
ba Angèle n’havien après a la Fosca, a casa de
la Rosa Solà, una italiana que va aterrar a Gi-
rona quan hi van enviar el seu pare, el senyor
Albeverio, per dirigir les oficines de la Gro-
ber. Ben aviat van traslladar el costum a Giro-
na i havent dinat la mare anava a l’estació del
tren petit a recollir la baba Angèle, que baixa-
va expressament de Cassà per a la partida de
cartes. Solien jugar a casa de la Maria Magal-
di, que també era italiana, i s’hi jugaven la
xavalla que anaven guardant en un pot, que
amb prou feines arribava per pagar un sopar
a final de temporada. La baba Angèle sempre
perdia.

–No sé per què fem el pot; ja podria pagar
jo directament el sopar –deia quan s’acabava
la partida.

Però, tot i perdre, no fallava mai. Un diu-
menge d’hivern del 64 havia tornat a fer una
gran nevada; l’endemà, la mare va pensar
que no devia haver baixat, però quan va arri-
bar a l’estació del carrilet la baba era allà pal-
plantada enmig de la neu. I molts anys des-
prés, el 23-F, que va ser un dilluns, també les
va agafar jugant a cartes com si res, fins que la
baba Teresa, que tenia prou males experièn-
cies de la guerra i patia pels seus néts, sobre-
tot per en Quim, que ja era alcalde de Girona,
els va trucar i va fer suspendre la partida.

Només molt de tant en tant venien a jugar
a casa, però les partides no ens van interessar
mai. Quan arribàvem de classe, entràvem al
menjador, saludàvem les senyores sense dei-
xar-nos petonejar, arreplegàvem un parell
de galetes i sortíem esperitats escales avall. I
no tornàvem a pujar fins que ja eren fora.

La mare sempre ens en va voler ensenyar,
de jugar al bridge, però vam tenir poca pa-
ciència i ens vam decantar per altres jocs, tret
d’en Manel, que es va convertir en un assidu
de les partides estiuenques a la terrassa de
can Solà. Els altres jugàvem al nain jaune i als
1.000 bornes, que la mare comprava a Perpi-
nyà a primers de curs i guardava fins per Na-
dal, per completar el que ens portaven els Re-
is, si encara no tocaven ni la pilota, ni la bici-
cleta, ni el pirautxo, ni cap regal «gros».

Els 1.000 bornes era el típic joc de taula per
a nens, que jugàvem al quarto de jugar quan
plovia i no podíem sortir a fora. El nain jaune,
en canvi, era el joc dels grans dies de festa. Hi
jugàvem a la taula del menjador, havent di-

ot va començar a la Fosca
A la facultat, un any vaig coincidir
amb el meu germà Jordi a classe d’his-

tòria amb el professor Miquel Barceló, que
era un mallorquí amb fama d’animal. Amb
en Barceló ja ens coneixíem i el primer dia de
curs ens va descobrir de seguida entre els
alumnes, ens va saludar amb un cop de cap i
–dirigint-se a tota l’aula– va deixar anar:

–Vostès ja saben allò de l’apagada de Nova
York, quan la ciutat es va quedar catorze ho-
res sense llum i al cap de nou mesos hi va ha-
ver un boom de la natalitat. Doncs això dels
Nadal és una cosa semblant. Els Nadal sem-
pre han estiuejat a la Fosca i, és clar, vostès ja
m’entenen... la Fosca... poca llum... En fi, fa-
mília nombrosa.

No és que l’acudit tingués gaire gràcia, pe-
rò en tot cas era veritat. Sóc d’una família
nombrosa que sense la Fosca no hauria exis-
tit. Els Nadal de Cassà, la família del pare, van
estiuejar-hi per primer cop el 1925, quan ell
tenia un any. Avui en té vuitanta-vuit. Els
Farreras, de Girona, s’hi van instal·lar el
1936. Per nosaltres, doncs, tot va començar a
la Fosca: els pares s’hi van conèixer, s’hi van
enamorar, hi van festejar i, el 1947, el seu ca-
sament va servir per estrenar la capella que
havien construït amb donacions de tots els
estiuejants. L’avi Pepitu hi va posar la fusta.
L’avi Joaquim va donar diners.

