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Manifest de defensa del
Premi de Literatura

Eròtica de la Vall d’Albaida
   El col·lectiu Renadiu d’escriptors i escriptores en llengua catalana 
de la Vall d’Albaida manifestem el nostre terminant rebuig a la decisió 
de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida de convertir en 
biennal la convocatòria del Premi de Literatura Eròtica. De fet, con-
siderem que aquest canvi no és més que una mantàfula política per 
a eliminar un premi que mai no ha gaudit de la simpatia dels actuals 
governants.

   El premi va nàixer l’any 1993, i el pas del temps l’ha convertit en un 
referent tan important com necessari en l’àmbit de la nostra cultura: 
20 convocatòries ininterrompudes, més de 300 obres presentades i 20 
acurades edicions de les obres guanyadores en donen testimoni. Una 
tasca ben feta que ha convertit el nostre concurs literari en un refe-
rent important de les lletres i un singular punt d’encontre de la litera-
tura catalana. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i els 
polítics que així ho han fet possible al llarg de vint anys es mereixen 
un autèntic reconeixement per la gran tasca realitzada.

   Ara tot es pot llençar a perdre perquè els governants actuals han 
decidit no fer efectiva la convocatòria del 2014. És possible que al 
govern de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, presidida 
pel Sr. Puchades, la literatura no li semble prou important, però fins i 
tot en aquest cas s’ho haurien hagut de pensar dues vegades, perquè 
la singularitat i la qualitat del nostre certamen literari han passejat 
durant més de vint anys el nom de la Vall d’Albaida per tot l’àmbit 
lingüístic, fomentant indirectament la seua promoció social, cultural i 
turística.

   Els membres de Renadiu estem plenament convençuts de la neces-
sitat de conservar la celebració anual del premi, i confiem que els 
actuals mandataris, o els que els substituïsquen, la recuperen en un 
futur immediat. El nostre col·lectiu literari sempre defensarà que 
la cultura és una inversió rendible en una societat moderna, lliure i 
plural. Així mateix, considerem que s’ha de promocionar de manera 
especial la llengua i cultura pròpies dels valencians.

   I per tant et demanem que signes i dones suport a aquest manifest 
a favor del Premi de Literatura Eròtica a la Vall d’Albaida enviant un 
correu electrònic a renadiudelletres@gmail.com
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“L’objectiu de fer el premi bianual és fer-lo desaparèixer”

   Els escriptors i escriptores de la Vall d’Albaida va reivindicar la importància del Premi de 
literatura eròtica de la Vall d’Albaida en un acte públic celebrat a la Llotgeta d’Amorós a la 
ciutat d’Albaida. L’acte va tindre lloc el passat dissabte 18 d’octubre a les 19:30 hores amb 
una important assistència de públic. L’acte va consistir en la lectura d’un manifest (porta-
da d’aquesta revista) i la lectura d’alguns textos dels escriptors i escriptores premiades. 
Van llegir els seus textos en primera persona els escriptors Joan Olivares i Francesc Mompó, 
que a més a més són membres del col·lectiu Renadiu. També es van llegir textos de Ramón 
Catafau o Núria Tió entre d’altres. Una de les intervencions, que va ser improvisada, va 
resultar la  més emotiva. Va estar va protagonitzada per l’expresident de la Mancomuni-
tat de Municipis de la Vall d’Albaida, Vicent Moreno. Moreno va recordar quan van crear el 
premi vint anys enrere i l’orgull que va sentir en vorer guanyar el premi al primer escriptor 
de la Vall, Joan olivares amb “Dies de verema” en 1998. “Vorer un dels nostres escriptors 
entre els guanyadors d’un premi que s’ha consolidat en el panorama literari és un orgull”, 
va afirmar Moreno.

