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Estimada Mercè,  
 
Espero que estiguis bé. Fa temps que vull escriure’t, però no trobo mai el moment. 
Avui dia les cartes són només per a romàntics. Ahir, però, va fer 38 anys que vas 
emprendre el teu últim exili i crec que això és prou significatiu.  
 
Ja saps que penso en tu més del que t’escric. De fet, des de que els dies són més llargs i 
tot és més verd, et recordo a diari. Em disculpo per tutejar-te, és senzillament una 
qüestió de contacte: t’he llegit tant que et noto una mica meva i així també em sento 
una mica teu.  
 
Com et deia, últimament em véns molt al cap. Les flors, els ocells, Barcelona i la 
llengua, tot em parla de tu. Però des de fa un temps -aprofitant el teu amor per les 
flors- he de dir que tinc un pensament que es va arrelant; i és que ets com una 
orquídia, Mercè. Ets capaç de distreure’ns amb la bellesa vellutada d’algunes de les 
teves flors mentre mantens altres poncelles ben closes.  
Abans de res, deixa’m dir-te que no he llegit totes les teves cartes personals ni tot allò 
que s’ha publicat. Ho trobo pràcticament tan violent com furgar al calaix de la roba 
interior. Però hi ha coses que porten el teu nom de facto. Sense anar gaire lluny, l’altre 
dia a casa la Júlia –n’hi parlo molt de tu, a vegades potser massa- vaig ser conscient de 
la magnitud de les glicines i et vaig entendre. Mentre ella m’explicava com s’havia 
emparrat, i em feia veure la quantitat de toies i de fulles tendres que cobrien la 
pèrgola i la barana, jo, a sota, hi entrellucava en Ramon i la Maria de Mirall trencat. 
Embriagats d’aquell sucre transparent, i enlluernats per aquella claror lilosa, cansada 
de travessar l’espessor de pètals. Sí, Mercè, no hi podia haver millor escenari per 
edulcorar un amor ferit de mort des del primer moment.  
 
<<La llengua és l'ànima d'un país i mereix moltes atencions>>. Aquesta frase teva, 
intento repetir-me-la cada dia. El català, saps, està en un moment una mica delicat. 
Tinc la sensació que en general se l’estima poc, i si més no, el fem anar a racó 
fàcilment, tot presumint de bilingüisme. Sovint, quan penso en que vas ser 
pràcticament autodidacta, i vas arribar a escriure el que vas escriure,  



m’esgarrifo. Potser per tenir-ho massa fàcil ens ho estem deixant perdre. No tenim 
memòria.  
 
Però hi ha una poncella que mantens tancada, i que inevitablement, em crea 
curiositat. I aquesta és el teu ofici, abans i tot de l’escriptura. A l’Anna Murià li deies 
que estaves orgullosa de saber-te guanyar la vida cosint, tot i que durament. <<He fet 
bruses de confecció a 9 francs>>. I ho deies com qui s’atreveix a fer una truita a la 
francesa per primer cop i li surt bé. També cuso, i sé el que costa i tot l’aprenentatge 
que comporta. Per això em sorprèn tant el buit que hi trobo...M’agradaria tant saber 
com en vas aprendre! T’imagino amb la teva màquina de cosir i el teu maniquí, 
embastant la vida i sobrefilant la joventut i el cor se m’estova, no hi puc fer més. No 
vull pensar que eres com la Cecília a El carrer de les camèlies, que veia la màquina de 
cosir com un monstre esfereïdor que volia acabar amb la seva salut. I no ho vull pensar 
perquè s’intueix que gaudies en alguns moments, però també sé, que per la teva 
generació, sovint era un deure de gènere saber cosir. Per tant, em convenço creient 
que tenies talent per fer-ho, però sense fer-ne bandera: era el teu medi per poder 
acabar escrivint. Ja veus que sóc una mica romàntic amb aquestes coses, no me’n 
amago. Potser, qui sap, et van faltar anys per fer unes memòries on obrir totes les 
poncelles. Potser em sobra vergonya de llegir totes les teves cartes. Només tu m’ho 
podràs dir i ja em diràs si creus que són bajanades.  
 
Tot això que et dic són pensaments desordenats, que han estat i són el meu gran 
problema. Els aboco al paper com puc. Aprofito per dir-te que m’agradaria, algun dia, 
poder escriure gairebé tan bé com tu. Sé que deies que un escriptor ha de passar mals 
moments, per humanitzar-se i escriure millor. Però tot i que no ho donen a triar, em 
veig profundament incapaç d’afrontar una vida com la teva. I amb això vull dir que 
t’admiro, Mercè. Sempre seràs un pou d’emocions i un refugi on sentir-se acotxat per 
les paraules.  
 
Per últim, i sense fer-me pesat, ja saps que la Lídia de Cal Pastor i jo t’apreciem i 
t’admirem molt. Sempre fem una mica més de cafè i deixem un tall de coca per si et ve 
de gust venir. Quedes convidada! Prometem tenir flors fresques i, sobretot, no dir-ho a 
ningú.  
 
Cuida’t molt i una abraçada ben forta,  
 
Oriol Pagespetit  
Aiguafreda, 14 d’abril de 2021. 


