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Com cada nit, abans que la venci la son, remena les brases i afegeix un tronc de 

llenya a la xemeneia. Calcula que amb això n’hi haurà prou perquè el foc aguanti fins a 

la matinada i que l’escalfor es mantingui dins les pedres del castell de Canyelles, 

irradiant fins als dormitoris a través dels sostres de fusta. La baronessa és molt 

fredolica i té la salut delicada. Després s’asseu a la butaca, arran la llar de foc, i espera 

la visita de Morfeu mentre llegeix alguna novel·la detectivesca. Li agraden les de 

misteri de l’Edgar Alan Poe i de Sir Arthur, com ella l’anomena perquè es veu que el va 

conèixer personalment l’any passat en un viatge a Edinburg. Però no aguanta gaire 

estona, gira la pàgina i acluca els ulls, pesa figues —que deia la meva àvia—, i se li 

escapen petites bufades entre els llavis mig oberts mentre les flames acaronen el pi i 

els sarments amb què alimenta el foc. De tant en tant, la desperta l’espetec sobtat 

d’una pinya i aviva el foc de nou amb l’atiador, mira l’hora al rellotge de peu que balla 

el pas del temps des que jo tinc memòria i, quan li sembla que ja és prou tard, o quan 

les parpelles li pesen més que la voluntat, es retira a la seva alcova del primer pis, al 

costat de la del baró que avui ha anat a dormir d’hora perquè no es trobava bé. 

Us confessaré una cosa: jo tampoc suporto el fred i en aquest castell, per moltes 

reformes que facin, en fa molt. Sempre n’ha fet. Per això la senyora va insistir tant per 

instal·lar un sistema de calefacció modern com els que va veure a Anglaterra, ni que 

fos només a la planta superior que és on dormen i on diu que fa més fred que a 

l’infern. Però el baró s’hi va negar en rodó a aquest dispendi. Jo sempre m’havia 

pensat que a l’infern devia fer més aviat calor, però ella diu que no, que tot això del foc 

etern és una metàfora i que l’infern és diferent per a cadascú: un turment a mida de 

cada ànima pecadora. Total, que es veu que, per a ella, l’infern és un paratge glaçat 

ple de llits fets de gel, on les mantes són humides i on el vent s’escola per les finestres 

que mai no tanquen bé. I això és així perquè el fred és allò que més la fa patir. Bé, el 

fred ha fet patir totes les senyores d’aquest castell que jo sàpiga. La mare i, abans 

d’ella, l’àvia també van servir els barons de Canyelles i recordo milers d’anècdotes 

sobre com les senyores del castell s’han queixat sempre del fred. L’anterior baronessa, 

sense anar més lluny, va patir un gran disgust quan li van dir que era impossible 

instal·lar una nova llar de foc al seu dormitori, que els fonaments d’un castell del segle 

XV no estaven pensats per aquests luxes, que s’havia de preservar el màxim 



l’estructura original i que no es podien fer segons quines reformes en un edifici 

d’aquesta antiguitat. A més a més, hi havia no sé quins problemes amb les travesses 

de fusta que aguanten la teulada. Coses que només un arquitecte sap si són certes o 

si, com ella sospità, només són excuses per no haver de gastar més diners dels 

imprescindibles. Total, que sense xemeneia a l’alcova, la senyora va optar per omplir 

la casa de brasers i encara avui, una baronessa més tard, jo em passo tot el dia amunt 

i avall, remenant les brases, mentre la senyora s’arrauleix vora les faldilles de la taula, 

fent veure que cus o llegint una d’aquelles novel·les. Aquest castell és ple de corrents 

d’aire, remuga, i jo tanco cada porta que obro al meu pas, procurant no descuidar-me’n 

cap d’oberta, perquè qualsevol brisaina que arribés a la seva cambra podria fer-la 

emmalaltir i morir-se d’una pulmonia. 