   El fet ha estat motivat per la decisió de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida, presidida pel Sr. Puchades, de no incloure els premi de literatura eròtica als 
pressupostos de 2014. Segons els dirigents polítics el premi passa a ser bianual però des 
del col·lectiu Renadiu ens preocupa que aquesta maniobra siga el primer pas per fer des-
aparèixer un premi literari amb més de 22 anys d’història, més de 300 obres presentades 
i l’edició curada de 20 novel·les. Un premi que és un referent a tot l’àmbit lingüístic com 
afirmen escriptors de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Des de Renadiu hem 
tingut l’oportunitat de comprovar com les adhesions i recolzaments manifestaven la impor-
tància del premi arreu de l’àmbit lingüístic. Han mostrat el seu recolzament; Joan Oliva-
res, Francesc Mompó, Conxa Rovira, Núria Tió, Miquel Fañanàs, Josefina Llauradó, Salvador 
Jàfer, Vicent Partal, Esperança Camps, l’IEVA (Institud d’Estudis de la Vall d’Albaida), AELC 
(Associació Escriptors/es en Llengua Catalana), Toni Cucarella o l’expresident de la Manco-
munitat de Municipis Vicent Moreno. 

   Des de Renadiu pensem que és una equivocació passar a fer el premi bianual i que la 
manca de pressupost no és la causa real. Aquest pas és l’inici d’un procés de desprestigi del 
premi i un menyspreu de la nostra cultura i literatura. L’objectiu d’aquest pas és fer-lo des-
aparèixer. 



Resum gràfic acte reivindicatiu
Premi de Literatura Eròtica de la Vall 

d’Albaida, 18 d’octubre de 2014





Pobletà

El vell tren òmnibus s’empassa desganadament els camps de vinya, d’ametlers, d’oliveres i 
de garrofers d’aquesta terra blanca de secà, que feia molts anys que no veia. La vella lo-
comotora arrossega fatigosament els vagons gairebé buits per sobre els rails, malmesos pel 
pas dels anys, per les injúries del temps i, sobretot, per la deixadesa dels governants de 
torn. La via fèrria sembla abandonada de la mà de Déu, si fa no fa com sempre ho ha estat.

Davant meu seuen una dona cara-rodona i caravermella i un xiquet grassonet, de cara tan 
plena i tan rubicunda com la de sa mare. Ambdós tenen els mateixos ullets eixerits i les 
mateixes galtes pigardes, que destil·len vida i salut. Jo, en canvi, mostre unes galtes xucla-
des i uns ulls pregons, de mirada somorta. Els seus rostres són ben colrats, d’un color fosc i 
sa; el meu, en canvi, tot i ser tan morè com el d’ells, és d’un color malaltís, enfosquit pels 
fums de la inconsciència humana, que hom embolcalla de progrés. Dissimuladament els 
escolte parlar i, involuntàriament, m’estremisc. Les paraules i les expressions que empren 
em produeixen un goig immensurable. Les seues veus em porten a una època molt prime-
renca de la meua vida. Cloc els ulls i em veig en la verema, esmunyint les olives amb les 
mans balbes de fred o plegant les ametles del terra a genollons, amb mon pare, ma mare i 
els meus germans, tots ben colrats i ben sans i adrets, si fa no fa com la dona caraplena i el 
seu fill grassonet.

Faig un salt en el temps cap endavant, tot rememorant la darrera vegada que vaig visitar el 
poble amb la meua dona i els meus fills, ja fa vint anys, i se m’entelen els ulls. La xiqueta 
tenia deu anys i el xiquet n’acabava de fer catorze. Hi romanguérem dues setmanes, a casa 
dels meus pares. Durant el trajecte de tornada amb el cotxe, la meua filla, de cop descuit, 
arrancà el plor. Entre sanglot i sanglot, em contà que l’avi li havia dit que li haguera agra-
dat molt de poder estudiar per haver esdevingut un home de profit i tan important com era 
jo. Les paraules de mon pare, dites per boca de la meua filla, se’m clavaren al cor. Mai no 
les he oblidades.

