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Terra de vents
Entre una serra de muntanyes
altíssimes i el mar hi ha una immensa
plana tocada pel vent com poques n’hi
ha al món. Es tracta d’una contrada
tan airejada, que conten que mai fins
avui no s’hi ha vist ningú
amb el cap pentinat.
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I no només això. També diuen
que els arbres que hi han crescut drets
es poden comptar amb els dits d’una
mà, i que els homes i les dones que hi
viuen també són tots una mica torts,
i que les bruixes que s’hi passegen
van sempre a peu de tan difícil com
és volar-hi dalt d’una escombra…

Malgrat tot, però, la gent de la zona
està d’allò més contenta de viure en
aquesta terra d’arbres torts, persones
guerxes i bruixes que van a peu,
i ni els passa pel cap instal·lar-se en
un altre lloc. Fins i tot, si un dia el vent
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més tranquils, perquè els cops d’aire
fan amb els maldecaps el mateix
que amb les fulles seques: tal com
els porten se’ls enduen.
—Renoi, quina migranya que
m’ha fet venir aquest vent del dimoni!
—remuga la gent de la capital que
els visita.

afluixa i hi ha unes hores de calma,
els habitants d’aquell indret enyoren
la venteguera i desitgen amb totes
les seves forces que arribi un cop
de tramuntana o una bufada de garbí.
Asseguren que el vent els ajuda a viure
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—I ara, no us preocupeu pas!
—respon la gent gran del poble—.
De la mateixa manera que us
ha vingut, us marxarà. Com deia
el meu rebesavi:
«El que el vent portarà,
més tard ja s’ho endurà.»
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El mas Repòs

Plantificat al bell mig de la planúria,
com si hagués caigut del cel, hi ha
Sant Airet del Mig, el poblet més
airejat de la comarca. I just al punt
més ventilat de la vila, hi ha la granja
d’en Ramon i la Teresa: el mas Repòs.
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