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           He començat la setmana matinant de debò, però, malgrat que m’he llevat gairebé 

a hores petites, he arribat amb el temps just a la feina. Quan he obert la finestra per veure 

quin temps feia, el sol encara no havia emergit del tot i quedaven a l’atmosfera traces 

del crepuscle diürn.   

   He sortit de casa amb la imatge romàntica de la llum ambiental a la retina decidida 

a deixar-me inspirar per l’hora blava; però només posar el peu  a la vorera, he hagut de 

compassar la marxa amb l’enorme camió d’escombraries que s’encarregava de treure 

les lleganyes del carrer encara mig endormiscat. El pas alentit per culpa de la brigada de 

neteja, m’ha convidat a observar les gegantines escombres mecàniques que esgarrapaven 

el terra nyafegós sense cap criteri selectiu: cagarades de gos, gargalls assecats, 

embolcalls enganxifosos, burilles bavejades, ampolles de cervesa esbravada, restes de 

pixum, llaunes de cola, bosses de menjar ràpid. Tota la fauna de deixalles abandonades 

ha estat aspirada amb força i s’ha anat agermanant dins del camió. Darrere, un petit 

vehicle cisterna ha acabat  d’esborrar tota empremta del cap de setmana amb les seves 

mànegues d’aigua a pressió.   

Quan, per fi, he pogut recuperar el pas habitual  i  he enfilat la pujadeta  fins al  

meu lloc de treball, m’ha passat pel cap que potser una cosa semblant a la que acabava 

de presenciar va succeir fa anys  al celler de cal Podanyer”.   

   El Teo ja m’esperava a peu de carrer, amb les claus del cotxe a les mans i un bon 

dia singular: “T’abelleix una excursió a la Conca?”   

   —Som-hi! li he contestat imitant la seva entonació juganera.   

   Al llarg del trajecte per l’autopista, sota  un cel cada cop més lluminós que 

augurava bonança,  no hi ha hagut ocasió d’avorrir-se ni de patir allò que es coneix com 
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a la hipnosi de  l’autopista. Hem aprofitat el recorregut  per posar-nos al dia del cap de 

setmana i m’ha vagat per fer-li saber al meu company la  decisió de no acollir-me de 

moment a la jubilació voluntària.   

   Un cop deixada enrere l’AP-2  i ja circulant per la carretera comarcal, un bé de 

déu de vinyes que ens donava la benvinguda ens ha fet fixar en el sòl peculiar del terrer, 

pobre en matèria orgànica i amb  textures franc-llimosa i franc-argilosa. El Teo ha fet 

una demostració pràctica de com les vies no tan ràpides t’atansen més als pobles, al 

paisatge i a la gent, perquè vull suposar que ha estat la influencia de l’entorn el que l’ha 

empès a manifestar-me la seva alegria sincera per la meva decisió de continuar a la vida 

laboral i, sobretot, com  ho ha verbalitzat,  fent una associació  amb la productivitat dels 

ceps:   

  —Sabies que la vida fructífera d’un cep és d’uns cinquanta anys? —m’ha preguntat, 

tot fent-me l’ullet.    

   —Sabies que al cep li passa com a la teva Ona que necessita  estar  a una distància 

d’almenys un metre i mig d’un altre cep  perquè pugui respirar còmodament i l'arada o 

el tractor hi pugui maniobrar? —li he contestat, tot tornant-li la pilota i recordant els 

neguits de la seva xicota després de ser agafada com a hostatge.   

   Amb aquests dos comentaris i una riallada còmplice, ja hem entrat de ple a la 

comarca que emmarcava el cas que havíem de reobrir.    

De lluny, el municipi ens ha mostrat l’encant d'un petit poble que ocupa el 

pendent d'un turó dominat pel castell. Malgrat els carres costeruts i estrets, el GPS ens 

ha guiat directament fins a la bodega cooperativista.   

En Teo, que no coneixia la Conca, s’ha quedat bocabadat pel tipus de construcció 

modernista del celler. Li he fet una petita introducció del que recordava de memòria: 

una catedral del vi, apel·latiu creat  per Àngel Guimerà  per denominar  aquests edificis 

on l’estètica i la funcionalitat van de bracet,  es reconeix  per la façana, la grandària de 

les naus i les voltes del sostre.   