Per això torne ara al poble. Perquè vull dir-te que la part més feliç de la meua no gaire 
llarga vida ha estat treballant colze a colze amb tu als bancals, tot escoltant les teues 
repetitives però belles històries. Tu, que mai no vas poder treballar en una fàbrica perquè 
t’ofegaves tancat entre quatre parets, has estat l’home més feliç del món trepitjant els te-
rrossos dels bancals amb les teues sempiternes espardenyes, esmorzant les restes del sopar 
del dia anterior, assegut al terra, a l’ombra d’un marge, amb l’ampolla d’aigua a tocar de 
la mà, que embolcallaves amb una peça de roba perquè no perdera la fredor. Tu, home savi 
de poble, que mai no vas poder estudiar però que t’havies llegit un sens nombre de biogra-
fies de personatges il·lustres sent pastoret d’ovelles i que em recitaves de memòria llargs 
fragments, tot deixant-me bocabadat. Tu, home de refranys i de versos religioses, que em 
recitaves amb ulls espurnejants, has estat l’home de profit més important que mai no he 
conegut.

Per això torne ara al poble. Perquè vull dir-te com m’agradava ser de poble, ser com tu, un 
pobletà clar, honrat, treballador i abnegat, malgrat que ja no em pugues escoltar. Tanma-
teix, ben prompte, dins de tres o quatre mesos a tot estirar, us podré tornar a abraçar, a tu 
i a la mama, i dir-te cara a cara el que no et vaig dir fa vint anys.

Josep Penadés





Com m’agrada ser de poble
Del secà i de terra blanca.
M’agraden les oliveres,
Els camins de la muntanya,
El raïmet de pastor,
L’olor de terra llaurada,
Les postes de sol rogents.
Els bunyols de carabassa,
La botifarra amb orenga
I la música de banda.
M’agrada ser del meu poble
I parlar la seua parla.
Per si encara no ho sabíeu,
Jo sóc de la Vall d’Albaida.

Joan Olivares



38° 50′ 50″ N, 0° 25′ 01″ O

El poble perdut és un bon aliment
CARLES PASTOR

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard
i els que hi arriben per l’única carretera
senten que no ha passat el temps o que ha anat
enrere i se senten diminuts davant
mil metres de roca, una mol de pedra,
un imponent escenari natural
del far west valencià; costera avall
per l’únic carrer corre una botja boja
de matolls al vent a penes divisible
entre la boira ombrívola que saluda
el dia i embafa els vidres del bar.

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard.
Els llauradors no es queixen, miren al cel
quan s’alcen, si fa quatre gotes se’n tornen
al llit, sobretot si és hivern i fa fred
i la dona ha deixat el seu lloc calent.
Quan no plou, arruixen el carrer abans
d’agranar perquè així no alça polseguera
-que ja en porten prou els homes en tornar
del bancal- i han d’estendre que fa bon Sol
i baixar al forn a comentar les últimes
novetats; les persianes tenen ulls.



El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard
i alenteix la fotosíntesi dels éssers
vegetals i dels animats, de les flors
-que mai arriben a ser belles-, les ments
-que mai arriben a ser contemporànies-,
i fins i tot dels venedors ambulants
que s’endinsen, bosc amunt, en un paratge
inhòspit que no es fia dels forasters,
que no és de fiar [no fan cap falta, qui
els ha cridat?]. Alteren un microcosmos
que ha costat endogàmies d’ordernar.

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard
i això allarga els avantatges de la nit
i eixampla l’espai aeri de les rates
penades, els murs explorats pels dragons,
les hores davant la televisió
amb el volum tan fort que a les deu molesta
si no és estiu i està tothom a la porta
de casa prenent la fresca o passejant
carrer amunt i avall, de l’era a la font,
moment en què el poble cobra vida pròpia
i tot és senzill i tothom sembla amable.



El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard
i això estimula la reproducció
sexual, sobretot la dels lepidòpters
que devoren els cultius de tot el terme
que amb tant de cau, clots i forats és un gruyère.
L’explosió demogràfica rosega
cada brot, cada fruit, cada il·lusió
crescuda en l’hort, cada fulla, cada nit.
Sobren conills per a tan poca escopeta
i els caçadors han extingit les raboses
i el farmacèutic no té anticonceptius.

