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MISTERI DESSAGNAT AL CASTELL DE CANYELLES 

Capítol I 

Era una pluja fina, agradable, constant com el moviment de la Terra, dels astres, del 

món sencer. Aquell mes de maig de 1861, la Laura Majoral gaudia com mai d’aquell 

suau plovisqueig sobre el paisatge que cada dia veia i trepitjava. Aquelles 

interminables vinyes que semblaven mai no acabar-se, aquells inacabables dies en 

què sense treva la fina pluja queia... del cel. I mirava amunt, i es preguntava com pot 

ser. Com podia ser que aquell inefable sostre ara blau, ara gris, ara negre... tingués 

tant per donar? Tanta aigua fina! Tanta vinya arrelada a la terra! No, no era això del 

que no se’n sabia avenir. La Laura era massa feliç, i... 

—Totes les masses piquen! —Sovint deia la seva iaia. 

Ai!, la seva iaia! Com podia existir un ésser com aquell, una dona tan i tan afectuosa 

amb ella, tan dolça i sàvia, la iaia Teresina, i tan velleta... Perquè la Laureta, amb els 

seus tan sols dotze anys, ni es plantejava quants en tenien aquelles arrugues de les 

mans, de la cara, aquella mirada tant opaca com bondadosa... 

Vet aquí el que sense saber-ho es deia a si mateixa... 

—Com és possible tanta felicitat? 

I el seu instint, un no sé què dins d’ella li deia que allò no podia durar sempre. Sabia 

que igual que un dia la pluja s’aturaria, un dia la felicitat sense fi també s’aturaria... 

Llavors un nou cicle començaria. Ho sabia com pressentia que la seva vida també es 

transformaria..., que la font del seu cor potser s’eixugaria, i els raïms no hi serien, i la 

iaia..., potser com l’avi Màrius..., també marxaria cap al cel. 

Però, el cel sí que sempre hi era, cada dia, cada hora, cada minut que alçava la vista 

cap allà. 

—Com pot ser que el cel doni per a tant?, que hi pugui anar tothom?, si més no tothom 

que és bo? Què s’hi cou allà dalt? —rumiava ella, la Laura, la Laureta. 

Capítol II 

Poques, però bones amigues hi tenia al poble, a Canyelles, aquell indret per a ella únic 

al món, perquè no coneixia altra cosa que els interminables ceps que ja florien aquell 
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mes de maig, les poques cases i carrers, la pluja que cada any era present a la 

primavera dies i dies seguida �aigua beneïda� per a ella, que li servia per sortir més 

que cap altra època de l’any, i mirant cap al cel, movent els braços i fent cabrioles 

gaudir-ne com el que es banya al mar calm que ella no coneixia, però que tan a prop 

era..., a Vilanova i la Geltrú. Sí, Vilanova, la Geltrú, Sitges..., paraules que sovint 

ressonaven a les seves orelles procedents dels veïns de famílies potser més 

acabalades que la seva... Però tant era! Ella també tenia el seu mar! I s’hi banyava 

cada dia durant dies seguits de primavera, sense fer cas del que la mare pogués dir-li. 

—¿Per què no t’estàs més a casa, i fas com la teva germana? ¿Per què no l’ajudes al 

teler casolà i de passada aprens a fer bufandes i mitjons, que falta et faran quan l’estiu 

hagi passat i arribi la tardor? N’hauries d’aprendre molt, de la teva germana!, en 

comptes de voltar tant! ¿No veus que acabaràs amb una pulmonia? 

Però la mare no parava esment que la Laureta n’estava immunitzada, dels refredats! 

Tenia una salut de ferro! De tant sortir i córrer sola o amb amigues com la Mariona o la 

Quitèria entre les vinyes, més encara en època de pluja i acabar com una gallina 

molla, s’havia fet forta com un roure. 

La Sisqueta, la seva germana gran, tenia nou anys més que ella i un tarannà molt 

diferent. Era més assossegada, no tan intrèpida, i passava les hores teixint a la vella 

masia on la família vivia. Tenia molt bona orella per a la música, i li agradava de 

taral·lejar cançons populars..., però sense cridar l’atenció. Ho feia molt bé i era un dels 

seus encants. El pare, en Ton Majoral, un proletari més, treballava al camp. Eren bona 

gent. De fet, per què no dir-ho, avançats per l’època. Gent que no entenia que els 

infants haguessis de fer dures feines al camp, i que s’estimaven més que els fills 

gaudissin d’aquells anys de preadolescència que mai més no tornarien, quan es 

casessin, vinguessin els fills, els néts... Exactament com havia estat la seva, 

d’infantesa. Per això no era estrany sentir dir a la iaia Teresina: 

—Deixeu-la! Que no veieu que feliç que és! Temps hi haurà per tenir responsabilitats! 

De fet, la Sisqueta ja estava promesa. El Miquel s’hi reunia cada diumenge a la tarda i 

s’estava amb ella mentre teixia. La mirava..., en algun moment li tocava les mans..., 

parlaven, això sí, de quants fills tindrien, de com els educarien... Cap dels dos no tenia 

gaires inquietuds, tret de romandre vius mentre els fills creixen i arriba el menjar a la 

boca de tots. De tant en tant, però, en Miquel saltava amb alguna: 
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—Canta’m la cançó d’”en Ferriol”, va, que m’agrada molt —li deia. 

—Per a tu i per tu, el que sigui, Miquel —responia ella. 

I tot seguit començava, dolçament i mirant l’estimat: 

Era un pastor que en tenia tres ovelles, era un pastor que tenia un penelló. 

Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol; el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol. 

Jo i el pastor, que vivíem d’amoretes; jo i el pastor, que vivíem de l’amor. 

Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol; el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol. 

Tots en tenim, de picor i de pessigolles; tots en tenim, si som vius i no ens morim. 

Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol; el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.... 

—Mmmmmm! Que bé que ho fas, Sisqueta. Et prometo que cada any, per celebrar el 

nostre aniversari de noces, anirem al Liceu! 

Però a Canyelles no tot eren vinyes i petits carrerons que la Laura es coneixia tan bé 

com el palmell de la mà! De fet, es coneixia tots els gats del poble, que es reproduïen 

sense control. Ella els tenia a tots batejats! A tots! Tant és que vingués una altra 

camada. A cap no li faltaria de res, prou se’n cuidaria ella..., amb la Quitèria i la 

Mariona. Hi havia un encant més, el castell , per allà hi vivia la Quitèria i n’estava ple! 

Capítol III 

Poca cosa sabia la Laureta del castell, sols que li agradava molt veure’l, encerclar-lo, 

descobrir-hi racons, preparar-hi el bressol d’alguna gata a punt de parir, jugar a l’acuit i 

amagar entre la muralla amb les amigues   A ella no li importava gaire cosa més, però 

com que era viva com un pèsol, se li quedaven gravades algunes converses familiars, 

de les que sentia dir sobretot a l’hivern, a la vora del foc. El pare, la mare, que es deia 

Magdalena en honor a la patrona del poble, la Sisqueta, la iaia Teresina i ella s’hi 
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aplegaven en èpoques de fred. Darrerament, el tema principal era parlar del casori de 

la Sisqueta i en Miquel..., però més d’un cop la conversa girava entorn d’altres coses, 

també del castell. Aquella construcció enlairada que tanta personalitat donava al poble 

era molt estimada per tots els habitants de Canyelles. Quan se’n feien al·lusions, 

naturalment, ella no deia res, sols escoltava..., “a la força escanyen”, pensava: 

—Tu, el que has de fer és mirar, escoltar i callar! —sovint li retreia la mare amb motiu 

d’alguna interrupció de la Laura, a qui agradava de ser “la protagonista”... 

Es veu que el castell de Canyelles va néixer a l’època medieval i que va anar d’una mà 

a l’altra, ja se sap... “Els inevitables relleus generacionals”, comentava la família. La 

torre era el que més en destacava, i a la Laureta la tenia tan encisada com la pluja fina 

primaveral o aquell cel on tantes coses passaven, on tantes ànimes anaven, i que 

prenia colors diversos segons les hores, els dies o les estacions... De vegades s’hi 

dibuixava tot sol un arc de Sant Martí... Oh!, aleshores. Inefable bellesa! 

—Mira iaia, mira iaia!, l’arc de Sant Martí! —i l’àvia Teresina hi acudia mirant la néta 

com si fos ella aquell arc iris que li mostrava. Tant se l’estimava, tant s’estimaven 

ambdues, tant de conhort trobaven l’una en l’altra! Quan l’arc apareixia damunt la torre 

del castell, llavors ja no hi havia paraules ni sentiments que poguessin descriure les 

emocions que sentia aquella nena, d’ulls verds com els pàmpols de la vinya. 

