
 

    

    

 

Fa molts i molts anys en un poblet de pocs habitants gairebé tots dedicats 

a l’agricultura hi vivia la  Roseta, que s’ havia casat amb un hereu d’ una 

casa pairal que tenien una mica de fonda i a més  a més, una petita botiga 

que en aquell temps venien: arròs, fideus, xocolata, vi, sabó i poca cosa 

més. A vegades, la gent no pagava sinó que ho canviaven per altres 

coses o la Roseta que era molt bona persona ho donava sense pagar, 

quin negoci que feia la pobra. Gairebé cada any tenia un fill, el primer l’ 

Eudald, després la Núria, la Júlia, en Florenci, en Joan i la més petita la 

Salut. 

Pobra dona en passava de verdes i madures, treballava de sol a sol 

per poder pujar tots els fills encara que el seu marit en Benet també sortís 

a treballar a fora, ja que ell es dedicava a l’ exportació de productes del 

camp en un port.  

El que no es podien imaginar és que arribés una guerra. Això va fer que 

les coses empitjoressin. En Benet que era del partit anomenat rojos va 

haver de marxar, si no els del partit contrari l’haguessin  mort. Quina pena 

deixar la dona, els fills petits i la casa. 

Va passar molts dies caminant per la muntanya, menjant arrels i el que 

podia del bosc fins a arribar a França, un país que no coneixia i amb una 

altra llengua, ja us podeu imaginar com ho va passar... 

La Roseta va continuar amb la fonda, amb l’ajuda  dels fills més grans, 

que no és que ho fossin molt. 

Durant aquell temps pel poble passava tota mena de gent. Amb la misèria 

que portava la guerra tothom es feia amo, fins hi tot aquesta gent entrava 



a les cases i s’ emportava tot el que podia: gallines, conills, embotits del 

rebost... I encara el pitjor era, que amenaçaven els amos.  

Moltes famílies van quedar sense els homes ja que havien d’anar a la 

guerra i els que no hi volien anar s’amagaven per les muntanyes o en 

algunes cases que tenien una mena de refugis. A la nit,  sortien per 

menjar i si els trobaven eren morts segur. 

Bé tornaré a parlar de la Roseta, una dona forta i amb molt de caràcter 

que res l’ espantava i a més a més coneguda pels seus bons cuinats, 

sobretot l’ arròs amb conill i el rostit. En Benet escrivia cartes des de 

França explicant que estava amb una família que l’havia acollit, hi estava 

bé. 

Anaven passant els anys i en Benet va deixar d’ escriure. La Roseta no 

sabia el per què, ella anava fent la viu-viu com podia. Alguns dels fills es 

van casar i van marxar de casa, però la desgràcia més grossa va ser la 

mort  de l’ Eudald, això va fer que la Roseta deixés la fonda i la botiga 

perquè a en Florenci no li agradava  aquesta feina. 

Ell es dedicava a fer pipes, les feia a partir d’una mena d’arrel que 

s’arrencava de l’ arbust anomenat bruc i amb aquesta fusta en feia pipes 

per fumar. 

Més tard en Florenci també es va casar amb la Dolors i es van quedar a 

viure a casa de la Roseta. El primer dia ja li va dir la jove que ella ja havia 

cuinat prou, que a partir de llavors la cuina era dels joves i ella es 

dedicaria a l’ hort, i així ho va fer, es passava tot el dia al camp encara que 

fes fred o calor, era la seva passió. 

Que estrany! era una persona que en cap moment va voler saber què 

havia estat del seu marit, si era viu o mort o s’ havia tornat a casar i si 

tenia fills. 



Després d’ un temps es va saber que en Benet vivia a Marsella, això ho va 

explicar un company  del temps de la guerra però ja no va voler donar més 

explicacions. 

Que trist, la Roseta va morir amb noranta-dos anys cansada de treballar i 

amb la pena de no poder saber quina vida havia tingut en Benet. 

Penso que algun dia, quan sigui més gran, el què no van fer els seus fills i 

néts ho faré jo. Ja que sóc la seva besnéta doncs intentaré  buscar alguna 

pista sobre ell i la seva família de Marsella. 
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