Com a resposta, s’ho ha mirat tot amb ulls de primer vegada  i, davant  el pla 

basilical que hi ha al cos principal d’estibatge i fermentació, no ha pogut reprimir un 

dels seus au! típic associat al tic de fer-se una selfie i penjar-la a les xarxes. També ha 

mostrat la seva admiració, en forma de selfie, per  l’estructura de  la torre del dipòsit 

d’aigua, semblant al campanar barroc de la població.   
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Passada la sorpresa inicial, hem anat per feina.  Sabíem que havia estat l’Arianna 

de cal Podanyer, una neboda de la difunta,  qui havia demanat que es reobrís el cas de la 

mort de la dama del Trepat. L’expedient es va tancar per falta de proves; però  les dones 

de la família estaven convençudes que l’enverinament no va ser fortuït, sinó que algú 

del monestir hi tenia molt a veure. Una neteja gairebé profilàctica va deixar la bodega 

sense rastre de proves i les sospites quedaren en un convenient “manies de dones”. Cal 

Podanyer no tenia pèrdua, estava just davant del celler. Només sentir el cotxe, l’Arianna 

ja ha sortit a la porta, ens devia estar esperant. S’ha presentat, ens ha convidat a entrar i 

ens ha preguntat si ens convenia res, tot per cortesia,  perquè  se li veia la fal·lera d’anar 

al gra. Havia trobat a les golfes una mena de dietari que feia tota la pinta de ser de la 

seva tieta i on hi posava “es còpia, l’original està guardat a l’armariet del celler”.   

             —Entenc que l’original no hi era a l’armari quan la van trobar morta —he deduït 

en veu alta.  

             L’Arianna, sense deixar-me  fer la pregunta obligada de qui tenia el dietari i, 

com que deu haver llegit sorpresa i incredulitat a la meva cara, ha decidit començar pel 

principi.    

“Després de la mort sobtada de l’avi, la tieta va agafar les regnes del celler. Segons 

explica la mare, al començament es sentia com un peix en un rostoll. Què hi feia una 

jove viticultora sense experiència en un àmbit  marcadament masculí?”   

   Amb l’energia mostrada des de la primera rebuda, l’Arianna ha volgut ratificar 

documentalment el que ens explicava i ens ha mostrat la  pàgina del dietari on posava:   

 “El primer bon dia que m’han donat al celler ha estat “suposo que no deus tenir la regla, 

oi?” Entre els homes surava la vella creença popular que una dona que menstrua fa malbé 

el vi.”   

Tot escoltant  aquest comentari, ha estat el Teo el que ha anat mostrant la seva 

incredulitat i sorpresa. L’Arianna ha volgut esborrar també aquesta ganya, tot dient-li:   

           —La gent jove penseu que ens ho inventem tot quan parlem del passat recent; 

que no hi va haver  ni incultura ni repressió política ni imposició moral!    

El Teo ha ajuntat les mans, amb un gest explícit de demanar  perdó i l’ha 

convidada a continuar.   
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—La tieta, malgrat ser menuda, primeta i amb posat tímid, va treure tota la força 

interior que tenia amagada i  va decidir copsar els secrets de la vinya, guanyar-se el 

respecte dels seus col·laboradors i  fer-se un nom dins del mon  dels cellers —ha 

continuat l’Arianna.   

    Sempre amb la còpia del  dietari com a testimoni a la mà, ens  ha volgut anar 

documentant la seva evolució des del rebuig inicial, passant per l’acceptació a contracor 

i acabant amb autoritat acceptada pels altres. Com a exemple, ens ha mostrat les paraules 

que va pronunciar a la primera festa de la verema que va dirigir:  “companys, per 

començar, deixeu-me dir que de la mateixa manera que  la nostra catedral del vi ens 

recorda l’esforç invertit per les generacions de pagesos de la comarca  després de la 

plaga de la fil·loxera, la incorporació de la dona als cellers ha suposat  un enriquiment  

manifest; estic convençuda que en el món de al viticultura  hi ha una base científica 

imprescindible; però també hi ha una part creativa i una percepció  sensorial a  la que 

homes i dones podem aportar una visió diferent i complementària.   

