
Era un dia normal, amb una olor 
normal, una llum normal i els sons 
normals, segurament aquell seria un 
dia del més... normal. 

El sol volia sortir, mandrós, pel 
camí de la Pobla i els ametllers 
ja tenien les volvetes entre rosa i 
blanc, això volia dir que el fred co-
mençava a marxar, però que encara 
hi era allà i prou que se sentia si no 
feies per evitar-lo...

Nens feu bondat... Feu bondat!
O si no... O si no...!
Vindrà el Marracu...
                   ...I se us menjarà!!!

L’Hospitalet de Llobregat, 1964.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona.

“Explicar històries és inventar mons i no 
només el que tu imagines. En crees tants 
com persones hi ha escoltant-te.”
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disseny editorial acumula una llarga 
experiència en el sector.  En l’actualitat 
dirigeix Global Design Development.
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Cervià de les Garrigues, la Pobla de 
Cérvoles, l’Albi, Les Borges, l’Albagès...
El cor de les Garrigues. El cor del secà.
Un lloc on els éssers son secs, durs, com la 
seva terra. Potser per això, en contrast, els 
seus fruits son una meravella pels sentits.
Fa quaranta anys era un lloc increïble per 
viure aventures, sobretot si en tenies dotze.
Era un lloc on tot podia passar, tot era 
possible, un lloc on el teu viatge iniciàtic a 
la vida tenia un color especial. 
Ara, potser també passa, però el nostre 
jovent no ho recordarà pas com ho fa la 
meva generació. En el futur, només els 
caldrà consultar l’arxiu de xarxes socials 
del seu telèfon per veure què feien ahir o fa 
vint anys.

Diuen que no es pas cert tot el que 
recordes, diuen que la teva imaginació 
omple els espais amb tot allò que és més 
interessant per a tu, es a dir, tenim la 
tendència intrínseca, natural, d’inventar.

Es per això que després de molts anys 
processant, dissenyant i maquetant les 
invencions d’altres, vaig decidir inventar 
la meva.

Salut, companys! Va ser fantàstic!! 

Antoni Pla Un conte...
Una història...

Antoni Pla

A
nt

on
i P

la

COBERTA OLI ORI.indd   1 03/04/14   11:19



5

OLI:
A la terra de l’oli tot és possible.

Aclariments:
Tot i que aquest conte està inspirat i es desenvolupa en llocs 

reals, és una ficció: esdeveniments, suposicions i invencions es-
tan barrejats amb absoluta llibertat. 

Qualsevol semblança o coincidència amb la realitat serà per 
força pura casualitat ja que tot és una invenció, relacions, llocs 
concrets, situacions passades, presents i futures. Totes les refe-
rències a noms o parentius volen semblar reals però no ho son 
pas.

Si tot i així algú pot sentir-se molest per que el seu nom coin-
cideixi amb el d’algun personatge, li demano mil excuses.

El que tens a les mans només és un conte dels que es llegei-
xen a l’estiu, descansant a l’ombra d’un arbre, a les piscines del 
poble.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES:
Els fets.

Era un dia normal, amb una olor normal, una llum normal 
i els sons normals. Segurament aquell seria un dia del més... 
normal. 

El sol volia sortir, mandrós, pel camí de la Pobla i els amet-
llers ja tenien les volvetes entre rosa i blanc, això volia dir que 
el fred començava a marxar, però que encara hi era allà i prou 
que se sentia si no feies per evitar-lo. Una rosada molt fina feia 
que la terra regalés un flaire agradable i net. Si no fos per que 
Sant Joan encara quedava molt lluny, podria dir-se que fins i tot 
el romaní i la farigola dels turonets que rodegen el poble volien 
contribuir amb el seu aroma a donar a tot plegat un toc de dia 
fantàstic. 

Era diumenge a les sis. En Ton només hauria de donar el fato 
a les quatre bèsties del corral i tindria tot el matí per a ell sol.

Aquell era el dia que deixava dormir la Sumpta una mica 
més, tot i que sabia segur que al ben mig de les campanades de 
les 9 tindria l’esmorzar a taula, no fallava mai. I és que la Sump-
ta era endreçada i polida; sense ella estaria perdut i segur que ni 
ell mateix es trobaria. Quina sort tenir la Sumpta.

