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“Volia robar un tros d’aquell glaç tan 
blanc i compacte, tan fred, per calmar 
la febre de la seva germana [...] Van 
trobar la nena arraulida als fons de 
les escales de gel, els peus 
descalços dins el fang glaçat que es 
formava al fons del pou; amb les 
mans garrativades pel fred havia 
descalçat algunes pedres del mur 
circular. Però rere les pedres només 
hi havia el terraplè espès i inacabable 
que embolcallava el pou. Havia cavat 
la seva pròpia tomba.” 

 
(No em deixis... La llegenda del pou del glaç de Vilanna. Lluís Solé i Perich, 2010) 
 

 
 
 

Cançó a Mahalta 
 

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  
Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 

 
No podem acostar les nostres vides calmes:  

entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. 
 

En els meandres grocs de lliris, verds de pau,  
sento, com si em seguís, el teu batec suau. 

 
I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,  
de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. 

 
Lletra: Màrius Torres  

 
Música: Espiral D'Embulls. 

Produccions Blau. Música de les Balears. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVtDMfRwAoI Veu femenina 
https://www.youtube.com/watch?v=CW-t06Z2too Veu femenina 

http://musicaq.net/descargar_musica/espiral-d-embulls-1.html mp3 
 

Música: Lluís Llach 
 

http://www.youtube.com/watch?v=03XqImlUkYo Lyrics 
http://www.youtube.com/watch?v=PCvL6Dvq6Dc Imatges 

http://www.lluisllach.cat/espanol/cancomahalta.htm Pàgina oficial, lletra 
 

Efectes especials: 
https://www.youtube.com/watch?v=f9gZcuKq4FI 

Pandora's Music Box By Nox Arcana. Música angoixant 
https://soundcloud.com/el-miserable/scary-sound-funeral-bell 

Campanes, toc de difunts 
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Bikimel 
Nen del bosc 

 
Perdut no fa gaire prop d’Alen  

no trobo les petjades del meu nen,  
li brillaven els ulls com un baladreu  

quan marxava cap al bosc i em va dir adéu.  
 

Passava hores sol sota els abrets,  
no tocava les joguines del cubell  

i callava si cantaven els ocells  
quan pujava per les branques a prop d’ells.  

Nen del bosc, nen del bosc...  
 

Tres anys ja fa que no sé res d’ell,  
deixo cada dia aquest cistell,  

les alzines diuen “–Mai tornarà”,  
una carta i un barret del teu germà,  

deixo els meus desitjos en aquest farcell  
i crido al bosc que escupi el meu tros.  

Un silenci s’ha trencat.  
Nen del bosc, nen del bosc...  

Li brillaven els ulls com un baladreu  
quan marxava cap al bosc i em va dir adéu.  

 
Seguint els isards cap a Tressò,  

va caure des de dalt a sota els horts,  
els isards guaitaven però ja feien tard,  

era hivern i el prat era tot glaçat  
i tres àguiles lluitant amb tres voltors…  

No era meu, sinó del bosc d’Alen.  
Nen del bosc, nen del bosc...  

I callava si cantaven els ocells  
quan pujava per les branques a prop d’ells  

i tres àguiles lluitant amb tres voltors…  
No era meu, sinó del bosc d’Alen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aOkjYjjz9R8 

http://bikimel.bandcamp.com/track/nen-del-bosc-3 Lyrics 
Farrera, Can·Sons D.O. (promocional) Lyrics 
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On s’amaga la por 

 
Escena primera  
Mal sopar 

 Jeroni  
 Pare  

 
 
(Sona “Cançó a Mahalta”, de Màrius Torres, preferiblement interpretada per 
una veu femenina. Escenari: Negra nit, penombres. A la dreta, la cuina de La 
Ferreria de Vilanna, una casa del segle XVIII: una flama pampalluguejant entre 
els troncs que formen una llar de foc; un banc, unes cadires de balca i una 
taula vella amb una pila de coberts per a tres persones, una ampolla o un porró 
de vi, una gerra i un pa. Un feix de llum enfoca un nen que entra tot sol, encén 
l’espelma, para taula, s’asseu i menja un tall de pa sense gana. Entra el pare, 
porta un fanal encès i un feix de troncs que descarrega sorollosament prop de 
la llar. Deixa el fanal sobre el banc i es treu la manta amb què s’abriga, la plega 
i apaga el fanal d’un bufet. S’asseu al banc i s’escalfa les mans a la llar, 
fregant-se-les i fregant-se els braços) 
 
Jeroni: (Deixant la forquilla al plat i girant-se) No sopeu, pare? No teniu gana? 
 
Pare: Menja tu, Jeroni, (Estossega) jo en faré prou si em trec aquest fred que 

em glaça l’ànima... és el fred de la terra... que em crida... 
 
Jeroni: (Llesca un tall de pa, s’aixeca i l’ofereix al pare, qui el rebutja) No teniu 

salut, pare, i l’hivern serà encara molt llarg. (Insisteix) Heu de menjar. Aquest 
fred ja s’ha endut la mare i vós tremoleu... fa dies que tremoleu... (Deixa la 
llesca a taula i torna a abrigar el pare amb la manta) tremoleu, per més que 
us apropeu al foc.  

 
Pare: (Estossega) Jeroni, ja ha sopat la teva germana? 
 
Jeroni: La nena, avui tampoc ha menjat... des que vam enterrar la mare... no 

ha tastat res més que aigua amb mel. Ara dorm... 
 
Pare: Dorm? La mainada, dormint es curen. 
 
Jeroni: És al llit, roent de febre, però tremola com una fulla. Es mig desvetlla i 

somica... (Escolta) 
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Escena segona  
Males terres 
 Jeroni  
 Pare  
 Veus en off  

 Mare (esperit)  
 Avi (esperit)  

 
 
Veus en off: (Veu infantil) No em deixis... No em deixis... (Eco) Mama... 

Mama... No em deixis... 
 
(El pare s’aixeca del banc i escolta. En Jeroni deixa de menjar i escolta. 
L’esperit de la mare, empolsinat, embolcallat en un sudari blanc i cobert de 
gases vaporoses, travessa l’escenari, portant un retrat d’ella mateixa que 
acarona i estreny contra el pit, s’asseu al banc sense que ningú ho noti, 
acarona el retrat que té a la falda i es queda mirant el seu fill i el seu marit) 
 
Veus en off: (Veu infantil) No em deixis... No em deixis... (Eco) Mama... 

Mama... No em deixis... 
 
Pare: Fill meu, no hi ha res a fer, ja t’ho dic: són les febres terçanes...maleït sia! 

Les febres que s’han endut la teva mare... Re ira de Déu! Són males terres 
aquestes... ja ho deia el teu avi... 

 
(Passa l’esperit de l’avi, empolsinat i espellifat, pàl·lid. Una veu en off parla per 
ell, que nega amb el cap i rebrega la gorra entre les mans. S’asseu al banc, al 
costat de l’esperit de la mare) 
 
Veus en off: (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... (Eco) Males 

terres... Males terres... (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... 
(Eco) Males terres... Males terres... 

 
Pare: Són males terres, les nostres... quina vida tan magre ens ha tocat! 
 
Jeroni: (Assenyalant el pou) Però, pare, hi ha el pou del glaç... 
  
Pare: Maleïts siguin el glaç i el fred. El glaç guarda el fred extrem que ens porta 

la misèria, la fam, la febre... el pou guarda el fred de l’hivern... i ens l’escup 
amb alè glaçat cada gener... 
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Jeroni: Però, pare, el glaç empresona el fred i el reté i a l’estiu refresca el vi de 
les tavernes i tothom en compra per curar les cremades i les febrades i... 
(Assenyalant el pou amb recança) si ara en poguéssim agafar una mica... 

 
Pare: No és pas nostre... de nostre només hi ha el fart de treballar... 
 
(Els esperits de l’avi i de la mare boquegen i acompanyen el que diuen els 
personatges i les veus en off tot afirmant o negant amb gestos) 
 
Jeroni: Però l’avi sempre deia que el glaç val una fortuna, i tothom diu que el 

glaç conserva i cura les febres... i les trompades... i... és ple d’energia... i... la 
mare... la mare m’explicava com les senyores de la vila, a l’estiu, pagaven el 
glaç a preu d’or! 

 
Pare: Per molt que el paguin, no és pas nostre, el glaç... és de l’amo... 

(Assenyalant al voltant) Aquí, tot és de l’amo... 
 
Veus en off: No us quedeu a les obagues fosques... (Eco) Males terres... 

Males terres... No us quedeu a les obagues fosques... (Eco) Males terres... 
Males terres... No us quedeu... No us quedeu... 

 
Pare: (Amb amargor) Males terres, les que ens deixa l’amo, no són bones per 

quedar-s’hi, però no en podem marxar, no tenim on anar... Tant se val, 
Jeroni, se’ns emportarà un hivern, com es va emportar l’avi... 

 
Jeroni: I després se’n va emportar la mare...  
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Escena tercera  
No em deixis... 
 Jeroni  
 Pare  
 Veus en off  

 Nena  
 Mare (esperit)  
 Avi (esperit)  

 
 
Veus en off: (Veu infantil) No em deixis... No em deixis... (Eco) Mama... 