Jo vaig arribar per primer cop a la Fosca els
últims dies de juny del 1955. Amb prou fei-
nes tenia vuit mesos. En aquella època, a casa
ens hi traslladàvem pels volts de Sant Pere i
no en marxàvem mai fins l’endemà de
l’aplec de la Bell-lloc, que es feia el primer
diumenge de setembre.

Els trasllats eren més complicats que els
d’avui dia, perquè les cases d’estiu es tanca-
ven i es paraven de bell nou cada any. Part
dels trastos, com matalassos i mundos, viatja-
ven en camions de ca l’Adroher o de can Mel-
cior, transportistes vinculats a la fàbrica.
Nosaltres fèiem el trajecte per la carretera de
la Bisbal amb el dos cavalls del pare. A l’altura
del canvi de rasant de Mont-ras sempre hi
havia una parella de la Guàrdia Civil. Un dels
agents de trànsit s’acostava a la finestra del
pare, mirava atònit i començava a comptar:

–Uno, dos, tres... nueve y el conductor. Pero,
por Dios, ¿cómo se le ocurre...?

T
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Els Nadal, retrat de família

El pare tenia sempre el discurs a punt:
–Hombre, agente, no va a multar a un pobre

padre de familia con doce hijos, porque aquí to-
davía me faltan tres que hacen el viaje con su
madre y las maletas.

La Benemèrita sempre se’n compadia.
–Tire, tire, lárguese antes de que me arrepien-

ta.
L’arribada a la Fosca era com un esclat de

llibertat. Organitzar una família de dotze
obligava la mare a imposar uns horaris i una
disciplina gairebé de caserna; o d’internat,
que hi estàvem més acostumats. Però, al
marge dels horaris, podíem organitzar-nos al
nostre aire: avantatges de ser tants. [...]

El dia del bridge
El dilluns era el dia del bridge. La mare i la ba-

«QUAN ÉREM FELIÇOS»
Autor: RAFEL NADAL
Editorial: DESTINO
Pàgines: 416/ Preu: 20 €

A Quan érem feliços, guardonat amb el 44è
premi Josep Pla, Nadal rememora la Girona
dels anys de postguerra en la qual va créixer
amb els seus onze germans.

RAFEL NADAL I FARRERAS
(Girona, 1954) és periodista, escriu a La
Vanguardia i col·labora habitualment a RAC1,
TV3 i 8TV. Ha estat director d’El Periódico de
Catalunya de maig del 2006 a febrer del
2010. Anteriorment, havia treballat en alguns
dels principals diaris del país, entre ells
Catalunya Express o Punt Diari. El 2011 va
publicar el llibre Els mandarins.
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Rafel Nadal, amb samarreta de ratlles, al
costat del seu germà gran Quim, els més
petits de la colla i els seus pares. Rafel tenia
uns sis anys i encara no havia ingressat a
l’internat del Collell, on aleshores hi havia
quatre dels germans. / ARXIU FAMILIAR

............................................

bell. Les set noies eren la Dolors Fernández,
de Palamós; la Maria Vilà, de Calonge; la Jo-
sefina Mas, de Vidreres; la Josefina Coromi-
nas, de Banyoles; la Maria Pibernat, de Caste-
lló d’Empúries, i la Maria Panella i la mare,
totes dues de Girona capital.

Alguns dissabtes anàvem a casa de la Maria
Panella, a la plaça de l’Oli, a veure la tele: els
sermons juvenils del padre Jesús Urteaga;
Cesta y puntos, que era un concurs de pregun-
tes a escolars, i algun cop Escala en Hifi, que
era musical. La Josefina Corominas la recor-
do perquè tenia una filla guapíssima, i algun
cop m’hi havia creuat a la rambla de Girona i
ens havíem saludat amb un somriure i un
cop de cap. A la Dolors Fernández la vèiem
els estius, a Palamós, sobretot quan suspe-
níem llatí i la mare ens hi enviava a repassar
per als exàmens de setembre. De la resta, en
sentíem parlar, però només les vèiem el dia
que dinaven, un cop l’any.

