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1845: Els més rics de la contrada

 
La casa dels Xicoi, de pedra vista, juntament amb l’església, l’Ajun-
tament i el castell en runes, era un dels edificis emblemàtics de 
Rocaplana; es destacava clarament de la resta de les cases del po-
ble, la majoria petites, de sostre baix i amb finestres esquifides, per 
on amb prou feines hi passava la llum i l’aire necessari per airejar. 
Fins i tot l’escola, amb l’habitatge del mestre a sobre, era una de 
tantes cases humils i velles. Solament la casa del rector, al costat de 
l’església, de la que semblava que en fos la continuació, podia aspi-
rar lleugerament a fer-li la competència. 

Els Xicoi es deien descendents del comte, senyor del castell-
fortalesa de La Guaita, les runes del qual s’alçaven al capdamunt 
de la carena. Si no ho eren, a base de repetir-ho i de creure’s-ho, 
generació rere generació, tothom ho pensava. Descendents del 
comte potser no, però propietaris de més de mig terme municipal, 
sí que ho eren; i s’ho feien valdre.

La família Xicoi vivia, des que tenien memòria, en un casalot 
enorme, amb l’entrada per la plaça de l’Església i cantoner a dos 
carrers, el carrer Major, ample i ben empedrat i el de La Font, més 
estret i fent baixada en direcció a la font principal del poble. Des 
de l’exterior es destacava una gran portalada, de fusta massissa, 
vorejada per un pedrís a banda i banda, resultava prou ampla per-
què hi pogués entrar un carruatge o un carro carregat; al primer 
pis cridaven l’atenció els grans finestrals i els dos balcons amb ba-
ranes de ferro treballat. (Al poble solament l’Ajuntament i ells en 
tenien, de balcons).
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Només en traspassar l’entrada es notava que era un altre món, 
diferent de les cases del poble; altres olors arribaven a les narius; 
remors somortes de veus suaus: les dues minyones, amatents que 
tot llisqués sense soroll, feinejaven tot el dia sense presa ni pausa. 

A mà dreta del vestíbul, de rajola rústica envernissada verme-
lla, una porta, que hom trobava oberta poques vegades, donava pas 
a la cuina amb un gran foc a terra, al costat del qual el vell Xicoi hi 
tenia el seu lloc a l’hivern; a l’altra costat, una taula amb la fusta 
afinada de tant fregar-la i una cuina gran de ferro colat; entremig 
la porteta del rebost, sempre ben ple de tot allò que es collia als 
camps propis i del que no es conreava a casa però que duien del 
mercat; a continuació la pica d’un marbre esgrogueït amb un forat 
al mig per on s’escorria l’aigua cap un gran cubell a sota; acabava la 
rodona la petita porta del forn a tocar quasi la paret fosca, plena de 
sutge de la xemeneia que s’alçava per damunt la llar de foc.

A l’esquerra del vestíbul, tocant a l’escala de pedra d’accés al pis 
superior, el menjador de diari, proveït d’una taula llarga rectangular, 
dos bancs als costats llargs i una poltrona a cada cap de taula. El 
menjador bo amb les cadires entapissades, que solament es feia ser-
vir els dies assenyalats o quan hi havia visites de compromís, era a 
dalt al pis, al costat de la sala de rebre, un espai gran que malgrat a 
penes s’utilitzés un parell de vegades a l’any, estava ple a vesar de 
mobles únics al poble: el sofà i les dues butaques esperant les arnes 
pel desús; el foc a terra que semblava només per a fer bonic; un 
mirall antic que guardava vés a saber quants secrets; un rellotge de 
paret, portat de Barcelona, que donava les hores amb una sonoritat 
inaudita; un bufet on s’hi desaven copes i begudes al costat del bal-
có que donava a la plaça; fent companyia al bufet, però a l’altra 
banda del balcó, un secreter, ple de calaixos i calaixets, tancat amb 
pany i clau, on s’hi guardaven els documents importants que acre-
ditaven les generacions de Xicoi que havien viscut a la casa, els di-
ners que havien fet i les propietats de les que eren amos i senyors. 
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Més enllà del menjador bo i de la sala de rebre, totes dues estances 
amb el sostre enteixinat i amb els mobles de fustes nobles amb in-
crustacions de nacre, un reguitzell de portes conduïen a les habita-
cions de cadascú de la família, petites i no massa acollidores —a 
excepció de l’alcova de Mariana, que tenia a més d’allò que era 
necessari, un armari mirall i una calaixera, amb sobre de marbre i 
incrustacions de marqueteria als calaixos—; tots els dormitoris es-
taven proveïts de llits alts, ben coberts de matalassos fets amb la 
llana de les pròpies ovelles; sense que hi faltés l’orinal amb tapa a 
sota i el quinqué de petroli a punt per quan es feia fosc.