I durant l’àpat familiar, la Laureta explicava discretament �sabia que tret de l’àvia ningú 

més la comprendria tant� que l’arc s’havia posat damunt la torre del castell. Aleshores 

en Ton, el pare, aprofitava no per parlar d’emocions, sinó d’amics i d’història: 

—Sí!, totes les sales que hi ha al voltant d’aquesta torre les va fer construir en Ferran 

de Bouffard, el fill d’en Ramon Josep �en Pep!�, tots dos bons amics meus..., però en 

Pep ja sabeu que ja no hi és aquí, que és allà dalt —deia assenyalant el cel amb el dit 

índex. 

I tot agafant embranzida, continuava la història..., mentre la Laureta un cop més 

pensava en el cel, aquell cel penedesenc que ho cobria tot, sempre i sense treva, 

solament canviant de colors i on totes les ànimes cabien i tantes coses passaven..., 

fins i tot en queia aigua fina, neu alguna vegada..., i s’hi dibuixaven boniques formes 

de núvols, per no dir l’arc de Sant de Martí o les tan abundoses estrelles que brillaven 
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generosament les nits clares. I també hi havia lloc per a la Lluna, el Sol... “Que bonica 

és la vida aquí”, pensava. 

—Ja fa uns dos anys d’això... —continuava dient en Ton—. Que de pressa passa el 

temps! Nosaltres gràcies a Déu estem vius i tenim salut, no ens falta el pa a la boca i 

el casori de la nostra filla està a punt. ¿Es pot demanar més? 

—No, pare! —responia il·lusionadament i tímida la Sisqueta. 

I en Ton continuava amb la maleïda història: 

—En Ferran sempre em conta que li plau molt fer honor a l’obra iniciada pel seu pare, 

com ha de ser; sí senyor! Com Déu mana! I per això va fer ampliar la sagristia de la 

capella. 

Capítol IV 

Faltava poc més d’un mes per al casori de la Sisqueta i en Miquel, i els diumenges a la 

tarda la Magdalena anava molt atrafegada amb la màquina de cosir, tot preparant un 

vestit de núvia ben bonic per a la seva filla, amb un ret al cap més bonica encara, “que 

per alguna cosa té aquesta cabellera de fil d’or”, es deia a si mateixa. Perquè si bé de 

diners la família no en tenien gaires, sí que tenien un gran sentit de la dignitat i a tot 

arreu els agradava de quedar bé. 

Tot d’una, però, aquella primera quinzena del mes de maig de 1861 canvià. La 

Sisqueta estava més quieta que mai, i es cansava de seguida quan es posava al teler. 

S’estimava més mirar per la finestra i veure passar el poc que succeïa. “Amb una mica 

de sort”, es deia, “passaran per aquí davant la Laureta amb la Quitèria i la Mariona i 

em saludaran, i fins a la millor entraran i m’explicaran alguna de les seves”. 

Se sentia feble, però tímida com era, i al seu torn il·lusionada com estava, no deia res. 

Però l’àvia..., l’àvia no les tenia totes, que per alguna cosa l’experiència és un grau. 

—¿Estàs bé, Sisqueta meva?, és que trobo que en pocs dies t’has aprimat, et sento 

estossegar sovint... No vull amoïnar-te ni ficar-me on no em criden, però has de 

comprendre que t’estimo massa per no dir-t’ho. Ja saps que el pare i la mare van de 

bòlit, més que mai ara, en vigília del teu dia. Vull que estiguis molt maca i que et sentis 

forta..., que agafis color a la careta Què et sembla si et preparo jo els àpats aquests 
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dies i sortim a passejar pels volts del castell cada dia una estoneta?, la muralla del 

davant el propietari l’ha deixada preciosa! Voldria que la veiessis i així de passada ens 

tocarà el sol. Has d’agafar una miqueta de color, bonica meva! 

—Estic bé, iaia, solament una mica cansada... M’ajauré una estoneta abans de sopar. 

I la Sisqueta s’estirà al llit, blanca com un lliri..., però ja no s’alçà més. Ningú a la 

família se’n feia creus. Així..., tan de sobte se’ls va morir la filla gran, la que els omplia 

de tanta il·lusió aquells dies. Però no s’adonaven que la mateixa il·lusió els encegava, 

no s’adonaven que la noia empal·lidia dia rere dia..., fins que ja no hi hagué remei. El 

metge dictaminà que havia estat una tuberculosi fulminant. 

—I ara què farem, sense ella, iaia? —Es preguntava la Laureta— I el pare, i la mare i 

el pobre Miquel... I jo? Jo necessito la meva germana!, la necessito!, cridava entre 

sanglots. 

La família es mostrava sencera, però sols en aparença, i els veïns acudien a la masia 

consternats, a mostrar-los les seves condolences. Tot era un drama. No volien 

enterrar-la a correcuita, no volien desfer-se’n així com així, sense haver fet abans tots 

els protocols que calguessin. Vint-i-una primaveres eren massa poques, i el poble 

sencer sentia aquella pèrdua com una part seva també. Totes, totes les famílies 

canyellenques dugueren algun representant seu perquè passés per la masia. A can 

Majoral, aquest era el cognom del difunt avi Màrius que donava nom a la vella masia 

on vivien, a tota hora hi havia visites. Entristits, contrariats, consternats..., ningú no 

podia imaginar-se un final així. Tothom sabia que la Sisqueta era molta de casa i que a 

penes sortia, que era de tarannà tranquil i que era en Miquel qui hi anava, per festejar-

la cada diumenge a la tarda. I sabien, també, que aviat es casaria i que es preparava 

una festassa a la qual assistirien els aproximadament sis-cents habitants del poble. 

En Miquel estava destrossat, ja no era ell. No podia concebre la vida sense aquella 

criatura, futura i imminent esposa seva. Tot perdé sentit per ell. Absolutament tot. 

S’estava amb ella nit i dia, contemplant-la, així durant tres eterns dies en què a penes 

abandonà l’estança. 

—Vés a descansar, Miquel, si no cauràs malalt —sovint se sentia a dir. 
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—No patiu —responia— temps hi haurà per descansar. Tota la vida si vull. Deixeu-me 

estar. Sóc “feliç” aquí, i aquest és el meu lloc mentre no m’hi treguin a la força. 

Aquella resposta semblava un presagi, una premonició..., la primera..., però la gent no 

estava per pensar en més desgràcies. 

I arribà el dia de l’enterrament, el 14 de maig de 1861. Cap al vespre, “una hora idònia 

ara que els dies s’allarguen” —deia la mare al seu espòs—, enterrarien la Sisqueta 

Majoral al cementiri municipal. Sí, tot planejat i preparat. Li posarien el vestit de núvia 

que la Magdalena entre plors s’havia apressat a acabar, la ret al cap i hi afegirien un 

pom de flors de roses vermelles i lliris blancs entre les mans..., perquè del calçat ja se 

n’havia encarregat la Laureta. 

—Iaia, mare! Els peus lliures! Sobre núvols de cotó fluix i entre estels no calen 

espardenyes ni res. Res! Li farien nosa. Si us plau, si us plau! 

El cas era dir la seva, aportar alguna cosa que li semblés positiva. Les dues germanes 

s’estimaven molt, malgrat la considerable diferència d’edat i els caràcters tan 

antagònics. ¿Què no hauria fet la Laureta per a ella? ¿I la Siqueta per la Laura? Tot. 

Eren com el Yin i el Yang, es complementaven i es necessitaven mútuament. 

Capítol V 

Canyelles aquell dia es llevà com sempre, tothom havia expressat el seu condol a la 

família, cadascú es disposava a fer el que li pertocava: els homes al camp, a cuidar les 

vinyes, les dones a casa tenint cura la quitxalla més menuda, cuinant, fregant el terra 

dels habitatges, de genolls, amb el fregall d’espart i aigua amb salfumant... Els nens en 

edat escolar acudien al petit centre instructor del poble, on el que més comptava per al 

mestre eren els conceptes més bàsics i útils i el desig de formar ciutadans, més que 

no pas saber-se el nom dels rius dels cinc continents. La Laureta també hi anava, si 

bé, igual que d’altres, a vegades no s’hi presentava..., però sense mala fe..., tan sols 

perquè a la millor considerava que aquell dia calia més ajudar l’àvia o una gata que 

estava de part... 

Tot normal, tret que al vespre tothom al poble acompanyarien la família Majoral fins al 

cementiri. El rector i el mestre..., com un més a la família, sovint feien de portaveu. 
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Cap a la una del migdia, les mestresses de casa començaven a parar taula; era l’hora 

de servir una bona vianda amb cansalada per al seu home, cansat de treballar... 

De sobte, però, s’escoltaren un seguit de sorolls forts i secs, procedents de l’exterior. 

