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Mossèn Ballarín 
Segons paraula de la meva 
mare, és segur que vaig néixer 
a Barcelona, a raure a Terrassa 
al cap de quatre dies. Infantesa 
burgesa amb dida i escolapis, 
batxillerat amb aquests, bons i 
mals dies de la lleva del biberó. 
Dies feliços de malalt, pudor de 
resclosit estudiant de capellà. 
Capellà de miracle, arraconat 
una vegada i una altra s’ha 
guanyat la santa llibertat sense 
la qual no hauria sortit aquest 
llibre que pot semblar escrit per 
un boig que voldria fer bitlles.
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Sinopsi · He acabat de remenar el sac dels records amb el bon hu-
mor d’un vell que no s’hi veu, que no pot escriure, però que encara 
té prou taruta per no enrabiar-se amb ningú i anar a la seva. De vell 
puc dir que tornes a tenir la mirada d’un carallot que començava a 
jugar a futbol. N’he ballades de totes, bones i males; a la vida m’han 
burxat, però no puc dir que m’hi hagi avorrit. Sóc capellà, he tingut la 
sort de no estar ficat en el món clerical, de manera que mai no he fet 
la punyeta al bisbe i m’he pogut donar a la gent. Ara, així de gran, tot 
allò que m’ha passat és vist des d’un somriure gairebé divertit. Acu-
billat pel rector que em va inspirar mossèn Tronxo, el poble de Gósol 
m’ha fet seu i em reca no ser prou llest per jugar-hi a la botifarra. Déu 
m’ha protegit i sa Mare se m’ha fet bressol.

Mossèn Ballarín escriu
les seves memòries
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