Mama... No em deixis... 
 
(Entra la nena. Porta un coixí en una mà i s’aferra a una nina de drap; vesteix 
una camisa de dormir blanca, llarga fins als peus i es cobreix les espatlles amb 
una manta. Ronda desorientada per la cuina, somicant, amb la mirada 
perduda) 
 
Nena: (Estossega) La mama em crida? Mama? Mama? (Estossega i tremola) 

No em deixis... 
 
Veus en off: (Eco, veu infantil) No em deixis... No em deixis... No em deixis... 
 
(L’esperit de l’avi s’enduu l’esperit de la mare estirant-la suaument pel braç. La 
mare fa el gest de voler acaronar els fills abans de sortir d’escena a contracor, 
deixa el retrat sobre el banc i marxa) 
 
Jeroni: (Abraçant la germana i apropant-la a la llar de foc) Jo no et deixaré... Jo 

no et deixaré... 
 
(El pare s’alça, es desabriga de la manta per a fer un jaç a la filla. Amb l’ajuda 
d’en Jeroni apropen la nena a la llar i l’acotxen a terra amb les mantes. El pare 
posa la mà al front de la nena i es mira en Jeroni amb preocupació, negant amb 
el cap) 
 
Pare: Criatura! Tremola de fred i crema de febre... (Es mulla la mà o un 

mocador amb aigua del recipient de la taula i refresca el front de la nena) 
 
Nena: (Mirant a l’infinit, estirant una maneta, amb veu tremolosa) Mama? 

Mama? (Estossega i s’esgarrifa) No em deixis... No em deixis... mama... 
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Escena quarta 
Malànima 

  Jeroni  
 Pare  
 Nena  

 L’amo  
 
 
(Truquen colpejant molt fort una porta. Campanes lúgubres. Boira. Silenci. En 
Jeroni i el pare miren fixament a l’altra banda de l’escenari. Cops insistents que 
retruquen) 
 
Nena: (Desvetllant-se i incorporant-se entre les mantes. Mirant a l’infinit) 

Mama? Mama? (Estossega i tremola) No em deixis... 
 
Pare: (Acaronant la filla) Jeroni, ves a mirar qui hi ha a aquestes hores.  
 
(En Jeroni, va a buscar els llumins, encén el fanal i va cap a l‘altre extrem de 
l‘escenari) 
 
Jeroni: (Adreçant-se fora l’escenari i mirant el pare amb estranyesa) Qui 

demana? Que passa res? Ara baixo...  
 
(En Jeroni surt d’escena momentàniament. Sons nocturns o tenebrosos: udols, 
mussols. El pare acotxa la nena i posa llenya al foc. Entra amb pas ferm el 
senyor Sabatés, l‘amo, fent ressonar el bastó de passeig, que sobresalta la 
nena endormiscada. En Jeroni el segueix tot darrere fent-li llum) 
  
Jeroni: Pare, hi ha l’amo... vull dir nostramo... 
 
Pare: Nostramo! Déu lo guard, Sr. Sabatés... 
 
(L’amo, sense dir res, li pren el fanal i passa revista a la casa, torna el fanal a 
en Jeroni i l’aparta amb el bastó de passeig, s’apropa a la llar i s’escalfa les 
mans. Finalment, mira el pare i la nena)  
 
L’amo: Caram! Caram! Que n’esteu de bé! Ben calents a la vora del foc... (En 

Jeroni apaga el fanal i li ofereix un got de vi) No gràcies, jo ja he sopat a la 
fonda... i el vi dolent em fa cor agre... (Al pare, picant a terra amb el bastó) 
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Quimet... heu de buscar dona, (Assenyalant arreu amb el bastó) o se us 
fotran les teranyines en aquesta casa. 

 
Pare: M’haureu de perdonar, Sr. Sabatés, que no us hagi vingut a buscar la 

clau del pou... aquest hivern... tan trist... ja sabeu... la dona... les febres... 
l’avi... se’n cuidava ell, de la clau... i ara tinc la nena malalta... no la puc pas 
deixar... 

 
L’amo: (Tustant en Jeroni amb el bastó) No? I aquest vailet que teniu... no es 

bo per a res? Se’n podia cuidar ell, no? Ai! El jovent... Jo, a la seva edat... 
M’heu fet pujar... expressament... M’estranyava... Deia: Que no els hagi 
passat alguna cosa... (Al públic) Són de fiar aquesta gent... (Assenyalant la 
porta del pou del glaç) els porto a guardar la clau del pou del glaç... 

 
Jeroni: (Il·lusionat) Pare, pare! Ara que tindrem la clau... si tinguéssim glaç del 

pou... podríem fer-li baixar la febre... 
 
L’amo: (A en Jeroni, tustant-lo amb la punta del bastó) Els menuts, amb arròs! 

Deixa parlar els grans... Quan tinguis força per aixecar mitja càrrega de glaç 
podràs parlar... i treballar al pou a l’hivern... com un home! Feina dura per 
poc sou! 
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Escena quarta 
Pou 
 Jeroni  
 Pare  
 Nena  
 L’amo    Jornalers del pou  

  Encarregat del pou 1    Encarregat del pou 2     Comptable del pou  
 
 
(Sona "Nen del bosc", de Bikimel. L’amo, el senyor Sabatés, amb aire 
somniador, evoca la feina d'empouar i mostra a en Jeroni el pou del glaç. El 
pare s’ho mira tot assegut al banc, negant amb el cap, comptant i recomptant 
les poques monedes que treu d’una bosseta que guarda a la butxaca, atia el 
foc i acotxa la nena) 
 
L’amo: (Aclucant els ulls, alça el cap, obre els braços i evoca) Vailet, l’estiu 

vinent veuràs homes de veritat, gent que treballa dur: desempouant, 
carregant pans de glaç des del fons del pou... homes valents, ferrenys! 

 
Jeroni: (Il·lusionat) I jo també podré serrar el glaç a les basses del Ter? 
 
(L’amo assenyala el fanal al noi perquè l’encengui i li apropi) 
 
L’amo: Prou, prou... que serraràs, vailet, però això serà a l’hivern, cada cosa al 

seu temps... porta, porta el fanal, vailet, i ho veuràs clar. (Com si miressin el 
fons d’un abisme) Acosta’t, vailet, i imagina els jornalers estertorits de fred 
baixant a la foscor profunda del pou a la llum d’aquests petits fanals.... quasi 
puc sentir els encarregats menant-los la pressa... 

 
(L’amo para l’orella i assenyala amb el bastó. Per l'altra banda de l'escenari 
entren i surten els jornalers, molt abrigats, tremolant de fred, fregant-se i bufant-
se les mans; atrafegats, cansats, traginen andròmines pesades i van 
esbufegant i rondinant. A l’esquerra de l'escenari munten en directe el decorat 
del pou del glaç de Vilanna: una porta ferrada, emmarcada per un mur de pedra 
o un bosc hivernal glaçat. L’interior del pou del glaç de Vilanna: unes escales 
de tisora, de fusta, tres o més cordes gruixudes que entrelliguen, caixes, 
cistells, cabassos, galledes, parpals i eines de mànec: pics, pales... Un fons de 
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caramelles o de piles de blocs de gel o un mur de pedra. Les escenes del pou i 
de la cuina podrien quedar separades per una tanca vegetal feta amb branques 
clavades en testos o recipients) 
 
Encarregat 1: (Mana la pressa als jornalers a cops de gorra, cridant amb males 

maneres) Aquí hi falta jaç! Més fullaca, coi! Allà hi vull una altra filera de 
blocs de glaç! Gamarús! Tu, endreça aquelles eines! Espavila’t! És que us 
ho han de dir tot! 

 
Encarregat 2: (Desmenjat i queixós s’asseu sobre una de les andròmines, 

embolica una cigarreta) Aquests? Uuuuui! Aquests! A aqueeeeests... ja els 
pots manar la pressa, ja, que van seeeeempre al mateix pas...  

 
Encarregat 1: ...xino-xano, xino-xano, com si l’hivern hagués de durar 

sempre... Maleïts! (Empentant un jornaler) Aquí es va a preu fet! Ganduls! 
 
Comptable: (Rondinant) Només esperen el vespre per cobrar... llavors tot són 

presses. (Es treu el llapis de l’orella, assenyala el que compta, llepa la punta 
del llapis i apunta nerviosament) No n’hi ha prou! No surten els números...  

 
Encarregat 1: (Als jornalers, amenaçant i agafant-ne un pel coll de la jaqueta) 

Ho sentiu? D’aquí no surt ningú que jo no ho digui. Ja cal que omplim el pou 
de glaç... Si no, nostramo...  

 
(L’amo, passant el braç per l'espatlla del noi el passeja per l’escenari mentre 
van il·luminant l’escena entre els jornalers i els encarregats, esquivant els cops 
de gorra de l’encarregat i l’anar i venir atrafegat dels homes) 
 
Comptable: (Anotant, pica el paper amb la punta del llapis, avisant) Dues mil 

càrregues n’ha de menester... eh? Dues mil! (Agafa un altre paper que 
llegeix) Ho diu el contracte. Ha de ser ple abans de gener, el pou... si no, poc 
que sortiran els números... Això fan... quasi tres tones de glaç... (Agafa el 
llapis i li fa punta amb la navalla, n’alena la punta per humitejar-la, fa 
anotacions al contracte i li ensenya) Ho posarem al contracte... Oi? Senyor 
encarregat, i el signarem... teniu, signeu el contracte! 