Definitivament era un dia de fred, però no es taparia la cara 
pas, li agrada aquella sensació de punxadetes que quan entra al 
bar, a fer el bon dia, es converteixen en una mena de pessigolles 
de peu adormit que van de fora endins i surten altra cop enfora 
com una fuita de calentor agradable que et pinta la pell de ver-
mellor saludable.

Avui tocava el Mestret. Mai s’oblidava de l’ordre i mai falla 
per tal de quedar bé, cada dia un, i així tots l’aprecien. Si final-
ment obrien el nou cafè al carrer Clavé, també farà el mateix. El 
Xurill tocaria demà si és que en Pere no es dormia com l’altre 
dia i passat demà aniria al de baix, tot i que qualsevol dia el 
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trobarien definitivament tancat, d’ençà de l’arribada dels naci-
onals tothom qui havia intentat arrencar algun dels antics cafès 
ha fracassat.

Com sempre, no era el primer en pujar la costa del seu carrer, 
ni en festa ni en diari podia sortir abans que alguns, no els enve-
java pas ni tampoc els penedia, de fet, era una barreja d’admira-
ció i curiositat el que sentia: “quina força de voluntat que tenen” 
i “què collons aniran a fer tan d’hora?”, Es repetia un cop i un 
altre en veure’ls.

– Bon dia Ton!
– Amunt va Quim! Avui també t’hi poses?
– Ves quin remei, ahir vaig trencar els ferros i de sort que la 

Cinta no va prendre mal, sinó ara si que estaria fet. Total, que he 
de netejar si vull o no vull els marges del Monjo per demà passat.

– Quins collons que te el paio! Que s’ho faci ell si ho vol tan 
de pressa – va dir mentre acaronava el morro de la Cinta, que 
feia ulls grans i dilatava els narius per olorar-lo amistosament.

Però en Ramon va fer un ‘arronsa espatlles’ que ho deia tot. 
‘És un mal negoci no treballar la teva pròpia terra’ va pensar ben 
endins, però també sabia que després de la guerra gairebé no es 
podia triar. Sort tenies si podies tenir una bona mula i els ferros 
adequats per a cada terreny.

Pensatiu com anava, no va adonar-se de que al capdemunt hi 
havia més gent de la normal fins que hi va ser a sobre. 

No és que hi hagués una gentada però no era normal que en 
Pep estigués a punt de revista o que dos o tres veïns del final del 
carrer de l’Albi estiguessin xerrant just en aquella cantonada, ni 
tampoc que a aquelles hores les persianes i porticons s’entreo-
brissin amb la curiositat del vespre avançat.

– Bon dia Pep, què tenim?
– Hola Ton, doncs els guàrdies, que han vingut a trobar 

l’agutzil i el batlle.
– Els de Les Borges o els de Lleida?
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– No, no, els de Les Borges i amb Land Rover! – va rematar 
el de cal Cantonera.

No podia imaginar què podia haver passat, però sí entenia la 
curiositat, feia menys de sis mesos que la guàrdia civil de Lleida 
havia estrenat els flamants cotxes i ara deien que a Les Borges 
en tenien un parell, segur que era això el que volien veure. De 
cotxes ja en veien i a més a més al poble n’hi havia més d’una 
dotzena sense comptar l’enorme Fiat de cal Rafaelet que els 
feia de correu i taxi si era necessari però d’aquests moderns i 
preparats per camins i carretera no era gaire fàcil veure’n i, sin-
cerament, pel que tocava al Ton i per qui els portava, ni ganes.