Sortosament, la majoria dels habitants del poble, que no arribaven encara als sis-cents 

aleshores, eren tots recollits a la llar, a punt per a l’àpat principal del dia. Ningú 

prengué mal, quasi miraculosament, perquè el cert és que quan els homes amb la 

canalla al darrere, desobeint la mare, que els deia “quiets aquí, fills!”, sortiren a fora a 

veure què era allò tan estrany que havia passat, no se’n sabien avenir en constatar la 

presència de pedres encastades a terra. 

Els homes del camp quedaren astorats en veure l’impacte que alguns d’aquests 

trossos de roc havien causat en diversos carrers del poble. Eren autèntics forats! I la 

feinada que els vindria a reomplir-los, pensava més d’un, a fi que els cavalls, carros i 

carrosses hi poguessin tornar a passar sense perill. Comprovaren que ningú havia 

pres mal, i a mesura que recorrien plegats, com una pinya, els carrers, miraven 

d’arreplegar els fragments de roc que anaven trobant..., sorpresos davant d’aquell 

fenomen de la natura tan poc habitual, tan rar... 

—Mireu!, aquí ni un altre, un altre “canyellet”, i gros eh! —se sentí entre la canalla. I 

sense adonar-se’n la quitxalla havia batejat els trossos de meteorit amb aquest 

simpàtic nom... 

En Teo, com era conegut el senyor Creus, bon veí, explicà als companys que ell havia 

vist una potent llum procedent del cel just abans de la caiguda del que ell assegurava 

ser un meteorit esmicolat. La canalla, especialment els més grans... ho escoltaven 

tot..., la Laura també, és clar, i en comentava coses amb la Quitèria i la Mariona... 

—Però..., per què avui, Mariona? Avui! A tu què et sembla?, digues-m’ho, vinga! A tu 

t’agrada llegir, i a casa teva hi teniu molts llibres sobre la naturalesa... Explica’m tot el 

que sàpigues... que segur que de tant en tant te’ls mires! 

La Quitèria s’avançà i digué que a casa seva no n’hi havia de llibres, però que havia 

sentit a parlar de fenòmens d’aquests als seus germans grans, concretament al Quim, 

que era molt afeccionat a la meteorologia, com a bon pagès que era. 



���

—Laura —digué—, avui és un dia molt trist per a tu, ho sé, tots ho sabem. Tots plegats 

us acompanyarem en el comiat de la Sisqueta, aquest vespre, però ningú com tu, la 

teva família, en Miquel..., mira quina fila fa el pobre Miquel..., sabem el que se sent 

veritablement davant una desgràcia tan grossa que no pot ser-ho més. Jo et ben 

asseguro, però, i no és per consolar-te, que la caiguda d’un meteorit a la Terra és 

senyal de bons auguris. De veres, de veres..., els meus germans ho han comentat de 

vegades. Aquest no és el primer del món, i el món és gran, molt gran, Laureta... 

Molts trossos quedaren encastats a terra per l’extraordinària impetuositat de l’impacte, i 

tan sols els fragments que havien anat a parar en superfícies més dures pogueren 

ser agafats. Fins a catorze trossos!, van aconseguir-ne arreplegar. El cert és que no hi 

hagué cap pare de família ni cap pagès present que digués que aquest fet vingut del 

cel fos cap mal senyal... Ans al contrari, tots volien emportar-se’n un tros cap a casa 

en mostra de bons auguris. 

I de sobte comprengué que el que havia sentit dins seu, just avui, era un missatge, 

misteriós, però un missatge molt important i que no el podia passar per alt. 

—Adéu Mariona, adéu Quitèria! Fins d’aquí a unes hores. Tinc feina ara! Molta feina! 

I dirigint-se al seu pare, en Ton: 

—Pare, pare, digues al senyor Ferran que em deixi entrar al castell. Corre pare!, no 

dubtis, no dubtis, jo també he vist una llum resplendent, però diferent de la que en Teo 

explica. Sols puc dir-te que m’ha il·luminat i que jo i només jo puc veure. El que el 

senyor Teo ha vist amb els seus ulls, jo ho veig dins l’ànima meva. Necessito arribar 

fins al punt més alt possible del poble. Ara!, ara, pare! Necessito pujar a la torre del 

castell. Fes-ho per la Sisqueta, corre, corre...! Què no faries tu per la teva filla, pare... 

—Està bé, filla meva, avui és el dia menys indicat per discutir. Mira, en Ferran Bouffard 

és allà, repenjat a la paret, ara hi vaig. Abans, però, passa per casa i digues a la mare i 

a l’àvia que tu i jo ja ens arreglarem per dinar, que no ens esperin, i que estiguin ben 

tranquil·les, que tot plegat no ha estat res, tan sols un fenomen de la naturalesa no 

gaire freqüent. T’espero a la porta del castell, el bon Ferran de cap manera es negaria 

a una petició tan innocent com aquesta... i menys un dia com avui... 
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Capítol VI 

Cap a les dues de la tarda ja eren a la porta principal del castell el senyor Bouffard i en 

Ton Majoral. La porta ja era oberta de bat a bat per a quan arribés la Laureta. 

Mentrestant, havia passat l’estona suficient perquè en Ton expliqués al seu amic 

Ferran, el propietari del castell, l’enorme pena que les dones de casa seva estaven 

passant, i que unides estaven les dues germanes. 

—No pateixis, Ton —digué en Ferran Bouffard—, si la teva filla demana amb tanta 

insistència pujar al capdamunt de la torre, per alguna cosa important deu ser. No 

voldria pas ficar-me en les coses d’una nena de tan sols dotze anys, però espavilada 

com una de quinze. Déu us acompanyi en aquest duríssim tràngol que la vida us ha 

presentat. 

I tots dos s’abraçaren. Quin millor consol que una abraçada per mostrar compassió? 

En Ton se sentí un xic més alleujat, i més quan de sobte veié la Laureta córrer cap a 

ells i entrant, sense aturar-se ni dir res més que “hola, bona tarda”, per pujar les 

escales que la conduïen al darrer pis de l’altiva torre del castell de Canyelles. 

Quan hi arribà, esbufegant pel cansament, s’aturà i mirà cap a dalt, vers una espitllera 

que deixava veure el cel, de color blau cel aquell dia, valgui la redundància, perquè 

ella no cercava altra cosa que apropar-se al cel... Aquell cel on tantes coses passaven, 

tan canviant, tan generós i tenebrós a vegades quan queien trons i llamps, i tan 

misteriós tal dia com aquell, que havia enviat nogensmenys que un meteorit. 

“Aquella llum, aquella llum que deia en Teo..., aquella llum...”, pensava. I de sobte, 

concentrada a més no poder, es féu realitat la seva, de llum, la que pressentia i sentia 

d’aleshores de la caiguda del meteorit fins ara. I sentí una veu..., la veu de la Sisqueta, 

inconfusible, timbrada i projectada com la d’una cantant d’òpera. 

—Laureta, estimada germana, abans de marxar definitivament, necessito parlar amb 

en Miquel. Porta-me’l fins aquí ara, de seguida que puguis, no em deixis marxar sense 

acomiadar-me’n, sense dir-li el que li he de dir. Cuida’t, Laureta meva, sigues feliç, i 

sàpigues que mai a la vida podria tenir una germana millor que tu. Avui m’ho 

demostres, m’ho estàs demostrant..., em copses, em sents i m’escoltes. Estic veient 

moltes coses en el meu camí cap al cel, no tinc temps de dir-te-les, el temps se 

m’acaba, la meva ànima em crida a continuar ascendint, a continuar el meu camí... 
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Corre, vés a buscar en Miquel i porta-me’l. Corre!, Laureta meva. Seré aquí esperant-

lo..., abans no sigui massa tard. 

I la Laureta corregué novament, i sense ni veure el seu pare ni el senyor Ferran, baixà 

a correcuita les escales mentre deia cridant amb tota la força de la seva veu: 

—Ara torno, ara torno, no tanqueu la porta. Ara torno, ara torno! 

I volant se n’anà cap a casa seva, on sabia que hi trobaria en Miquel, vetllant la seva 

germana. I efectivament així fou, i amb ell hi era també el rector del poble, en mossèn 

Prats, de la parròquia de Sta. Magdalena, que passava hores i hores amb la família, 

que com tothom al poble, eren gent de missa. 

Amb tot, els Majoral eren persones obertes, de les que no creuen en les típiques 

supersticions que persistien en algunes persones, no poques en veritat, com si no 

haguessin superat l’edat mitjana. No; els Majoral eren molt bona gent, treballadors 

com els que més i creien en la ciència i el progrés sense deixar de tenir fe en el que no 

era comprovable. No eren dels que deien “si no ho veig no m’ho crec” ni dels que 

anaven per la vida sistemàticament afirmant “jo això no m’ho crec”, així perquè sí. Per 

això a casa seva sempre hi havia bona maror, i una porta oberta a l’esperança. 

Bé, en Miquel també era d’aquesta mena de persones, i quan veié la Laureta entrar 

tan apressada i amb aquella cara que es veia de lluny que venia a suplicar-li alguna 

cosa, se l’escoltà de seguida. 

