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La terra em crida . . .                                 8-06-09 
 

. . diu en Vicenç quan es troba una mica malament i no va a Les Aulines o a casa, per 
fer feines de manteniment. En pocs dies, la terra ha cridat tres amics de la meva època de 
joventut: en Nolasc Sacrest, que tenia un any més que jo, en Joan Godori, que era més jove, i 
l’Anna Maria Esteba, de la colla d’amics dels anys 40.  

En Nolasc era de can Sacrest, una de les empreses – de les del seu temps, ara ja no 
n’existeix cap – més importants de gènere de punt, i de les més antigues d’Olot – el 1693. De 
joves no ens fèiem, ell va marxar a Barcelona i ja retirat va tornar a Olot fa pocs anys. Era un 
dels convidats a les nostres Noces d’Or, com en Joan Godori del Molí d’en Solà a la Vall de 
Bianya, per tant veí nostre i casat amb una amiga de joventut de la Mariàngels. 

De l’Anna Maria Esteba en tinc molts records. Era una de les noies de la colla. Recordo 
la primera vegada que va venir amb nosaltres, feia poc que havia sortit de l’internat d’un 
col·legi de monges. Era l’estiu i, com fèiem sovint, vam anar a berenar a La Font Moixina, com 
és natural en un dia de festa. En tornar jo li cantava un tros d’una obra de teatre o sarsuela, 
com en diuen quan hi ha escenes cantades. 

- Ai, Anneta, que t’estimo! – ella tímida per ser la primera vegada que venia amb la 
colla, enrogia i abaixava la mirada tot avergonyida. 

- Tu has de contestar: Ai, Tófol jo també! -- però per més que jo insistia ella continuava 
sense atrevir-se a seguir la broma. 

Era costum diari de la colla, a l’estiu, al vespre donar volts al carrer Major i a l’hivern al 
Firal. A vegades acompanyava a l’Anna Maria a casa seva, el forn de pa de Can Parassa, i 
quan arribàvem a l’església del Tura, per la part del darrera, no deixava que continués 
acompanyant-la fins a casa seva, que era a uns dos-cents metres més lluny i amb carrers 
menys transitats.  

Un dia de Setmana Santa ens trobàvem els dos davant de cal Bosser, estanc ja 
desaparegut del carrer Major, a tocar del que va ser Ajuntament i ara és Biblioteca Municipal. 
Em va dir que els seus pares, d’acord amb uns amics, li havien proposat un matrimoni – solia 
fer-se en èpoques passades – i havia de donar la resposta en un parell de dies. 

Em va sorprendre molt, jo no sabia com posar-m’hi, semblava com si ella em demanés 
consell i aquestes coses són de molt mal aconsellar. Tot i que el pretendent era el nebot d’un 
matrimoni benestant sense fills que havia d’heretar dels seus oncles, era tant gros això de 
casar-se amb una persona que no coneixes, que fins i tot vaig pensar que  també podria ser 
que fos una estratègia per fer-me posicionar respecte a ella. No devia ser així perquè el 
casament es va fer. 

Ara, ja viuda i amb cinc fills, ha mort amb una total falta d’entesa amb el seu fill gran, 
l’hereu. A causa de la seva insistència quan la trobava a Olot, la vaig anar a veure potser fa 
un més d’un any, a la pairalia de La Pinya, i mig m’explicà, molt pesarosa, la seva complicada 
situació.  

Tinc un cert remordiment per no haver-la anat a veure a l’hospital, no em pensava que 
la malaltia fos tan greu. Una amiga comuna, també de la colla, havia comentat a la Mariàngels 



que l’Anna Maria s’estranyava que jo no l’anés a veure, cosa que no entenc gaire perquè no 
sóc persona de fer visites a malalts i ella devia saber-ho. M’agrada tan poc que em visitin 
quan estic jo convalescent, que no tinc mai en compte que a moltes persones, o a la majoria, 
els agrada rebre visites quan estan malalts. Dec haver-ho heretat dels meus pares, que a 
diferència de les meves ties per part de pare, no eren amics de fer visites.  

Les meves ties Francisqueta, Griselda i la seva cosina, la “Magdalena de l’oncle Santi”,  
no es podien estar de fer visites, i si no hi havia malalts a l’aguait, anaven a l’hospital, que n’hi 
havia a dojo.  

Acabo d’arribar de l’enterrament a La Pinya. Ni ahir a l’enterrament d’en Godori, ni al 
tanatori on estava de cos present l’Anna Maria, ni avui després de la missa, he donat el 
condol a ningú. El dia de l’enterrament d’en Godori vam començar la missa tocant un vals. En 
sortir de l’església, semblava com un mercat i avui com que no coneixia a cap dels 
components del dol, no m’he esforçat a donar-los el condol. 
 

 
 


