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A “l’altra” àvia, la desconeguda, la distant, la que em rebia amb aquell petó d’olor àcida i 
desagradable; a l’àvia de Rubí, només la veia les tardes dels diumenges.  
 
És segur que la visitàvem tot l’any, no tindria cap sentit pensar que durant la primavera deixàvem 
d’anar-la a veure, però la imatge que jo tinc d’aquells encontres és inequivocament hivernal. No 
recordo gairebé res de la part assolellada i viva dels diumenges de la meva infantesa. En canvi ha 
quedat sòlidament segellat a la memòria aquella feixuga segona part del dia, aquell espès “leit 
motiv” que anunciava el declinar de la gresca i l’adveniment d’una nova setmana.  
 
Dinàvem a casa amb l’àvia Narcisa, la de sempre, la carinyosa i propera àvia Narcisa. Deixàvem 
discòrrer l’hora primerenca de la tarda esperant que els cossos es restituissin després de l’àpat 
festiu, fins el funest instant en que el pare, eixorivint-se de la migdiada, s’aixecava del sofà, 
cordant-se el cinturó i articulant una lacònic “anem-hi”. Un mot que ens movilitzava a mi i a la 
mare talment com si algú hagués accionat l’interruptor que posa en marxa un parell d’autòmats. 
Un dramàtic impàs en que m’havia de desempallegar del madelman, del dibuix a mitges o de 
l’excavadora, ficar-me dins d’un anorac i embarcar-me en la tediosa aventura d’anar a visitar 
“l’altra” àvia. Era el llindar que em menava cap a la part fosca del dia.  
 
La veu del meu pare tenia un fonament ritualístic tan arrelat, tan incontestable...  No era només 
l’”anem-hi”; era el tel grisós velant la llum de les finestres: era l’espetec final que es veia al centre 
de la pantalla en apagar la televisió en blanc i negre; era aquella mena de pressa; aquella mena 
d’inèrcia que ens conduIa cap una rutina no qüestionada, apàtica. Cap dels tres tenia ganes d’anar 
cap a Rubí, tampoc seria del tot cert afirmar que no en teníem. La situació estava enllustrada d’un 
tint de “fet consumat”, que anul.lava tota possibilitat d’opinió o plantejament. Evidentment per mi 
més que per ningú. Jo era un nen. De cinc, de vuit, de deu anys? No sabria dir-ho. 
 
Senzillament era el preludi del què restava del dia. Un esdevenidor gens desitjat: cocktail de bany, 
missa, sopa i truita amb pa amb tomàquet, un pa amb tomàquet lleugerament eixut i més insípid 
que el dels altres dies de la setmana, potser perquè m’escaldava la llengua amb la primera cullerada 
de sopa? potser perquè “abans” no congelàvem el pa? potser perquè l’endemà era dilluns? qui sap. 
 
Del trajecte d’anada no en recordo res. En aquella època teníem un Erre 12 familiar de color groc 
crema. Sé, això ho recordo bé, que anant amb cotxe solia entretenir-me posant el dit petit en els 
foradets de l’entapissat i observant àvidament les tres fotos enganxades just al damunt de la ràdio. 
Les meves dues germanes grans i jo. Esperpèntic pentinat de foto antiga. Elles no havien de passar 
per aquell tràngol periòdic, ja tenien els diumenges organitzats.  
 
El record més intens que tinc de casa l’àvia Concha, i dic intens conscient que això genera una 
paradoxa, és l’absoluta manca de llum que definia cada racó d’aquella llar inhòspita. Semblava que 
les bombetes, més que difondre, absorvissin els corpuscles lluminosos. Els mobles de fòrmica 
fosca, imitant les betes de la fusta; el sofà d’escai verd oliva, incòmode i ple de coixins amb fundes 
de ganxet; l’olor d’estofat; el blau de la placa central de l’estufa catalítica…. quanta humitat. Les 
parets eren recobertes fins a mitja alçada d’un friso lletgíssim de plàstic beige. El gerro al centre de 
la taula. El mirall del buffet. Tots els elements eren escandalosament estrangers a la meva 
mentalitat infantil, a la iconografia o l’imaginari adequat a un nen petit. Les converses, el contingut 



de les quals evidentement no recordo, contribuien a generar-me una sensació d’aburriment 
solemne i categòric.   
 
A part del cotxe antic de porcellana, prohibit, vetat, exposat a la tauleta com una espècie de 
temptació per enfortir l’abstinència i el zel, hi havia un sol objecte atractiu en tota la casa. Estava 
en un prestatge de la que havia estat l’habitació de l’oncle Anton, un Tintín probablement oblidat 
per algun dels cosins grans, Tintin i el Lotus Blau, amb el vermell de la portada descolorit, mirat i 
remirat tantes vegades que ja no em podia produir cap mena d’il.lusió. Mirar-lo tan sols suposava 
un element més de la cadena d’inèrcies del ritual. 
 
L’avi no era ni viu ni mort. Sí, pot semblar estrany que en cap moment n’hagi fet esment, però el 
cert es que el record que en tinc és altament difuminat i obscur. Era un home malalt, jo mai no el 
vaig veure sa, no li vaig sentir la veu més que per aventurar-se a produir el so d’un dificultós i 
dilatat si o bé un no. Guardo la imatge de la ràdio permanentment encesa al seu costat, suposo que 
l’àvia li engegava a fi de procurar-li un succedani de companyia, i també he retingut una sensació 
difícil de definir a mig camí entre la por, l’angúnia i aquell agosarat interès analític dels infants. 
L’avi hi era però no hi era. El pare s’hi acostava amb molta dolçor de seguida que entrava en 
aquella estança, ara penso que era bonic de veure.   
 
Tot en aquella casa m’era estrany. Notava perfectament la durada dels minuts. Em coneixia massa 
bé totes les pautes del ritual i això em permetia calcular i predir amb antelació el temps que faltava 
per marxar. L’àvia no tenia gràcia, res de dolent, obviament, però res d’interessant tampoc. 
Segurament hi ha caràcters vulnerables que evitarien arribar a conclusions moralment “atrevides” 
sobre persones que pertanyen de ple dret al context familiar, però aquesta era una realitat 
indefugible: era una persona llunyana. Era algú que si bé amb el temps ha aconseguit generar-me 
enigmes importants, en el seu moment no va saber transmetre’m ni una engruna de tendresa. No 
retrec, constato. Les àvies no són necessàries. 
 
Però curiosament, malgrat recordo que aquelles tardes se’m feien llargues i indigeribles, sembla 
que el pas del temps ha conferit un tel de dignitat a aquest arxiu de la infantesa. Hi puc reconèixer 
unes pinzellades d’emotivitat que de segur en aquell moment no endevinava.  Potser l’emotivitat 
de saber que jo n’era el protagonista. No ho sé. 
 
Inevitablement, llevat d’escasses excepcions, diumenge rere diumenge trobo inconscientement 
algun moment fugaç, intrascendent en que el cap se me n’hi va.   