Jo, per sort, dormo al costat de la cuina. A l’estança més humil, però també més càlida 

del castell. Quan la senyora comença a mirar l’hora al rellotge de la sala, jo pujo al pis 

de dalt amb l’escalfallits: una andròmina que té més anys que jo, però que és el més 

efectiu en qüestió de deixar els llençols ben calentons. S’ha d’anar amb compte a no 

cremar-los, és clar, però jo tinc molta traça en aquest tipus de feines. Les he vist fer a 

la mare, i abans a l’àvia. He crescut fent aquest tipus de coses i sense queixar-me, 

que n’hi ha que estan pitjor. Després, aboco els carbons roents al braser, al costat del 

llit, per tal que no es refredi l’estança. La senyora es fica tremolant sota quatre mantes 

de llana, es tapa nas i tot, i ja no el traurà de sota la flassada en tota la nit. Que dic jo, 

que això deu ser el pitjor que es pot fer: respirar tota la nit els propis humors, en 

comptes d’aire pur. Però ella té por que no li passi el mateix que al Rei aquell, que 

diuen que va morir d’una pulmonia després de dormir una nit al Castell de Canyelles. 

Que eren altres temps, diu el senyor, i a més que el Rei havia agafat fred abans 

d’arribar al castell. Fos com fos, d’aquella no en va sortir. El fred se li havia ficat fins al 

moll de l’os i el castell el va rematar. Això diu la senyora. 

Jo no dic res. Les minyones no tenim ni veu ni vot. I quan la senyora està ben 

acotxada al llit, li desitjo bona nit i tanco la porta molt bé. Avui, però, després de deixar- 

la sola al dormitori, m’he apropat a la cambra del senyor per si necessitava alguna 

cosa. Esbufegava i parlava en somnis, tot delirant per la febrada. No sembla que sigui 

una indigestió, he pensat per mi i li he apropat el got d’aigua als llavis perquè en 

begués una mica. L’he eixugat la suor i he obert una mica el finestral perquè entrés 

aire fresc. La meva àvia deia que no era bo respirar l’alè d’un malalt i que les cambres 

s’havien de ventilar perquè totes les immundícies del cos sortissin volant per la 

finestra. Els amos diuen que això són ximpleries i que l’àvia era analfabeta, però 

ella no va estar mai malalta. En canvi ells, mira, el senyor amb un mal de panxa i 

uns pets que no es pot ni entrar a la cambra de la pudor que fa, i la senyora sempre 

tremolant de fred o de por de morir-se d’una pulmonia. Com el rei, penso, i em ric dels 



meus propis pensaments. 

El rei aquest que tant anomena la senyora era un rei de l’Aragó, un tal Joan II, que es 

veu que va arribar una nit al castell, sota una tempesta terrible, tan xop i refredat que 

ja no va haver manera de refer-lo i va acabar morint uns dies després a Barcelona, 

encara que la senyora, per fer el seu relat més dramàtic, assegura que no va arribar a 

veure la llum del sol i que el seu esperit encara pena entre els murs del castell. Què en 

sabrà ella d’esperits ni de penes, si hagués viscut la meitat que jo i haguera vist la 

meitat del que jo he vist... Però bé, el cas és que si el fred del castell havia mort fins i 

tot un rei, que no faria amb ella, una pobra dama obligada pel seu home a viure al mig 

del camp, amb lo còmode que podia estar a un palauet de La Geltrú, com les senyores 

de Barcelona. Elles sí que en saben: vesteixen l’última moda, fan reunions literàries i, 

per descomptat, les seves llars tenen totes les comoditats de l’era moderna. 

Jo li seguia la veta, remenava els brasers i tancava les portes, però el senyor estava 

una mica fart d’aquella comèdia i aprofitava qualsevol excusa per fugir a caçar amb 

altres nobles avorrits, com els senyors d’Olèrdola o de Castellet. Els homes, nobles o 

vassalls, sempre fan el que volen amb tota llibertat, però nosaltres les dones hem de 

ser manses i llestes si volem fer la nostra. 

