
LA GORGA 
 

 

He tornat a la gorga al cap de molts anys. He visitat la gorga, n’hi ha 

moltes més. Dins ella vaig aprendre a nedar amb el pneumàtic de 

camió enroscat al ventre -com si fos la propaganda profètica d’un 

gran Donut gegantí- i amb la suau corda de cotó lligada a la cintura. 

 

M’he assegut al pedrís, sol, en el silenci del capvespre, només trencat 

pel murmuri del petit saltant d’aigua i el degotar del broc de la font. 

Encara era allà, la meva gorga, petita i plàcida amb la banya de 

pedra assenyalant el centre de la balma, i la llosa relliscosa 

submergida en un pam d’aigua com a molt. En la superfície, hi 

patinaven centenars de sabaters, i dues cueretes blanques 

passejaven el seu dol per la vora, entrant i sortint nervioses del 

rabeig, con si trobessin l’aigua més freda del compte. 

 

I en la quietud de la tarda he tornat a veure les mateixes roques 

clapejades de líquens com la pell d’un immens drac adormit, les 

acàcies de fulla esclarissada, els atapeïts boixos i els punxants 

garrics, l’alzina ancorada en la pedra, les verdes molses, i he 

recordat. He recordat la vella alzina inclinada damunt la font 

reverenciant l’aigua fosca, des d’on es llançava el valent del poble. 

M’ha semblat tornar a sentir la cridòria de la jovenalla a l’hora del 

bany, m’ha semblat veure per un moment els “Meybes” caiguts sobre 

cossos escardalencs ensenyant el llombrígol, els cabells regalimant, i 

els ulls plorosos d’anar a sota l’aigua. També he recordat la quietud 

del paratge després del bany, quan la mare em deia que baixés a la 

font amb un parell de càntirs. Llavors trobava la gorga muda, encara 

amb restes de l’oratge que nosaltres li havíem provocat.  

 



Recordo també algun vespre quan, després d’un ruixat i una tronada, 

anàvem a les hortes del costat de la font amb un “carburo” i un sac, 

amb llum de lluna. Llavors el paratge se'm transformava en 

fantasmagòric i misteriós, i aquella nit somniava tutes i aigües 

fosques fins que la paüra em despertava. I amb els ulls oberts en la 

foscor, m’agradava pensar en els misteris que devien abrigar aquelles 

gorgues negres i profundes i en els seus habitants. Barbs immensos 

impossibles de pescar, crancs de pinces gegantines i, per què no, 

fades que baixant de Bora Tuna es reunien amb precioses ondines 

sortides de les balmes, i es pentinaven a la llum de la lluna amb la 

gorga per mirall. I parava l’orella esperant sentir els seus planyívols 

cants, mentre escoltava el soroll de l’aigua que m’arribava a través 

de la finestra oberta. També he recordat tardes de diumenge, quan, 

després de córrer darrere una pilota en un partit etern, anava a la 

gorga i em deixava fondre en la seva aigua tèbia, sense adonar-me, 

ignorant de mi, que estava gaudint d’un dels millors plaers que la 

vida em reservava. 

 

El grinyolar de la sínia, substituta estantissa del gran arbre que 

presidia el bell paratge i que arrelat a la pedra va caure de vell i 

cansat, m’ha tornat al món dels vius. Centenars de falciots no 

paraven de cridar i volar amb la boca oberta, capturant mil·liars de 

mosquits, mentre dalt d’un arbre de la font, una merla refilava fins a 

perdre l’alè i unes formigues gegants se’m passejaven cama amunt. 

Ja de vespre, el camí que puja per la vora del que havia estat el prat 

m’ha retornat a poc a poc al present d’una vida que, vulgui o no, 

seguirà carregada de records, sofriments i alegries.   

 

 

            

    El Bruixot de Bora Tuna 

 


