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Les cendres es van expandint d’entre les mans arrelades que poc a poc van 

minvant i es clouen sigil·losament al ritme que la nit es tenyís d’una foscor  

infausta. Mentre el llenç, és el flamant adorn d’una taula abrasada pel Sol 

conformista d’estiueig i el feble llum fa clarejar les olioses pintures  

acompanyades del ressò d’inacabables abraçades i plors d’acomiadament. El  

desgavell de migració conjunta de les aus passatgeres fa índex de l’acabament  

d’una primera quinzena de setembre pels entorns d’una Cardona farcida de  

forasters que exiliaven el silenci seré de la vesprada. Tots aquests efectes li  

restaven importància i s’esvanien amb una fresca brisa que bellugava la meva  

llarga faldilla d’entre els genolls. Al mateix pas ho feien les fulles del lledoner 

que  ja s’estaven tornant d’un verd grogós. S’apropava la tardor i com cada any 

pels  mesos més crítics es desprenia de la seva natural vestimenta per adornar-

se d’amuntegats tons blancs per les seves branques. Però, ara encara era 

massa  d’hora per filtrar-se aquell alè hivernal. I d’entre les meves fines 

pinzellades per l’albí fresc, s’esfumaven les escletxes del robust tronc, com si 

les lleugeres pues  de la brotxa rosessin les velles mans i s’ensorressin entre els 

milers de plecs. Els  meus ulls havien sigut partícips de la creixença del lledoner 

i mentre donava pas a la seva immensa altura, les meves mans s’omplien de 

vivències al mateix ritme que n’augmentaven les seves fulles, com els milers de 

visitants en la famosa fortificació de la meva terra guarnida de vinyes i blat. 

Aquell castell havia viscut tota la història avantpassada del meu parentesc. 

Portava les meves tendres arrels igual que el lledoner. Un arbre que va donar 

inici a la vida agrícola i de subsistència de la meva àvia. Les seves llavors van 

ser les primeres petjades per les terres catalanes. Doncs, va haver-hi una remor 

de terra enterbolida pel conflicte bèl·lic en el que s’estaven endinsant. Ens 

situem al 1916, en plena  Primera Guerra Mundial, una desgràcia miseriosa que 

va produir el distanciament entre els avis. Tots dos van ser audaços, ja que el 

seu niu era el  petit poblet francès de Rosselló. França, si més no, estava 

immersa i no va haver- hi més remei que l’Edouard, el meu avi, formés part de 

l’exèrcit aliat per enfrontar-se als bàndols contraris. Era tan miserable aquella 

situació que l’àvia Evelyne no  va tenir altra que emigrar a la Catalunya central 

quan el meu pare, Gèrard, només  tenia quatre anys. Allí, amb el desig 

millorable d’una gloriosa vida allunyada del combat europeu va créixer la 



descendència dels avis, en una petita masia de fusta i un gran terreny de raïm i 

cereals. Ara, la casa s’havia convertit en el refugi  de les meves pintures i en la 

vil·la d’estiueig de la meva filla i les hectàrees de  vinyes, eren herba fresca. 

Però, el lledoner continuava sent el punt de vida de la  meva casa solitària. 

Doncs, el desenvolupament del meu pare va ser en un  paratge calmat i amb la 

voluntat de la imminent arribada de l’avi. Però no va ser així, el conflicte va 

finalitzar i amb ell, l’esperança de tornar-se a trobar. Amb el pas dels anys, 

Gèrard ja va endinsar-se en la vida adulta i va conèixer a la meva  mare, Elvira, 

amb qui pocs anys després es va casar. Continuaven dedicant-se  a la vinya, un 

ofici amb el que es guanyaven bé la vida i el qual va donar els calers que calia 

per poder estabilitzar-se. Fruit d’això vaig néixer jo, Angélina. Així  va desitjar 

que em nombressin la meva àvia paterna d’arrels franceses. El meu  naixement 

va suposar una etapa de felicitat per als meus voltants. Val a dir que vaig créixer 

entre cotonets, no em feia falta de res, però va arribar un altre núvol  negre, el 

franquisme, fet que va suposar el desequilibri d’aquella dècada  despreocupada. 