—Miquel, m’has d’acompanyar a la torre del castell ara mateix. No em facis preguntes, 

ara no toca. És per bé teu i de la meva germana. El senyor Bouffard sap que ara hi 

anirem, i ens té el portal obert. 

El noi dubtà un moment..., “estranya petició”, pensà... S’alçà de la cadira vora el llit de 

la Sisqueta i, adreçant-se a mossèn Prats el mirà fixament als ulls. 

—Senyor rector —li digué en Miquel—, vostè creu en la vida eterna, oi? 

Aquella pregunta semblava una nova premonició, un nou presagi..., el segon ja... 
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—Sí, fill —li respongué—, si no cregués en Déu i en la vida eterna no seria on sóc ni 

faria el que faig. 

I sense més paraules que un simple “gràcies”, en Miquel agafà la Laureta pel braç i 

s’adreçaren cap al castell. 

Capítol VII 

En un tres i no-res tots dos eren dalt la torre, “el lloc més pròxim al cel”, el lloc on la 

seva visió l’havia duta a través de la potent llum del meteorit. El “canyellet”, com ja 

començava a ser conegut mercès a la quitxalla, havia dut a la Laureta una mena 

d’”il·luminació” que la transformaria per sempre més. 

—Miquel —digué tota aclaparada pels darrers esdeveniments—, sàpigues que no estic 

boja. T’he portat aquí perquè m’hi ha dut la meva germana. Nosaltres encara no, però 

estic seguríssima que ella ja ens està veient. Restem en silenci, si us plau. No em 

preguntis res. Necessito concentrar-me molt. 

En Miquel callava, i de fet havia accedit d’anar-hi portat pel frenesí de la nena. No 

podia deixar-la a banda..., i alguna cosa li deia que l’esperança és un bé de Déu que 

mai calia perdre. Ell no era dels qui van per la vida dient “jo això no m’ho crec”. 

—No sóc científic, sóc un home senzill, un canyellenc enamorat, un cristià de ment 

oberta —havia dit en alguna ocasió parlant amb els companys sobre temes moderns, 

novetats que se sentien a dir—, no em tanco a res, perquè no vull perdre’m res, i la 

vida és una “cosa” que a nosaltres, els humans, ens va molt petita. Sols Déu n’és 

l’artífex..., i jo hi crec, és el que els meus pares, en pau descansin, em van ensenyar, i 

amb això en tinc prou. 

Eren coses, totes aquestes, que li anaven venint al cap mentre la qui havia de ser la 

seva futura cunyada restava immòbil, com absent... I la Sisqueta tornà a parlar-li. Si 

més no, la Laureta era perfectament capaç d’escoltar-la, de sentir-la... 

—Estimada germana meva, fes per manera que jo pugui adreçar unes paraules a en 

Miquel. L’has dut fins aquí..., mai podré agrair-t’ho..., però has de dir-li que hi vull 

parlar. Sols així me n’aniré en pau i caminaré alegre sobre el mantell blau on, com tu 



���

dius, tantes coses s’hi couen. Jo estic segura que hi haurà més dies en què tindràs el 

mateix poder d’avui, aquesta capacitat que et permet comunicar-nos tan íntimament. 

La Laureta tremolava de por, o de felicitat tal volta. Era una barreja de sentiments, 

l’alegria es barrejava amb la incertesa de si en Miquel i la seva germana es podrien 

comunicar a través de l’energia que emana del cel. 

—Miquel, és la teva hora. Tu pots. Tu saps què és estimar de debò. La Sisqueta et vol 

parlar, i diu que t’ho digui i ho faci possible. Pots? Pots sentir-la? No diguis res, Miquel, 

sols escolta dins teu la seva timbrada veu. Pots fer-ho? 

—Ho intentaré, Laura. Res em faria més feliç que això que dius sigui veritat. 

I tots dos romangueren en concentrat silenci una bona estona. I d’altra banda, en 

Ferran i en Ton, en absolut silenci a l’altre cantó de l’estança, mig amagats i arrambats 

a una de les espitlleres, no se’n feien creus: ni del que s’havien dit en Miquel i la Laura 

ni del que veien..., dues criatures allà presents, en una actitud tan sorprenent... 

Finalment el noi digué “no puc”, “no puc”..., però “vull”, “vull”... 

—Sí que pots! Abandona’t i jo miraré que ho aconsegueixis a través meu. Abandona’t 

Miquel, deixa de concentrar-te i la meva ànima entrarà dins el teu cos. 

I així fou. La veu de la Sisqueta ja era perfectament audible per a en Miquel. Li deia 

que fos feliç, que l’esperaria tants anys com calguessin, que allà on ella ja tenia “un 

peu” el temps no existeix. Que tornarien a estar junts per llei de vida i perquè Déu ha 

volgut que fos allà a dalt i no aquí baix on finalment es casessin i que... 

La tercera i última premonició s’acostava..., “és clar que crec en la vida eterna”, “és 

clar que crec en la vida eterna”..., li havia dit feia ni tan sols una hora mossèn Prats... 

Tot d’una l’escenari canvià. En Miquel tornà en si i en un girar d’ulls es tragué la 

navalla que duia sempre i se la clavà al coll, al bell mig de la vena jugular amb tota la 

força de què fou capaç. Caigué mort a terra a l’acte, i el seu cos, calent, es 

dessagnava ràpidament i abundosa. 
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En Ton i en Ferran feren acte de presència, davant la incredulitat de la Laura, que no 

hi havia pensat més..., ni en el seu pare ni en el senyor Ferran... Pare i filla es 

fongueren en una abraçada, la més compenetrada que mai s’havien fet... 

“Sort que en Ton” era aquí, pensava en Ferran. “Vés tu a saber si no...”. “He de cridar 

el metge, he de dir-ho a la policia, he d’arreglar tota això immediatament...”. I es posà 

en camí, mentre pare i filla continuaven abraçats. La Laureta plorant 

desconsoladament no feia res més que dir: 

—Pare, pare, ho he escoltat tot, s’han casat, s’han casat... No t’ho creus, oi? Doncs jo 

et dic que sí, no han pogut esperar, s’estimaven massa... 

—Totes les masses piquen —afegí entre sanglots—, la iaia Teresina sempre ho diu. 

Ara entenc què vol dir. Pobre Miquel, pobra iaia, pobra Sisqueta Pare, pare, t’estimo. 

Que bé que eres aquí! 

En Ton callava, aguantava tan dur colp com podia; per la seva filla, per la seva família. 

El metge, en arribar, no pogué fer res més que confirmar la mort d’en Miquel. Al cap 

d’una estona arribaren, junt amb el senyor Bouffard, que gaudia de certs privilegis a la 

zona, un parell d’Esquadres uniformats, amb un barret de copa i espardenyes de cinta 

blava. Era del tot evident que en Miquel s’havia llevat ell mateix la vida i sobrava acudir 

a forenses i tribunals del penal; en això tots hi estigueren d’acord. I així es féu constar. 

Es tractava d’un suïcidi, cert..., molt misteriós..., en circumstàncies molt misterioses 

també, però d’un suïcidi al cap i a la fi. 

Capítol VIII 

S’acostava l’hora del crepuscle vespertí i calia prendre decisions. La sang vessada a la 

torre del castell era, com digué mossèn Prats, rector de la parròquia de Santa 

Magdalena, pura com aigua beneïda. Sabia el que es deia, i a pesar de la molt 

incipient mort del jove Miquel, digué que ell no oficiaria cap funeral amb la Sisqueta 

tota sola. Considerava que ambdós estaven casats a ulls de Déu i que, per tant, hi 

serien tots dos. 

En Miquel a penes tenia família, i més que un jovenet era un home jove dret i fet. 

Ningú dels seus pocs éssers pròxims estigué en desacord amb el senyor rector i, per 
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part de la Sisqueta, tot estava pensat i preparat. El funeral previ a l’enterrament es 

faria amb tots dos estimats, perquè Déu ho havia decidit així. 

—Pare —començà dient la Laura ja un xic més assossegada mercès a la iaia 

Teresina—, el canyellet no ha baixat del cel avui, 14 de maig, així perquè sí. Tan fort i 

tan inofensiu alhora..., amb aquella llum que tant en Teo com jo hem vist; ell d’una 

manera, jo d’una altra. Tu saps que això és impossible, que són massa coses juntes 

per a dir que és una simple casualitat. Dir això és un disbarat. ¿Oi que sí, mare?, ¿oi 

que tu penses així també? El pare ho ha vist amb els seus propis ulls, i tu fa mesos 

que ho veus, que són dues ànimes en una... i el que he vist jo, pares..., el que he 

sentit..., no tinc paraules per explicar-ho... 