L’Arianna ha fet un parèntesi per comentar-nos: “no sé si hi va haver xiulets o 

aplaudiments” El que sí sabem és que  la pubilla de cal Podanyer va acabar el primer 

discurs d’inici de verema amb aquests mots de complicitat:  —Dit això i, un cop 

comprovat que el contingut del sucre i àcids del raïm ha assolit el nivell òptim, 

comencem  el procés del vi de l’anyada.  Veremadors, desrapadors, trepitjadors, 

cupaires... preparats per aconseguir el primer most?    

   —El vi de l’anyada va sortir molt bo— ha articulat una veu cansada per l’edat i 

potser també per la decepció de no haver-se fet justícia.   

 —La meva mare— s’ha afanyat a presentar l’Arianna, tot assenyalant a la dona gran 

que entrava a la sala.   

 .    —I germana de la que va guanyar-se el sobrenom de la dama del Trepat —ha 

completat. Tot seguit, sense que ningú gosés aturar-la, ha iniciat una mena de panegíric 

fraternal:   

   “La meva germana Alba volia que el vi parlés de la nostra terra, de manera que 

es va centrar especialment en la varietat autòctona, el Trepat. Va triar els raïms més 

grans i compactes, en va seleccionar les baies més maques, arrodonides i de pell no 
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massa gruixuda i  va aconseguir un vi base per a cava al que va transmetre el seu 

particular to elegant i personal.   

             A mesura que la seva fama pujava com l’escuma del seu cava, la catedral del vi 

va ser freqüentada per molta gent amant de la cultura vitivinícola. Uns li preguntaven 

pels adobs: es poden barrejar fems d’animals i productes químics?; d’altres, pel temps 

d’adobar; millor final d’hivern o principi de primavera?    

Uns quants monjos joves que treballaven les vinyes externes del monestir venien 

a veure l’escapçada de pistoles i arcades, l’esporgada de pàmpols i dels brots de la soca 

que no donen raïm. Uns altres, observaven com ensofrar la vinya per curar-la de l'odium 

i com ensulfatar-la per prevenir contra el míldiu.    

El Prior es va convertir en un dels visitants més fidels i assidus  fins a l’extrem 

que males llengües van fer córrer que compartien alguna cosa més que els secrets de la 

vinya.  7   

Aquí l’Arianna sí que ha gosat interrompre a la seva mare potser perquè no volia 

que semblés una acusació gratuïta, sense proves documentals. Ha tornat al dietari i ens 

ha mostrat una pàgina on explicava que, com Dom Pérignon, ella també donava molta 

importància a la matèria prima, escoltava la natura i volia deixar-la fer sense violentar-

la.  

En tot cas, després, un cop n’hagués aprés, ja innovaria.   

Unes pàgines més endavant, parlava del cava rosat brut que portava el seu nom i 

en una frase sotaliniada per l’Arianna, hem pogut llegir: “he afegit un llevat silvestre per 

ajudar a fermentar el vi, la trepadina”.   

La mare de l’Arianna, que no ha intervingut per a res  mentre parlava la seva 

filla, ha conclòs:    

   —El dia que la van matar, el celler, malgrat la quantitat de persones que el van 

visitar, estava nét com una patena, cap rastre del llevat ni del verí que va estroncar la 

seva vida  més enllà de la copa.   

S’ha fet un silenci colpidor. Semblava que la germana ho tenia tot clar: què va 

segar la vida de l’Alba, d’on procedia la mà assassina i qui va esborrar tota possible 

prova.   
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Per normalitzar l’atmosfera, l’Arianna amb un to més pausat que el de la seva 

mare, ha explicat:   

—Tres coses m’han decidit a demanar el reobriment del cas. La primera veu 

d’alerta va sorgir de  la notícia que el prior, ja retirat, tornés al monestir. La segona, la 

conversa amb un del ram del vi que em va traslladar la sospita que el cava rosat brut del 

monestir que serveixen a clients excepcionals era idèntic al nostre Alba, però amb un 

altre nom. I la tercera, una casualitat i prova tangible, la troballa de la còpia d’aquest 

dietari.    

