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Petits remordiments                    14/06/2012                                                                                                                                     
Penso que en l’única cosa que els humans som completament lliures és amb el 

pensament, ningú ens el pot controlar, tot i que no fa pas gaire l’església catòlica ho intentava 
fer. Quan ens confessàvem havíem d’acusar-nos si havíem pecat de pensament, paraula i 
obra, i quantes vegades; el que en aquells moments eren mal pensaments, ara alguns són 
bons pensaments, però llavors s’havien de castigar amb uns quants parenostres i si era 
“greu” amb alguna part de rosari. 
 

Si tenim memòria, a vegades ens venen al pensament moments passats que poden 
ser bons o dolents, fins i tot pot passar que tinguem un cert remordiment per la nostra 
actuació en moments determinats.. En la meva infantesa – de deu a setze anys – freqüentava 
molt la casa d’un amic i veí, els senyors Munteis, en tinc molt bons records. A vegades quan 
jo arribava a la casa, a baix al portal i el balcó estava obert i la senyora Palmira, mare del meu 
amic, tocava el piano, en sentir-me canviava de composició i tocava la Serenata d’en Shubert 
perquè sabia que a mi m’agradava molt i em volia complaure. 
 

La família es composava de avis, pares i els dos fills, en Josep Maria i en Tomàs. Com 
que els avis havien estat uns anys a Xile on tenien un negoci, l’avia anomenava els homes de 
la casa com en José l’avi, en Josep el gendre i en Josep Maria el nét.  Ompliria moltes 
pàgines de les vivències en aquella casa i moments molt agradables de recordar.  
 

Van anar morint tots i  només quedaven en Josep Maria, que vivia a Barcelona i la 
senyora Palmira, que a vegades me la trobava per algun carrer de la ciutat i sempre em deia 
Esteve vine’m a veure quan puguis. Jo no he sigut mai de visites i no hi anava, tot i que 
moltes vegades pensava que hauria de fer-ho, i ara en tinc un cert remordiment quan, sense 
saber perquè em venen al pensament aquelles vivències i moments tant feliços passats en 
aquella casa.    
 

Només recordo haver anat a veure a la senyora Palmira quan a penes sortia i ella en 
va tenir una gran alegria. Va telefonar en Josep Maria i el primer que li va dir amb molta 
satisfacció i alegria, va ser que en aquells moments jo estava a casa seva. No recordo bé si 
va morir al cap de poc, però, sovint em ve a la memòria la senyora Palmira, la seva simpatia, 
el seu amor a Catalunya i l’afecte que em tenia, i m’entra un cert remordiment per no haver-la 
visitat amb freqüència, i més quan estava en els seus últims anys.. 
 

Penso que no és excusa el dir que no sóc persona de visites i que no anava gaire a 
casa els pares quan em vaig casar i a veure la meva germana quan va quedar viuda. Pot ser 
que ara, en trobar-me en l’última etapa de la meva vida valoro més les actituds de les 
persones, faig una mena de d’examen de consciència i penso que durant la meva vida no he 
fet bé moltes coses; he pecat per omissió, he sigut massa egoista en quan a la relació amb 
els altres, sobre tot els familiars i amics entranyables. 


