
L'hora del te  

Eren les 12 hores del migdia, la brisa del vent feia ballar amunt i avall les roges, 

grogues, verdes... fulles que vestien aquell fabulós paisatge de tardor. Eren 

enjogassades dolçament, portades pel vent. Tot seguit, corrien animadament 

perseguint com boges els meus peus i, en el moment en què s'intentaven 

enlairar eren aplanades meticulosament, emetent el seu reconegut «crec» 

capaç de fer-te sentir milions de sensacions a la vegada i, fins i tot, percebre un 

calfred. 

Com cada dissabte en aquella hora, a l'hora del te, m'asseia a la vora del riu, 

acompanyada pel meu petit cistellet. En aquest hi duia un joc de tasses que em 

va regalar la mare quan era petita, el meu te preferit, un llibre, el seu dietari 

secret i per últim, una llibreta i un bolígraf. 

La imatge que tenia davant em captivava completament, deixant-me colpida 

durant un instant per la seva esplendor. Els arbres atapeïts que, amb una 

pinzellada de vent s'emportaven lleugerament les seves fulles, produïen un buit 

considerable entre les seves branques que em recordaven com de retreta 

estava davant el temor i els neguits després de la pèrdua de la mare. 

Sortosament el paisatge estava tenyit d'un aire fresc i assolellat, molt 

característic durant aquella època de l'any. 

Com de costum, em prenia el te mentre llegia el dietari; després escrivia com 

em sentia en aquell instant, fet que m'ajudava a tenir les idees i dèries ben 

clares. Escrivint era la meva manera de desfogar-me! 



Efectivament ho vaig aprendre d'ella. El seu somni era convertir-se en una gran 

escriptora, però malauradament, va morir d’una malaltia cardíaca quan jo tenia 

només deu anys. 

Recordo que cada dissabte veníem aquí les dues a prendre el te. Seguidament 

ella m'explicava rondalles i llegendes del poble que l'avi li havia ensenyat quan 

ella era petita. Era increïble la satisfacció i passió amb què ho explicava! La 

felicitat que ens envoltava semblava invencible i eterna fins al dia que va 

marxar i tot canvià.  

Per aquest motiu, d'ençà que la vaig perdre hi vinc cada dissabte a la mateixa 

hora, l'hora del te. Només aquí, on puc sentir la música del silenci, la sento més 

a prop i com si mai hagués marxat, explicant-me rondalles i llegendes que mai 

oblidaré. 

 

 