 
Encarregat 2: (S’entreté fent rodar la gorra amb un dit. Amb aire foteta, 

calmós, remarcant certes paraules, refusa el contracte) Caraaaaam! 
Caraaaaam! Ara em tracteu de “senyor”? Ara hi corro, ara hi corro, a signar 
el contracte... “senyor” comptable. Uuuuui! Sí! Té! Un “senyor” 
comptaaaaable que no cooooompta que un terç del glaç es fondrà pel 
camí...! Ni que el traginem de nit! Puf! Fos, ben fos! Puf! 

 
Comptable: (Gasiu, amb un espinguet de veu) Oh i tant! No hi vull ni pensar en 

les pèrdues! Tot ha de quedar ben abrigat, i, sobretot, ben clos, a pany i 
clau! A pany i clau! I, encara, passarem el forrellat! (Escrivint) Teniu, us 
descompto les pèrdues... i en paus! Signeu! Signeu el contracte o no? 

 
Encarregat 1: (S’hi apropa i també refusa el contracte esparracant-lo) A boca 

de pou, ni tracte ni contracte! Que tant vós, ”senyor”, com nostramo us 
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veneu el glaç d’estranquis i després dieu que s’ha fos...! (Engrapant-se 
l’engonal) “Senyor” pixatinters, compteu que ja me la sé aquesta, no em 
fotreu pas. Encara ha de néixer qui me la foti! 

 
Encarregat 2: (Pren la navalla al comptable i llesca pa i llonganissa) Ep! 

Mestre, i aquí quan es dina? Portem tooooot el matí cridant i no hem fet ni un 
traguinyol... vós, “senyor” comptable, no teniu la gola seca? (Imita el 
comptable llepant-se un dit) Tant llepar la punta del llapis... i tant alenar la 
ploma... (Alenant) no esteu esgotat?  

 
Comptable: (Rondinant) Malaguanyat sou que us paga nostramo... si jo 

manés... ja aniríeu cama net, ja! 
 
Jeroni: (Il·lusionat) I... i jo podré menar els matxos carregats de pans de glaç? 
 
L’amo: Encara no, encara no, tot vindrà, però podràs anar amb el carro a 

recollir fullaraca i palla i branques per tapar el glaç. 
 
Jeroni: (Il·lusionat) I... podré baixar al pou? On hi ha el glaç que cura les 

febres... (Assenyalant la seva germana) 
 
L’amo: (Alçant els braços) Sí, sí! Oh, i tant! Ja ho crec!I veuràs les altíssimes 

piles de blocs de glaç i no et sentiràs les mans balbes de fred, i picaràs de 
peus... 

 
Jeroni: (Fatxenda) Jo no en tinc mai, de fred. 
 
L’amo: De fred, en passaràs més no et penses, vailet! I algun dia voldràs sortir-

ne, del pou del glaç... Però t’hi acostumaràs... t’hi hauràs d’acostumar... 
perquè així es guanyen els jornals a l’hivern, quan no hi ha altra feina. 

  
(L’amo es queda al marge del batibull i empeny el noi enmig dels treballadors 
perquè amb el fanal observi cada detall i cada moviment: Un encarregat 
continua dirigint els camàlics a cops de gorra, fent canviar coses de lloc, l’altre 
encarregat mandreja i el comptable malfiat ho inspecciona tot i ho anota fil per 
randa... Quan acaben, el comptable paga unes monedes a cada jornaler. Els 
treballadors van sortint, arrossegant els peus, recomptant les monedes amb 
tristesa sobre el palmell de la mà. L'encarregat tanca la porta amb gran 
terrabastall i fa girar el pany amb la clau, sorollosament. Traspassa l'escena i 
s'adreça a l'amo, traient-se la gorra molt respectuosament. Lliura a l'amo una 
clau molt grossa que penja d’una llarga cadena i es retira tot acotant el cap i 
fent-li reverència) 
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Escena quarta 
Clau 
 Jeroni  
 Veus en off  
 Nena  

 Pare  
 L’amo  

 
 
L’amo: (Al noi, reblant les paraules amb cops de palmell a l'espatlla) Així, 

entesos, oi, vailet? L'hivern que ve treballaràs al pou, oi? (Reblant la decisió 
amb un cop de bastó al terra) I, així, ja ho tindrem lligat! 

 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
(La nena es desvetlla pels cops i les veus. S’incorpora entre les mantes, es 
desabriga, busca la seva nina entre les mantes i la bressola. Mira a l’infinit i 
estira una maneta)  
 
Nena: Mama? Mama? (Estossega i tremola) No em deixis... No em deixis... 

mama... 
 
L’amo: (Al pare) Quimet... ja us ho dic... us heu de buscar una dona, aquesta 

casa se us en va en orris! 
 
Pare: (Ajupint-se per calmar la nena amb manyacs) Primer haig de procurar per 

la nena...  
 
L’amo: Per una mica de febre...? Si deixeu de treballar cada vegada que una 

criatura estossega... Au, va! (Avisant) Quimet, Quimet... perdreu molts 
jornals, quan hi hagi feina... 

 
Pare: D’això, nostramo... ara que en parlem... no gosaria manllevar-vos diners 

per portar la nena a la vila... però... els metges... són cars... ja se sap... i... 
 
L’amo: I ara! Diners? Ja veig que aneu curt de diners. Per diners no quedaríem 

pas... (Fent gest de treure’s la cartera) La salut és el primer. Però... si un dia 
baixeu al notari... fem papers... un préstec, us el puc fer... més endavant... ja 
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ho trobaríem... res, a canvi de jornals... o d’un tros de bosc... Ja sabeu que 
m’agrada tenir-ho tot lligat, ben lligat... 

 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
Pare: Perdre jornals...? Ja anem molt justos...  
Jeroni: (Esverat, dirigint-se al seu pare) Que vendreu el bosc? I d’on traurem la 

llenya per a la llar de foc...? 
 
L’amo: Sí, sí, tot costa prou.. però ja sabeu que... m’agrada tenir-ho tot lligat, 

ben lligat... 
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
Jeroni: I una mica de glaç, nostramo? Li calmaria la febre... podem obrir el pou 

del glaç. 
 
L’amo: (Mostrant al noi la gran clau i la cadena, sospesant-les, fent-les dringar) 

Mira, vailet, quan siguis gran aprendràs a fer tractes, són la base dels 
negocis! (Balancejant la clau hipnòticament davant els ulls d’en Jeroni, que 
prova d’agafar-la) Amb ton pare vam quedar que, quan es tanca la porta del 
pou, no es pot obrir per res, per res de res! De fa segles, aquest és el tracte 
amb els qui guarden la clau del pou! Ho sents? Ho entens? (Amenaçant, 
assenyalant amb el bastó) El teu pare ja sap que m’agrada tenir-ho tot lligat, 
ben lligat... 

 
(El pare agafa la clau que li dóna l’amo i la deixa sobre el banc) 
 
Pare: (Assentint amb desgana) Sí, sí... ben lligat, ben lligat... tot ho teniu ben 

lligat... estem ben lligats... 
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
Jeroni: Però, la meva germana... només ens fa falta una mica de glaç, 

senyor... 
 
L’amo: (Tustant el noi amb el bastó) Ai! El glaç! El tindràs, el tindràs... serà a 

l'estiu, llavors el glaç va car, molt car! (Fent dringar la cadena i la clau) És el 
moment de vendre'l! Ho entens, vailet? De moment, aquí teniu la clau... us la 
confio..., com cada any. Mira, la clau, la deixaré aquí penjada... (Penja la 
cadena amb la clau en un lloc elevat i visible) Com que tu també treballaràs 
per a mi, pots començar avui! Què te'n sembla? Tu procuraràs que ningú 
toqui la clau, oi? Així, tu i jo tindrem un tracte, un negoci. (Amenaçant, 
punxant-lo amb el bastó) Tot quedarà ben lligat entre tu i jo, vailet. Tu també 
has de saber que m’agrada tenir-ho tot lligat, ben lligat... 
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Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 
No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 

 
(L'amo surt d'escena, caminant satisfet, sense acomiadar-se)  
 
Pare: Malparit d’amo! Tot ho vol ben lligat, ben lligat... lligat? Amb la corda es 

pengi!  
 
Jeroni: (Amb falsa il·lusió, assenyalant la nena) Del que guanyi treballant per 

l’amo, li’n compraré gel!  
 
Pare: No te n‘adones que treballaràs de franc? Amb els seus diners, tot just 

pagaràs el seu glaç. Tot és fam i misèria! Només fam i misèria! No ens en 
sortirem… Només fam i misèria! 