Us confessaré una altra cosa: jo també en sé de semblar mansa i dòcil. Les minyones 

ja se sap que hem d’obeir a tot amb un sí, senyor o un sí, senyora, però després 

sempre pots fer una mica el que dóna la gana. Que s’ha de polir la plata. Sí, senyora. 

Que si fes-ho amb bicarbonat i vinagre. Sí, senyora. Però quan se’n torna sota les 

faldilles del braser, jo faig el que tota la vida s’ha fet, que tothom sap que com millor 

queda és amb cendra. 

La dèria de la senyora per aquell rei que havia mort de fred i pels esperits que 

vaguejaven entre els murs del castell s’havia multiplicat per deu des que llegia llibres 

de misteri, però si només hagués estat això, no crec que haguera arribat a passar res 

del que va passar després. El problema va ser la senyoreta Hermínia. 

L’Hermínia Massagué no tenia cap títol nobiliari i ningú no sabia del cert com havia 

conegut la baronessa, però, des de bon començament, van connectar d’una forma que 

a mi em va semblar perillosa. A partir d’aquell moment, a tota hora, al castell es 

parlava del que feia, del que llegia i fins i tot del que menjava la nova amiga de la 



baronessa. La senyoreta Hermínia muntava a cavall a l’estil dels homes, escarranxada 

de cames i vestida amb pantalons. El primer cop que la vaig veure baixar de la 

muntura, fent aquella fila, me’n vaig signar tres cops seguits: Mare de Déu, Verge 

Santíssima! Però això no era tot: la senyoreta Hermínia prestava llibres a la 

baronessa. I no eren novel·les de misteri. Eren coses escrites per altres dones. Jo no 

en vaig llegir mai cap, Déu me’n guard, però les sentia abaixar la veu quan jo era a 

prop mentre tancaven sobtadament el llibre i deien coses com que les dones també 

teníem dret al gaudi del nostre cos i al lliure pensament. Fins i tot, imagineu-vos quin 

desfici, dret a vot. Jo feia com que no en sentia res perquè, com ja sabeu, les 

minyones no tenim ni veu ni vot, però no cal que us digui que no estava gens d’acord. 

El baró, en canvi, va estar encantat amb la nova amistat de la senyora. Per primer cop 

a la vida, la baronessa havia deixat de queixar-se a totes hores. Ara somreia, es 

divertia. Per primer cop a la vida, hi havia una amistat de la baronessa que trobava 

que el castell era el lloc ideal per viure-hi; una dona que, lluny de voler organitzar balls 

i sopars a La Geltrú, considerava que el castell era el lloc idoni per celebrar reunions 

amb intel·lectuals i figures rellevants del nou pensament. El baró no estava molt al cas 

de què volia dir això del nou pensament, però el fet de rebre convidats al castell per 

primer cop en anys li semblava d’allò més plaent. De seguida va olorar les possibilitats 

d’aquella nova amistat: les reunions podien incloure també alguns ciutadans destacats 

de la societat Vilanovina. La senyora li va parlar fins i tot de convidar artista, un pintor 

d’avantguarda, que comptava amb el mecenatge d’una de les fortunes més influents 

del moment, un personatge una mica extravagant i d’origen incert, però amb un 

ascens vertiginós i sobretot amb molts contactes. 

Naturalment, el senyor va convidar també els amics de tota la vida que tenia la parella. 

Els senyors d’Olèrdola, els de Castellet i els d’Olivella van coincidir per primer cop amb 

famílies benestants de Vilafranca i de La Geltrú i tot va ser al Castell de Canyelles. El 

Baró no hi cabia de goig. 

