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La tieta 

  

“A la tieta” es llegeix a les flors que adornen el taüt
1
. “A la tieta” es llegeix a tots els 

centres de flors que heu enviat i que han decorat la sala de vetlla i l’acompanyaran fins a 

Montjuïc. Per a molts de nosaltres, la Rosario Pont Mestres era la tieta. I la tieta ara, 

quan la cridem pel seu nom, no respon a les nostres paraules. Li agafem la ma i ja no 

ens segueix. Per que la tieta ha mort. I és la seva mort la que ens congrega avui a aquest 

temple perquè quan mor una tieta, una tieta com ella, una tieta a temps complet, perdem 

també una part de nosaltres mateixos.   

 

La nostra família, què us he de dir si avui som tots aquí?, si aquest temple és com un tros de la 

Segarra?, la nostra família  procedeix de la Segarra:  primer (durant molts segles) a Montoliu i, 

des de 1889, a l’Ametlla, quan la besàvia Maria, de Cal Cua de Montoliu, va rebre unes finques 

com a dot al casar-se amb el besavi Joan, del mateix poble. El meu pare ens va ensenyar el valor 

de les arrels i la preocupació per la Casa, anomenada també Cal Cua, per les fites, per la defensa 

de cada metro quadrat de finca, per les collites, de blat i d’ordi, pels ametllers i les oliveres, fins 

a l’extrem que l’any passat vam plantar encara oliveres i  ametllers... 

 

L’hereu del Joan i de la Maria va ser el  Sisco, casat amb la Dolores. Els padrins van tenir dos 

fills, la Rosario, nascuda l’any 1921, i el Magí, nascut el 27. Hi ha un detall que potser 

desconeixeu i que palesa la fe en el Dret, en el Dret civil, de la gent del nostre país.  Les 

capitulacions matrimonials dels meus pares, el Magí i la Glòria, signades el 22 de juny de 1956, 

ja van preveure, amb aquella saviesa antiga del pagès, que la Rosario podria viure sempre a Cal 

Cua, i rebre, en cas necessari, “la meitat dels fruits de les finques”. La casa, més enllà d’una 

construcció, com un sinònim de la família troncal, li era destinada com un espai d’acollida, 

d’afecte i de seguretat. I la tieta sempre ha estat a casa, ha viscut a casa i ha mort a casa. La fe 

en el Dret civil, és veritat. Però també la fe en l’ésser humà, en la paraula donada. En el pacte 

que un cop fet no es trencarà mai. Que les coses siguin així ja ni ens sorprèn ni ens admira, però 

faríem bé de reconèixer les virtuts dels nostres ancessors, la seva forma de prendre cura “dels 
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 Vaig escriure unes notes per a prendre la paraula durant la missa-funeral corpore insepulto per la tieta 

Rosario el dissabte, 29 de març de 2013. Aquest text es una reconstrucció aproximada del que vaig dir.  
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seus”, dels de casa, com un deure indiscutible, quasi diria  atàvic, perquè potser ja no sabem 

explicar per què les coses són així, però no ho posem de cap manera en dubte.  

 

La tieta Rosario va morir el dijous a casa, sense haver tingut mai la temença de que ella podia 

no ser de cap altre lloc que de casa. Poc abans de morir fa més de trenta anys, la seva mare, 

l’àvia, em va transmetre els seus mandats sobre com havia de ser la vida de la tieta a casa. De 

nou, aquesta fe extraordinària en l’ésser humà, en la família, en la casa. Les coses, com cal. Una 

sola frase: un criteri per sempre
2
. Mai ens  ha calgut dir cap cosa més que una sola vegada.  