 
(El pare acotxa la nena amb una manta. S’abriga posant-se una altra manta a 
les espatlles, apaga el fanal amb un bufet i se’n va a dormir. La nena estossega 
de tant en tant) 
 
Jeroni: Bona nit, pare. Descanseu, ja em quedo amb la nena. 
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Escena cinquena 
Somni 
 Veus en off    Mare (esperit)  

  Avi (esperit)  
 Jeroni  
 Nena  

 
 
(Sons nocturns o tenebrosos: udols, mussols, campanes lúgubres. Boira) 
 
(En Jeroni s’asseu a la cadira, capficat, vetllant la nena, que es remou 
neguitosa al jaç, fins que ell mateix s’adorm, braços plegats damunt la taula. 
Entren l’esperit de la mare i l’esperit de l’avi. Rondant al voltant d’en Jeroni 
intenten parlar amb ell, amb veu muda, gesticulant. Els esperits li deixen la clau 
i el fanal apagat damunt la taula) 
 
Mare (esperit): (Agenollant-se prop de la nena, estirant-se els cabells i el 

sudari, assenyalant la nena amb desesper. A en Jeroni, boquejant amb veu 
muda) Mira la nena! No esperis! No esperis! Es mor! Es mor! 

 
Avi (esperit): (A en Jeroni, boquejant, amb veu muda i assenyalant el pou i 

posant-li la clau damunt la taula) Fes-ho ara! Pren la clau! Ves al pou! Porta 
el glaç! Fes-ho ara! Pren la clau! Ves al pou! Porta el glaç! 

 
(En Jeroni, adormit, mou un braç i fa caure la clau i la cadena, que fan 
terrabastall. Es desperta sobresaltat, es frega els ulls i mira la clau amb 
incredulitat. Els esperits, que envolten la nena, se n’acomiaden i se’n van quan 
la nena es desperta pel soroll) 
 
Nena: (Estossega) La mama em crida? Mama? Mama? (Estirant els braços 

estossega i tremola) No em deixis... (Mira al voltant i abraça la nina) 
 
Veus en off: (Eco, veu infantil) No em deixis... No em deixis... No em deixis... 
 
(En Jeroni mira i palpa amb estranyesa el fanal i la clau. Encén l’espelma del 
fanal amb els llumins i s’apropa a la nena per a consolar-la) 
 
Jeroni: (Abraçant la germana i apropant-la a la llar de foc) Jo no et deixaré... Jo 

no et deixaré... Estàs roent de febre. Necessitem el glaç i ha de ser ara. Te’n 
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portaré, de glaç, i et curaràs. (Alçant-se decidit i desaferrant-se de les mans 
de la nena) Només serà un moment. Ara torno... tornaré... tornaré... 

 
(En Jeroni s’abriga amb una manta a les espatlles. Agafa el fanal i la clau. Es 
mira la clau, mira la nena, mira al voltant amb suspicàcia i pren la decisió de 
marxar cap al pou del glaç. Surt d’escena pel lateral contrari al pou caminant de 
puntetes. L’escena queda en penombra, només il·luminada per la flama de la 
llar o d’una espelma que en Jeroni deixa encesa) 
 
Nena: (Estossega) La mama em crida? Mama? Mama? (Estirant els braços 

estossega i tremola) No em deixis... No em deixis... No em deixis... 
 
(La nena es desabriga i es lleva, ronda per la cuina arrossegant la manta, 
somicant, estossegant i tremolant. Després segueix el seu germà. La nena 
recula per recercar entre el jaç la nina que s’havia descuidat. Agafa la nina i, 
arrossegant la manta, surt d’escena. L’escenari queda buit. Sons nocturns o 
tenebrosos: udols, mussols, campanes lúgubres. Boira. Foscor) 
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(Soroll de vent. Soroll de degoteig. En Jeroni entra en escena pel costat on hi 
ha el pou del glaç. L’única llum del fanal il·lumina l’escena. En Jeroni fa una 
volta per l’escenari al voltant del pou. Cada vegada que sent les veus s’atura i 
s’arrupeix espantat. Avança amb indecisió cap a la porta) 
 
Veus en off: (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... (Eco) Males 

terres... Males terres... (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... 
(Eco) Males terres... Males terres... 

 
(Apagant el fanal i deixant-lo a terra, s’arrupeix i es tapa les orelles) 
 
Jeroni: Qui sou? Calleu, calleu! No us vull sentir! 
 
(En Jeroni escolta i es torna a tapar les orelles quan sent més veus)  
 
Veus en off: (Veu infantil somicant) No em deixis... No em deixis... (Eco) No 

em deixis... No em deixis... 
 
(En Jeroni, tot nerviós, torna a encendre el fanal, busca la clau i obre la porta 
del pou mentre vigila rere seu amb suspicàcia. Silenci. Després, soroll de vent. 
Soroll de degoteig. Entra al pou. Las nena apareix pel costat de l’escenari 
oposat al pou. D’esma, esllanguida arrossega la manta i la nina, somica i 
tremola. De fons sona “Nen del bosc”, de Bikimel) 
 
Nena: (Veu infantil somicant) No em deixis... No em deixis... (Eco) No em 

deixis... No em deixis... 
 
(En Jeroni, en sentir la veu, s’amaga entre les andròmines de dins el pou. La 
nena ronda per l’escenari amb la mirada perduda, es fixa en la porta oberta del 
pou, deixa caure la manta davant la porta i hi entra. Ronda ensopegant entre 
les andròmines i surt endinsant-se entre les tramoies) 

 
Escena sisena 
Desolació 
 Veus en off  

 Jeroni    Nena  
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Escena vuitena 
Pany i forrellat 
 Veus en off  

 Jeroni    Avi (esperit)  
  Nena  

 
 
(En Jeroni surt de darrera les andròmines, camina amb cautela il·luminant-se 
amb el fanal alçat, el deixa sobre alguna andròmina i alça els braços) 
 
Jeroni: (A si mateix, mentre palpa amb deler) Glaç, glaç! Tant com en vulgui! 

Gel arreu! Munts de pans de glaç. Fred! Fred! Tant fred que s’enduria les 
febres. Tones de glaç! Que es fondrà al sol de l’estiu... com llàgrimes entre la 
pluja...  

 
Veus en off:: (Veu infantil somicant) No em deixis... No em deixis... (Eco) No 

em deixis... No em deixis... 
 
(En Jeroni recull l’eina i, delerós, pica el glaç; cauen per terra trossos de glaç 
que recull i guarda dins la gorra) 
 
Jeroni: (A si mateix) Glaç... una mica més... una mica més... per si torna la 

febre... més, un xic més, ja el pagaré fent jornals.  
 
(En Jeroni arrapa la gorra plena de gel contra el pit, com un tresor. Agafa el 
fanal i fuig del pou caminant amb peus de plom, girant-se per veure d’on vénen 
les veus) 
 
Veus en off:: (Veu infantil somicant) No em deixis... No em deixis... (Eco) No 

em deixis... No em deixis... 
 
Jeroni: (A si mateix) L’avi sempre deia que robar per necessitat no és robar. 

Però jo no vull pas robar... Si treballo de franc per nostramo serà com si li 
hagués comprat, no? Si amb el que cap a la gorra en faig prou..., ben tapat, 
que no es fongui, i... cap a casa. 

 
Veus en off: (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... (Eco) Males 

terres... Males terres... (Veu greu) No us quedeu a les obagues fosques... 
(Eco) Males terres... Males terres... 



On s’amaga la por                                                                                                                 Lluís Solé i Perich - 2015  

 19

 
(En Jeroni s’atura fora la porta en sentir veus: unes vénen de dins el pou, 
d’altres, de fora. En Jeroni deixa la gorra i el fanal a terra, s’agenolla davant la 
porta, agafa la clau i s’afanya a tancar-la) 
 
Jeroni: (A si mateix) Cal que tanqui bé. Que no es noti... Et porto glaç! Et porto 

glaç! No pateixis... no pateixis més... 
 
(En Jeroni s’apressa a marxar i surt d’escena per l’altra banda mentre la nena 
entra en escena dins el pou. Va cap a la porta closa i la palpa per dins tot 
plorant amb desesper. La nena queda sola a l’escenari, dins el pou, palpant les 
parets per sortir) 
 
Nena: (Veu infantil somicant. La veu es va apagant fins a morir) No em deixis... 

No em deixis... (Eco) No em deixis... No em deixis... 
 
(Mentre plora i gemega, la nena s’arrupeix i mor davant la porta, desplomant-
se, aferrada a la nina. Silenci. Sona “Nen del bosc”, de Bikimel. Apareixen els 
esperits de la mare i de l’avi. S’agenollen, la mare es posa el cap de la nena a 
la falda i l’acarona. Els esperits deixen la nena asseguda, mig incorporada, i se 
n’allunyen unes passes; la criden amb gestos, i amb veu muda. La nena s’alça 
amb dificultat i els segueix, abandonant la nina a terra o en un lloc ben visible. 
L’agafen de les mans i se l’enduen fora d’escena. Silenci. De fons sona “Nen 
del bosc”, de Bikimel) 
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Escena novena 
Ni Déu 
 Veus en off  

 Amo    Pare    Jeroni  
 
 
(Llum creixent. Apareix l’amo tot passejant, xiulant o taral·lejant i mig dansant. 
S’eixuga la suor de la cara i del coll amb un mocador. El pare i en Jeroni 
segueixen l’amo compungits, capjups, amb les gorres contra el pit) 
 
Amo: (Joiós, flairant l’aire, alçant els braços) Aire de primavera! Ja fa calor! 

