
ARRELS 

 

Des de petita que li havia agradat caminar entre les vinyes i les oliveres, néixer i criar-se 

a Calonge per a ella havia estat la millor sort de la seva vida. De tarannà somniador i 

solitari, la vida al poble li proporcionava la llibertat de perdre’s pels camins que sortien 

serpentejant des de la masia dels seus avis, poder-se trobar i connectar amb els seus 

pensaments i somnis sense que ningú la destorbés. Quan recordava aquests instants i 

vivències pensava que si hagués nascut a una gran ciutat segurament s’hagués sentit 

molt desubicada i la seva vida hagués estat molt diferent... 

Els pares vivien a una casa del poble, el pare no era l’hereu i el seu oncle Martí havia 

seguit la tradició familiar de dedicar-se al camp i s’havia quedat a viure a la masia amb 

els avis. Aquest fet no impedia però que ella passés moltes hores a la masia, els seus 

oncles no podien tenir fills i ella en certa manera substituïa aquesta mancança. Havia 

estat la primera filla i neta, i en certa manera s’havia sentit la “mimada” per tothom. 

Així que sortia de l’escola anava directament a casa dels avis i s’estava allà fins que el 

pare o la mare l’anaven a buscar quan acabaven de treballar. 

Com que en el mas sempre hi havia feina, les vinyes i les oliveres, els tarongers i els 

mandariners, l’hort... ella podia perdre’s en el seu món i ningú li deia res si marxava o 

venia, mentre que quan es fes fosc estigués a casa.  

En Negret, el vell gos de la casa a vegades l’acompanyava, però si ella allargava molt la 

seva passejada amb una bordada li anunciava que ja s’havia cansat i amb pas reposat 

tornava a la masia. 

La fascinava quan a l’hivern els ametllers començaven a florir, els considerava molt 

valents, eren els primers en anunciar que s’acostava la primavera, l’olor que feien les 

flors quan passava pel seu costat li encantava. El que més li agradava però era quan ja 

collides les ametlles, li donaven un grapat i una pedra grossa i asseguda en un racó de 

l’era s’atipava menjant-ne, eren boníssimes, encara li quedava el record d’aquell gust, 

que mai més l’havia tornat a sentir. 

També li agradava molt la mimosa, tota groga i ufanosa, que floria també a l’hivern, a la 

masia n’hi havia una de molt gran i la seva àvia sempre feia un bon ram i la posava en 

un gerro a l’entrada de la casa, inundant-la d’aquesta bona olor. Sempre que veia una 

mimosa pensava en ella i la transportava altra vegada a aquells moments. 

Ella pensava quan era petita que havia nascut al millor lloc del món, entre el mar i la 

muntanya, en una terra fèrtil que donava de tot, se sentia molt afortunada. Quan per la 



feina va viatjar per tot el món, es va adonar que hi havia molts indrets tant o més bonics 

que Calonge, però malgrat tot no hi havia cap lloc que li donés la mateixa serenor i pau. 

Mai havia perdut les arrels amb el poble, tot i que havia tingut una vida molt moguda i 

viatgera, sempre que podia hi anava a passar uns dies, mentre vivien els avis i els pares 

era una bona excusa per anar-hi. Es va entristir molt quan es vengueren la masia, els 

oncles s’havien fet grans i sense fills no hi havia continuïtat, en aquells moments ella 

tampoc es podia fer càrrec de la masia, els que la compraren hi posaren un negoci de 

turisme rural, les vinyes i les oliveres però les tenien molt oblidades, no les conreaven i 

li feia molta pena quan tornava al poble i passejava entre elles... 

Sempre havia pensat que havia triat estudiar fotografia gràcies a la seva vida al poble, 

viure entre natura li havia proporcionat la possibilitat d’observar el paisatge, el canvi 

d’estacions, els arbres i les plantes, el mar i la muntanya, els animals, els ocells... 

Ja en la tardor de la seva vida havia decidit tornar al poble a viure-hi definitivament, la 

decisió la va prendre quan li varen dir que la masia dels seus avis estava en venda, era 

ara o mai va pensar.  

Ja mestressa de la casa, es va passejar per les vinyes i les oliveres i les va imaginar altra 

vegada cuidades com les havia viscut ella, va olorar les flors dels ametllers que estaven 

florits i va tallar un bon ram de la mimosa de la casa i el va posar en un gerro a l’entrada 

de la masia... 

 