Però la veritable artífex d’aquell sopar era la senyoreta Hermínia i ningú sospitava 

quina en portava de cap. Acabat el sopar, en comptes de servir les postres per separat 

als senyors i a les dames, com s’havia fet sempre, vaig rebre l’ordre de servir-lo a 

tothom al mateix menjador, ja que la saleta havia de ser preparada per a la sessió que 

tindria lloc a continuació. Espelmes, una gran bola de vidre que la nostra convidada hi 

havia portat dins una capsa de ferro, unes piràmides de quars i tot de símbols estranys 

i gens cristians segons el meu parer. 



Espiritisme, en va dir la senyora baronessa. Celebrarien una sessió d’espiritisme i 

s’havia de tenir la ment oberta —sigui el que sigui això de tenir la ment oberta—, 

perquè aquelles pràctiques causaven furor a Europa i nosaltres, els catalans, érem els 

més europeus de la península. No ens podíem quedar enrere. Amb aquests 

arguments va convèncer el baró no només per fer la sessió, sinó també per convidar 

alguns homes prominents de la cada cop més robusta burgesia. Així va ser com en 

aquell sopar, es van asseure de costat nobles i burgesos, qui ostentava el poder i qui 

tenia els diners, el passat i el futur de la societat. Potser aconseguiria continuar 

formant part d’aquest futur tan incert. El baró era un home molt tradicional, però no pas 

tan idiota com per no veure que la idea de la seva dona podia ser una gran oportunitat 

per fer negoci amb aquella gent que venien majoritàriament de Barcelona i que 

buscaven casa a Vilanova per passar l’estiu. 

Així doncs, acabades les postres, es van dirigir tots cap a la saleta. Ells amb posat de 

superioritat, mirant amb condescendència el caprici femení d’aquella nova pràctica. 

Elles, excitades, els ulls brillants saltant d’un detall a l’altre de la impressionant posada 

en escena: de les espelmes a la bola de vidre, dels cortinatges negres amb què havien 

tapat totes les finestres a les piràmides de quars col·locades una a cada paret de la 

sala, marcant els quatre punts cardinals. Semblaven criatures davant de l’aparador 

d’una pastisseria. 

La senyoreta Hermínia va prendre la paraula per explicar als distingits personatges 

que l’objectiu de la sessió era connectar amb els esperits que rondaven el castell: 

ànimes en pena que no havien pogut traspassar a l’altre món per diferents motius i als 

quals calia ajudar. Esperits als quals ella podia invocar mitjançant l’ajuda d’algun 

objecte. Els il·lustres convidats es van mirar entre ells quan els va demanar que 

dipositessin aquelles joies que potser havien estat a la família durant generacions a 

sobre de la taula. A través d’aquelles arracades o d’aquell collaret de diamants potser 

podria contactar amb la besàvia dels senyors d’Olivella, a través d’aquell rellotge de 

butxaca potser podria invocar l’avi de l’industrial tèxtil barceloní. Semblaven 

desconfiats fins que la baronessa va dipositar un camafeu d’ivori i or que havia heretat 

de la seva mare. Tos la van imitar. 

Aleshores la senyoreta Hermínia em va demanar d’apagar la gran aranya que penjava 

sobre la taula i la sala va quedar només il·luminada per la llum de les espelmes. Amb 

una veu profunda i avellutada va donar instruccions a tots perquè es donessin les 

mans i tanquessin els ulls. Va començar a murmurar una cantarella inintel·ligible, com 

les benediccions del mossèn a la missa, només que aquelles paraules no semblaven 



llatí o a mi no m’ho van semblar almenys, clar que jo no en sé ni de llatí ni de cap altra 

llengua. Ja començava a cansar-me de sentir-la sense entendre res, de veure’ls a tots 

tan formals i quiets quan, de sobte, la senyoreta Hermínia, amb una veu ronca que no 

era pas la seva, va cridar el meu nom. Tothom va obrir els ulls per mirar-la. Però ella 

va continuar amb aquella veu que jo coneixia tan bé: Benedicta, va dir, tanca la boca 

que en boca tancada no entren mosques. I jo vaig pensar que era la mare qui em 

renyava tot i que no podia ser perquè feia més de deu anys que era morta i ja no en 

devien quedar ni ossos al cementiri. Però vaig obeir i no vaig dir res, és clar, perquè 

les minyones no tenim ni veu ni vot. 

