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TRADUCCIÓ DE LA LLEGENDA
DE LA PLAÇA DE LES BRUIXES,
PER PEDRO CABELLO
Recolzada al peu de la muntanya i banyant els seus peus en el cabalós riu Llobregat,
hi ha la vila de Molins de Rei, engalanada tot l’any amb corones de flors i fruites. Amb
les seves salzedes ombrívoles i gemades, el seu grandiós i monumental pont i els
seus camps de blat voltant-la coberts per nombrosos fruiters tots ells farcits de
saborosa fruita. Les moreres, pels caminals, esperen que els arranquin les fulles dels
seus llargs braços. Al bell mig de la vila, el vell i antic palau. Amb les seves fosques
parets i amples finestres, i a la part més alterosa, per sobre de les cases, l’església;
amb les seves immenses columnes i la cornisa d’estil grec que fan la vila de Molins de
Rei encantadora i agradable com poques viles del pla.

Era un dia de tardor quan vaig ser-hi per primera vegada. Les fulles dels ceps eren
verdes i ufanoses i tapaven el vessant de la costa que té a la vila en les seves faldilles.
Semblava que Molins de Rei estigués envoltada per una garlanda d’una copa de
l’edat d’or. El riu platejava per la banda del davant de les voreres dels fruiters, foscos
d’espessor, i des d’on es preparaven per sortir els guardians. Tots ells cansats d’omplir
els cabassos a vessar, per celebrar el característic ball dels fruiteraires, amb el fruiter
en mig. En els portals de les cases, les noies rialleres treballaven les tan preuades
puntes dels coixins, i jo, tot seguint, vaig pujar fins a l’església. Havent tombat per
darrere vaig passar pel cementiri i després d’agafar una pujada llarga i pedregosa

darrere, vaig passar pel cementiri i després d agafar una pujada llarga i pedregosa,
plena d’arços i argelagues, vaig anar a parar a una esplanada circular. Era seca i erma,
on només hi creixien grams i canyotes i on, com a únic ornament, només hi havia un
munt de pedres.

Aquella és la plaça de les Bruixes. La vista que hi havia des d’allà era esplèndida. Al
lluny Montserrat amb el seu bell color blau i envoltada d’una aurèola daurada i
granat formada pels raigs del sol ponent. Les seves punxegudes i altes crestes que
semblven les columnes d’una majestuosa catedral abraçades per la immensitat del
cel. Una faixa de núvols cobria el seu basament de punta a punta com si volgués
separar la Verge de la terra. Molt a prop s’estén el Llobregat com una cinta de plata i,
ben lluny, una munió de muntanyes que es van perdent pel seu color fosc, cerclades
d’una verdor gemada que contrasta amb l’erma sequedat d’aquell trist indret.

Heus aquí el que se’n diu d’aquell indret.

Diuen que vivia a Molins de Rei un jove que, com del pla, i més de vila, i havent-lo
descuidat una mica massa els seus pares, sortí tan dolent que a tothom li era
avorridor. Quan va haver fet els divuit anys, li tocà al minyó la sort de soldat: això no
va doldre a ningú excepte a una pobra noia que ell havia sabut enamorar.

Seria impossible de contar les llàgrimes que li van caure a aquella pobra noia, el seu
dolor era tan gran, que en veure-la el noi se’n compadí i li promet que es portaria bé,
per no caure en càstig de Déu com ella temia, corregiria la seva conducta, per ser
digne d’ella, i que quan acabés el servei militar, tots dos es casarien.

Van passar dos anys i la noia seguia esperant el seu amant. Poques notícies n’havia
rebut, i aquestes no eren del tot consoladores. Un capvespre, es van sentir ressonar
les cornetes pel pla i un destacament de tropa va desfilar per la vila. Allà hi havia el
jove, però ple de vicis que van empitjorar durant el servei: en lloc d’anar a veure la
seva enamorada que, plena d’afany, no es movia del llindar de la porta per obirar-lo
quan arribés, se’n va anar a la taverna a jugar i beure amb uns quants companys.