Calor, calor! M’agrada que la gent tingui calor! (Fregant-se les mans) Farem 
tants cèntims amb el glaç! (Al pare i a en Jeroni) Què feu amb aquesta cara 
d’ensopits? 

 
Pare: Nostramo, a casa nostra ja no hi tornarà haver mai més escalfor ni 

alegria... sense la nena. Maleïdes febres... 
 
(En Jeroni recull la manta que la nena va deixar caure davant la porta del pou, 
s’hi abraça i s’hi eixuga les llàgrimes, el pare el consola posant-li la mà a 
l’espatlla) 
 
Amo: (Falsament sorprès) Ah! Les febres? No se’n va refer? Les febres... les 

febres...  
 
Pare: (Negant amb el cap, sanglotant) En el seu deliri de febre es va escapar 

de casa... 
 
Jeroni: (Eixugant-se les llàgrimes amb l’avantbraç) Era de nit i es degué perdre 

pel bosc... 
 
Pare: La vam buscar tot l’hivern... 
 
Jeroni: Mai la vam trobar...  
 
Pare: (Mostrant-li la flassada) Només la seva manta... 
 
Jeroni: (Assenyalant) Davant la porta del pou... 
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Pare:Cremava de febre...  
 
Jeroni: Necessitava tant el glaç... 
 
(L’amo es fa el desentès. Es torna a eixugar la suor i els ofereix el mocador 
suat perquè s’eixuguin les llàgrimes. Ells refusen el mocador) 
 
Amo: Ai, noi! No sabem el dia ni l’hora... si era el seu destí... ves a saber, no ho 

sap ni Déu. 
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
Amo: Hi ha desgràcies que no tenen remei... que no les entén ni Déu. 
 
(En Jeroni, irat, es desempallega del braç del seu pare i s’enfronta a l’amo) 
 
Jeroni: Sí que tenien remei, les febres... (Acusador assenyalant el pou) el 

glaç... el glaç les cura! 
 
Amo: (Molest, menystenint-lo) El glaç? El glaç! Tu i el glaç! Ni que tu merdós 

fossis metge! Del glaç no te’n vull sentir a parlar fins que sigui moment de 
vendre’l. Tot ho arreglaries amb glaç, tu. Encara gràcies que et deixi treballar 
al pou... (Desconfiat) Tu, vailet, no hauràs pas... (Sobtadament autoritari, 
d’esquena al noi, estenent la mà) Vailet! La clau! Porta la clau! De seguida, 
porta la clau, et dic! 

 
(En Jeroni se sobresalta, dubta un moment, tement que la seva incursió al pou 
sigui descoberta i, finalment, li lliura la clau. Va reculant, estirant el seu pare per 
una màniga fins que surten d’escena. L’amo es desentén d’ells i es planta 
davant el pou i tusta la porta amb el bastó per comprovar si està tancada) 
 
Amo: (Desconfiat, inclinant-se davant la porta del pou) Vejam, vejam... Sí 

senyor, el pou del glaç sembla està ben tancat, ben tancat. Tal com cal. No 
sembla pas que l’hagin obert... no... Sempre ho dic, jo. Fins a l’estiu, el pou 
del glaç, no l’obre ni Déu! Ni Déu! 

 
(Tro. Baixa la intensitat de la llum) 
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Escena desena 
Esperits en dansa 
 Veus en off  

 Amo    Nena (esperit)    Mare (esperit)  
  Avi (esperit)  

 
 
Amo: Només jo puc obrir el pou. (Desconfiat) Hi faré un cop d’ull... val més. Cal 

tenir-ho tot ben lligat, ben lligat...  
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
(L’amo creu sentir veus i mira al voltant que no l’espiï ningú. Apareix dins el pou 
l’esperit de la nena, després el de la mare i el de l’avi. Cadascun deslliga o 
agafa una corda de les que hi ha al pou. Es queden palplantats i, tot seguit, a 
nena avança cap a la porta, hieràticament. Obre la porta o hi passa pel costat. 
Soroll de vent)  
 
Amo: (Fregant-se els braços) Quina gelor que sento... tan bon dia que feia... 
 
Nena: (Veu infantil somicant. L’assenyala acusadorament amb un dit) No em 

deixis... No em deixis... (Eco) No em deixis... No em deixis... 
 
Amo: (Amb esglai) Ah! I tu qui ets? Com se t’acut obrir la porta? Qui t’ha deixat 

entrar al pou del glaç? Que no saps que el glaç és meu? És meu! Que no 
dius res? 

 
Nena: (Veu infantil somicant. L’assenyala acusadorament amb un dit) No em 

deixis... No em deixis... (Eco) No em deixis... No em deixis... 
 
(Els esperits de la mare i de l’avi avancen cap a la porta, hieràticament. Obren 
la porta o hi passen pel costa, d’un en unt. Soroll de vent) 
 
Amo: (Amb esglai, als altres esperits) Ah! Qui sou vosaltres? Què hi feu aquí? 

Què voleu de mi? 
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(Els esperits avancen assenyalant acusadorament l’amo. L’amo fa passes 
enrere. Els esperits dansen en silenci fent voltes i voltes, impedint-li la fugida. 
Van lligant-lo amb cordes que es van passant)  
 
Amo: (Amb veu tremolosa) Deixeu-me, deixeu-me. Què voleu? No em feu mal. 
Marxeu, marxeu. Teniu. Teniu. Agafeu el que vulgueu, però deixeu-me. Teniu. 
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
(L’amo queda garratibat oferint la clau. L’esperit de la nena li pren la clau que 
duu a les mans, els altres esperits li prenen el barret i el bastó) 
 
Veus en off: Estàs lligat... Estàs lligat... (Eco) Lligat al teu fat... Lligat al teu fat! 

No pots fugir... No pots fugir... (Eco) Lligat al destí... Lligat al destí! 
 
(Llum crepuscular. Els esperits s’enduen l’amo lligat, estirant un cap de la corda 
i empentant-lo suaument quan intenta resistir-se o quan s’agenolla implorant 
pietat. Tots surten d’escena. Música angoixant o campanes amb toc de difunts. 
Escenari buit durant uns instants) 
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Escena onzena 
Final 
 Veus en off  

 Amo (esperit)    Nena (esperit)  
 
 
(Música angoixant o campanes amb toc de difunts. Apareix a l’escenari del pou 
l’esperit de l’amo. Un personatge prèviament caracteritzat substitueix l’amo viu 
que acaba de sortir d’escena. Un focus l’il·lumina. És una ànima damnada, un 
mort vivent, una desferra humana. Pàl·lid, esperrucat i descalç. Vesteix roba 
espellifada, gastada, esblanqueïda, polsosa, enteranyinada i bruta: camisa 
blanca descordada i estripada, pantalons estripats. Va entortolligat de cordes i 
amb les mans lligades aferrant el barret, el símbol de poder que l’identifica com 
a l’amo. Camina lentament, cansadament, arrossegant els peus, geperut i 
capjup, derrotat, condemnat eternament a voltar l’interior o l’exterior del pou. 
Espantat, tremolós, penedit, suplicant i advertint, murmura una lletania 
inacabable tot mostrant al púbic les mans lligades. S’agenolla en un racó, 
capjup, derrotat, sempre mostrant les mans lligades) 
 
Amo: (Advertint, fúnebre, panteixant) Estem lligats... i ben lligats... Lligats al 

destí, no en podem fugir... Estem lligats... i ben lligats... Lligats al destí, no en 
podem fugir... 

 
(Reapareix l’esperit de la nena per l‘altra banda. Sola, deambula capjupa, amb 
un braç estirat mostra com un trofeu la clau del pou del glaç que penja de la 
cadena. Amb l’altra mà aferra un cap de corda que arrossega rere seu. 
Xiuxiueja i murmura)  
 
Nena (esperit): (Espantada, penosa) No em deixis... no em deixis... no em 

deixis... (Pausa i silenci) 
 
(S’atura, es gira lentament cap al públic,alça el cap i amb el braç estirat que 
sosté la clau assenyala amenaçadorament en diverses direccions, a diverses 
persones) 
 
Nena (esperit): (Apujant el to de veu, amb desesper) No em deixis... no em 

deixis... no em deixis... (Pausa i silenci) 
 
(Sobtadament, alça la mà que aferra la corda, mostrant-la)  
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Nena (esperit): (Rabiosa, amenaçadora, mastegant les paraules) No em 

deixis... o et vindré a buscar! 
 
(Tro. Baixa la intensitat de la llum. Sona “Cançó a Mahalta”, de Màrius Torres) 
 
(Final alternatiu: L’esperit de la nena s’enduu l‘amo o l’esperit de l’amo tot 
estirant la corda que li lliga les mans. Surten tots dos d’escena repetint la 
lletania fúnebre: Estem lligats... i ben lligats... Lligats al destí, no en podem 
fugir... Estem lligats... i ben lligats... Lligats al destí, no en podem fugir... ) 
 
 

( Teló )
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On s’amaga la por 
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
 
 
 
Escenari:  
 
Negra nit, penombres i llums de llànties i d’espelmes. Feix de llum enfocant el 
personatge que domina l’escena. Sons nocturns o tenebrosos: udols, mussols, 
campanes lúgubres. Boira.  
 