En Ton era com tots, curiós si toca i interessat si li toca, però 
era diumenge i ell no deixaria de fer el que havia de fer. Va creuar 
el carrer i en pocs metres ja podia olorar el flaire que sortia de la 
cafetera de vapor que tenia l’Albert de Cal Mestret, que deia que 
la havia comprat a Barcelona en un bar que plegava i no es sabia 
perquè tots pensaven que hi havia quelcom fosc en l’operació de 
la cafetera. Però en Ton, ha de dir-se, era de bon conformar amb 
els bons cafès de pistó dels altres locals del poble. Fins i tot en re-
obrir la sala Univers, feia uns anys, el cafè era prou digne tot i po-
sar la màquina en marxa només els caps de setmana. Sempre que 
feia aquesta reflexió no podia deixar de pensar en com, de vailet, 
veia aquells balls i sarsueles i la competència ferotge però digna 
amb el local del Flores, i com aquestes pugnes no feien una altra 
cosa que beneficiar a tot el poble, doncs la qualitat del cinema o 
del ball era cada cap de setmana millor i per festa major tota la co-
marca els envejava, temps que ja no tornarien. O potser sí, doncs 
havia sentit dir que si aconseguien formar una altra orquestra, ni 
que fos de tres, es plantejarien tornar a fer ball els diumenges.

– Quin fred, recolló! – va remugar per ell mateix mentre re-
prenia el seu camí.

Feia fred i potser tenia un mitjó regirat, doncs no acabava 
d’anar còmode amb les sabates de diumenge.
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A la porta ja hi eren els de sempre, alguns amb la tassa a la 
mà, altres amb les mans a les butxaques, però tots al carrer. ‘Què 
ha de passar per que aquests estiguin aquí fora...?’

– Què foteu aquí?
– Sembla que n’ha passat una de grossa!
– A qui?
– No ho tenim clar, per això estem a l’aguait...
– Però, què ha passat?
– Han pelat fotimer de bestiar i han fotut totes les tenalles del 

Molí Nou!
– Què?!
– Més de tres cents mil quilos, ja m’explicaràs com collons 

ho han pogut fer sense despertar mig poble...
La collita d’enguany era de les millors des de feia molt de 

temps i l’oli era excepcional. Els qui hi entenien havien dit que 
els Italians s’havien tornat bojos en tastar-lo per fer la comanda 
d’aquest any. De fet la volien tota, però no va poder ser. El de 
primera premsada podia tallar-se, literalment, amb ganivet. El 
color verd daurat era molt, però molt especial. L’aroma era pe-
netrant com sempre, com cada any, però quan el posaves sobre 
una torrada calentoneta el flaire era irresistible.

Robatoris d’oli ja n’havien tingut, però mai tants quilos i 
menys en tant poc temps, a més a més quan els lladregots feien 
cap sabien perfectament el que es jugaven a Cervià. Aquí no 
estaven per hòsties i si t’enxampaven en donarien exemple i 
estaries de molta sort si et donaven a la Guàrdia Civil. Tota la 
comarca tenia fama de vetllar molt celosament pel que era seu; 
i aquesta coneguda fama feia encara més estrany l’esdeveni-
ment.

– Segur que han estat els gitanots de fa dos anys, ho recor-
deu? - va dir l’Albert passant el drap als gots. 

‘Per què tornarà a eixugar els gots que ja son nets, algun dia 
li he de preguntar, si senyor’ va pensar en Ton.
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– Segur – afegí en Jaume.
– Segur que no! Aquells eren més llestos que nosaltres, els 

vàrem enxampar de miracle, van aprendre la lliçó i van jurar que 
no tornarien, i si un gitano jura...

En Ramon ho recordava perfectament, pensava que potser sí, 
que podia ser la revenja d’aquella nit, també molt freda quan va 
disparar al genoll d’aquell xaval a més de trenta metres. Sag-
nava com un senglar escorxat. Encara es preguntava com era 
possible que una cama tregues tant de fum. Recordava com el 
pare d’aquell xaval cridava i renegava que ens tornarien tot el 
que havien agafat però que no els matéssim, aleshores va jurar, i 
‘si un gitano jura...’ No podien ser ells de cap manera.

– En Ramon te raó, han estat gent de fora, segur. Això no es 
fa amb un sospir i per força uns camions farien soroll i desperta-
rien a mig poble, han estat de fora...

– Jo baixo ara mateix a preguntar! Avui ha estat el Molí però 
demà pot ser la Cooperativa...

