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E l  l e c t o r  e s c r i u

P a í s

ELS MEUS AVIS

Els meus avis, en Rosendo i la Quimeta, van néixer a 
Verges i es casaven el 17 de gener de 1940.

Han estat junts seixanta-vuit anys, tota una vida.
L’avi, de jove, va estar-se a França aprenent l’ofici de 

pastisser.
Fa uns anys, en les nostres sobretaules –i amb tota 

la picardia– sovint li demanàvem que ens expliqués les 
seves vivències a l’altre costat de la frontera, lluny dels 
seus pares i amb una mestressa jove i potser avorrida 
del marit flequer.

L’avi no ha estat mai persona de fer parlar, ben al con-
trari, però tenia un bon sentit de l’humor i ens divertíem 
jugant a imaginar-nos fantasies d’un món que per a no-
saltres era ben desconegut.

Quan l’àvia ens sentia, ens feia callar, que «quines coses 
dieu vosaltres, nens!, i tu, Rosendo, sembla estrany que 
encara els donis corda...».

A l’àvia, que no s’ha mogut mai de 
Verges, el que li agrada més és parlar 
de la seva època d’estudiant amb les 
hermanes, les monges que hi havia a 
la Placeta. Ella sempre ens ha dit que 
va ser molt feliç en la seva infantesa. Jo 
me la imagino llegint històries de sants, 
cantant i resant tot fent labor, jugant amb 
les amigues i anant a buscar aigua a la 
font Vella.

Segur que l’àvia era una bona estudiant 
i de les que seguia les normes. No en 
va ha estat sempre una dona creient, 
amb idees fermes, i no ha deixat que el 
temps li esborrés les ensenyances que 
va rebre de joveneta, tant de casa com 
de l’escola.

Reconec i admiro la seva valentia i fermesa: sempre ha 
sabut estar a l’altura de les circumstàncies, amb la saviesa 
de saber què toca fer en cada moment.

Quan els avis es van casar, ho van fer amb la il·lusió 
de qualsevol jove. Començaven una nova vida i, a més, 
engegant un negoci al Carrer Major. L’àvia portava la botiga 
i l’avi s’ocupava de fer el pa de cada dia.

La tranquil·litat, per a la parella, no va durar gaire, ja que 
al cap de pocs mesos, quan l’àvia ja esperava l’arribada 
de la seva primera i única filla, l’avi va ser cridat per a anar 
a servir al Sahara.

Allò sí que els va venir de nou, i es van presentar 
temps difícils: en Rosendo, lluitant per sobreviure i amb 
l’esperança de tornar aviat a casa, perquè segur que 
contra els moros no hi devia lluitar gaire; l’àvia, a Verges, 
lluitant també per sobreviure en un part on de poc no hi 
deixa la vida; tots dos separats, rebent de tant en tant 
alguna carta i amb la por i la incertesa ben amagades, no 
fos cas que...

Finalment l’avi va tornar, i la família tirava endavant amb 
esforç i treball.

Hem sentit a parlar tantes vegades dels gelats que l’avi 
anava a buscar a l’enllaç de Torroella per portar-los fins a 
Verges a peu..., els frigos que l’àvia venia el diumenge 
a la tarda quan les parelles sortien del cinema. També 
de l’època en què l’avi feia pasta de sopa, els fideus i 
macarrons que ara trobem tan fàcilment a la prestatgeria 
dels supermercats.

Fa temps que han quedat enrere les matinades fosques 
en què l’avi es passava hores al forn, tot sol, fent el pa, 
els xuixos, les coques de sucre, els tortells, els braços de 
gitano, els pastissos i els encàrrecs del diumenge.

L’àvia sempre ha estat una bona cuinera i, tot i fer plats 
exquisits, no va deixar mai de consultar llibres i revistes de 
cuina, esperant descobrir-hi algun ingredient que l’ajudés 

a millorar els seus plats.
Avui, passada la ratlla dels quaranta, 

m’emmirallo en els meus avis i busco 
en el record com era el seu dia a dia 
quan sento a parlar de crisi, de millora 
contínua, de manca de motivació, de 
nous models de lideratge, de sistemes 
productius, de qualitat, de servei, de sa-
tisfacció al client... Aleshores em vénen a 
la memòria les solucions que ells prenien 
de manera natural, sense haver de fer 
llargues reunions ni perdre’s en jornades 
innecessàries.

Per a ells era evident: «Treballarem el 
que calgui, però que ningú no es quedi 
sense tortell el dia de Reis.» «És clar que 
podem dinar, però no tanquem la botiga 
al migdia, que no se sap qui pot venir i 

ningú es pot quedar sense diari.»
Ai la botiga oberta tothora...!
Cada any, amb la Gemma i l’Agustí, recordem per Nadal 

com fèiem cagar el tió. Com que la botiga era oberta i la 
mare i l’àvia tenien feina despatxant, nosaltres agafàvem 
el que ens semblava i ens ho posàvem a sota del tió. Anà-
vem a resar i cantàvem la cançó amb la mateixa il·lusió 
d’aquell qui no sap què hi trobarà. Quina felicitat!

Quan passo aquest escrit, l’avi ja no hi és, però el seu 
record continua amb nosaltres, i el veig encara al costat 
de l’àvia, asseguts junts a la seva casa del Carrer Major, 
veient passar la gent i els dies amb la serenitat que no-
més saben donar els anys, continuant preocupant-se per 
nosaltres, els seus néts, com ho han fet sempre.

Tant de bo nosaltres siguem capaços de transmetre 
als nostres fills –i tant de bo també als nostres néts– els 
valors que hem viscut de vosaltres!
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