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard
i el pregó que abans es feia a viva veu
ara es difon per altaveus estratègicament
situats i és com el cant dels muetzins,
però igual informa de l’hora de missa
com de la paradeta de roba enfront
de l’església com dels cotxes que cal
retirar perquè passe la cercavila
i, per descomptat, dels bans, repetits dues
voltes; el campanar també toca dues
voltes l’hora en punt i tres voltes a missa.

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard.
El tapa una serra a llevant on regolfa
ponent; les ponentades són llegendàries
i més d’un home de mantega s’ha fos
en ple migdia d’estiu. Els gossos busquen
l’ombra, els gats esperen que caiga la nit,
la vida es paralitza perquè tothom
dorma -la migdiada és obligatòria
si vols sobreviure a la calor eixuta,
és com si rodares dins d’un microones
sense temporitzador: acabes cuit.

El Sol, al meu poble, ix deu minuts més tard.
El barranc porta, entre poca aigua, una bossa
amb cremallera gegant. Sarah Lund, Jimmy
McNulty i l’agent especial Dale Cooper
investiguen qui hi ha dintre, però açò
no és com Copenhagen, Baltimore o Twin
Peaks. En veritat un poc Twin Peaks sí que és,
sense l’estació de servei Big Ed’s
ni la cafeteria Double R Dinner,
però amb almàssera, frontó, pont dels moros
i més portons de garatge que balcons.

Marc Gomar



Estima a un poble, estima a unes arrels,  
estima a la terra, estima a l’estima dels meus

En esta Vall Blanca on m’hi trobe hi ha pobles amb poques cases i molta bondat,  grans en 
bellesa, rics en gent que sap, però també amb gent que mira, viu i calla i altra que mira, 
viu i no para d’escorcollar i xafardejar. 

Són pobles joves amb empenta i capacitat i alhora pobles vells amb costums arrelats i ra-
cons que ens remunten al passat. Són pobles visitats, admirats, que s’hi dediquen a viure 
la vida evolucionant... i també ocupen el temps homenatjant a tots els que, quan els ha 
tocat, sense contemplacions i guanyant sempre la partida, La Mort se’ls ha emportat. Tots 
ells, els nostres avantpassats, mereixen reconeixement, el sabor a poble es manté per ells, 
tots han aportat el seu granet i han creat la història que ens ha precedit en el nostre cami-
nar.

Els campanars són símbol en cada poble, perquè de lluny, entre les cases baixes i enreixa-
des, és el que més s’hi veu, però també els pobles conserven casones antigues ben conser-
vades en carrers amples i carrers estrets, i també ponts, palaus, castells...i històries...Quin 
goig escoltar les històries ocultes i amagades del passat, les simples i les extraordinàries!.
La majoria són experiències viscudes, però segur que de generació a generació, algunes ha 
estat imaginades.

I és que la imaginació de la gent no té límits i la mostra és la varietat d’oficis creatius que 
tenim en esta Vall que m’envolta i m’abraça, en esta terra que m’atrapa. Hi ha gent per a 
tot: artistes tèxtils, artistes de la construcció, fusters, ferrers, fotògrafs, escultors, pintors, 
vidriers... músics...cantants, cuiners... i més i més...ah! i llauradors que porten l’ecologia 
com manera de viure i ser...També en som uns pocs els que ens agrada escriure sobre el 
que vegem o tenim al voltant, sobre com som o ens agradaria ser, sobre el que sentim o 
pensem. 

En total són 34 pobles, 34 llogarets singulars i únics, bonics, entranyables, peculiars, vius, 
amb encant... i Aielo de Malferit, és el meu. 