– Ja ha pujat en Lluís allà dalt per mirar si ha passat res?
– Sí, hi és allà des de quarts de cinc. En Pep del Canyetes 

també hi ha anat, amb la Fina.
‘Si en Pep ha pujat el seu millor gos segur que també porta la 

cartutxera penjada’, pensà en Ton.‘Mal negoci, tot plegat’.
En Ton va demanar el seu cafè, bullint, aromàtic i amarg com 

una mala cosa, el va prendre a peu dret i de dos glops, el contrast 
tèrmic va ser tant fort que per un moment va témer que el negre 
líquid volgués sortir ràpidament per qualsevol altre lloc de per 
on havia entrat.

– Apunta’l, Miquel.
Va sortir i en Ramon va afegir-se sense dir res, la baixada per 

la placeta varen fer-la en silenci, només alguns gossos aixecaven 
el cap per ensumar-los, el carrer tenia encara les marques de les 
roderes del cotxe de la Guàrdia Civil que es barrejaven amb les 
fondes marques dels carros del poble, les persianes de les fines-
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tres del carrer demostraven inquietud al seu pas i, tot i que ja 
clarejava força alguns bassals encara eren del tot gelats i per la 
banda on caminaven una fina capa de farina gelada s’esmicolava 
pel pes de les seves passes.

A la plaça Major un parell de grupets demostraven definiti-
vament que ell havia estat dels últims en assabentar-se del tema. 
Van fer una paradeta a cada grupet i també era evident que tam-
poc en sabien res. Al cap del carrer Major els homes sortien del 
cafè i feien, també, rotllana, però pensà que no pagava la pena 
acostar-se.

I si les portes de l’església eren tancades era ben segur per-
què el mossèn Vilà era amb l’alcalde i els guàrdies. De fet, ni el 
mateix diable hagués pogut evitar-ho. El Land Rover l’havien 
deixat a la plaça i un número esperava més adormit que despert 
a l’interior, tapat amb l’enorme capa verda de llana gruixuda, 
el coll pujat fins el raser dels ulls i tot just per sobre les celles 
el tricorni lleugerament inclinat endavant que li donava un aire 
semblant a un dels dolents de les pelis de cowboys que feien 
cada quinze dies a la sala del Flores.

Enfilaren el carrer del Riu i van mirar-se esperant que l’altre 
digués allò de “i si ho deixem estar”, però van continuar carrer 
avall. El fred s’escolava per cada costura i la humitat del gel 
desfet era cada cop més molesta sota botes i sabates. I això que 
aquest carrer era un dels que per fer la pendent més segura tenia 
més pedra que sorra i cada dos o tres metres una filera de pedres 
col·locades transversalment feia d’esglaó i de contenidor els dies 
de pluja, però tot i així era prudent mirar on posaves els peus.

La finestra de dalt de l’ayuntamiento resplendia per la llum 
provinent del despatx gran, si havien pujat allà dalt volia dir que 
no volien ni orelles ni ulls que poguéssim sentir o veure el que 
no calia.

A la porta del relativament nou ajuntament hi havia un altre 
guàrdia que passejava sobre les lloses de pedra de Vinaixa que 
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tant havien esllomat a bèsties i homes no feia ni quaranta anys. 
Era bonic, això sí, i impressionantment modern per a l’època, 
tot i que a molts els semblava més una fortalesa que una casa 
consistorial. Algú va dir que l’arquitecte que va venir de Llei-
da estava fent proves i experiments per tal de repetir quelcom 
semblant vés a saber on i molts diuen que per a un poble de nou-
centens ànimes allò era un malbaratament.

Els gossos del senyor jutge també rondaven i deixaven la 
seva marca per les cantonades, per tant, allà era clar que hi eren 
tots.

– Buenos días, señores.
– Buenos días, caballero – va dir en Ton
– Lo siento, pero no puedo dejarles pasar, órdenes del señor 

alcalde.
– ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
– No sé nada, así que si quieren esperar, esperen, pero al final 

de la calle o mejor en la plaza...
– Venga ya, Paco. Toma, fumemos un cigarrito para espantar 

el frío.
– No me vengas con hostias Ton, que el sargento está de mu 

mala gaita... No le gusta madrugar ni pa Dios.
– ¿Cuanto tiempo llevan allí arriba?
– Desde que ha llegado el Sr. Juez, casi una hora...
– Pues fumemos tranquilos, seguro que el alcalde les hará 

almorzar antes de irse...
En Ton va treure la bossa de picada i el llibret de paper de 

pasta fina d’arròs. Amb una lleugeresa i facilitat increïble, tenint 
en compte el fred que feia, els tres homes van fer-se la cigarreta 
i van començar a fumar tranquil·lament.