  Arribat a aquest punt, s’imposava una visita al monestir. Com que he intuït que 

la carretera no seria una autopista precisament, li he demanat que conduís en Teo, de 

manera que després d’aguantar la respiració quan hem passat el barranc amb una corba 

pronunciada i  a través d’un estret pont, he pogut gaudir, sense entrebancs, d’un magnífic 

paisatge: tot el Monestir al complet, amb els seus camps plens de vinyes i emmarcat per 

unes muntanyes amb  boscos frondosos.   

El monjo porter, després del Deo gratias inicial, ha mostrat una certa reticència 

de deixar-nos passar més enllà de la porteria; però, finalment, després de fer unes quantes 

consultes, ens ha permès entrevistar al prior retirat.   

A la cel.la hem trobat un home vell amb un llibre a la falda que no hem sabut 

interpretar si resava o estava endormiscat. Quan li hem explicat que la nostra visita era 

per parlar de la pubilla de cal Podanyer, s’ha reviscolat de cop.    

Preguntat sobre la relació sentimental amb l’Alba, el primer que ha fet és 

mostrar-nos una fotografia de la dona, acompanyada pel comentari “cada dia la tinc 

present a les meves oracions”.    

Ha sospirat, ha fet un silenci i, tot seguit, ha mostrat el seu encaterinament:    

—Quan vaig visitar el celler per primer cop, va aparèixer un ocellet que refilava 

cançons tan dolces com mai no n’havia sentit cap: l’Alba. Era un rossinyol amb veu 

manllevada d’un angelet que gairebé em portava el Paradís damunt la Terra.     

El Teo, descol·locat per l’arrapament del Prior, m’ha fet un gest de “el fem aterrar 

de debò?”   

Li he donat un copet al colze, comminant-lo a que em deixés fer a mi. I, sense 

cap fressa estrident que podés ferir el relat, gairebé en un mormoleig, li he preguntat:   
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—L’Alba també compartia aquests sentiments?   

El Prior ha continuat encara embadalit:    

—Roents d’amor, els nostres cors eren parallamps que neutralitzaven les fletxes 

de la solitud, llànties que il·luminaven les foscors de les feixugueses diàries, colomars 

on es  fruïa de les coses més insignificants... Però la mort aparegué al primer revolt de 

la carretera. I la cançó dolça d’aquell rossinyol esdevingué amargant com el fel del 

comiat.    

Un silenci total per part del Teo i meu li han permès afegir, sense interrupcions:    

—Aquella melodia primerenca, no obstant, ha perdurat en mi com somni daurat 

i per això vull acabar la meva vida aquí.   

Amb l’adverbi aquí, ha semblat  que havia aterrat  del seu èxtasi.   

És ben bé que recordar et permet recrear el passat al teu gust, perquè sabíem que 

el Prior va traslladar-se de monestir, segons bones llengües de la comunitat, per no caure 

en la temptació i no trencar els vots.   

 Quant a si sabia si l’havien matada, no n’hem pogut treure l’entrellat, ha ratificat 

el que es va dir “que probablement s’havia enverinat tot cercant i manipulant herbes, 

llevats i fongs de la contrada“.   

Una sèrie d’informacions aparentment inconnexes que ha deixat anar el Teo  ha 

propiciat un grapat de respostes del prior que no ens han arribat a descartar del tot la 

seva possible autoria perquè l’argument amorós que el podria eximir de culpa  

precisament podia abonar la tesi de l’enverinament  donat que l’Alba representava un 

seriós impediment per no sucumbir a la debilitat de la carn.    

Finalment, preguntat sobre el dietari  que anava escrivint l’Alba, després d’una 

resposta convincent que ell desconeixia on havia anat a parar, ha proposat  tímidament 

“pregunteu-ho a Fra Genís, l’encarregat de la vinya externa del monestir”.   

  Aquest suggeriment del prior ens ha aconsellat abandonar de moment el monestir 

i anar a entrevistar al monjo cellerer.   