I tant el pare com la mare assentiren a les paraules de la filla, a qui les llàgrimes no 

cessaven de rajar dels seus ulls verdosos. Serena al mateix temps, el seu rostre 

reflectia un dolor immens. 

La Magdalena, d’acord amb el rector, digué al seu espòs que fes preparar la carrossa 

fúnebre amb el cos de la seva filla i el del Miquel, perquè no fer-ho així seria un “crim”, 

una deslleialtat intolerable a la voluntat divina. 

I així es féu tot. 

A dins de l’església contigua al castell no hi cabia ningú més, i a fora hi romangué la 

resta de canyellencs. Tothom fou present als funerals d’en Miquel i la Sisqueta, però 

alguna cosa no agradava als Majoral, molt especialment a l’àvia Teresina, que tot i 

haver-ne vist de tots colors, per motius d’edat, no hauria pogut mai imaginar-se tanta 

raresa en un ambient sagrat entre els més sagrats. 

La gent no respectava el silenci com era d’esperar, se sentien enraonies que no 

venien a tomb i es creuaven mirades que desprenien sospita. Solament la Quitèria i la 

Mariona, junt amb el mestre i el bon Ferran, saberen fer el degut costat a la família i a 

mossèn Prats, el rector de la parròquia canyellenca de Santa Magdalena. 

La parella fou tot seguit enterrada, abillats amb els vestits desats tot esperant el dia de 

l’imminent casament, en un mateix nínxol. El vestit blanc de la Sisqueta, 

inevitablement tacat de sang, i les roses i els lliris que havien de servir per al ram de la 

núvia, els cobrien a tots dos. 
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El pare encarregà una placa ben bonica per al nínxol, la millor que pogué..., perquè els 

Majoral eren gent modesta, però la dignitat mai de la vida la perdrien. El dia que havia 

d’haver estat el del casament, la placa fou col·locada amb el nom d’ambdós i la 

mateixa data de decés, el 14 de maig de 1861, tal com totes dues famílies acordaren. 

Una petita i sentida “festa” amb càntics com el Tantum ergo o la Salve regina, tingué 

lloc a les dotze del migdia..., l’hora en què s’havia d’haver celebrat l’enllaç nupcial. 

La Laureta se sentia molt orgullosa de la seva família i no entenia el que passava entre 

la gent del poble: aquelles enraonies, aquell distanciament que mai abans havia 

existit... Però començà a reflexionar, i notà una mena de “mea culpa” que explicà a la 

resta de la família. Així fou com decidiren que havien de fer alguna cosa... Sí, “però 

què, quina cosa”, pensaven... 

Capítol IX 

En Ton, que amb motiu de les seves tasques de pagès sovint havia de desplaçar-se 

fins a poblacions veïnes com Olèrdola o Garraf, feia saber als seus coneguts que 

s’havia quedat sense la filla gran i sense gendre. Un s’ho deia a l’altre i aviat tota la 

comarca n’anava plena, fins i tot de detalls que no havien sortit de la seva boca. Tant 

és així que un dia algú mencionà un personatge anomenat Cases-Llibert, de Sant Pere 

de Ribes, molt afeccionat a la investigació dels fenòmens paranormals. 

A tall de curiositat, gairebé ningú no sabia com es deia aquell bon home, i quan algú li 

preguntava per què feia servir ambdós cognoms per a presentar-se, senzillament 

responia: “perquè tinc pare i mare”. Bé, el cas és que a l’home li va cridar molt l’atenció 

sentir a algú dir que una nena de dotze anys havia estat capaç no solament de parlar 

amb una difunta, sinó que a més a més havia aconseguit de transportar la seva ànima 

fins al cos d’un altre perquè aquest últim també pogués comunicar-se, ni que fos 

fugaçment, amb la difunta. 

En Cases-Llibert era un home d’una seixantena d’anys, que afirmava haver investigat 

sobre casos molt estranys (psicofonies, cases encantades, objectes que canvien de 

forma...). L’home tenia experiència en aquest sentit i, de fet, cert reconeixement per 

part dels qui el coneixien. Assegurava que ho feia des d’una òptica molt seriosa i que 

fugia de la morbositat, que el que de veritat el motivava era conèixer més a fons l’ésser 

humà. També deia que s’havia trobat bastants casos en què els protagonistes eren, 
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precisament, nenes d’edats semblants a la de la Laura..., més lliures de prejudicis. En 

adults, en canvi, era molt més difícil, perquè pesava sobre ells la influència dels 

costums i les obligacions socials. Els preadolescents, en canvi, sovint podien 

manifestar llurs poders mentals com el qui juga, sense quasi ni adonar-se’n, o com si 

allò fos normal, o habitual, més pròpiament dit. 

Quan per fi aconseguiren de trobar-se, un dia que en Ton anà fins a Sant Pere de 

Ribes, interessat per conèixer el que es començava a dir “associacionisme agrari” i, 

per descomptat, conèixer el personatge, establiren una conversa que interessà tant a 

l’un com a l’altre. En Cases-Llibert li explicà moltes coses sobre aquesta poc coneguda 

afecció seva, i que es considerava, per damunt de tot, un humanista. Davant la reacció 

del senyor Majoral, li deixà molt clar que era absolutament respectuós amb les 

persones amb poders mentals, majorment adolescents de sexe femení, de l’edat de la 

Laureta. “No voldria pas —deia— que ningú fos assenyalat amb el dit. Som humans!”. 

—No s’amoïni, senyor Majoral. Pensi que quan trobo una persona d’aquestes 

característiques, com molt em temo que la seva filla és, les anomeno amb un nom 

inventat, així puc fer-ne al·lusió tranquil·lament sense fer mal a ningú. 

—Senyor Cases-Llibert, la gent del poble pensa que som responsables del suïcidi d’un 

home jove de vint-i-set anys, que estava a punt de casar-se amb la meva filla gran, 

que morí sobtadament de tuberculosi sense temps de reaccionar ningú de nosaltres. 

La gent no s’explica que aquest jove canyellenc, tan estimat, trobés cap motiu per 

llevar-se la vida davant de la meva filla petita, la Laureta. Estem passant un autèntic 

malson. Jo i el senyor Ferran Bouffard, propietari del castell on tot això va passar, en 

vam ser testimonis... 

—Sé de què em parla, senyor Majoral, pensi que la gent parla més del que deu i m’és 

fàcil fer-me càrrec de la situació. Si m’ho permet, vindré a casa seva i en presència de 

persones de confiança de la seva filla, tractaré de trobar una explicació, Veurà com 

amb paciència el poble callarà. 

—Benvingut sigui, senyor Cases —digui’m Cases-Llibert, si us plau, tinc pare i mare—, 

disculpi’m, Cases-Llibert —replicà en Ton. 
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La situació a Canyelles era caòtica. Havia arribat l’estiu i la majoria dels seus habitants 

continuaven repudiant els Majoral. La Magdalena caigué en una depressió i en Ton es 

veia impotent d’aixecar-li l’ànim. 

Al carrer Major, o a la plaça del Castell, no era estrany trobar grupets de dones que la 

titllaven de molt mala mare, de perversa, i de meuca fins i tot, per acabar-ho d’adobar. 

—Tu creus, Josefina, que és normal tenir la Sisqueta segrestada a casa tant de 

temps? 

—Ai Amèlia, si solament fos això... Que no has vist la petita, aquella... Laureta li diuen, 

¿oi?, ¿com es posa sota la pluja quan plou, i córrer entre els ceps, com si les vinyes 

fossin per jugar? I a sobre té mig encantades dues nenes més, de famílies com Déu 

mana, la Quitèria i la Mariona. 

—Ja ho sé, això..., i sempre van saludant a tothom, els Majoral, sempre tan educats, 

tan tocats i posats... I no tenen un duro! Que marxin del poble!, Josefina. 

—I tant, i tant!, quin favor ens farien si marxessin... Mai de la vida podré perdonar-los 

la maledicció que han dut a Canyelles. ¿Tu t’ho creus? Aquella mocallosa i el pobre 

Miquel..., ¿què hi feien allà dalt, al capdamunt de la torre del castell? Jo no ho sé 

pas..., explica-m’ho tu, a veure! Vés tu a saber què es duien entre mans aquests 

Majoral. Estic convençuda que el tenien coaccionat amb alguna cosa, el xicot no 

pogué més i... apa!, es treu a si mateix del davant amb una navalla. 

—Sí, sí... Tu has vist mai, Josefina, que hagin anat a confessar-se, d’ençà que caigué 

el canyellet? Perquè si t’hi fixes..., aquell dia tot es va començar a fer evident a ulls 

dels altres. 

—No... això no, Amèlia... No crec pas que el canyellet hi tingui res a veure. Pura 

coincidència... Bé, et deixo reina, que és l’hora de resar el rosari. 

I així cada dia, el poble s’havia transformat... en negatiu... 

La irrupció al poble del senyor Cases-Llibert també fou motiu de moltes especulacions. 