 Mariló Sanz Mora





Sense presses

Corre. Arribes tard. Mare meua, si són més de les vuit. Amb sort no hi haurà molt tràfic. On 
vaig aparcar ahir vesprada? Ja ho recorde. Camines de pressa, quasi corres. Per la vorera, 
davant teu, veus una veïna. Bon dia Pepica! Bon dia xiqueta! Somrius. Per a esta dona sem-
pre seràs jove. Li passa alguna cosa avui? M’ha semblat cansada. No serà res. Mira, ací està 
el cotxe. Les vuit i onze minuts. Quaranta-nou minuts per a arribar al treball. Pot fer-se. 
Però… estaria bé Pepica? He de tornar. Ara sí que corre. Com estàs este matí? Ai filla, avui 
vaig caminant, que ja és prou. Però està pàl·lida. Encara així, li somriu. On va amb eixes 
borses a estes hores? Batiste m’ha regalat unes albergínies i me les porte a casa. Un bon 
home este Batiste. Deixe que l’acompanye. Li agafa el pes i camina al seu costat. No tenies 
pressa, xiqueta? Gens ni mica, Pepica! És que m’agrada caminar ràpid…

Lucia Arenas



Arròs passejat 

El que em passà a València aquell jorn de record infaust no li ho done a passar a ningú. Sí 
Adela, sí, que els de la capital es pensen que tenen de tot i no saben de la missa la mei-
tat. Fou la temporada aquella quan per interessos laborals em vaig haver d’instal·lar al cap 
i casal. Al primer dissabte d’estar allí vaig convidar uns amics a dinar a casa. Per allò de 
sorprendre’ls vaig pensar en fer-los un autèntic arròs al forn, tan típic ací al poble però que 
allà quasi no coneixen enlluernats com estan de tanta paella. I no saps tu el deteniment 
que vaig posar amb els ingredients. L’arròs, “Dacsa”, de l’Albufera. De l’horta del Caban-
yal; pimentó roig, creïlles novelles, tomaca, una cabeça d’alls i cigrons -arremullats des del 
vespre anterior–. Això sí, les botifarres, del poble, que allà de ceba no en vaig trobar. I per 
culminar tota l’alquímia d’un bon arròs fornejat, em vaig fer amb una bona cassola d’obra, 
com toca. El preparatiu el vaig fer com m’ensenyà la mare; sofregir la verdura, rebolicar 
l’arròs, afegir el caldo en el seu punt de sal i safrà, i deixar caure l’embotit. Una vegada 
tot amanit vaig prendre la cassola, en eixa posició que pareix que anem d’ofrena ritual, i 
vaig eixir de casa. Fins ací, oli en un cresol, però en disposar-me a buscar un forn per coure 
l’arròs, no t’imagines la desventura per la que vaig passar.   

Quan a la tercera panaderia a la què vaig entrar em tornaren amb la mateixa cançone-
ta; que això de coure allí cassoles de particulars no ho tenien contemplat, ja vaig co-
mençar a pensar que el meu propòsit, tan natural d’altra banda, em costaria Déu i ajuda 
d’aconseguir. Vaig provar a una pizzeria, fins i tot a un Kebab, i tampoc. I ja em tens allà, 
caminant amb cara de circumstàncies entre la gentada, sense rumb, sostenint el recipient 
de fang ple a caramull i procurant mantenir estable el nivell del brou, mampresa força difí-
cil en aquell entorn tan hostil per als portadors d’arròs passejat.