En Ramon mirava a en Ton amb cara encuriosida i a l’hora 
nerviosa. ‘Què vols? Què busques?’ semblava preguntar sense 
dir res...

– ¿Qué tal tu niña, Paco?
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– Mejor, aún tiene cara-sapo però ya no le duele tanto... El 
médico dice que en una semana podrá volver a la escuela.

– Me alegro mucho, has tenido suerte...
– ¿Suerte?
– Hombre, de pillarlo a tiempo, digo. Al hijo de Josep unas 

paperas mal curadas lo dejaron medio lelo...
– ¿Qué me dices?
– ¿Es verdad o no, Ramon?
En Ramon no sabia ni que el fill d’en Josep hagués tingut mai 

galteres. Que parava mig tocat sí, però tot el poble sabia que era 
un tema de cosins germans i tot això. Així que primer de tot va 
obrir molt els ull i després va assentir amb el cap mentre feia una 
llarga pipada al cigarret...

– Y tanto y tanto, casi que se queda...
– ¿Qué se queda, dónde?
– Que no murió de milagro, quiero decir...
– Joder, no me metas miedo con la niña que suficientes líos 

tenemos ya en el cuartelillo como para tener que preocuparme 
por la Lucía y su madre...

Era el moment d’en Ton...
– ¿Líos? ¿Qué líos vais a tener allí abajo? Si vivís mejor que 

Dios...
– Sí, claro, por eso nos gusta tanto ir de pueblo en pueblo a 

las cuatro de la madrugada, con este frío de cojones...
– O sea, que no vienes de Borjas...
– No, no, de Borjas hemos tenido que ir a la Pobla para lo 

del muerto y luego pacá por lo de las ovejas, lo del aceite y para 
meter al desgraciado en la jaula...

– Ah!... claro claro... Bueno, pues sí que estáis liados, sí... 
Toma, para que te hagas otro cigarrito, que la cosa parece que 
se alarga. Nosotros nos subimos al Mestret a calentarnos... Que 
te sea leve...

– Buenos días – afegí en Ramon.
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– Buenos días, señores...
En Ramon va adonar-se de com en Ton tenia el que volia, o al 

menys quelcom més del que els altres sabien, i que preferia no 
estirar més el fil. No fos cas que el guardia s’adonés que havia 
deixat penyora.

– Aaai que la saps llarga Ton...
– I els altres prou curta, no? – va replicar l’altre, fluixet i amb 

un discret somriure.
Van pujar altre cop a la plaça però en comptes d’anar al Mes-

tret van pujar pel carrer nou per veure el Moli nou i quina fila 
feien les instaŀlacions, ells dos ho portaven tot a la cooperativa, 
però hi tenien bons amics i moltes afinitats al Molí, i a ben se-
gur que aquest cop deixaria tocat a més d’un si es que el que ja 
tenien venut i repartit no era suficient per suportar la tragèdia. 

En girar per cal Palarí el drama ja era palpable i tant la gent 
afectada com els curiosos ja començaven a ser molts més que 
els necessaris.

El guàrdia civil era un maniquí de fira i no feia més que mirar 
a tot el món com si fos transparent. Tant se li enfotia si la gent 
venia o anava, i de fet poca cosa hi podia fer, més que estar-se 
pal plantat allà on el sergent li havia manat.

Al primer graó del Molí estava en Miquel petit. Tenia el cap 
entre els genolls i una manta vella per sobre les espatlles, al seu 
costat i de peu el Pauet i en Miquel gran fumaven de seguit, amb 
aquell fum que es recargola i gira resseguint els dits i la mà en 
sortir d’un cigarret cremat amb ànsia.

Tots dos tenien els ulls vermells i la mirada prou dura com 
per no acceptar gaire plany gratuït i deixar clar que fos quin fos 
el problema en farien front.

El dia clarejava del tot, ni un sol núvol, el color del cel era 
d’aquells que fóra fàcil per un pintor, un color sense barreja, 
claret, però intens. Podríem anomenar-lo un blau net.