 

La tieta ha estat sempre fidel a la Casa i la Casa, fidel amb ella. La seva història de 92 anys 

enllaça el segle XIX amb el XXI, el ressò llunyà d’aquell 1898 dit del Desastre amb 

l’assoliment final d’una societat que tracta d’aprendre a viure en llibertat. De la fi del sistema de 

la Restauració, la guerra del Marroc i la Dictadura de Primo de Rivera a l’esperança ciutadana 

de la República i als anys del silenci que seguiren a la guerra, les ferides mai curades i l’ombra 

d’un “aquell” que mai va arribar a ser un “nosaltres”.  

 

La tieta conservava per a tots nosaltres les  paraules d’un llenguatge verbal que vaig aprendre de 

petit i que tenia por d’oblidar o de no saber transmetre a la meva filla o als meus nets: Alsina 

Graells, Rufes!, padrí i padrina, les pensions de Barcelona a on anaven els homes de la Segarra a 

malviure per treballar, la calor de la cuina, el fred del llit, el corral, el galliner, les golfes –ara a 

casa convertides en Biblioteca-museu de record del meu pare-, el mestre d’escola, el vell 

Josepet, que n’hi ha un a cada poble, “fa més mal el fred que les sequeres”, la fugida a la 

capital, una porteria a Barcelona –la que va aconseguir la tieta Rosario-, “els que anaven a missa 

i els que no hi anaven”, “matar jueus”, rondinar, el mosso, la mula (la somereta, deia el padrí 

Sisco), la fira de Verdú, la mangala, la cabana, la senalla, la dalla (i la resta d’estris conservats a 

Cal Cua amb cura a l’antic estable de la planta baixa, ...), l’oli, el ball de tarda i el de nit, el 

“ball de rams”, la toia, el dia del gos, el sentit de la propietat, la tornada dels presoners, el 

silenci sobre la guerra, trencat molt poques vegades (normalment a causa de la meva curiositat), 

fer un tomb pel terme (una pràctica que encara fem en record del padrí, i de l’oncle [uncle] Ton, 

i del pare), “portar el terme al cap”, ... 

 

Hem esdevingut barcelonins, però el millor de cada un de nosaltres procedeix de l’exemple 

rebut de la nostra gent a la Segarra.  
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 A les meves notes originals afegia “Una sola traïció: fletus et stridor dentium”. Vaig ometre aquesta 

línia, però no deixa de ser una praxis immutable a les terres de secà.  
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Recordem la vida de la tieta, amb alguns dels trets més significatius: 

 

-   la nena que va aprendre a llegir i escriure a l’escola del poble (com a primera generació 

de dones a la comarca que ho feia) i també a cosir... 

-  la jove que basteix una llar familiar a Vallfogona (a la Vall del Corb evocada brillantment 

a un llibre deliciós per Lluis Foix) i a Baeza, amb el seu germà. 

-  la emigrant a la Ciutat per a sortir de la necessitat. 

- la dona  feta que retorna a Casa i es dedica ja per sempre a l’estimació dels seus.  

- la tieta: una llarga vida envoltada per cosines i cosins, i una infinitud de nebots! Cada 

notícia d’un membre de la família era un esdeveniment per ella i, sobretot, cada 

naixement i cada enllaç.  

- la tieta: una història marcada per la impossibilitat de ser la propietària del seu destí, però 

també per tenir una enorme confiança en que el destí li seria sempre favorable.  

 

En resum, la tieta ha estimat i ha estat estimada. Quanta gent no podria dir això mai! Malats 

d’orgull o d’enveja o d’odi o de complex de superioritat. La senzillesa de la tieta ens aclapara. 

Ens fa pensar. Els sofriments de la seva vida ens reafirmen en la necessitat de sentir i d’exercir 

la compassió amb els inermes, amb els que tenen poc o no res. Amb les víctimes d’un sistema 

injust. Ho farem, tieta, des del teu record. Un record evitern, perquè depèn de la nostra voluntat 

de ser per sempre més fidels al servei dels ideals que han forjat la nostra família.  

 

 

 

Barcelona, 29 de març de 2014.  

 

 

 

 

 