Els braços començaven a fer-me figa. Apressat per la urgència d’una solució que no arriba-
va, em vaig dirigir al Corte Inglés, del qual recordava un full publicitari on deien que te-
nien per norma no decebre mai els clients més exigents. Havia de creuar l’avinguda, cosa 
ben senzilla si no fos perquè les meues passes curtetes i alentides, del tot necessàries per 
evitar que se n’isquera el caldo, eren incompatibles amb el temps que el semàfor assig-
nava als vianants, de forma que a l’últim tram de travessa vaig haver de suportar clàxons 
maliciosos. Vaig arribar suat i esbufegant davant les portes corredisses de la gran superfí-
cie, i en franquejar-les vaig descansar la cassola sobre un caixó de vidre, ple de perfums i 
productes de bellesa femenina. La dependenta que estava al meu costat, tota maquillada i 
polida, em mirava desconcertada, com si mai haguera vist un home allí dins amb una cas-
sola arreglada per coure. Contestant al meu prec em va indicar que pot ser m’atendrien a 
l’última planta, on es trobava el buffet lliure. Mira, pujar per les escales mecàniques man-
tenint en perfecte equilibri la cassolada rantereta, fou una autèntica heroïcitat. Ja arribat 
a dalt de tot, vaig anar a la cuina i allí em van dir, sense cap mirament, que no els fera per-
dre el temps, que prou enfeinats anaven amb el servei.



Abatut i capbaix vaig pegar mitja volta i altra vegada escales avall amb la cassola en 
braços. Els bíceps em punxaven i les venes del coll començaven a unflar-se-me. En eixe 
estat, les pujades i baixades als escalons en moviment es convertien en operacions força 
arriscades. En una d’elles la calderada va patir una oscil·lació, fent xorrar parcialment el 
caldo. Com podràs entendre, en aquella situació de nervis no vaig poder recuperar el nivell 
i la regallada va arribar fins la planta baixa. Vaig eixir de l’establiment sense ni poder pren-
dre alé, comminat per un guàrdia de seguretat i resseguit per desenes de mirades cruels i 
escarnidores. Em vaig dir que prou, que me’n tornava a casa. Però no vages a creure que 
ací es va acabar tot, no. De nou havia de travessar l’avinguda i de nou vaig suportar les 
botzines enervants dels conductors insolidaris. Per a més ofuscament, ara un policia malca-
rat em cridava que m’afanyara, que estava entorpint la circulació. Entre això, l’hora que 
s’havia fet i els braços que em defallien, vaig arribar a l’altra vorera tot atrotinat i sense 
poder evitar que se m’esmunyira un costat del test i em xorrara una altra glopada de cal-
do, esta vegada sobre una parella que festejava asseguda a la terrassa d’un cafè, i que en 
veure’s xopats d’aquell líquid oliós i ensafranat van pegar un bot espantats. El xicon, mu-
llat i fora d’ell, se’m va rebotar i em va agarrar pel coll de la camisa. Quina vergonya Ade-
la. A mercé del jove cabrejat, que em sacsava com qui sacsa una tavella seca per traure els 
fesols, amb prou feines podia mantenir la cassola a les mans. Entre empentes i amenaces, 
vaig veure esgarrifat com les botifarres de ceba s’esgolaven al terra i servien d’aliment 
al Terrier esquilat que passejava per allí una velleta. I gràcies que al final el policia es va 
interposar, sinó és capaç que acabe amb la cara trencada. 

Sense caldo, sense botifarres, amb l’arròs cru i rebent imprecacions dels joves tacats, et 
pots imaginar com em trobava. I per si fora poc, envoltat d’una munió de gent que no em 
comprenia. No recorde un afront igual. Vaig acabar portant els amics a un xinés. En fi, una i 
no més. 

— Com ho tenim això Adela?
— Ja la tens bona, i ben dauradet que ha quedat l’arròs.
— Fotre! com crema, tens paper?
— En el cabàs hi ha tot el que vulgues, pots triar entre el Levante i les Províncies.
— Un dinar com cal, sí senyor.             
 

Enric Abad i Lluch



Re(torn)