De les set noies i els dos nois que van anar a
estudiar a Barcelona, tots en van tornar lli-
cenciats, i tres van tenir premi extraordinari
de final de carrera: la Dolors Fernández en
llatí, la mare i en Palol en història. De manera
que, quan les carmelites van voler posar bat-
xillerat, van cridar la mare i li van dir que ne-
cessitaven professors titulats. S’hi va quedar
més de trenta anys, fins que, en una de les úl-
times reformes de la llei, es van inventar el
COU i van demanar a la mare que fes classes a
nois i noies dels maristes, de la Salle i de les

carmelites, barrejats. [...]

Una nit a la pastisseria
La primera cosa que recordo de la me-
va vida és que estic tot sol, de nit, tan-
cat a l’interior d’una pastisseria, i deu
ser pels volts de Nadal, perquè el tau-
lell és ple de torrons de totes classes:
n’hi ha de xixona, de massapà, de cro-
cant, d’alacant, de xocolata i de cre-
ma, cremada i sense cremar.
A sota del taulell hi ha una vitrina ple-

na de lioneses de crema, de nata i de trufa,
amb la pasta recoberta d’aquell sucre que és
com un caramel, que es trenca i es desfà quan
te’l poses a la boca. També hi ha braços de gi-

per la botifarra, que és el joc de cartes de veri-
tat.

La mare tenia un altre grup d’amigues que
havien estudiat plegades a Barcelona i que es
trobaven un cop l’any i reien, recordant els
anys de la universitat. «Siete chicas de Gerona
van a Barcelona a estudiar carrera universita-
ria», va titular un dia Los Sitios, i la crònica va

causar un gran enrenou a la ciutat, perquè
aquell any només hi havia dos nois gironins
entre els que iniciaven estudis universitaris.
Els nois eren en Pere de Palol i l’Enric Miram-

nat, o quan havíem de fer temps per anar a la
missa del gall o per escoltar les campanades
de la catedral, la nit de Cap d’Any, i els petits
ens excitàvem perquè ens hi jugàvem les mo-
nedes que ens havien donat després del vers
de Nadal.

Més endavant ens vam deixar ensenyar la
canastra, que jugàvem a l’estiu, algunes tar-
des que plovia i que no podíem anar
al casal. Quan havent dinat vèiem
que no escampava, dèiem:

–Podríem anar a les cases de darre-
re a fer la canastra. –I ens n’anàvem a
casa dels tios i la canastra s’allargava
hores i hores i a mi m’agradava per-
què sempre hi havia la tia Mercè, la
«tia guapa», que a més de guapa era
la més simpàtica i era molt agrada-
ble estar-hi a prop.

Després, de més grans, ens vam
aficionar al pòquer i a l’estiu vam fer alguna
timba sonada, però quan vam madurar i ja
sabíem el que ens fèiem, vam començar a
apassionar-nos pel truc, pel canari i sobretot

«A la Fosca ens hi traslladàvem
pels volts de Sant Pere i no en
marxàvem fins al setembre»

«El dilluns era el dia del bridge.
La mare i la baba Angèle n’havien
après a casa de la Rosa Solà»
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tano, una mica cremats pel damunt, i també
són de crema, de nata i de xocolata. Les safates
de rebosteria variada tenen els tocinillos i els
borratxos alineats a primera fila, i després hi
ha cocos, pastissets de cafè i de xocolata, roses
de mantega, trufes i rovells d’ou, que són com
l’ou amb sucre que la mare i la baba Teresa ens
donaven per sopar. A les neveres laterals hi ha
sacher, bavareses, bescuits i massini gelats,
amb les seves tres capes de xocolata, de nata i
de crema cremada. I safates plenes d’una me-
na de lioneses allargades, que em sembla que
es diuen pals de Jacob però que a casa en dè-
iem simplement palus.

Com que estic sol, puc agafar tot el que vull i
menjar-m’ho allà mateix o endur-m’ho per
menjar-m’ho més tard. Però no ho faig. Vaig
d’una banda a l’altra amb els ulls oberts com
dues taronges grosses i m’encanto en els bu-
fets que vessen de milfulls de crema, de ca-
nyes de xocolata, de sares i de pastissos amb
capes de pa de pessic, mante-
ga i melmelades. I encara hi
ha recipients plens de bisbes,
que són braços de pa de pes-
sic enrotllats i farcits de nata,
i safates amb xuixos de cre-
ma, tortades d’ametlla,
triangles de cabell d’àngel i
ensaïmades també de cabell
d’àngel, ben enfarinades de
sucre glaç.

