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El toro de la Torre d’en Llunes  
 

A vegades he parlat del toro semental que tenien a la Torre d’en Llunes quan jo era 
petit, quan hi anava acompanyant el meu pare quan sortia d’excursió. Avui, 13-02-05, hi he 
anat amb el 4x4.   La finca encara és del marquès de Vallgornera, com el Castell del Coll i 
suposo que d’altres finques de la contrada. Està situada sota de l’Hostal del Sol, on comença 
el pla que mena cap a Riudaura. S’hi pot anar passat l’hostal a l’esquerra o per baix, amb 
més mal camí, passant pel passallís de l’Arengada a la riera de Riudaura. 

Hi havia el masover assegut a l’entrada gratant-se una cama en què tenia el pantaló 
trossat. Hem parlat una bona estona de diverses coses i de quan jo hi anava de petit i 
m’esglaiaven els esbufecs del toro, que ara resulta que no era un sinó tres els toros 
sementals que hi havia - no sé si últimament - en una quadra no massa gran, que també 
s’utilitzava per fer la munta. Sempre havia cregut que els toros es barallaven per posseir la 
vaca, però el masover m’ha dit que no és així: es barallen per ostentar el lideratge del ramat, 
com la majoria d’animals. M’ha sorprès que em digués que mentre un toro atengués una 
vaca els altres estiguessin tan tranquils, això sí, lligats. Ara la feina dels toros la fan els 
veterinaris amb la inseminació artificial. 

En un moment de la conversa hem parlat de l’afecció que té tothom a viatjar, i ell m’ha 
dit que no ha pogut viatjar mai, perquè s’ha passat la vida tenint cura dels malalts de la 
família; a més, si no es pot pas viatjar amb “plausi”, - volia dir sense presses - m’ha recalcat 
amb insistència, val més no fer-ho.     

L’àvia Maria i la televisió 
 

Vivíem al carrer Paluzie i era una de les poques zones en què es veia força bé la 
televisió. Era cap als finals dels anys cinquanta. Fins que no es posaren els repetidors érem 
pocs els que podíem gaudir d’aquest mitjà de comunicació, que ara, com a mínim n’hi ha un 
parell a cada casa. 
  El meu primer fill estava a punt de néixer i es preparava el casament de la Fabiola 
amb el rei Balduí, rei de Bèlgica. 

La meva sogra, l’àvia Maria, havia vingut a casa per veure el casament perquè en la 
zona en què ella vivia, a la carretera de Girona, no ho podien veure, no hi havia manera, tot i 
haver fet moltes proves amb diferents proveïdors i totes les marques de televisor.  

La Mariàngels va trencar aigües i, com és natural, es delia per anar de seguida a la 
clínica i l’àvia Maria li va dir: 

- Mira, ara t’esperes, perquè jo vull veure el casament de la Fabiola. 
Fins que la Fabiola va estar ben casada no poguérem anar a la clínica del doctor 

Fàbrega on nasqué en Quico. Feia poc que havia nascut, estàvem fora de l’habitació i en 
passar el doctor Genover va quedar parat de veure una criatura que acabat de néixer tenia 
el cap ben dret. Era el disset de desembre de 1960 seixanta. 

 
 
 