Però malgrat totes les exquisideses dels mobles i altres atuells 
que Mariana i els seus avantpassats havien anat col·leccionant i 
amuntegant una mica per tot arreu on es posés la vista, el que feia 
més especial la casa era la «comuna» de fusta. A cal Xicoi no havi-
en d’anar a l’estable a fer les necessitats fisiològiques, com era usu-
al a les altres cases; per aquest menester comptaven amb la comu-
na: un recambró minúscul on s’asseien còmodament damunt un 
seient de fusta afinada amb un forat rodó al mig; feien el que ha-
vien de fer, i després hi tiraven l’aigua d’una ferrada que sempre hi 
tenien plena al costat. Una tapadora també de fusta, amb nansa, 
completava el parament d’aquesta habitació única al poble.

A la part del darrere de la casa s’obria la porta de l’estable, 
regne dels cavalls de l’amo, del matxo i dues mules; a sobre, la pa-
llissa que tenia una portella a l’exterior, al carrer de La Font, per on 
hi entraven el fenc i les bales de palla; porteta que feien servir els 
dos mossos fixos que hi dormien; l’estable i la pallissa escalfaven 
les habitacions que tenien a sobre.

Coronaven la casa les golfes, immenses, plenes de tota mena 
d’andròmines. Aquell seria, amb el temps, el lloc preferit del Joa-
net. Allí no l’anirien a buscar mai, doncs l’escala que hi pujava era 
empinada i fosca. Era on podria plorar a gust, sense que ningú se’n 
rigués d’ell; on faria volar la imaginació, pensant que es trobava 
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enmig del seu bosc enyorat; l’aire que entrava per les petites fines-
tres sense vidre i l’olor a garrofa que ho impregnava tot, l’ajudarien 
a tenir la sensació de natura que tant trobaria a faltar mentre visqués 
amb la madrastra.

A cal Xicoi, encara que fossin rics, no es feia malbé res. Tot 
s’aprofitava: la palla de l’era i la llenya del bosc; les sobres de la 
taula i les triadures anaven als porcs o a les gallines; les cendres 
es llençaven al femer, convertint-se en adob pels camps. Filaven 
la llana que necessitaven i la resta la venien a bon preu perquè era 
de la millor qualitat. Males llengües del poble deien d’ells (a la 
seva esquena, mai de cara) que eren «la fam i la set», que eren rics 
perquè mai havien llençat res, que fins i tot aprofitaven el greix 
dels treballadors, convertit en suor o per a fer sabor... Natural-
ment que això era una exageració, però alguna mica de raó devi-
en tenir. A part de tot el que collien a casa, rebien les primícies 
de tots els fruits que es collien a les masies portades per mitgers 
o masovers. 