La cantarella mística va tornar a omplir la sala i els convidats van tornar a aclucar els 

ulls i agafar-se de les mans. La mèdium va explicar que aniria agafant una a una les 

joies que havien dipositat a la taula fins que alguna li’n provoqués alguna vibració i així 

ho va fer. Un collaret de perles que havia estat cedit per una senyora de Vilanova li va 

fer tornar a canviar la veu. Una nena xiuxiuejava una cançó infantil i a mi se’m van 

posar els pèls dels braços de punta, però la senyora de Vilanova va començar a plorar 

i va dir que aquella cançó li cantava la seva mare i que el collaret havia estat seu. Els 

Oohhh! i els Ahhh!, van omplir la sala. Quan la senyoreta Hermínia va tornar a parlar 

tenia a les mans el camafeu de la baronessa, però la veu que li va sortir de dins no va 

ser gens femenina: una veu ronca i aspra va començar a maleir el fred i la pluja. 

Després va arrencar a tossir amb gran violència, es va aixecar tot fent caure la cadira i 

va fer una passa enrere mentre continuava tossint i bellugant els braços com si 

s’hagués d’ofegar. És el Rei, va cridar la baronessa, és el Rei que va morir de fred! 

Just en aquell moment una ventada va obrir un dels finestrals i les espelmes es van 

apagar. El vent bufava amb força i se sentien cops d’objectes que queien a terra. En la 

foscor, els crits de les senyores i els estossecs de la mèdium es barrejaven amb les 

veus dels homes que, amb autoritat, ordenaven que algú encengués un llum. 

Vaig córrer a girar la clau del gas i de seguida es va encendre la làmpada del sostre. 

Amb la llum va desaparèixer aquell vent ferotge i tot es va anar encalmant a poc a poc. 

La senyoreta Hermínia, asseguda de nou en una cadira es refeia d’aquella possessió 

fantasmal, però al seu voltant semblava que hagués passat un huracà: cadires 

caigudes a terra, cortines arrencades i un terrabastall de vidres de la finestra trencada. 

Per sort ningú semblava ferit. Va ser aleshores quan algú va xisclar i va assenyalar la 

taula. 

Les joies havien desaparegut. 

No hi ha res pitjor que la desconfiança: les persones més refinades es transformen en 

bèsties per efecte de la sospita. Els homes de seguida es van abraonar sobre la pobra 



senyoreta Hermínia, acusant-la del robatori, però la senyora baronessa s’hi va 

enfrontar i els va fer retrocedir. Va ser sorprenent veure-la defensar la seva amiga amb 

aquella vehemència. Mai no ho hauria dit, però el cert és que jo també creia que el 

més lògic era sospitar de la mèdium. Després de tot era l’única que no tenia fortuna 

coneguda, ni un cognom honorable. Bé era ella o l’artista aquell, el pintor. O potser 

havien estat tots dos, en complicitat. Tot això deien, o més aviat bramaven els nobles 

ofesos. I a tot això responia la baronessa amb prudència: calen proves. ¿On són les 

proves? 

I s’hi van posar tots a buscar-les. Ells van regirar les butxaques del pobre pintor, 

mentre les senyores escorcollaven les enagües d’una enrojolada senyoreta Hermínia 

sense que la baronessa ho pogués evitar. Però res, les joies no van aparèixer. Les 

devien haver amagat. És clar, tothom ho va veure clar (menys la baronessa, 

naturalment) i s’hi van apressar a regirar l’estança. No va quedar moble per moure, ni 

calaix per obrir, fins que van quedar satisfets. Les perles, l’or, els diamants... s’havien 

evaporat. 