A la dreta, la cuina de La Ferreria de Vilanna, una casa del segle XVIII: unes 
cadires de balca i una taula vella amb una espelma, un fanal, coberts per a tres 
persones, una ampolla o un porró de vi, una gerra, un pa; un banc, unes 
mantes i uns coixins fan un jaç a terra. La flama pampalluguejant entre els 
troncs que formen una llar de foc.  
 
A l’esquerra l’espai buit on es muntarà en directe el segon decorat, el pou del 
glaç de Vilanna: una porta ferrada, emmarcada per un mur de pedra o un bosc 
hivernal glaçat. L’interior del pou del glaç de Vilanna: unes escales de tisora, de 
fusta, tres o més cordes gruixudes, caixes, cistells, cabassos, galledes, parpals 
i eines de mànec: pics, pales... Un fons de caramelles o de piles de blocs de 
gel o un mur de pedra.  
 
Les escenes del pou i de la cuina podrien quedar separades per una tanca 
vegetal feta amb branques clavades en testos o recipients) 
 
 

 

  
 

 
 

Pou del glaç de Vilanna (Solé, 2015) 
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Personatges 
 
Jeroni: Noi adolescent, temorós, insegur. Calçons, camisa i armilla o gipó amb 

caputxa. Gorra antiga. Calçat amb espardenyes o descalç. Porta una 
espelma o un fanal a les mans i la clau de la porta del pou del glaç. Corprès 
per les tres pors universals: La por a perdre el que tenim, la por al 
desconegut i la por a la mort. Preocupat per les febres incurables de la seva 
germana petita, actua pel seu compte robant de nit un tros de glaç, un 
producte car i valuós, que es guarda en immenses quantitats al pou del glaç 
de Vilanna, propietat de la família Sabatés, burgesos de Girona. 

 
Pare: Vell, amargat, desencantat de la vida, rendit al destí. Calçons, camisa i 

armilla o gipó amb caputxa. Gorra antiga. Calçat amb espardenyes. Porta 
una bosseta de monedes a les mans. 

 
L’amo, Sr. Sabatés: Burgès de Girona. Fred, malànima, gasiu, altiu, 

desconfiat. Americana, corbata o llaç, elàstics, barret. Porta la clau del pou 
lligada a una llarga cadena, un bastó de passeig, fa dringar les monedes 
d’una bossa. Vol tenir-ho tot ben lligat i assegurat. 

 
L’amo, Sr. Sabatés (esperit): Personatge optatiu. Una ànima damnada, un 

mort vivent, una desferra humana. Pàl·lid, esperrucat i descalç. Vesteix roba 
espellifada, gastada, esblanqueïda, polsosa, enteranyinada i bruta: camisa 
blanca descordada i estripada, pantalons estripats. Camina lentament, 
cansadament, arrossegant els peus, geperut i capjup, derrotat, condemnat 
eternament a voltar l’interior o l’exterior del pou. Espantat, tremolós, penedit, 
suplicant i advertint, murmura una lletania inacabable. Va entortolligat de 
cordes i amb les mans lligades aferrant el barret, el símbol de poder que 
l’identifica com a l’amo. 

 
Nena: Germana petita d’en Jeroni. Pateix les febres terçanes incurables 

(malària) que li provoquen deliris nocturns. Estossega, tremola, somica, parla 
i camina en somnis. Camisa de dormir blanca i vaporosa, diadema de flors. 
S’abriga amb una manta. Descalça. Porta una nina a les mans i/o un coixí. 

 
Nena (esperit): Germana petita d’en Jeroni. Esperit. Estossega, tremola, i 

somica. Camisa de dormir blanca, bruta de fang i estripada, esperrucada. 
Descalça. Maquillatge pàl·lid. Porta la clau del pou penjada al coll amb una 
llarga cadena. 

 
Mare (esperit): Estossega, tremola, i somica. Camisa de dormir blanca, bruta 

de fang i estripada, esperrucada. Coberta amb llargs vels blancs de cap a 
peus. Descalça. Maquillatge pàl·lid. Tires de vels blancs esquinçats a les 
mans i/o un retrat emmarcat de la nena. 

 
Avi (esperit): Vell, malalt, encorbat. Camisa fosca i calçons espellifats, gorra, 

tot empolsinat blanc. Calçat amb espardenyes o descalç. Maquillatge pàl·lid. 
Porta un bastó a les mans. 
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Veus en off (2 o més): Formen un cor fora d'escena o en un lateral; a la 
manera del cor en les tragèdies gregues. Amb veus infantils o greus, a 
vegades xiuxiuejant, a vegades contundents, fan eco des de l’ultra món, 
avisant i anunciant el destí. Poden ser els esperits de la mare, l’avi, la nena i 
l’amo. Vestits amb sudaris, túniques blanques esfilegassades i el rostre i el 
cap cobert de vels. 

 
Jornalers del pou del glaç (2 o més): Camisa, pantalons i gorra. Descalços o 

amb espardenyes. Munten el decorat del pou. Algun s’il·lumina amb un fanal. 
 
Encarregat botzinaire: Malcarat, impulsiu. Dirigeix, gesticula, mana, res li està 

bé i tot ho vol canviar de lloc. Camisa, armilla, pantalons, mocador de coll i 
gorra, ben calçat. Parla amb un cigarret a la boca i se’l treu per cridar. Porta 
una vara a les mans per amenaçar els jornalers, però els pica a cops de 
gorra. 

 
Encarregat poca-solta: Foteta, calmós, desconfiat. Camisa, armilla, pantalons, 

mocador de coll i gorra, ben calçat. Vagueja assegut i fent nosa entre les 
andròmines, mentre embolica una cigarreta, llesca una barra de pa i una 
llonganissa i beu a tall d’ampolla, tot convidant l'altre encarregat a fumar, a 
menjar i a beure. 

 
Comptable del pou del glaç: Desconfiat, ho inspecciona i ho anota tot. 

Americana, camisa i llaç, ben vestit i clenxinat. Porta un grapat de fulls a les 
mans i un llapis a l'orella. Quan no escriu, amb una navalla fa punxa al llapis. 
També porta monedes a les butxaques per a pagar els jornals. 

 
Tècnics (2): Fan els sorolls i efectes especials des de les bambolines. 
 

 
 

Serrant pans de glaç a les basses del molí de l'Avencó l'any 1958 
(Ernest Costa / Ramon Fitó, 1993) 
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Escenografia  Attrezzo  Vestuari especial 
1 taula vella 
2 cadires de balca 
1 banc 
1 coixí 
1 saca 
1 cistell 
1 cabàs 
1 galleda metàl·lica 
2 escales de tisora de fusta 
1 porta ferrada 
X decorat pintat (opcional) 
X caixes grans  
X eines: serra, xerrac, pics, 

pales, parpals... 
X tanca de recipients o 

testos amb branques 

 1 clau antiga grossa 
1 cadena metàl·lica llarga 
1 nina de drap grossa 
3 cordes llargues 
2 fanals 
1 espelma 
1 capsa de llumins 
1 llapis 
1 navalla per fer punta 
X fulls de paper 
X draps i gases vaporoses 
1 recipient d’argila (aigua) 
1 porró 
2 ampolles 
1 gerra 
3 plats, gots i coberts 
1 pa de quilo 
1 barra de pa 
1 llonganissa 
1 ganivet de tallar pa 
1 retrat de nena emmarcat 
2 bossetes amb monedes 
X troncs de llenya 
2 cigarrets 
 

 3 mantes 
2 camises de dormir brutes 
1 camisa de dormir neta 
1 llençol 
4 armilles 
X camises 
X calçons 
X gorres, boines o barretines 
X espardenyes de beta 
1 barret 
2 americanes 
X abrics vells 
X bufandes 
1 corbata 
1 llaç de coll 
1 mocador de coll 
1 elàstics 
2 vares o bastons 
X maquillatge blanc i negre 
X pols de talc 
X vels blancs 

 
 

Pou del glaç de Vilanna  
(Solé, 1992) 

 

Eines d’empouar glaç, conservades a 
cal Carabrut de Castellterçol 

(Pladevall, 1989) 
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No em deixis... 
La llegenda del pou del glaç de Vilanna 

 
 

(Guió radiofònic) 
Indicacions tècniques 

 
E 

efecte sonor oral/manual/ ràfega/cop 
F 

fusió 
S 

sintonia 
C 

cortina 
2P 

segon pla 
 

 

 

 Localització, escenografia i caracterització 
 
(Escenari: Negra nit, penombres i llums de llànties d’oli i d’espelmes. La 
Ferreria, una casa del segle XVIII: dormitori, entrada, escales i carbonera. El 
bosc hivernal glaçat. Exterior i interior del pou del glaç de Vilanna) 
 
 

Protagonistes 
 
Jeroni: Noi adolescent, temorós, insegur. Calçons, camisa i armilla o gipó amb 

caputxa. Gorra antiga. Calçat amb espardenyes o descalç. Porta una espelma 
o un fanal a les mans i la clau de la porta del pou del glaç. Corprès per les 
tres pors universals: La por a perdre el que tenim, la por al desconegut i la 
por a la mort. Preocupat per les febres incurables de la seva germana petita, 
actua pel seu compte robant de nit un tros de glaç, un producte car i valuós, 
que es guarda en immenses quantitats al pou del glaç de Vilanna, propietat 
de la família Sabatés, burgesos de Girona. 