A més, l’abandó de la terra on havia fet els meus primers passos  va significar la 

rebel·lia de la meva propera adolescència. Així i tot, la decisió era  clara i el 

trasllat immediat. Vam començar una nova vida a Lavaux, un petit poblet  de 

Suïssa neutral en els conflictes. Ens trobàvem rondant el 1941, el franquisme  ja 

ens estava sentenciant, una dictadura totalitarista que estenia el seu poder per  

tota Espanya. Ara, al fer la mirada enrere veig que els pares van prendre el  

determini idoni, van allunyar-me d’allò que podria haver fet enfosquir la visió de  

la vida. Mentre, passaven els anys, però no la nostra unió familiar, la nostra  

felicitat. El pare continuava treballant en el sector de la vinya i, la mare, se’n  

cuidava de la casa. D’acord anava creixent, em vaig aficionar a la pintura.  

Reflectia milers dels paisatges que havia deixat a la meva terra natal. Paisatges  

d’enyor. Això, només m’ho podia permetre en el poc temps lliure del que  

disposava ja que l’inici de la vida universitària, no era un camí de roses. Vaig  

decidir fer allò que m’agradava i el qual m’enfocaria al món laboral d’una 

manera dolça, magisteri. En finalitzar aquesta etapa d’estudis, em vaig creuar 

amb un  antic amic català, Alfred, que com molts coneguts, havien pres la 

mateixa decisió davant la difícil vida amb el franquisme. Un lustre més tard, vam 

decidir posar la  nostra vida en comú. Ell era enginyer civil i jo ja era docent on 

temps enrere havia sigut alumna. La nostra economia ens permetia portar un 

nivell de vida estàndard, ja que el lloguer de l’apartament ens costava força 



calers. Anys  tardans, vam tenir a la nostra filla, Pilar, amb qui vam tenir l’afany 

de cuidar com ho havien fet els nostres pares. Després de certes tragèdies, 

vivíem amb l’esglai  que algun fet ens destruís el goig que perdurava en el 

nostre niu. Així, vam tenir la joia de perviure i poder fer gran a la Pilar en una era 

de pacifisme. Quan la  nostra filla ja es va endinsar en el món universitari per 

cursar la carrera d’enginyeria com l’Alfred, vaig prendre la decisió que em 

dedicaria al món de les  arts. Va ser llavors que el meu cap va esvalotar 

lliurement entre els gelats records que persistien en la meva ment. Pintava els 

infinits terrenys de vinyes. Plasmava la masia dels avis, però sempre apareixia 

el lledoner que donava fruit a l’enyorança que sentia per la meva terra. Potser, a 

ell, Alfred, també li dolia la seva pàtria. En canvi, no va poder arribar a tocar 

terra ferma. Va fer arribar la seva ànima a Cardona i jo i la meva setantena ens 

vaig instal·lar a la masia, enfront el lledoner, que no havia canviat gaire. Només 

unes quantes fulles més. A l’igual que les meves mans també tenien més plecs. 

I al llenç blanc, suficients  pinzellades. Amb el pas de les estacions, plasmava la 

situació de l’arbre. I l’estança es guarnia de milers de pintures, que donaven 

vida a les meves arrels. Cada setembre, amb el comiat de la visita de la meva 

filla, m’asseia en la taula abrasada pel Sol conformista d’estiueig i el feble llum, 

esperant la migració conjunta de les aus passatgeres, mentre les fulles es 

tenyien d’un verd grogós. Mirava el pas de la vida, i com d’aquí poc n’arribaria 

una altra. Àvia Angelina. Però quan el cel ja es va tenyir d’una foscor infausta, 

també ho va fer el fresc, aquesta vegada plasmat. Les mans es van cloure 

plàcidament al ritme que queien les fulles i les cendres eren espargides per les 

arrels. Al cap i a la fi, cada  línia de les fulles, era cada plec de la meva mà. 

Cada vivència. El llenç només era el traç de la meva vida. I el lledoner era la 

meva vida, amb les meves arrels, els meus avantpassats. La meva vida era el 

més simple reflex amb les arrels del lledoner a les mans. 


