
 

La Llar de foc 
 

L'ardor engoleix la fusta sense control. El crepitar del foc i els segons del rellotge ataquen 

delicadament el silenci constant que em fa sentir vella i delicada. Contemplo la dansa de les 

flames sobre la brasa roent que m'hipnotitza. Tanca els meus pensaments en records càlids 

que no s'esfumaran tan fàcilment com el futur dels troncs que tinc davant. 

Aquí és on comença un intens viatge per les entranyes de les meves memòries: 

Un sentiment de germanor s'estén arreu del menjador de la meva infància. La veu melosa 

de la mare anuncia el sopar. Jo tinc gana, però vull acabar la partida de cartes. L'objectiu 

principal és vèncer la meva contrincant per demostrar-li que els petits també valem. Però ho 

hem de deixar en empat, la flaire del menjar ha convertit la nostra gana en fam. Un plat de 

mongetes bullides acompanyades d'allioli ens espera vora el foc. 

Així eren tots els vespres d'hivern innocents. Tota la família al menjador, encarats a la llar 

evitant el fred que s'escolava per tota la casa. 

Amb el pas del temps la joventut m’ha esberlat per dintre. Passa el temps i res no és com 

era abans. Aquell íntim racó on tothom s'apropava per escalfar-se no té el mateix encant. 

L'arribada de la calefacció l'ha deixat en un segon pla. Ara tan sols l'encenc de tan en tant, 

sobretot quan els meus néts venen a casa. Torrem llesques de pa o castanyes i després ens 

les mengem mentre els explico coses d'abans. Aquests moments esperats amb delit al llarg 

de la setmana són els que m’aguanten els dies i els fan més lleugers. 

Sento que m'he fet gran i que la vida m'ha passat per davant els ulls com un estel fugaç. He 

deixat enrere grans persones i també n'he dut al món. El meu traç per la vida no ha estat 

fàcil. Mirant l'ampit de la llar de foc es pot endevinar qui he estat i com sóc ara. 

A una cantonada trobem un gerro de ceràmica antic guarnit amb pensaments grocs. Cada 

dia l'omplo de les flors que recullo durant les meves caminades matineres. Quan l’hivern 

teixeix els camps de glaç, hi deixo alguna flor que tinc plantada al jardí. Tot aquest ritual va 

començar fa dos anys quan, de sobte, em vaig trobar sola davant la lluita de cada dia. Vaig 

pensar que anar a prendre l’aire de bon matí m’ajudaria a començar bé el dia. Abans només 

ho feia de tant en tant perquè m'agrada la natura i conec les seves espècies, però ara ja s'ha 

convertit en un costum, forma part de la meva rutina pesada, feixuga i encara massa lenta. 

No ho puc deixar de fer, sento que la puresa i els colors de les flors em mantenen, són el 

combustible que alimenta les flames i les revifa davant les situacions més delicades. 

 Al cantó del gerro hi figuren vàries fotografies emmarcades. Objectivament una imatge és 

un simple trosset de paper revelat però subjectivament té un valor més interessant. Capta 

una visió i la manté permanentment en el paper, això assegura que quan les contemplem 

els nostres records no siguin tramposos i es mantinguin completament idèntics al que 

havien estat. 



 

Tocant a la paret hi ha un parell de retrats en blanc i negre. Són els meus pares i els meus 

sogres. Els seus rostres difusos em donen confiança i em recorden a qui estimo i qui m'ha 

estimat. Davant seu, trobem fotos més actuals. Tot sembla posat de qualsevol manera però 

en realitat té un sentit. Les fotografies de les meves filles i els meus néts estan al davant 

perquè són la generació actual, un cop en vinguin de noves passaran a un segon pla. Tot i 

això, a primera fila hi tinc una excepció. És una persona que estimo i m'ha fet costat durant 

cinquanta anys de la meva vida. Ara ja no hi és. Tampoc no ha desaparegut del tot. Encara 

no estic preparada per la seva retirada a la paret.  

El temps és un concepte que forma part de la nostra naturalesa. El cronòmetre s'engega 

quan naixem. En aquest moment som petits, innocents, inexperts. A mesura que els segons 

avancen, el nostre aspecte també ho fa. Ser gran ha estat una de les coses més fàcils que he 

fet a la meva vida. Però carregar amb els anys pesats m’aclapara. Al llarg de la meva 

existència els pensaments de fer-se gran han anat canviant. Penso que l’edat només és una 

xifra que mostra el cronòmetre de cadascú. El que realment importa són els moments 

dolços que has passat amb persones autèntiques i en llocs de somni. I això és el que faré per 

gaudir de la retirada en companyia de la llar, el foc i els éssers estimats. Però per arribar al 

punt final encara queden molts troncs per ser cremats i grans vivències compartides vora la 

llar de foc. 

 