   Fra Genís s’ha mostrat molt hospitalari i orgullós de les vinyes que tenia a càrrec. 

Ens ha explicat que, darrerament, l’ajudaven uns nois en risc d’exclusió social  que 

havien canalitzat totes les seves energies en l’elaboració de vi i cava. Com que era l’hora 

de dinar, ell i els seus ajudants ens han obsequiat amb una amanida generosa feta amb 
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productes de l’hort que conreaven entre tots. El pa, amassat per ells i  el formatge casolà 

han acabat de completar l’àpat improvisat. Tampoc ha faltat un got de vi de la collita.   

Tota l’aparent hospitalitat s’ha tornat hostilitat quan li hem explicat el motiu de 

la nostra visita. No en sabia res del dietari de la senyora Alba. Preguntat si coneixia les 

raons per les qual el prior retirat havia escollit passar els darrers dies de la seva vida al 

monestir, la resposta ha estat un reiterat “no” gestual amb la cara. De la relació del prior 

amb la dama del Trepat, comentaris evasius.   

Hem deixat aquesta branca de recerca d’ informació aparcada i hem anat a la 

segona raó aportada per la neboda com a argument per demanar el recobriment del cas. 

He intentat que el monjo cellerer m’expliqués com anava  la fermentació alcohòlica del 

seu cava rosat brut.    

            —Se suposa que això és un secret de cada celler —ha contestat, sec.   

   Quan ja semblava que no trobaríem el cap per on estirar del cabdell informatiu i 

ja ens acomiadàvem del monjo cellerer, un dels nois que ajudaven a Fra Genís li ha 

preguntat “Dom, continuem amb el procés de degollament? L’apel·latiu Dom ha actuat 

com a desllorigador. Hem deixat que tothom continués amb la seva tasca i, com si ens 

haguéssim oblidat alguna cosa, hem tornat enrere i  hem preguntat a l’ajudant per què li 

deien Dom a Fra Genís. La resposta encara ha estat més aclaridora: el somni del monjo 

cellerer era convertir-se en Dom Genís de la Conca.   

La professionalitat i perícia del Teo s’ha manifestat novament amb la bateria de 

preguntes que li ha anat formulant al cellerer.   

—Només per curiositat, aquest cava rosat brut selecte l’elaboren seguint el 

Métode "Champenoise" descobert pel monjo benedictí Dom Pérignon, oi?   

          Un sí quequejant de Fra Genís.   

12      Amb un posat de no entendre-hi gens en el tema del vi, ha insistit:   

          —Sap què és la trepadina?   

         Fra Genís ha dissimulat el neguit amb elegància i ha contestat “un llevat silvestre 

molt típic de la comarca”   

          —El primer que el va fer servir va ser el celler de cal Podanyer, oi?   

        Fra Genís ha començat a enrojolar.    

        —El secret del seu cava brut és afegir també trepadina per ajudar a la fermentació?   

          Un altre sí més confús.   
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           Una pregunta-trampa més i Fra Genís ho explicaria tot.  

           Efectivament, el monjo cellerer de les vinyes externes del monestir  ha confessat:  

“jo també vaig beure les estrelles”    

En Teo, potenciant encara més la seva aparent incultura vitivinícola, li ha 

contestat “això ho va dir el cellerer francès, oi?   

  Quan s’ha vist descobert, Fra Genís ens ha fet una narració dels fets gairebé exhaustiva.   

—Un pic la senyora Alba va començar a ser coneguda com la dama del Trepat, 

molts vam voler aprendre de les seves maneres. Un dia, en plena fermentació del cava a 

les ampolles, em va caure una botella a terra i se’m va trencar. Vaig tastar el culet que 

s’havia salvat i vaig entendre molt bé com aquell cellerer benedictí descobridor del 

champagne va exclamar feia més de dos segles “veniu, he begut les estrelles!” fent 

referència a les bombolles que esclataren a la seva boca per primer cop. A partir del 

moment que vaig sentir aquell bombolleig especial a la meva boca, vaig perseguir només 

un somni: convertir-me en Dom Genís de la Conca. La senyora Alba, devota de dom 

Perignon, ho va copsar de seguida i em va deixar supervisar tot el procés de fermentació 

del cava.   