Ara m’adono que potser
hauria d’estar més excitat en
una situació tan extraordi-
nària, però no la recordo així,
aquella nit; al contrari, en
tinc un record molt tranquil.
Em moc contínuament d’un
cantó a l’altre, però amb una
enorme placidesa, perquè,
tant és on miri, tots els pres-
tatges de vidre estan plens de
coses boníssimes. Hi ha cap-
ses de bombons, alguns d’embolicats amb pa-
per daurat, perquè són d’aquells que porten
licor i estan farcits amb una cirera confitada.
També hi ha pots de vidre de tapa de rosca
grossa amb ulleres de pasta fullada, melin-
dros, borregos, pinyonades, cubans, carqui-
nyolis, llengües de gat, i al cantó, en una taula
de fusta pintada de colors, hi ha bosses de
marron glacé embolicats amb paper de plata i
plàteres de fruita confitada, que a mi no
m’agrada però és de colors vius i és bonica de
veure.

Més endavant m’encanto a l’aparador
principal, el que dóna al carrer, que està ple de
les coses del tió. Hi ha piles de monedes de xo-
colata, daurades per fora, com un petit tresor;
cigarrets també de xocolata, llumins de sucre,
cebes i alls de sucre, ampolles i biberons plens
d’anissos blancs i de colors. I figures de xoco-
lata de tota mena i de totes les mides: conills,
ànecs, galls, pilotes de futbol, figures dels tres
Reis i ampolles de xampany o de licor. I també
paraigües, sempre de xocolata. I després enca-
ra hi ha taronges i llimones ensucrades, em-
bolicades amb paper de cel·lofana.

L’aparador de la pastisseria que dóna al car-
rer, el que està ple de les coses de xocolata del
tió, té tot de vidres plomats, de colors tan vius
com els de l’aparador de la pastisseria Puig, de
la rambla de Girona. Però també podria ser la
pastisseria Samsó de Palamós, perquè també
hi ha safates de triangles d’aquells de meren-
ga i crema de llimona. I potser no és per Nadal,

perquè també hi ha tot de panellets de pi-
nyons, bunyols de Quaresma, tortells de
Rams, mones de Pasqua i ous de xocolata.

I un dia, la pastisseria Puig de Girona i la
pastisseria Samsó de Palamós van tancar i jo ja
no he tornat a tenir aquell somni, però sem-
pre més m’he hagut d’aturar davant dels apa-
radors de les pastisseries, i encara m’hi encan-
to quan camino per qualsevol ciutat.

De l’època que vaig començar a somiar que
em quedava tancat tota la nit en una pastisse-
ria no en tinc cap altre record sencer. Només
alguns retalls i algunes imatges difuses. Sé que
anàvem a les escolàpies, que era una escola de
nenes i de monges que acceptaven cinc o sis
nois de bona família, perquè pagaven i en el
nostre cas perquè l’escola, a tocar de les esca-
les de la catedral, era la més propera a la casa
familiar de la plaça de Santa Llúcia de Girona.

Sé que un dia, al pati més alt de les escolà-
pies, on ara hi ha l’aparcament del Col·legi

d’Arquitectes, hi vam fer un festival vestits de
pallasso perquè en tinc una foto, però no
me’n recordo gens. I potser és millor, perquè
sí que recordo la vergonya que vaig passar en
aquell altre festival, el dia que vam represen-
tar Mambrú se’n va a la guerra al Teatre Munici-
pal i els papers principals els feien les nenes.
Aquell dia jo només portava la bandera que
obria la comitiva i m’havien vestit amb uns
leotards de nena, perquè es veu que en aquella
època els abanderats anaven amb aquella me-
na de mitges.[...]

Rafel Nadal, portant la bandera, a la representació escolar de «Mambrú se’n va a la guerra». /ARXIU FAMILIAR

«Somiava que em
quedava tancat tota la
nit en una pastisseria»

«Jugàvem al ‘nain
jaune’, que la mare
comprava a Perpinyà»
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