Durant uns dies, “els que calguin”, deia, es va estar a casa dels Majoral per intentar 
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trobar una explicació al que la Laureta explicava. Perquè n’hi havia d’haver, 

d’explicació, deia l’home, tot convençut. 

Capítol X 

La sensació que en Cases-Llibert causà en els habitants de Canyelles era la d’un 

detectiu que alguna altra història negra duria al poble, “res de bo, com si no en 

tinguéssim prou de desgràcies últimament”, deia més d’un, mentre d’altres hi afegien 

expressions com “només ens faltava ara un foraster amb pinta de savi”. 

D’entrada no anava vestit com la resta de canyellencs. Establert a Sant Pere de Ribes, 

en Cases-Llibert procedia d’una família noble de Barcelona i molts dels seus 

avantpassats eren fins i tot enterrats a Montserrat. A ell no li calia treballar per viure. 

Es dedicava a la investigació de fenòmens paranormals, però la gent del poble era 

majorment molt tancada i supersticiosa, i qualsevol explicació que l’anomenat “detectiu 

Cases-cases” (no els entrava ni amb calçador que es fes dir “Cases-Llibert”), pogués 

donar, ja els semblaria de poc fiar. “Què n’ha de fer, aquest, de com vivim i de com 

som aquí a Canyelles”..., “que se’n vagi a casa seva, o a Barcelona, que és prou més 

gran que el nostre poble, si vol fer d’investigador”..., “amb nosaltres no s’hi juga!”. 

“Nosaltres —afirmaven molts— el que necessitem és descobrir el misteri del suïcidi 

d’en Miquel, allà dalt de la torre, i això no és tema de “detectius Cases-cases”... Però 

és clar, què li vols anar a dir a una mocallosa de dotze anys? Tot el que li devia dir al 

pobre Miquel segur que procedia dels Majoral adults. Vés tu a saber què tenien en 

contra del pobre Miquel, en pau descansi. I ara va, i ve aquest “Cases-cases” i es fica 

a dins mateix de la casa del dimoni... El que s’ha de veure!” 

I la Josefina i l’Amèlia, que no tenien més tema de conversa que a criticar els Majoral, 

ja es van avançar a dir que abans de qualsevol bajanada que provingués del tal 

Cases- cases, ficat a la casa dels mateixos sospitosos, seria menys creïble que pensar 

que el suïcidi del pobre Miquel va ser pel fet que algú no es va senyar després de 

badallar... 

Però en Cases-Llibert era home d’idees molt clares, estava molt segur de si mateix, 

del que volia i del que deia, i aliè als comentaris de tercers, començà la seva tasca, 

que no era altra que investigar sobre tot allò que l’havia fet aterrar a Canyelles... 



���

—Laura —digué l’home—, t’he de fer unes quantes preguntes. No m’importa gens si 

t’estimes més respondre’m en presència de la teva iaia, el teu pare o la teva mare. 

Però com qui remenava per allà era l’àvia Teresina, enfeinats com estaven la 

Magdalena i en Ton, fou ella qui des d’un segon terme escoltaria tot el que diguessin. 

—Senyor Cases —Cases-Llibert, tinc pare i mare —replicà—. Senyor Cases-Llibert, 

pensi que la meva néta és una criatura de tan sols dotze anys, que tot just acaba de 

passar durs tràngols que no m’atreveixo a dir que pugui superar mai... Tant de bo fos 

així, però per molt que diguin, els anys no ho curen tot, senyor. Vostè té fills, 

segurament, i néts..., i ho pot comprendre. 

—No, senyora. No sóc ni pare ni avi. Sóc solter i precisament aquest estat em permet 

veure les coses amb molta més perspectiva. Els vincles de sang són molt viscerals i jo 

tinc la sort, o la desgràcia si vostè ho prefereix, de no tenir-ne cap. I ha estat decisió 

meva no tenir fills. Vaig estar casat, però la qui fou esposa meva m’abandonà, i des 

d’aleshores, fa vint-i-cinc, que visc sol... La meva passió és la mateixa, conèixer l’ésser 

humà, i m’autodefineixo com a humanista i ciutadà del món... I per cert, tracti’m de tu, 

el respecte no es demostra amb un tractament distanciat, sinó d’altres maneres. 

—Bé, disculpa, Casas-Llibert, m’ha agradat saber de tu. Tracta’m de tu també, sóc la 

Teresina. Ah! I el teu nom? Com et dius, Cases-Llibert? 

—En tinc dos, de noms, Josep i Maria, Josep Maria, la unitat, però jo sóc conegut com 

en Cases-Llibert i no tinc intenció de canviar-ho, al contrari, me’n sento molt orgullós. 

—A penes et conec, però ja veig que ets una persona molt peculiar..., com no podia 

ser d’una altra manera tractant amb temes paranormals... 

—T’equivoques, Teresina. Sóc una persona normal que investiga coses normals. El 

que passa és que no són habituals. El sol fet que existeixin, per a mi són normals. Jo 

no visc de fantasmes inventats. Si molt m’apura, podria dir-li que existeixen els 

fantasmes, però solament si no són inventats. N’hi ha prou que una persona vegi un 

fantasma perquè per a mi allò sigui real, encara que qui sigui al costat no l’hagi vist, 

aquest fantasma... No sé si m’explico... 
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—Perfectament. T’expliques perfectament. Crec que ets la persona que aquesta 

família necessitava en aquests moments, si bé pateixo pels teus honoraris... 

—Teresina, jo no cobro res de res. Quan era més jove em guanyava la vida dedicant-

me al cobrament de morosos. Ho vaig deixar perquè la meva situació personal m’ho 

permet, i perquè no em satisfeia aquella tasca, que sovint encomanava a tercers per 

no haver-ho de fer jo directament. Sóc un home lliure en tots els sentits de la paraula. 

Ara, si m’ho permets, començaré a fer unes preguntes molt senzilles a la teva néta. 

—“Oidà”! —respongué l’àvia—, per això som aquí i en això estem. No t’amoïno més. 

¿Ets llaminer? —tingué encara temps de preguntar. 

—Doncs diria mentida si digués que no... 

—Fantàstic! La Laureta i jo ho som molt, “¿oi bonica”? —mirant cap a la néta—. Bé, us 

portaré uns quants rops dels que faig jo mateixa amb farina i most de vi. I per si teniu 

set, aniré a buscar aigua fresca del pou i una mica de vi dolç. 

Capítol XI 

—Laura, explica’m el que el teu pare diu que vas veure el dia que va caure el... 

“canyellet”, oi, ¿en diuen? El meteorit, vaja. 

—Bé..., feia tres dies que la meva germana Sisqueta havia mort de manera 

inesperada. Solament la meva iaia va notar alguna cosa, però tan sols unes hores 

abans. Em sento molt malament. La mare i el pare estaven molt ocupats amb les 

feines del camp i la llar, i jo em dedicava massa a sortir amb les amigues. Crec que el 

correcte seria que jo m’hagués adonat que la Sisqueta no estava gaire bé. A més, el 

seu xicot, el Miquel, la veia ben poc, solament els diumenges a la tarda. 

—Ja, t’entenc... Però no t’has de sentir culpable de res. En tot moment feies el que 

creies que havies de fer. La Sisqueta era morta feia tres dies quan va caure el 

canyellet, i tu vas reaccionar d’alguna manera a aquell impacte... 

—Sí, tothom parla només d’uns quants cops forts que és veritat que jo també vaig 

sentir, i que molts carrers del poble han quedat malmesos, amb sots... Es veu que com 

que era l’hora de dinar..., quasi tothom era a casa seva..., però hi ha un senyor del 
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poble que es diu Teo Creus que diu que va veure una potent llum procedent del cel 

just abans. A mi m’agrada molt el cel, em té intrigada. M’agradaria poder-lo travessar, 

veure què hi ha a l’altra banda... Hi passen tantes coses..., i el senyor rector en parla a 

vegades també, a missa..., i m’agrada el que diu. 

—¿No saps de ningú més que hagi vist una llum? 

—Sí! Jo! Jo vaig veure una llum que m’hi il·luminava tota i que em transformava, com 

si jo no fos de carn i ossos..., una llum que es va igualar amb la de la meva germana. 

Jo era llum que veia una altra llum... 

—¿Solament la veies, l’altra llum? 

—La veia perquè la sentia dins meu, i la primera cosa que vaig entendre era que 

m’havia d’aproximar al cel tant com fos possible..., que l’ànima de la meva germana hi 

estava en camí i que abans havíem de parlar, acomiadar-nos... 

—I per això vas fer tot el possible per arribar fins al capdamunt de la torre del castell. 

—Exactament! ¿Ho veus? ¿Ho veu, senyor Cases-Llibert? Jo no estic boja. Vostè 

m’està començant a entendre! I tampoc no he volgut fer mai mal a ningú. 