Per fi, al més pur estil de les novel·les que llegia, la baronessa va fer seure tots els 

convidats i se’ls va plantar al davant per fer el seu discurs amb la intenció de descobrir 

el culpable. Segons ella, el culpable sempre era el menys evident, per tant, va dir fent 

una pausa dramàtica: havien de ser els senyors d’Olivella. El baró es va aixecar com si 

l’haguessin punxat amb una agulla. Com se li acudia acusar el seu amic i convidat. Mil 

disculpes, va afegir el baró adreçant-se al seu amic, la baronessa té una edat que els 

trastorns femenins l’afecten la raó. Això era massa per a la baronessa, el més fàcil 

sempre és dir que les dones estem boges, va escridassar el seu home, però s’ha de 

fer cas de les proves i totes indiquen que ha estat el senyor d’Olivella: era qui seia més 

a prop de la finestra que s’ha obert misteriosament i, tothom ho sap, la seva fortuna ha 

minvat d’ençà del matrimoni de la seva filla amb aquell compte que ni era compte ni 

tenia un ral. 

I tenia raó: jo hi era al darrere del senyor d’Olivella i és ben cert que era qui seia més a 

prop de la finestra. Però a hores d’ara les xafarderies de la contrada sortien a relluir i 

els convidats de Vilanova s’ho miraven com si fos una obra de teatre. Aviat els tocaria 

rebre. Quan els senyors d’Olivella van acceptar ser escorcollats sense resultat, els ulls 

de la baronessa es van tombar cap a l’extrem oposat de la sala. Una altra parella de 

convidats ofesos i escorcollats. Però les joies continuaven sense aparèixer. I així un 

rere l’altre, la senyora va estendre l’ombra de la sospita sobre cadascun dels seus 

convidats, fins que van perdre tots els amics i totes les possibilitats de negoci que 

aquella vetllada els havia fet somniar. 



És increïble, va dir a la fi la baronessa. Les joies s’han volatilitzat. Ni que se les hagués 

endut un fantasma, vaig pensar jo. I com si la senyora m’hagués llegit el pensament, 

va començar a exposar la seva nova hipòtesi als convidats: el fantasma del rei d’Aragó 

era el lladre. Ell els havia robat les joies, era evident: la tempesta, el vent que havia 

trencat la finestra... tot feia pensar en aquella nit d’hivern maleïda en què el rei va 

aixoplugar-se al castell i va morir de fred. Fins i tot aquella possessió que havia patit la 

pobra senyoreta Hermínia era un senyal evident que el fantasma reial estava al 

darrere del robatori. 

A mi naturalment ningú no em va preguntar res, perquè ja se sap que les minyones 

som invisibles. Servim sense fer-nos notar, sense destorbar i, a més, no tenim ni veu 

ni vot. I ja em va estar bé que no em demanessin opinió, que no em preguntessin si 

havia vist alguna cosa, perquè mai he sabut dir una mentida. 

Els convidats, més resignats que convençuts, van acabar abandonant el castell. Mai 

més es van tornar a celebrar festes, i encara menys sessions d’espiritisme. I, per 

descomptat, la baronessa mai no va tornar a llegir cap més novel·la policíaca. L’única 

cosa que em va saber greu de tot l’entramat va ser que la senyoreta Hermínia també 

es va fer fonedissa i no va tornar a visitar la senyora. Pobra baronessa, li feia tanta 

falta una amiga. 

Ara l’Hermínia estudia a Barcelona. Diu que potser serà admesa a la Universitat. 

N’estic molt orgullosa. La meva petita és la primera dona de la família que no ha 

acabat servint al castell i espero que aviat vegi el seu somni fet realitat: que les dones, 

minyones i senyores, també tinguem veu i vot. 
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