 
Nena: Germana petita d’en Jeroni. Pateix les febres terçanes incurables 

(malària) que li provoquen deliris nocturns. Estossega, tremola, somica, parla 
i camina en somnis. Camisa de dormir blanca i vaporosa, diadema de flors. 
S’abriga amb una manta. Descalça. Porta una nina a les mans. 

 
 

Repartiment 
 
Pare: Vell, amargat, desencantat de la vida, rendit al destí. Calçons, camisa i 

armilla o gipó amb caputxa. Gorra antiga. Calçat amb espardenyes. Porta 
un retrat de la seva dona a les mans. 

 
L’amo, Sr. Sabatés: Burgès de Girona. Fred, malànima, gasiu, altiu, desconfiat. 

Americana, corbata o llaç, elàstics, barret. Porta la clau del pou lligada a una 
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llarga cadena, un bastó de passeig, fa dringar les monedes d’una bossa. Vol 
tenir-ho tot ben lligat i assegurat. 

 
Veus en off (2 o més): Formen un cor fora d'escena o en un lateral. Poden ser els 

esperits de la mare, l’avi, la nena i l’amo. Vestits amb sudaris, túniques 
blanques esfilegassades i el rostre i el cap cobert de vels. Amb veus 
infantils o greus, fan eco des de l’ultra món, avisen i anuncien el destí, a 
vegades xiuxiuejant, a vegades contundents. 

 
 

Cançó a Mahalta 
 

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  
Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 

 
No podem acostar les nostres vides calmes:  

entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. 
 

En els meandres grocs de lliris, verds de pau,  
sento, com si em seguís, el teu batec suau. 

 
I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,  
de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. 

 
Lletra: Màrius Torres  

 
Música: Espiral D'Embulls. 

Produccions Blau. Música de les Balears. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVtDMfRwAoI Veu femenina 
https://www.youtube.com/watch?v=CW-t06Z2too Veu femenina 

http://musicaq.net/descargar_musica/espiral-d-embulls-1.html mp3 
 

Música: Lluís Llach 
 

http://www.youtube.com/watch?v=03XqImlUkYo Lyrics 
http://www.youtube.com/watch?v=PCvL6Dvq6Dc Imatges 

http://www.lluisllach.cat/espanol/cancomahalta.htm Pàgina oficial, lletra 
 

Efectes especials: 
https://www.youtube.com/watch?v=f9gZcuKq4FI 

Pandora's Music Box By Nox Arcana. Música angoixant 
https://soundcloud.com/el-miserable/scary-sound-funeral-bell 

Campanes, toc de difunts 
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No em deixis... La llegenda del pou del glaç de Vilanna 
 

Escena 1 L’amo 
 

Control, efectes, acotacions Veu 
  
C Sintonia ràdio DPM  
FE Xeric de porta que s’obre   
 Veu en off / narrador: Ràdio DPM presenta:  
FE Vent  
 Veu en off / narrador: La llegenda del pou del glaç de Vilanna. 
E Cop de porta pesada que es tanca  
E Cops de martell sobre metall  
 Amo: Ah Maria! Que hi ha algú a la ferreria? Ah Maria! Ah Maria! 
 Ferrer: Qui demana? Ospa! Nostramo! Dispenseu. Amb el repic 

del mall no us sentia. 
 Amo: Ferrer, us porto a guardar la clau del pou del glaç. 
FE Dring metàl·lic  
FE Es frega les mans escalfant-les Ferrer: Quin hivern tan fred que ha fet, vatua l'olla! Brrrr! Però, 

nostramo, vam emplenar fins dalt el pou del glaç! Eh, eh!  
 Amo: Prou que ho he vist. Ferrer, us heu ben guanyat el jornal. 
E Soroll de monedes sobre la taula  

 
Ferrer: Eh, eh! No passeu ànsia, nostramo, que guardarem bé la 
clau. Ara crido el vailet que l’amagui a la carbonera. Jeroni! 
Jeroni! “Casum” el vailet! Baixa, que hi ha l’amo. Deixa estar ta 
germana... 

 Amo: Que li passa res a la nena? 
 Ferrer: Llamp me mati! Té les febres terçanes. M'ha agafat el 

mateix que la dona, Déu l'hagi ben perdonada.  
E Corredissa, esbufecs  
 Ferrer: Tu, Jeroni, que no has de venir quan et crido? 
FE Plantofada Jeroni: Ai! 
 Ferrer: Ni “ais” ni cebes! Es diu: hola, quan arriba algú! 
FE Plantofada Jeroni: Au! 
 Ferrer: Que no t'he dit que hi ha nostramo? 
 Jeroni: És que la nena...  
 Ferrer: La nena, la nena... si déu vol, ja es curarà. Hem d’estar 

pel que hem d’estar. 
 Jeroni: Però és que la nena... té molta febre, delira, no la sentiu?  
FE Plors, gemecs, tos Nena: No em deixis, no em deixis... 
(Rude amb el noi. Afalagador amb 
l’amo) 

Ferrer: Tu, vailet, fas cas de tothom... menys de mi! Perdoneu, 
nostramo, que us fem torbar. Aneu, aneu... que el pou queda 
tancat a pany i clau. Ningú tocarà ni un glaçó, oi vailet? 

 Jeroni: Bona nit, nostramo. No passeu ànsia. 

FE Copets a l’espatlla o a la galta 
Nostramo: Bona nit, nano, guarda’m bé la clau del pou. Ens 
veurem a principi d’estiu, quan el gel va car, quan el 
desempouem ja et guanyaràs el jornal, com un home. Té. 

E Moneda que dringa  
FC Vent  
E Porta que es tanca, clau que gira al 
pany  
  
SC Cançó a Mahalta- Màrius Torres Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  

Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 
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No em deixis... La llegenda del pou del glaç de Vilanna 
 

Escena 2 Febre 
 

Control, efectes, acotacions Veu 
  
FE Mussol, sons nocturns de bosc  

FE Tos i xiuxiueig que s’apropa Nena: (Veu apagada) No em deixis... no em deixis... (Crit) No 
em deixis! 

E Corredisses  
 Jeroni: Sssssst! No cridis, germaneta. Sssssst! En Jeroni no et 

deixarà. Vinga, torna al teu llit.  
FE Tos (plor, angoixa, xiuxiueig) Nena: No em deixis... no em deixis...  
 Jeroni: Verge Santíssima! Estàs roent de febre. Necessitem 

gel, només n’hi ha al pou del glaç, n’hauré d’anar a buscar. 
 Nena: No em deixis... no em deixis...  
(Nerviós) Jeroni: Torno de seguida, busco una llàntia... 
FE Obre molts calaixos  
 Jeroni: Em sé el camí del pou, travesso el bosc i torno... 
E Intenta encendre un llumí 
repetidament  
 Nena: No marxis... no em deixis...  
 Jeroni: Sssssst! Que no ens senti el pare. Queda’t al llit... 
E Passos sobre fusta que grinyola  
E Porta que xerica  
E Vent  
F 2P Plor F Veu: No em deixis... No em deixis... 
E Mussol, udols, sorolls nocturns  
E Passos apressats sobre fullaraca  
E Silenci i esbufecs  
F 2P Plor F Veu: No em deixis... No em deixis... 
E Passos ràpids xipollejant  
E Silenci i esbufecs  
  
SC Cançó a Mahalta- Màrius Torres Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  

Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 
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No em deixis... La llegenda del pou del glaç de Vilanna 

 
Escena 3 El pou 

 
Control, efectes, acotacions Veu 
  
FE Mussol, sons nocturns de bosc  
E Encén un llumí  
 Jeroni: Que no es torni a apagar la llàntia... quasi sóc al 

barranc del pou. Haig de trobar el pany. 
E Silenci, mussol  
E Clau que gira  
E Porta que xerrica  
E Vent  

 
Jeroni: Apa! Altre cop la llàntia apagada.... quin fred que surt 
del pou... No em foti daltabaix... sort que és ple fins dalt. Aquí 
dins no es veu res... 

E Encén un llumí  
FE Eco Jeroni: Aaaaah! (Eco) Aaaaah...! Aaaaah...! Aaaaah...! (A sí 

mateix) M’ha semblat veure una cara! 
FE Degoteig, eco  
E Vent  
E Zzzzzst! Quelcom passa ràpid o 
fregant  
(Esglai) Jeroni: Eh? Qui sou!? (eco) Sou... Sou... Sou... 
FE Degoteig, eco  

 

Jeroni: Qui hi ha? (Eco) haaaaa... haaaaa... haaaaa... (A si 
mateix) Quin espant! Què són aquelles llumetes? Els blocs de 
gel fan de mirall... veig la flama de la llàntia per tot arreu. Fan 
ombres i siluetes que es recargolen entre els pisos de blocs de 
gel. Val més que m’afanyi. 