—És clar que no. Jo almenys no ho he dit pas. Però tracta’m de tu, Laureta. 

—D’acord, et tractaré de tu, però tu digues-me Laura, ja sóc gran perquè em diguin 

Laureta..., això era abans, quan era petita. És diferent de la meva germana, que 

sempre des que va néixer i fins al dia de la seva mort i per sempre més és i serà “la 

Sisqueta”. No sé si la van batejar així, però no tenia cap altre nom que aquest. La 

meva Sisqueta no hi és..., Cases-Llibert..., i el seu promès tampoc. No puc deixar de 

sentir que alguna culpa tinc... És massa dur tot això, massa difícil de suportar... 

—Ho sé, Laura. Deixa’m dir-te que tu no tens cap culpa de res, vull que em creguis. En 

el fons ho saps, Laura. Tota tu desprens amor. 

—¿Què et deia la Sisqueta durant aquells moments que la llum del canyellet et va 

il·luminar? Sé que en Teo va veure la llum procedent del cel i que tot seguit impactaren 

pedres amb molta força fent un soroll com si un canó es disparés repetidament. Però 
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tu vas veure la llum dins teu i vas escoltar no solament les “canonades”, sinó la veu de 

la Sisqueta que et parlava... Què et deia, la teva germana? Perquè pel que dius, no hi 

ha dubte que era ella, la Sisqueta. 

—No, no! La Sisqueta encara no em parlava. La veu vinguda del cel amb el canyellet 

no tenia nom, ni timbre..., era un sentiment molt fort, una convicció. 

—Ja..., és clar. És fàcil de comprendre: l’extraordinària força de la llum del canyellet 

arrossegà l’ànima de la Sisqueta cap avall, i tu la vares copsar. I si la vas copsar, 

captar i retenir no és perquè sí. És la força de l’amor junt amb la teva capacitat que ho 

van fer possible. 

—¿Capacitat? ¿Capacitat de què Cases-Llibert? Jo sóc una nena com una altra... 

—Sense cap mena de dubte, però dotada per a certes coses que poden no semblar-te 

normals perquè no les has sentit a dir abans. Però ja t’avanço que al llarg de la meva 

vida he conegut persones, especialment nenes com tu, amb aquesta especial 

capacitat, per no dir “poder”..., tot i que de fet ho és. Ja t’adonaràs que a mesura que 

anem parlant ho veuràs més clar. Ja m’ho suposo, que el teu mestre no us explica 

aquestes coses... Segurament ni les coneix, i si les coneix no són de caràcter 

pràctic..., ja m’entens: sumar i restar, el món de les plantes o llegir i escriure. 

—Sí, a l’escola ens ensenyen aquestes coses, i també com adreçar-nos a la gent 

gran, comportar-nos a taula... Però això que m’ha passat, que he viscut..., és molt 

meu, tant que no puc ni compartir-ho. I tret de dues bones amigues meves, les altres 

sembla que em fan el buit..., però sé que és per influència de les seves famílies, que 

no fan més que escampar falses enraonies contra mi i la meva família. 

I la Laura es desféu en un mar de plors. 

—Tranquil·litza’t, Laura. Tastem aquestes rops que ha fet la teva iaia. Una mica 

d’aigua fresca també t’anirà bé. Demà continuarem. 

L’àvia Teresina havia pogut escoltar la darrera part de la conversa i assentí amb el cap 

a les paraules d’en Cases-Llibert de continuar l’endemà. 

—Massa emocions en un dia —digué la Teresina. 
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L’home estava encantat, amb aquells dolços de l’àvia. Vivia sol i no s’havia interessat 

mai per aprendre a cuinar. “Jo només faig bullir els ingredients”, deia, i tots dos 

establiren una animada conversa sobre el menjar a pagès. 

Capítol XII 

Era estiu, i els interminables camps de vinya agafaven un altre aspecte i un altre color. 

La Laura, la Quitèria i la Mariona, tan unides com sempre jugaven a l’acuit i amagar i 

estaven enfeinades amb una nova camada de gats que començaven a independitzar-

se de la mare, que cada dia els alletava menys. En sabien tant, que totes tres en 

podrien escriure un llibre, sobre felins! 

La Laura ja comptava amb el fet que en acabat de dinar havia de dedicar part del seu 

temps al “detectiu Cases-cases”, com despectivament l’anomenava molta gent al 

poble. Ella començava a tenir-li afecte, perquè era d’un tracte molt humà i s’hi havia 

instal·lat en una petita cambra de la masia que la Magdalena li havia preparat. Allò, per 

a un investigador com ell, molt avesat a la ciutat, Barcelona, representaven unes 

agradables vacances. S’hi trobava bé, amb els Majoral, i a sobre feia el que li 

agradava: investigar fenòmens paranormals, és a dir, fenòmens que sense deixar de 

ser normals anaven més enllà... (el prefix para- volia dir això, precisament). Això sí 

que ho tenia clar, molt clar. Mai caigué en la suposada morbositat que més d’un 

incrèdul havia tractat alguna vegada atribuir-li. 

I en acabat de dinar, a la sobretaula, novament amb rops i vi dolç, l’investigador es 

disposà a fer a la nena algunes preguntes més en presència no solament de l’àvia, 

sinó també del pare i la mare. “L’ambient, com més relaxat, millor”, pensava en Cases- 

Llibert. 

—Laura —digué—, a pesar de la teva curta edat, recordes haver tingut alguna altra 

experiència diguem-ne que..., estranya? Ja saps què vull dir amb aquesta paraula, 

alguna experiència que per la majoria de persones ho seria... 

La Laura es quedà pensarosa una estona i de cop i volta s’adreçà a la seva iaia. 
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—Iaia, et recordes d’aquell dia que passejàvem totes dues per la vora del torrent de la 

Pastera, cap a la Geltrú, fa bastant temps..., cap a dos anys?, potser? En un moment 

donat ens vam aturar a descansar i ens refrescàrem amb l’aigua que baixava. 

—Sí, me’n recordo. I tant si me’n recordo! L’anell de casada se’m devia relliscar del dit 

i va “volar” corrent avall. Quin desesper! Que malament que ho vaig passar. Potser mai 

no m’havies vist patir tant, fins aleshores, ¿oi Laureta? Però l’endemà només llevar-

me, l’anell era sobre la meva tauleta de nit! Això, això sí que és tan estrany com 

veritat!, Cases-Llibert. Com pot ocórrer una cosa així? Vaig pensar que era un miracle, 

però sortosament no havia dit res de la pèrdua de l’anell per a no preocupar el meu fill 

ni la meva nora..., però la Laureta ho va viure tant com jo! 

—Iaia, Cases-Llibert: vaig ser jo qui va fer que l’anell tornés i és col·loqués allà... Me’l 

vaig imaginar a dins la ment, amb tots els seus detalls..., com si fes una mena de 

fotografia mental. No saps, iaia, com era de fort el meu desig que recuperessis l’anell. 

Semblava impossible, ja ho sé, però jo ho vaig aconseguir... amb la força de la meva 

ment! 

El Ton i, sobretot la Magdalena, van quedar bocabadats... En Ton s’ensumava que la 

seva filla tenia alguna mena de força mental gens habitual, però la Magdalena... La 

mare no se’n sabia avenir del que acabava d’escoltar. I l’àvia Teresina, cofoia, per fi 

s’explicà el miracle. 

—Aquesta néta meva és molt especial, Cases-Llibert, fa temps que ho sé. Si us plau, 

tracti-me-la amb molta cura. No vull que se m’espanti. 

—Jo no m’espanto, iaia, no m’espanto. No pateixis ni gota. Per mi va ser natural fer 

allò, però com que no sóc tanoca i no he volgut passar ni per boja ni per pretensiosa, 

no ho vaig explicar a ningú, fins avui... 

En Cases-Llibert explicà que no era el seu primer cas de conèixer una experiència així. 

I digué que d’aquest fenomen paranormal ell en diu “materialització”. Som energia i tot 

és energia. Tot es pot descompondre i tornar a compondre. Fins i tot es pot canviar de 

forma. Demà, si la Laura s’hi avé, li proposaré un experiment molt senzill que explicarà 

això que us dic. Molt em temo que els poders que ella té li permetran tirar endavant 

positivament l’experiment. 
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—Bé —adreçant-se a la Laura—, ara concentrem-nos novament en la teva experiència 

al castell. Dius que després de passar per casa del senyor Ferran, el propietari, ja et 

tenia oberta la porta per mediació del teu pare. Vas pujar corrents per arribar dalt de 

tot, com la il·luminació del teu interior et deia, i allà... 

—Allà vaig sentir la veu de la meva germana. 

La Magdalena, més sorpresa que mai, deia coses com que això eren imaginacions de 

la nena, colpida per la pèrdua de la Sisqueta, i que no s’havien de prendre tant al peu 

de la lletra. 

