de camí per recórrer. Però ell riu, riu 

fort, tan fort que espanta dos ocellets. Aquest 
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riure és diferent al riure d’altres voltes; és molt 

real, massa. Quan és a escassos centímetres de 

l’abisme, els mira un a un. Va bé: de nou, els 

intueix; els rostres s’han convertit en rostres 

confusos. Ja no veu els dos companys que 

anaven amb ell i la C. al cotxe. Però, ara que 

ho rumia, no sembla que la C. siga allí. Tant se 

val, menys li costarà. Finalment, avança el peu 

dret i, fum!, es llança, amb la sensació que una 

volta més deixarà els morbosos amb les ganes 

de soterrar-lo. Mentre cau, tot va bé, tot va 

com sempre. La força gravitatòria, la velocitat 

a què cau, no li impedeix mostrar una ganyota 
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tot perquè, a escassos metres del sòl, ha vist 

com la C. -sap que és la C. perquè reconeix 

aquells grandíssims ulls i aquells carnosos llavis- 

pujava a corre cuita, plorant i cridant paraules 

incompresibles per a intentar evitar l’inevitable.

Foto: Blai Vanyó
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