—Però no li va voler revelar el seu secret—he fet jo intuint que la confessió 

estava a cop segur.     

—Sabia que anotava totes les seves observacions en un dietari que guardava 

tancat a pany i clau en un armariet del celler. Un dia que es va descuidar de tancar-lo, 

vaig poder llegir que a la fórmula bàsica de fermentació on hi posava + ALTRES 

SUBSTÀNCIES  hi havia afegit a llapis unes paraules mig esborrades. Només vaig tenir 

temps d’això. Vaig sentir que la senyora Alba reculava, provablement perquè se n’havia 

adonat que havia deixat obert l’armariet. El va tancar i em vaig quedar sense poder 

esbrinar què amagaven les anotacions a llapis.    

  —Però, disposat a dominar la màgia de les bombolles com el cellerer 

d’Hautvillers, no es va desanimar i va canviar d’estratègia. En endavant, faria còmplice 

dels seus experiments a la ja coneguda com a dama del Trepat —l’ha ajudat en Teo camí 

cap a la incriminació.    

—Ella tastava els resultats dels meus assajos i sempre hi trobava alguna pega:  

unes vegades deia: té un color rosa cirera una mica apagat; d’altres, és un cava d’un 

color suggeridor però s’hi troba a faltar reflexos salmonats. Quan vaig aconseguir que 
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em digués “la bombolla és fina”, va considerar que era  poc abundant;  el dia que va 

detectar que els aromes de maduixa propis de la varietat afloraven  a la boca, va moure 

el cap  i va dir “només tímidament”.    

—I això el va fer sortir de polleguera... —he comentat en un intent empàtic amb  

ell.   

  —No, el que em va treure de solc va ser el darrer comentari “es fi, però li falta 

harmonia”   

   —I va decidir robar-li el dietari...   

—Quan la vaig veure morta, vaig aprofitar per obrir l’armariet i agafar-lo.   

El Teo no li ha preguntat directament si l’havia mort ell, s’ha embrancat en unes 

suposicions de com podia haver anat l’enverinament de l’Alba:   

—La  darrera provatura que li va donar per tastar va ser un líquid color rosa cirera 

viu amb reflexos salmonats, bombolla fina i abundant on s’hi trobaven fresques aromes 

de baladre que acabarien amb la seva vida.   

          Cap protesta per par del cellerer. En Teo ha continuat amb les suposicions:   

   —La senyora Alba va caure a terra i va vessar el contingut de la seva darrera 

copa, moment que vostè va aprofitar per obrir l’armariet i robar el  dietari. Una neteja a 

consciència perquè no quedés cap empremta i la copa a la mà de la finada evidenciaven 

que s’havia enverinat amb els seus propis experiments.   

Fra Genís, descobert, lluny de mostrar-se atrapat, ha manifestat  una actitud 

beatífica com si s’hagués alliberat d’una creu que duia de feia anys. Ens ha lliurat el 

dietari, sense badar boca.   

Cas reobert i tancat satisfactòriament. Només faltava retornar a les dones de cal 

Podanyer el dietari sostret.    

           Mare i filla ens han rebut amb mostres d’ agraïment explícit. La dona gran no 

parava de repetir “manies de dones”. L’Arianna  ha mirat upo upo al Teo i li ha tornat a 

dir “el que deia: als joves us costa entendre el passat recent”   

Oi que se’t fa difícil acceptar que tanquessin el cas de la tieta perquè l’opinió 

pública i les creences personals de la majoria impedia admetre que algú amb hàbit fos 

capaç d’enverinar-la?   



11  

  

El Teo, copiant al monjo cellerer, s’ha limitat a assentir amb un gest afirmatiu 

del cap.   

Mare i filla ens han sortit a acomiadar a la porta del carrer. Quan ja estàvem a 

punt d’engegar el cotxe, la mare, amb una veu rejovenida per la resolució d’un tema 

pendent, ens ha preguntat : “Els agrada el cava?” I , a la seva filla “demana’ls una adreça 

per enviar-los una caixa de brut nature Alba.    

Que trepategin una mica!   

  

  

  

----------------------------------- 

       

   