FE Rasca el gel frenèticament  
E Silenci i panteix  
 Jeroni: Si agafo gel de l’entrada ho notaran. Aniré fins al fons i 

n’escrostonaré un pa. 
FE Degoteig (eco)  
E Vent  
E Zzzzzst! Alguna cosa passa ràpid o 
fregant  
2P Xiuxiueig (eco) F Veu: No em deixis... (Eco) ...eixis... ...eixis... ...eixis... 
E Encén un llumí  
 Jeroni: Què ha estat això? N’ompliré la gorra, amb aquest glaç 

n’hi haurà prou i no ho notaran. 
E Soroll de picar glaç, eco  
E Silenci  
E Passos arrossegats  
F 2P Panteix tenebrós F Veu: No em deixis... (Eco) ...eixis... ...eixis... ...eixis... 
E Soroll de picar glaç, eco  
 Jeroni: La por em fa sentir veus i passos. No hi ha ningú. Són 

ombres (Cridant) No em feu por! (Eco) ooooo! ooooo! ooooo! 
E Zzzzzst! Alguna cosa passa ràpid o 
fregant  

 Jeroni: Qui m’ha tocat!? (Eco) aaaaat! aaaaat aaaaat! (A si 
mateix) Ja en tinc prou, foto el camp. 
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E Corredisses   
E Terrabastall de ferros, eco  
 Jeroni: Ai! Les eines d’empouar... 
E Encén un llumí  
 Jeroni: Maleït sia! (Eco) Maleït sia...! Maleït sia...! Maleït sia...! 
E Esbufecs  
E Cop de porta pesada, retruny fort  
E Gira la clau al pany  
E Vent  
F2P Xiuxiueig tenebrós F Veu: No em deixis... (Eco) ...eixis... ...eixis... ...eixis... 
E Mussol, udols, sorolls nocturns  
E Passos apressats sobre fullaraca  
E Esbufecs  
E Passos ràpids xipollejant  
E Esbufecs  
 Jeroni: Casa... 
  
SC Cançó a Mahalta- Màrius Torres Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  

Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 
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No em deixis... La llegenda del pou del glaç de Vilanna 

 
Escena 4 Ningú 

 
Control, efectes, acotacions Veu 
  
E Degoteig amb eco  
E Rasca la terra  
E Panteix  
E Plor de la nena  
 Nena: Per què m’has deixat? (Eco) ...aaaaat... ...aaaaat... 

...aaaaat... 
E Rasca la terra  
E Panteix  
E Plor de la nena  
 Nena: Jeroni, deixa’m sortir! Tinc fred. No em deixis... (Eco) 

...eixis... ...eixis... ...eixis... 
  
S Cançó a Mahalta- Màrius Torres Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.  

Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 
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No em deixis... 
La llegenda del pou del glaç de Vilanna 

 
 

(Narració) 
 

A la Ferreria guardaven la clau del pou del glaç. De clau només n’hi havia una i 
de porta també. La porta del pou era massissa i ferrada i només s’obria per fora, molt 
amunt sobre l’abisme fosc on dormia el fred de l’hivern arraulit entre les parets 
rodones, sota la volta de pedra. La porta només s’obria a principi d’estiu, quan els 
amos, la família Sabatés, donaven l’ordre de desempouar glaç i es feien encara més rics 
venent-lo a ciutat.  

En Jeroni de la Ferreria tenia dotze anys quan la seva germana de deu va agafar 
les febres terçanes que s’escampaven pels aiguadeixos del Ter. Les febres duraven tres 
dies i provocaven deliris que es repetien cada vegada més sovint. 

 En Jeroni passava les nits desvetllat, patia veient la seva germana recargolant-se 
roent de febre entre llençols suats mentre cridava i al·lucinava. 

 Una nit, veient l’agonia de la seva germana i la resignació dels seus pares, va fer 
el cor fort i, agafant un fanal, amb l’espelma apagada perquè no el descobrissin, va 
baixar al soterrani on tenien la carbonera de la farga i va desenterrar la clau del pou 
que hi tenien amagada. Volia robar un tros d’aquell glaç tan blanc i compacte, tan fred, 
per calmar la febre de la seva germana.  

Va baixar pel camí fins a les basses i xipollejant per l’aigua fosca es va endinsar 
en l’espessor obscura que amagava l’enorme massa del pou. Va pujar pel camí que 
rodejava el terraplè del pou i es va encarar a la porta.  

La clau va fer girar el pany rovellat amb un carric-carrac escandalós. Tant li feia. 
Era hivern i el vigilant no seria a la barraca de dalt fins al temps de la calor, quan el gel 
anava car. 

Va estirar amb gran esforç la porta pesada que es resistia a girar sobre les dues 
xarneres enferritjades. Per l’escletxa que s’obria es va escapar una bafarada glacial que 
li va llepar la cara. 

Al caire de l’abisme tenebrós que s’obria davant seu, sota la llinda de la porta que 
l’arrecerava de qualsevol mirada, va encendre l’espelma del fanal i, quan el va encarar 
a la negror espessa del pou... una figura humana deformada era davant seu! 

El cor li va fer un salt, va aclucar els ulls i va recular fins al marge del camí. Dins 
el pou ballava una llum somorta... 

Va tenir l’instint de fugir, però, abans de fugir, havia de tancar la porta, el 
descobririen, si no. I la seva germana? No li podia pas fallar. Quin remei li duria? 

— Qui hi ha? – gosà cridar, alçant el fanal. 
— Qui hi haaaaa? Qui hi haaaaa? – va sentir que li repetia una veu cavernosa des 

del fons del pou. 
Li va tremolar el fanal i també va tremolar una llum que hi havia dins el pou. 

Llavors en Jeroni va moure lentament el fanal a dreta i esquerra... va fer un pas cap a la 
porta oberta. Eren el seu fanal i ell mateix que es reflectien als blocs de gel polit i 
cristal·lí. Va recobrar els ànims. Va entrar al pou ple de glaç fins al sostre. Els pans de 
glaç jeien sobre els seus llits de boll i fullaca, la palla humida que trepitjava omplia 
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l’aire d’una sentor de resclosit. Els blocs de glaç eren enormes, pesaven el doble que ell. 
Se n’enduria un tros. Però va pensar que no podia pas escrostonar un bloc de l’entrada, 
ho notarien. Es va endinsar entre els pans de glaç, rere una pila hi havia un forat 
profund, insondable, una escala formada per blocs de glaç baixava recargolant-se cap a 
les tenebres. Segurament li havien deixat per comprovar l’estat de conservació de les 
capes inferiors i per desempouar els nivells més baixos. No hi pensava pas explorar. 

Allà mateix va escantonar un fragment de glaç i el va embolicar amb palla del 
terra i se’l va guardar a la gorra. Acabava de robar, se sentia culpable, però ho feia per 
necessitat. Llavors va sentir la veu de la seva consciència. 

— No em deixis... 
Es va quedar garrativat. Aquella veu no era pas de la seva consciència. Va estar-

se quiet uns segons que se li van fer eterns. S’estava glaçant. Escoltava i només sentia el 
gel que cruixia i es lamentava, per la porta oberta s’escapava la bafarada freda. 
Ressonava el repic d’alguna goteta que es desfeia i moria sobre les fulles seques del 
terra. No, no tot eren gotetes, sentia un trepig sobre les fulles mortes... 

Una bafarada va sortir rera una pila de blocs d’una boca que somicava: 
— No em deixis... 
Hi havia algú al pou! En Jeroni va apagar l’espelma d’un bufet i va córrer a les 

palpentes entre les piles de glaç buscant la porta, va ensopegar amb els ganxos i els 
parpals i les serres i motllos que servien per empouar i enmig d’aquell terrabastall 
encara va sentir:  

— No em deixis...  
Va empentar la porta pesadíssima i la va estampar contra els brancals de pedra 

picada. La foscor i la bogeria van quedar recloses en aquell pou de tenebres. Va passar 
la clau amb mans nervioses i es va apartar de la porta. Una suor freda l’amarava o el 
glaç se li estava desfent. Va córrer cap a casa. 

Va pujar escales amunt, havia de posar el gel que es fonia ràpidament al front 
roent de la seva germana... 

Va desfer el farcell de llençols rebregats i humits... no hi era! La nena no hi era! 
La seva germana, enmig dels deliris nocturns que la desvetllaven, l’havia sentit i 

l’havia seguit. Havia entrat al pou rera seu. El fred del glaç li havia rebaixat la febre i 
l’havia tret del deliri. Debilitada com estava després de tres dies enfebrada, no va ser a 
temps de seguir-lo quan corria buscant la sortida. El cridava amb la seva veueta dèbil: 

— No em deixis...  
Van trobar la nena arraulida als fons de les escales de glaç, els peus descalços 

dins el fang glaçat que es formava al fons del pou, amb les mans garrativades pel fred 
havia descalçat algunes pedres del mur circular. Però rere les pedres només hi havia el 
terraplè espès i inacabable que embolcallava el pou. Havia cavat la seva pròpia tomba. 
Ningú va gosar tornar les pedres a lloc. Quan el pas dels anys va descalçar la terra que 
embolcallava el pou abandonat, va quedar al descobert el forat del mur per on només 
havia pogut escapar l’ànima glaçada de la nena. Avui hi ha una porta. No hi anéssiu 
pas les nits d’hivern quan el baf fred de la nena que busca la sortida del pou emboira 
aquell indret i la seva veu us crida des de la porta:  

— No em deixis... o et vindré a buscar. 
 
(Lluís Solé i Perich, 2010) 