—I tant que era ella, mare, i tant! I tant que em va dir coses! I molt importants! Jo no 

me les invento pas. Si ningú més ho va escoltar, no és el meu problema. Jo sí, jo sí 

que ho vaig escoltar perfectament, i era a més a més amb la seva bonica i timbrada 

veu. Em va dir que necessitava acomiadar-se d’en Miquel �digué tota embalada la 

Laura, un xic ofesa per si la mare o algú més dels presents no se la creia�, i que l’anés 

a buscar i el dugués allà a dalt, on la veu de la Sisqueta em parlava. I així ho vaig fer. 

En Cases-Llibert havia de calmar l’ambient, perquè la Laura podria perdre el control i 

rebre un revés emocional si els altres no la tenien en compte amb tota la seva 

complexitat. Ella no estava pas boja i en el fons temia que algú la titllés de 

desequilibrada..., o coses per l’estil. 

“Tots els fenòmens paranormals són inofensius i es manifesten d’una manera discreta, 

sovint camuflada amb altres esdeveniments o accions, com en aquest cas ha estat la 

caiguda del canyellet. La meva llarga trajectòria com a investigador d’aquests temes, 

m’ha dut a aquesta conclusió. I ho afirmo categòricament” —reblà en Cases-Llibert. 

—Bé, Laura... Vas anar a buscar a en Miquel i li vas dir que t’acompanyés fins a la 

torre del castell. 

—Sí, sí..., en principi es mostrà molt incrèdul i no gaire convençut, però després hi 

accedí. Em va cridar l’atenció que s’adrecés al senyor rector, que també era allà, 

vetllant la Sisqueta, i li preguntés molt afectat si creia en la vida eterna... És clar, 

mossèn Prats es va estranyar..., que li preguntés això..., i fins i tot jo... No sé, com si 

portés al cap alguna determinació... Jo només vaig tractar de convèncer-lo que 
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m’acompanyés, que era molt important per a la Sisqueta i que el senyor Bouffard ens 

esperava amb el portal del castell obert. 

—Però la Sisqueta porta morta tres dies..., com és que vas anar a casa teva i no a la 

d’ell? 

—És que en Miquel no es movia de casa. Pregunta-ho si vols als meus pares, o a la 

meva iaia... Prou que li dèiem que anés a descansar..., però fins i tot una vegada va dir 

que ja en tindria prou, de temps per descansar. 

La Magdalena corroborà tot això, i l’àvia Teresina també. En realitat, la família hauria 

trobat més adient que el xicot dormís a casa seva i s’alimentés, que agafés forces..., 

que les necessitaria per al funeral i l’enterrament. Però aquell xicot ho tenia molt clar, o 

allà amb la Sisqueta, o enlloc. 

—Ho entenc —digué en Cases-Llibert—, i aleshores anàreu cap al castell, disposats a 

pujar dalt de la torre, on tu sabies que la Sisqueta us esperava, ¿oi Laura? 

—Exactament. Jo de seguida vaig poder tornar a escoltar la veu de la Sisqueta, i em 

deia que tractava d’acomiadar-se del seu estimat degudament, ja que no va poder fer-

ho quan encara era en aquest pla del món. Deia que la seva ànima ascendia cap al cel 

i que encara era a temps de comunicar-s’hi. “Ajuda’l, ajuda’l”, em suplicava... I va ser 

quan vaig demanar a en Miquel que s’abandonés per permetre’m a mi ficar-me dins 

seu, i a través meu sentir la Sisqueta. Va intentar fer-ho sol, concentrant-se com li vaig 

dir, però com que tot sol no podia i començava a desesperar-se, vaig ajudar-lo com et 

dic..., i com la Sisqueta m’havia demanat. Havíem d’aconseguir-ho! I ho vam 

aconseguir! 

Tot seguit la Laura digué literalment a en Cases-Llibert tot el que la Sisqueta va dir a 

en Miquel..., que fos feliç, que ella   l’esperaria al cel... Però tot seguit li hagué de 

relatar també el pitjor de tot: que inesperadament i en un girar d’ulls el xicot es llevà la 

vida amb la seva pròpia navalla clavant-se-la al bell mig de la jugular (com del metge 

havia sentit a dir). I li contà també que no sabia que en Ferran i el seu pare eren en un 

racó de la torre, arrambats a l’espitllera, i que sort d’això ella pogué suportar aquella 

escena, la més terrible de la seva vida. 
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—Saps una cosa, Cases-Llibert, les abraçades sí que fan miracles. Si no m’hagués 

pogut fondre entre els braços del meu pare, no sé què hauria estat de mi... Hi havia 

tanta sang allà... Tanta! Semblava una catifa líquida i vermella sobre el sòl de la 

darrera planta de la torre. ¿Com és possible abocar del cos tanta sang en segons? 

—Perquè era el misteri, el que es dessagnava, no en Miquel. En Miquel ja feia tres 

dies que era mort, els mateixos que la Sisqueta. Tota aquella sang no feia altra cosa 

que desvelar el misteri profund de l’amor entre dos éssers predestinats a ser un per a 

l’altre tota la vida. Perquè creu-me, Laura, creieu-me tots: Déu a qui jo anomeno el Tot, 

és a tot arreu, és etern i infinit, i no té ni passat, ni present ni futur, perquè és U. 

En Cases-Llibert era un investigador del fenomen paranormal, però era un humanista 

de cap a peus. Deia que “en Miquel i la Sisqueta no feren altra cosa que consumar la 

seva unió quan encara els seus cossos eren calents, aquí a la Terra, per a viatjar junts 

tot seguit per l’espai etern i infinit”. 

—Vet aquí el que al poble critiquen perquè no entenen —digué la Teresina—, que hagi 

existit una parella d’estimats que han posat el seu amor per damunt de tot. Aquesta 

mateixa tarda parlaré amb el senyor rector, i si tot va bé, també amb l’amo del castell, 

en Ferran. Se m’acut una idea per a segellar aquesta història com Déu mana. 

Capítol XIII 

El peculiar investigador decidí de marxar de can Majoral. Deia que havia fet la seva 

feina tan bé com sabia i que no volia molestar més la família, i menys encara amb 

l’experiment que havia previst per a l’endemà. 

—¿Per què hem de fer-lo? —replicà en Cases-Llibert quan la Magdalena li digué de 

quedar-se un dia més—. No he de demostrar-me res, i la Laura tampoc ha de 

demostrar res més. No m’agrada la morbositat ni l’exhibicionisme. Us agraeixo el 

vostre acolliment, però cadascú ha de fer el seu camí, fins i tot aquest poble. Res és 

perquè sí, Magdalena. La Laura ha pres consciència de tot i la trobareu més madura. 

Si mai parlo d’ella, en diré Victòria. 

I s’acomiadaren. 
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Capítol XIV 

Havia passat un any des que la Sisqueta i en Miquel havien “marxat”, i sis mesos des 

que el despectivament anomenat “detectiu Cases-cases”, el bon Cases-Llibert, 

abandonà el poble. Tot començava a ser història, però un nou i darrer capítol mancava 

per segellar-la “com Déu mana”, tal com havia dit l’enèrgica àvia Teresina. 

D’aquella conversa amb el senyor rector, mossèn Prats, i en Ferran Bouffard s’acordà 

que en complir-se un any, les restes mortals d’en Miquel i la Sisqueta serien 

traslladades des del cementiri municipal fins a la petita capella del castell. Durant la 

missa funeral d’aniversari, el rector féu un discurs molt emotiu entorn d’aquest misteri 

dessagnat. La claredat era mestressa i senyora de Canyelles i la vida al poble cobrà 

un nou sentit. Sense rancúnies, enraonies i mals pensaments, fins i tot l’esplendorosa 

vinya semblava notar-ho. 

Els anys passaven i la Laura digué que volia guanyar-se la vida tenint cura dels altres. 

Sovint anava a casa de la Mariona i gaudia mirant les interminables lleixes de llibres 

que hi havia. Allà descobrí que existien les teràpies naturals. 

Capítol XV 

Havia passat un parell d’anys a ciutat, quan la Laura retornà a Canyelles. La masia de 

casa seva era gran, i els pares li oferiren una cambra per a treballar i instal·lar les 

seves coses, una mena de llitera per als pacients, lleixes... Ben aviat la consulta 

s’emplenà de canyellencs que hi anaven perquè la Laura �la doctora Majoral, com 

començà a ser coneguda pels forans� els guarís d’algun dolor o alguna malaltia. 

Certament tenia molt d’èxit, i els molts pacients que hi acudien la recomanaven. El 

secret solament el sabia ella... Els coneixements adquirits a ciutat ella els reforçava 

amb els seus poders mentals, i tot plegat la convertí en la millor doctora de medicina 

alternativa de la conrada. 

...i la vida continuava. 

************** 

DEVI LAUG 
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