– Miquel? Miquel Grau! - cridà en Ton.
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– Miquel? – va fer també en Ramon.
En Miquel Grau, Miquel gran des de que va ajuntar-se a la 

colla en Miquel Pallarès (petit), va girar-se desafiant, preparat 
per saltar, buscant raons davant la certesa d’una impotència ma-
nifesta.

– Què?
– Tranquil, Miquel, tranquil...
– Què collons voleu ara?
– Hòsties Miquel! Que som nosaltres, el que volem és aju-

dar-te, si podem.
– Doncs porteu-me al fill de puta que ha fet això perquè li faci 

menjar el seu fetge...
No el van deixar seguir, doncs sense adonar-se estava aixe-

cant molt la veu i van adonar-se que al guàrdia no li feia gaire 
gracia el to i com hi havia alguna paraula que, de tant escoltar-la, 
ja li sonava familiar no volien que en treiés conclusions equivo-
cades. Van agafar-lo afectuosament del braç i van fer-lo entrar al 
Molí, just al costat de la tina principal hi havia dos bancs de fus-
ta on els treballadors de torn feien la becaina o estiraven el llom 
entre cabàs i cabàs en el temps de premsa. Van seure. Primer no 
van dir res, només van mirar de tocar en Miquel per donar-li a 
entendre que estava connectat a la realitat més enllà del probable 
desastre que suposaria aquell robatori i que tenia que mirar-los 
per poder reaccionar i deixar a banda aquella disposició d’ànims 
que a res el portaria.

Poc a poc notaven com els músculs es destensaven i sense 
pressions ni preses van tornar a insistir.

– Què ha passat, Miquel?
– Cagunsandeu! Ens ho han fotut quasi tot, el més bo, lo dels 

italians! No farem ni un ral de calaix! Saps què passarà ara? Ho 
saps? Què collons podem fer? Què els diré...

– Para, para, Miquel... El problema gros vindrà si no troben 
els lladres, que segurament els trobaran. No poden amagar-se 
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així com així més de tres cents mil quilos d’oli. Per tant, en lloc 
d’enfurismar-te mira de conservar la calma i no pensis en cap 
mal irreparable o no en traurem l’aigua clara. A més, no varem 
sortir-nos entre tots l’any de la gelada, doncs ara també.

– Aquells eren altres temps, eren temps del coŀlectiu, eren 
temps de tots plegats. Saps prou bé que n’hi haurà molts que 
riuran una bona estona de veure’ns pregar per unes engrunes...

Va tornar a tancar els punys amb fúria mentre deia les darre-
res paraules entre dents cada cop més tancades.

– No pateixis tant, collons... Saps perfectament que qui porta 
les olives aquí pot aguantar qualsevol cop.

– I uns collons! Ells sí, però nosaltres anem a jornal i tenim 
un pessic del que es ven... no veurem una puta merda...

– No hi tornis, explica’ns com ha anat. Qui s’ho ha trobat 
tot? Has estat tu el primer?

– En Miquel petit, pobre. Mite’l allà, encara està que no en 
fa un de sencer... Sembla que en obrir les portes li ha semblat 
que una corrent d’aire molt forta venia de dins enfora i ha pen-
sat que les finestres de la pinyola del pis de dalt eren obertes, 
ha pujat i, de fet, totes les finestres eren obertes, les del pati, les 
de les golfes i les del despatx del secretari també. Tot era obert!

– I totes les tines eren buides?
– Només les grans i les cubes del pati, les dels italians, han 

deixat les del nostre consum, el gra i les ametlles no les han 
tocat i el vi sembla que no els ha fet cap gràcia tampoc...

– Hòstia puta! – va remugar en Ramon sense poder conte-
nir-se.

– Has esbrinat com collons ho han fet? És que són molts qui-
los...

– Vàrem tancar divendres, el dissabte teníem permís per anar 
a fer el senglar cap a Prades i a les vuit ja érem al llit. Jo sospito 
que algú els ho va dir i el mateix dissabte ho varen preparar tot 
per poder treballar a gust per la nit. Fins i tot poden haver posat 
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