La noia encara l’esperava: en el seu cor havia renascut l’alegria i, encara que trigués,
no en podia desconfiar. Que n’és de dolça l’esperança! El seu cor bategava
fortament, a cada passa que sentia es deia: «ara ve, tornaré a veure a la meva
videta». Quan el sol es va haver post i les estrelles començaven a sortir i a ocupar el
seu lloc al cel, ella contemplava la terra on tot era pau i quietud. De sobte, una
ombra aparegué pel revolt del carrer, una ombra que avançava amb prou feines
aguantant-se, cridant i blasfemant com un condemnat. La trista donzella el va
reconèixer, era el seu amant. Una llàgrima lliscà de les seves parpelles i el seu cor es
va fer petit. Era tan diferent del que ella pensava! Ella l’havia somiat bo i refet, l’havia
somiat dolç i amant com ella, però el va trobar perdut i embrutit. No va tenir valor
d’esperar que arribés fins al llindar i, quan estava a punt d’entrar a casa, mancada de
forces, sentí en aquell instant una mà feixuga que l’agafava i, amb una força
immensa, la llançava en mig del carrer.

Ella, de la por que tenia, no pogué dir paraula. Va obrir els ulls i els tornà a tancar
horroritzada. Semblava impossible que fos el seu estimat, aquell amb qui havia jugat
tant en la infantesa perquè eren veïns, aquell que, en haver estat més grans, l’havia
ajudat a collir les fulles de morera pels cuquets i aquell a qui tant estimava. El seu
rostre era cadavèric, els ulls semblava que li sortien de les conques, els seus cabells
estaven eriçats i bruts i el seu alè era tan pestilent que podia tornar de pedra a
qualsevol.
̶ A qui esperes a aquestes hores? ̶ preguntà a la infeliç donzella sacsejant-la
bruscament.

̶ Ah! ̶ digué ella amb un gran esforç ̶ , a qui vols que esperi si no és a tu?

̶ Infame, si ni tan sols sabies que jo era aquí! Et penses que sóc tan ximple que m’ho
creuré? Digues qui és el guapo que et visita a aquestes hores. ̶

Ella li explicà que tothom a la vila sabia de la seva arribada, que res tenia d’estrany
que ella també ho sabés i que des que havia arribat l’havia estat esperant Tot fou en

que ella també ho sabés i que, des que havia arribat, l havia estat esperant. Tot fou en
va. El noi tenia les sangs al cap i estava ple d’odi perquè ho havia perdut tot en el joc,
fins i tot el seny. Sense entendre el que deia la seva promesa i apoderant-se d’ell la
gelosia, va agafar la pobra noia com si fos una palla i la va llançar contra la paret. Ella
va deixar anar un ai molt llastimós. En lloc de commoure el cor de fera del seu
estimat, encara l’encengué més de ràbia i llançant-se damunt d’ella la va travessar
amb la seva baioneta. Allà va quedar morta. La quietud i les ombres van tapar aquell
crim tan horrible.

En sentir aquell crit, alguns veïns van despertar-se i començaren a obrir les finestres.
Va ser llavors quan ell conegué el que acabava de fer. Desesperat i embogit,
emprengué corrents el camí que duia a foravila i, descoratjat, amb els cabells eriçats,
la mirada perduda i com fugint de la seva ombra, va anar a parar a la plaça de les
Bruixes. Quan va haver arribat al munt de pedres d’en mig de la placeta, se sentí una
rialla forta i seca, després un tret i seguidament silenci.

Era la nit de dissabte, les bruixes ballaven, feien sardanes entorn del munt de pedres
i, tot dient paraules estranyes, havien anat evocant els esperits d’en mig dels rocs que
apareixien amb els seus misteriosos mots. En sortir els esperits a la plaça i trepitjar-la
amb la seva maleïda petjada es tornava seca i erma. Es diu que llavors les bruixes se’l
va endur. Ningú ho sap del tot ben cert, però no va quedar ni rastre d’ell.

L’endemà al matí, coronada de roses i coberta amb la mortalla, les companyes van
dur el cos de la pobra noia fins al cementiri. A partir d’aquell dia, en tocar la mitjanit,
es veu baixar una ombra de la plaça que va fins al cementiri, tant rodolen les pedres
al seu pas que sembla un terratrèmol. En passar pel torrent de Sant Bartomeu de la
Quadra, la seva pena es marca en la humida terra negra i es dirigeix al fossar. Quan
ell és a dins, s’escolten forts sanglots fins que llustreja l’alba: llavors, corrents cap
amunt, torna pel mateix camí i es perd aquella ombra entre el munt de pedres que hi
ha en mig de la plaça de les bruixes.

Gentilesa de Pedro Cabello