La taula dels Xicoi era, amb diferència, la millor servida del 
poble i rodalies, on a tothom li hauria agradat de ser-hi convidat i 
solament ho eren comptades persones. El rector sovint n’era una, 
d’aquestes. Mossèn Ramon era com el típic oncle-avi torrat i pe-
sat, que hi ha en quasi totes les famílies, sempre present a la sobre-
taula dels diumenges, sobretaula que es repetia dos o tres cops per 
setmana, és a dir, cada dia que el convidaven a berenar i que ell s’hi 
presentava ja a l’hora de dinar. El rector donava sempre la raó a 
Mariana, tant era de què es tractés; li feia la gara-gara contínua-
ment, tot i que la dona el tenia per ben poca cosa i li deixava notar 
en molts petits detalls; malgrat que això el mortifiqués, ell feia 
com si no se n’adonés. El pobre capellà sabia les relacions que la 
senyora de la casa mantenia amb el bisbat; relacions que podien 
destituir-lo de Rocaplana (on hi estava molt bé) i, a les seves velle-
ses, ser destinat qui sap on. 
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El pare de Mariana —tothom li deia «el vell Xicoi»— era un 
home poderós, no solament com a amo de més de mig terme, (era 
l’home més ric de tots els pobles del voltant), sinó també per les 
influències polítiques i religioses rellevants que des d’antic havia 
conreat amb èxit la seva família, influències que el relacionaven 
amb dirigents de més enllà del seu terròs. La família, des de varies 
generacions enrere, es comportaven com a autèntics cacics, havent 
de ballar tothom al compàs de la seva música. Ell, l’amo, decidia 
qui havia de ser el rector de la parròquia i qui l’alcalde, quan havia 
de ser nomenat i quan acabava el seu manament; amb aquestes 
condicions ja s’entén que l’alcalde constituïa el braç executor de les 
ordres, explícites o no, que sortien de cal Xicoi.

El vell Xicoi des de jove gaudia d’una fama ben guanyada de 
mandrós. És clar que no li havia calgut escarrassar-se treballant. 
De gran i ja amo de la hisenda, també havia sabut administrar bé 
els seus esforços, de tal forma que feia anys que tots els esmerçava 
en anar a ciutat. «Per negocis», deia. Negocis la majoria dels quals 
eren a les cases de senyoretes de mala reputació de Reus, amb al-
guna escapada a la capital amb idèntica finalitat, on s’hi deixava 
bona part dels diners que li produïen les rendes de les diverses 
propietats.

S’havia casat, tal com era habitual, amb una cosina segona, 
provinent de la casa més bona del poble del costat, els Clotet. Ag-
nès Clotet Cavallé, una dona dolça, rossa, bonica, d’ulls d’un blau 
intens, que només tenia veu per assentir a tot el que el marit deia, 
manava o demanava. Li havia donat cinc fills dels quals només la 
tercera, Mariana, havia arribat a l’edat de casar-se. Els dos primers, 
mascles, no havien arribat a l’adolescència i dels dos petits, nois 
també, un va voler anar-se’n de soldat; el mataren en una de les 
guerres sense sentit que hi havia per aquests mons de Déu; l’altre, 
de caràcter dèbil i depressiu, l’esperança que li quedava per a la 
continuïtat del nom, el trobaren penjat d’un arbre a l’edat de 17 
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anys. Així doncs només quedava la pubilla, Mariana, que als 21 
anys ja sabia el que desitjava i com ho aconseguiria. Fet i fet, un 
maldecap pel vell Xicoi que no podia fer-la anar per on ell volia, tal 
com havia passat amb l’esposa i amb totes les dones amb qui havia 
tingut tracte. Per més que li havia assegurat que li havia buscat un 
bon marit —un mig cosí, el Cisquet de cal Llarg—, amb terres 
tocant a les seves, de caràcter feble i que, per tant, ella podria fer i 
desfer, «que era un bon jan...», li deia repetidament. La resposta de 
la filla havia estat negativa: «No em casaré amb aquell babau que 
encara no sap ni treure’s els mocs. Què voleu? Que tingui fills im-
bècils? Ja sé qui serà el meu marit. L’Agustí. Ell o ningú».

Mariana era voluntariosa; no pas com sa mare, qui malgrat el 
dot considerable aportat al casar-se amb l’hereu dels Xicoi, que 
engrossí en bona part la hisenda del marit, mai va ser tinguda en 
consideració per a res. En aquella casa primer manaren els vells, 
després el marit va prendre les regnes, i si bé és veritat que n’estava 
enamorat de debò, en tot allò que s’havia de decidir, només fou 
una figureta decorativa; la seva opinió no comptava: com si el seu 
caparró fos solament apte per a dur els bonics cabells castany dau-
rat; Agnès acceptà sempre aquesta situació subalterna, ella deia 
que no hi entenia, ve-t’ho aquí. Es va morir jove, molt abans que 
el fill petit es pengés. 

A partir de llavors, Mariana va acabar de créixer amb el pare, 
que li consentí tot i més. La nena, que de ben petita s’havia acos-
tumat a manar i a fer que tots l’obeïssin, sense tenir mai la més 
mínima oposició a la seva voluntat, després de la mort de la mare 
es convertí en una autèntica tirana. Allí es feia sempre la voluntat 
de Mariana. I així continuaria; si algun cop el pare s’oposava a 
dur a terme el que li demanava amb manyagueries, deixava anar 
unes llagrimetes, assegurant que «era la noia més desgraciada del 
món»; si amb això no n’hi havia prou, es desmaiava i es feia venir 
un fals «atac de cor», i davant la possibilitat de perdre la filla 
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estimada, el pare sucumbia. Aquesta manera d’actuar no li havia 
fallat mai. També seria l’estratègia que faria servir com a últim 
recurs si fallava la que havia preparat: faria que el vell Xicoi, 
aprofitant-se dels deutes que tenia el pare de l’Agustí, l’home 
collés sense remei al fill, a fi i efecte d’obligar al xicot a passar per 
l’adreçador d’un matrimoni que, en principi, semblava que no li 
venia de gust. Però ella s’hi havia encapritxat. L’Agustí Fort seria 
per a ella. La fixació en l’Agustí era solament un caprici? Potser 
un de tants de noia consentida, entestada a sortir-se sempre amb 
la seva, i si podia ser duent la contrària a tothom, millor? Tant si 
només era un caprici com si no, l’Agustí Fort seria el seu home.

L’Agustí Fort era, de llarg, el jove més ben plantat que coneixia; 
i en coneixia un bon grapat. Tots els de la comarca, i de més enllà, li 
anaven al darrera; és clar, a més de ser una noia que es feia mirar, era 
l’hereva dels Xicoi. Però semblava que ni la boniquesa de Mariana, 
ni la hisenda futura no fos prou atractiu pel fill d’un jugador empe-
dreït, que ho havia perdut quasi tot a les taules de joc. Però ella era 
millor jugadora: a través de son pare, que mai li havia negat res, 
utilitzaria una jugada mestra per obligar-lo a casar-se amb ella. 

En Pau Fort de cal Finestres podia resultar força simpàtic, si 
un no li coneixia els vicis; però en un poblet, tothom sap quin peu 
calça cadascú. A més de ser jugador compulsiu i sense sort, a la 
vellesa es tornà alcohòlic, un cul de taverna. Ja quan l’Agustí era 
adolescent havia arribat a perdre a les taules de joc bona part de les 
terres heretades dels pares, així com les que havia aportat la dona 
—una autèntica ànima càndida— com a dot. Amb el temps la si-
tuació s’havia fet crítica, estava en un punt delicat: tenia firmats 
diversos pagarés per un valor superior a les propietats que li queda-
ven. Si pagava els deutes —i els havia de pagar, li ho havien deixat 
ben clar— hauria de malvendre el que li quedava i ho perdria tot. 
Si no abonava l’import dels pagarés, igualment li ho prendrien i, a 
més, aniria a la presó. Aquella gent no s’estaven de romanços!
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Amb llàgrimes als ulls explicà la situació al fill, proposant-li la 
solució que, segons ell, els trauria d’aquell embolic. Sinó, on aniri-
en quan els fessin fora de casa? L’Agustí se’l va mirar astorat; de 
cap manera s’avindria ell a ser venut com un xai! 

—No voldràs pas que anem a demanar caritat... Fill, estem en 
un mal pas. Tu ets jove i pots treballar, però ta mare i jo, què farem? 

L’Agustí no arribava a creure’s el que sentia. El pare sempre 
havia anat trampejant la situació amb els seus tripijocs... perdent 
de tant en tant un tros del seu patrimoni. Per què havia de ser di-
ferent ara? Però la cara atribolada de la mare li aclarí que aquella 
vegada anava de debò, que la situació era greu. Com podia ser tan 
irresponsable aquell home a qui sempre, malgrat els seus vicis, ha-
via respectat? El pare continuava parlant; ja havia trobat la solució:

—...i si et cases amb Mariana, estarà tot resolt. El vell Xicoi 
m’ha dit que es farà càrrec del deute. Nosaltres continuaríem a casa 
nostra... I tu, ves, tu series el que en resultaries més beneficiat. No 
et dic res: al cap dels anys ser l’amo de Cal Xicoi!

L’Agustí se’l mirà sorprès. Casar-se amb Mariana! Però si mai 
hi havia pensat! Però si la jove Mariana tenia els pretendents a 
munts! Podia triar a qui volgués. Tots els hereus de les rodalies li 
anaven al darrere, aspirant a ajuntar les respectives hisendes; això 
no obstant, pocs la festejaven, tant pel seu caràcter despectiu, com 
per la fama de malaltissa que arrossegava no n’hi havia gaires que 
s’animessin a fer la seva demanda.

Com si li hagués endevinat els pensaments, el pare reblà el 
clau:

—Es veu que la xicota s’ha fixat en tu, ja ho veus! En Salvador, 
son pare, m’ha dit que d’entre tots els que la festegen, no n’hi ha 
cap que li agradi. Que et vol a tu, vaja. 

La mare hi ficà cullerada:
—Quina sort que has tingut, fill meu! Una pubilla com ella 

no la trobaries per molt que cerquessis. 
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I adreçant-se al marit afegí:
—És clar que el nostre fill s’ho val.
El que no li dirien era la veritat que hi havia al darrere: que la 

noia s’havia encapritxat de l’Agustí; que tement que no li fes cas o 
que el xicot no s’atrevís a fer el pas, havia convençut al pare perquè 
comprés el bosc i la resta de propietats dels Fort, mitjançant el 
pagament dels deutes de joc que aquest tenia. Així el pare de 
l’Agustí collaria al fill.

L’Agustí estava perplex. Però què passava allí? Que ja estava 
tot amanit i decidit? És que ell no hi tenia res a dir? No, de cap 
manera! A més, ell s’estimava la Mercè, la seva carbonereta... No-
més de pensar en la joventut innocent i tendra de la filla del car-
boner, el seu esperit s’expandia (i no solament l’esperit, és clar!).

Finalment el noi reaccionà:
—Jo m’estimo la Mercè, la filla dels carboners, i em casaré 

amb ella!
Al pare li sortí el mal geni; alçà la veu i li deixà anar:
—Ni t’ho pensis! Ja t’ho pots treure del cap! Una miserable, 

una pelleringa... La filla dels carboners... que qui sap amb qui se 
les ha. No. No permetré que un fill meu s’hi barregi!

Al vell de cal Finestres les venes del coll se li inflaven amb la 
intenció continguda de bastonejar al fill; la mare es posà a plorar 
amb sanglots sense soroll, contemplà els dos homes enfrontats 
com dos galls de brega. No digué res, només plorà. 

A l’Agustí ni el mal geni, ni la fatxenderia, ni la prepotència de 
son pare el feren descantellar; però les llàgrimes i l’abatiment de la 
mare li van fer forat. Si hagués estat només pel vell, de ben segur que 
s’hagués estimat més marxar de casa, deixant-lo que se les entengués 
sol en l’embull que es trobava; però les mans tremoloses i la mirada 
perduda de la mare se li van fer insuportables. Després d’uns dies de 
precs primer i de males cares del pare després, i de llàgrimes silen-
cioses de la mare, l’Agustí cedí: es casaria amb Mariana.