A l’extens hort de les memòries putrefactes
rebroten morts de llarg somriure.
Fugírem en la nit més llarga i fosca,
entre renecs i marmolons,
cercant un nou paradís,
darrere nostre, abandonàvem el poble. 
Fugírem per damunt dels lloms,
amb fred i tristor, amb eixutes llàgrimes,
per camins plens de pols.
Des de la distància pudenta i llunyana,
contemplàvem , amb serenor continguda,
aquell poble,
aquells estrets carrers  de buidor,
aquella oblidada i blanca plaça,
aquells bancals plens de records,
plens d’infinita infància.
Amargament  t’he portat  al dins,
com una immensa nafra, com un petit dol.
Ganivets esmolats tallen somnis
rellotges de coure fulles cauen,
el temps s’enlaira amb llargues passejades
mentre el capvespre ens reclama.
He tornat.  He vingut amb complaença.
M’he retrobat enllà on els somnis s’agermanen,
enyor dels fràgils flaires i sentiments d’infant.
Ara t’intente viure desbocat de sensacions.
Cull un temps sembrat de passats,
ple de clivells i badalls, 
on guareixen esmicolats somnis,
esperant la terra insatisfeta
i el seu crit rebel, llibertat.
Perquè ets poble,
el meu miserable i estimat poble.

Josep M Andrés 



Les nits

El meu cosí Joan i jo estàvem estirats mentre contemplàvem, bocabadats, el cel fosc. Ací 
i allà apareixien les constel·lacions que havíem aprés. Joan explicava que el seu mestre 
era un fenomen en això de les estrelles: sabia com es deien, per què les havien batejades 
d’aquella manera, què tenien a veure amb la mitologia... un munt d’informació que no 
cabia en un sol llibre. El meu cosí no parava de xarrar mentre un cel immens, esplèndid, 
farcit de llums desconegudes i llunyanes ens parlava de llocs que mai no visitaríem.

El cel es va fondre, va quedar emblanquinat i un seguit de llums perfectament sincronit-
zades es van encendre al nostre voltant. Ens vam alçar i vam seguir el ramat de gent que 
s’agrupava en una filera insomne resseguint un camí estret ple de focus que ens cegaven. 
La visió nocturna de la volta celeste semblava, ara, un miratge. Vam haver de passar un 
parell de portes negres per tal d’arribar a l’exterior, on un dia carregat de núvols, de so-
rolls estridents, de fums, d’anades i vingudes, de trànsit intens i velocitats de vertigen ens 
anunciaven que érem a la ciutat. La sessió al planetari havia acabat i el meu cosí em conti-
nuava cantant les excel·lències de la visita.

Uns mesos més tard, pocs dies després d’haver començat les vacances d’estiu, el vaig con-
vidar al poble -on només havia vingut en comptades ocasions i en visites que no passaven 
d’unes poques hores-. Ell vivia a València, on sa mare, germana de mon pare, s’havia ca-
sat i s’hi havia instal·lat definitivament. Jo vivia al poble d’on era mon pare, i son pare i 
el pare de son pare, i no sé quantes generacions més. Mon pare no havia volgut deixar el 
poble tot i les dificultats econòmiques, encara que va estar a punt de fer-ho en més d’una 
ocasió.

Joan no havia xafat mai un camí, ni havia jugat al carrer, ni havia perseguit sargantanes 
entre els matolls, ni havia tirat pedres al riu mentre els parots ens passaven, atrevits, per 
davant del nas i les granotes boquejaven mentre saltaven acrobàticament. Tot era sor-
prenent. Semblava, de vegades, que davant totes aquelles novetats li eixiria el cor per la 
boca.

Quan ja era ben fosc, i després d’haver sopat, deixàvem els grans amb les seues converses 
i eixíem per la portella de darrere. Davant nostre ja no quedava cap casa. Ens allunyàvem 
uns metres, baixàvem uns quants marges i ens estiràvem a terra per mirar un cel tacat 
d’estels: nítid, enlluernador. Un cel quotidià, un cel cert, obert, un cel que ningú podia 
recloure en un modern equipament. Un cel que deixà, al llarg d’aquells dies d’estiu, una 
empremta inesborrable en el meu cosí. No sé quant de temps devia passar, però quan tor-
nàvem a casa només se sentia la remor de veus llunyanes: alguns veïns que conversaven a 
la porta de casa i no semblava que tingueren pressa per abandonar la nit tranquil·la, silen-
ciosa i encisadora dels estius del meu poble.

Pep Calero





Col·laboren:


