
MÓNICA ARIAS LLORENS

L’ESTIU DE 1984

na
rr

at
iv

a





7

L’ESTIU DE 1984

Capítol 1

UNA ESTRANYA DESCOBERTA

L’Alba, una nena bruna i tendra estiueja a la vall pirinen-
ca de l’Alt Urgell, en un petit poblet arraconat enmig 
d’una serralada de muntanyes, que fan convertir el pai-
satge en bucòlic.

La nena, amb sis anys d’edat, comença a viure peri-
pècies, petites aventures que quedaran per sempre estig-
matitzades en el seu registre mental.

L’ambient és poc freqüent. Ella està desacostumada 
a viure envoltada de granges, camps llaurats, horts i ter-
renys que es troben conreats amb una gran abundància 
d’hortalisses i verdures. La nena ha nascut en una zona 
pròpiament urbana, al cor de la ciutat barcelonina, i des-
coneix el món de la pagesia.

En aquest poblet, els camperols han de sortir a 
adobar la terra, perquè puguin fertilitzar-se els produc-
tes agrícoles. Els autòctons han de matinar molt per 
anar cada dia a la cor i munyir el grup de vaquetes que, 
obedients, deixen segregar llet a través de les mames.
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Els avis de l’Alba són gent molt experimentada, que 
han hagut de sobreviure un drama provocat per l’esclat 
de la Guerra Civil i la decadència posterior després de 
declarar-se la Segona Guerra Mundial. Tenen les mans 
plenes de durícies, ja que com a amos i senyors de les 
propietats que posseeixen han de treballar cada dia de 
valent, a fi que l’índex de producció els permeti arribar 
a final de mes.

De vegades, l’escassedat es maximitza degut al fet 
que neixen pocs vedells, pocs xais i no gaire conills ni 
gallines, malgrat el qualificat procés d’assistència al qual 
es troben sotmesos a diari. Generalment, però, els avis 
són gent soferta i mai solen espetegar cap gest de quei-
xa, de protesta oberta. L’Alba molts dies els acompanya 
durant les tasques domèstiques referents a la cura dels 
corrals, que es troben ubicats de forma circumdant a 
l’era de la casa pairal. Ella no col·labora directament. 
No contribueix a que els guanys puguin apujar-se per-
què és massa petitona. La feina de camp i l’atenció que 
han de rebre constantment els animals són tan sacrifi-
cades i tan poc guardonades que l’Alba encara no les 
pot assumir.

Tampoc els seus avis pretenen que ho faci. A ella, 
en l’època d’infant que li toca experimentar, li cal inte-
ractuar amb els veïns i familiars del poble, on passa les 
vacances: jugar, apostar, córrer, enfilar-se als arbres com 
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si fos un esquirol indomable i fugitiu, que no obeeix or-
dres ni vol cenyir-se a cap regla imposada per decret.

De fet, els avis l’animen a que surti amb els com-
panys de la petita localitat, perquè s’expandeixi, respiri 
aire pur i pugui energitzar-se gràcies a la calorada es-
paterrant dels dies dels mesos juliol i agost. El sol, en 
aquesta temporada, tenint en compte que el poble es 
situa a 1300 metres per damunt del nivell del mar, es-
calfa moltíssim i acaba deixant la pell com un autèntic 
llagostí.

L’Alba, però, no sembla incomodar-se pels efectes 
d’un canvi climàtic tan contrastat en relació amb el cli-
ma ambiental que la ciutat de Barcelona ofereix. Ella 
vol encomanar-se de la gresca, la disbauxa que la canalla 
propaga als quatre vents sense cap recatament.

Els concursos, durant l’estiu, estan organitzats per 
altres estiuejants que fan de coordinadors de festes al 
aire lliure. La idea és mantenir la quitxalla entretingu-
da mentre els adults camperols han d’afrontar els seus 
compromisos, perquè el negoci pugui rutllar a la perfec-
ció. La majoria de jocs, només pel fet de gaudir d’una 
calor condensada, tenen relació en efectuar gin cames, 
fer petar globus d’aigua amb un petit premi embolicat a 
dins i, sens falta, la xocolatada, que té molt de protago-
nisme en aquest interval de l’any. Els nens i l’Alba in-
closa s’embruten els morrets amb tanta facilitat que van 
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deixant empremtes per tot arreu. La roba, independent-
ment dels teixits en què s’hagi fabricat, acaba veient-se 
afectada per unes taques descarades. Les famílies, amb 
cara de resignació, els toca posar una bugada amb un 
grau de freqüència continuat, ja que els nens no tenen 
miraments a l’hora de menjar ni tampoc quan s’han de 
rebolcar pels prats i baixar pendents pronunciats per 
desafiar la força de la gravetat.

Les tombarelles tenen un efecte visual força enci-
sador. L’Alba, en aquest cas, gaudeix com una gimnasta 
en plena pista de competició. No s’està de res. Totalment 
embalada i sense plantejar-se riscos ni perills, rodola 
costa avall fins a topar-se amb un bassal d’aigua, bastant 
afectat pels excrements del bestiar que surt a pasturar 
als matins.

Un dia, sense anar més lluny, l’Alba duia uns pan-
talons de pana molt cridaners pel seu to vermellós i, jus-
tament, en creuar tot el prat donant voltes com si fos 
una baldufa, va ensopegar amb una vasa d’aigua, molt 
decantada cap a la cuneta de la carretera principal, i va 
sortir com si s’hagués fracturat una cama. El seu ca-
minar era peculiar. Separava les cames com si estigués 
esguerrada després d’una caiguda brusca, ja que els seus 
pantalons havien aclaparat tones de fang i matèria or-
gànica en descomposició. Tan incòmoda i violenta es va 
sentir que li feia vergonya desfilar pel poble fins arribar a 
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casa, per poder-se dutxar amb aigua entebiona i desem-
barassar-se de tanta porqueria impregnada.

Algunes amigues feien sornegueria i deixaven en-
treveure rialletes dissimulades. L’Alba, però, les ignorava. 
Intentava prescindir de l’afany aliè de fer-li la guitza pel 
fet d’haver comès una petita entremaliadura. Malgrat 
tot, la nena estava encaparrada. Sabia que en tornar a 
casa dels avis hi hauria increpacions. Curiosament, l’avi 
ni es va immutar al veure l’Alba amb un aspecte físic 
demolidor. En canvi, l’àvia feia una expressió d’enfuria-
ment. Les seves galtes espurnaven un color rogenc que 
no passava desapercebut. L’Alba, de seguida, va detectar 
que es desencadenaria una tempesta sonora. L’àvia va 
amonestar-la amb un to de veu tan aspre que va provocar 
una caiguda de llàgrimes en l’Alba, impossible de conte-
nir. Seguidament, la va sermonejar amb advertències se-
veres. Les seves paraules varen tenir un ressò tan contun-
dent que la nena va veure’s empesa a mentalitzar-se de 
no cometre més una imprudència d’aquella magnitud. 
La criatura volia disculpar-se, recórrer al perdó era una 
manera d’aturar l’enrabiada de l’àvia, tan destorbadora, 
tan alarmant. Tot i així, l’emprenyament va durar uns mi-
nuts fins que va acabar amainant-se. L’àvia, en reprendre 
la calma, va ser capaç de recapacitar i va adonar-se que 
l’Alba, amb aquella comesa, no havia volgut perjudicar a 
ningú. Senzillament, la inclinació a cometre una malifeta 
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intencionada es trobava inexistent. L’únic propòsit era 
deixar el seu cos àgil, com el vent quan esbufega amb 
embranzida, i conduir-lo cap al moviment més frenè-
tic. L’Alba té una ànima massa generosa; tota ella emana 
gentilesa, altruisme, empatia i comprensió. Tot i la seva 
menudesa, el seu esperit d’infant, mai pretén ofendre ni 
atacar la sensibilitat dels altres. Té un cor transparent, en 
què la noblesa i la lleialtat són els dos ingredients que 
hi ressalten amb escreix. Després d’aquella baralla im-
merescuda, conduïda per l’àvia, l’Alba va anar-se’n cap 
a l’habitació a canviar-se de roba. Lògicament, havia de 
renovar la seva indumentària per continuar lluint amb 
goig un cos replet de feminitat i bellesa.

De sobte, a través de la finestreta de l’habitació, un 
sol radiant es filtrava pel reixat i provocava un efecte 
d’il·luminació exòtic en la cambra de repòs. L’estiu ha-
via desplegat les seves ales i la temperatura era càlida, 
revestida per una xafogor difícilment insuperable. Ella 
continuava com hipnotitzada davant la panoràmica que 
l’exterior acollia fins que, sense preveure-ho, un fet la va 
pertorbar.

El batlle del poble i un veí de Can Sebastià, la casa 
més enfocada cap a la sortida del poblet, semblaven cris-
par-se. La irritabilitat es manifestava a través d’uns gestos 
molt indiscrets. Les aixecades de mans i els estiraments 
amb els braços eren una constant insaturable. L’Alba no 
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comprenia què deien. Només sentia escridassar les veus 
amb un timbre que resultava advers a la seva oïda. Però 
l’interès a veure què passaria acte seguit no es diluïa. El 
batlle estava tan exacerbat que la nena va ser testimoni 
de com empentava el veí amb les seves mans. L’enfronta-
ment denotava un caire seriós i preocupant. La cridòria 
s’intensificava i l’Alba, des de la finestra, va veure com 
el to de veu anava pujant gradualment. Tan va ser així 
que va poder identificar comentaris pejoratius i insults 
que traspassaven la frontera del respecte i la tolerància. 
Ella sabia que havia de desvestir-se amb rapidesa, per-
què l’àvia li havia caldejat el bany i li havia preparat roba 
de recanvi per transformar l’aspecte de l’Alba en pulcre. 
Però una part de la nena es resistia a baixar les escales 
fins arribar a la cambra de bany.

Els seus peus havien quedat enclavats damunt la 
superfície solar. Una mena d’imant, que li despertava 
curiositat, semblava segrestar-la. Mai havia vist una dis-
cussió tan acalorada entre gent adulta. Es més, ella sem-
pre havia considerat que la gent ja crescuda i madura 
posseïen un seny i una cordura admirables. L’Alba, tan 
esquifida, primeta i de baixa alçada sempre contemplava 
els adults com entitats cabals, conscients dels seus actes, 
amb un posat intrèpid i ple de correcció, a més d’un 
comportament impecable. Malauradament, aquella es-
cena presenciada davant dels seus ulls no es corresponia 
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amb la percepció que havia idealitzat com a perfecta i, 
per tant, incorregible.

Els dos homes drets i mal plantats seguien dei-
xant brotar dels seus llavis paraules despectives. Com a 
sorpresa, després de la transcorreguda d’un període de 
minuts curt, l’avi de l’Alba va apropar-se cap a la casa 
capdavantera per adreçar els dos individus i imposar 
una mica de pau. Desafortunadament, el seu intent va 
resultar fallit, ja que el veí, enverinat per l’odi, va asso-
ciar que l’avi de l’Alba es trobava en posició de defensa 
davant dels arguments del batlle. Potser era així o potser 
no. Qui ho sabia. El que sí era evident es que, coneixent 
l’avi, la seva apareguda volia aportar uns grams de justí-
cia i estabilitat davant d’aquell escenari tan malmès pel 
descrèdit i les injuries. L’Alba va decidir, en l’instant de 
reconèixer la presència del seu avi, afinar l’oïda i poder 
desxifrar la conversa duta a terme pels tres homes.

Per facilitar l’entesa, es va enfilar damunt d’un ba-
gul metàl·lic, que es trobava pràcticament encastat a la 
paret més propera a la finestra, a fi d’obrir-la. Un cop 
l’aire més regenerat per una vall muntanyenca i verge va 
penetrar amb una brusquedat incontrolable, l’Alba va 
entendre el llenguatge dels tres homes.

Es veu que el veí, que es deia Ramón, volia fer po-
sar balles a un camí que es connectava amb un rierol 
molt popular des d’on l’aigua circulava torrencialment. 




