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Gràcies Senyor, mil vegades
mil i mil sens mai parar
per La Fe, que m’heu donat
que en res es pot comparar. 
I encara que passem penes
angoixes i desenganys,
la Fe amb Vós, tot ho supera
la Creu es fa més lleugera
i ens fa més forts i més grans.

Neus Esmel i Mercadé. 



Agraeixo cordialment a qui m’ha ajudat, i m’ajuda amb la seva 
paciència i saviesa, com: 
Mª Rosa Wennberg. Núria Cañellas. Anna Domingo. Montse 
París. Rosa Mª Terrafeta. Joan Palau. Quim Manyós.
A la Maria Antonia de la biblioteca de Torredembarra i també 
a la Anna Merino.
Als meus fills, nets i neta i besnétes. 
Moltes gràcies a tots, us estic molt agraïda.

Neus Esmel i Mercadé. d’Ardenya. 

Torredembarra, 13 de maig del 2016. 
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Amb aquest treball entranyable de la Neus Esmel Mercadé d’Ardenya tenim el 
testimoni d’una persona senzilla però ferma. Als seus 80 anys ha tingut la valentia 
de decidir-se a publicar tota una experiència de vida que no ha estat fàcil. A través 
d’ella parlen aquelles persones de la postguerra que no van tenir l’oportunitat d’ac-
cedir als estudis, que van haver de treballar quan tan sols eren nens,  que els han 
quedat tants records durs i aspres però que, a pesar de tot, no perderen la il·lusió 
de fer-se escoltar. Sense mitjans, en moments difícils, amb l’ai al cor, però amb al-
gun racó sempre per evocar-ho amb poesies en què es reflecteix de la manera més 
sincera i espontània l’angúnia de tot el viscut i que no hauria de restar en l’oblit 
i, a la vegada, el coratge de tirar endavant unes il·lusions artístiques que ha man-
tingut fins ara malgrat les dificultats. Aquells temps en què per arribar a la ciutat 
s’havia de travessar la muntanya a peu, en què es treballava amb el cànem, en què 
es parlava en veu baixa del contraban i dels carrabiners, en què els nens s’asseien 
per contemplar les sínies o l’arribada del tren, o en què també havien de veure la 
mare plorant perquè s’emportaven el pare a lluitar a la guerra. La tendresa del 
moment en què les dones anaven a l’estació amb els davantals plens de pomes per 
tirar-les als qui s’emportaven presoners cap a Galícia. Tot el retrat d’un tarannà 
i uns costums que queden reflectits a través d’unes vivències en què desfilen xa-
farderes de poble, capellans, beates, tiets que expliquen històries a la llar... Fins a 
aplegar-se d’una manera original en el personatge del Saldoni, creat per expressar 
a través d’ell tot un seguit d’anècdotes de la gent del moment que acaben dibuixant 
el seu caràcter peculiar. Però va més enllà i ens parla també de Martí i Franquès 
i dels orígens de la Universitat de Cervera. Tot amb una veu molt planera, una 
veu humil i fins i tot de vegades ingènua, aquella veu no cultivada que sorgeix di-
rectament del poble amb tota la franquesa i l’expressivitat més genuïnes, la veu de 

Pròleg

les nostres mares i de les nostres àvies que no voldríem que s’apaguessin amb elles. 
Perquè el mèrit de la Neus Esmel Mercadé d’Ardenya ha estat  el seu entusiasme 
per la vida i la seva necessitat de transmetre-la, fins al punt de no rendir-se pel fet 
de no haver pogut anar a l’escola en el seu temps i superar-ho amb un aprenentatge 
tenaç. L’últim esforç el tenim aquí, quan decidí recopilar tot allò que tenia escrit a 
mà el dia en què la seva filla li regalà un ordinador.

Conxita Jiménez
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Em dic Neus Esmel Mercadé, però m’agrada dir que soc d’ Ardenya, per la qual 
cosa, he afegit al meu nom, el nom del meu poble amb el que em sento molt vincu-
lada i arrelada als meus orígens, desperta en mi un gran sentiment de pertinença. 
Per tant us diré que soc la Neus Esmel Mercadé d’Ardenya, i és així com em co-
neixen. 
Tinc una filla i dos fills i 5 nets, el Xavier, i l’Eudald, el Joanet, el Jordi, i la Ma-
nuela. També tinc tres besnétes, l’Aitana, la Gal·la, i la Jana. 
Fa molts anys que escric, és com una dèria, una necessitat vital de l’ànima que 
dona sentit a la meva vida. Finalment, al cap de molts anys d’escriure, he decidit 
de publicar un primer recull de poesies i relats, per poder-ho compartir amb vo-
saltres, i això em fa molta il·lusió.
Aquest recull de poesies està estructurat en dues parts. En la primera part, explico 
breument qui soc, i a grans trets les meves vivències i com vaig començar a escriu-
re, una petita història de vida. En la segona part us presento algunes de les meves 
històries i poesies, classificades en V capítols.
El capítol I, és un recull de relats i contes populars del meu poble, Ardenya, i del 
riu que abans de construir l’embasament del Catllar passava per allí, el Gaià, el 
fluir de la vida. El Gaià és el riu de la meva infantesa, està lligat a tots els meus 
records que, com l’aigua, travessen i superen dificultats. També dedico una poesia 
a la mare terra, i us parlo del Saldoni i de les seves aventures. El capítol II és per 
la família, en ell us parlo dels meus pares i del padrí Jordi. El capítol III és per 
Madagascar, un país en el que va morir un noi molt estimat. El capítol IV és per les 
havaneres. Val a dir que una d’elles, la que vaig escriure per explicar la història de 
l’avi Lluís que va anar a Cuba, és una havanera que el meu fill Jordi em va ajudar 
a musicar i que ha estat editada i gravada. I el capítol V el dedico a l’Anton Martí 
i Franqués d’ Ardenya.
Tot i que inicialment el llibret finalitzava amb el capítol de les Havaneres, final-
ment hi ha un capítol més, en el que hi col·laboren alguns membres de la meva 
família als que també els agrada escriure. Aquest capítol, comença amb la poesia 
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que el meu nét Xavier va escriure per la seva filla Aitana poc després de néixer, 
superant uns moments molt difícils i angoixants. Una segona poesia, descriu dues 
de les grans passions del Xavier, l’esport i la natura. Finalment el capítol es tanca 
amb dues poesies escrites pel meu fill Joan.
Val a dir que de totes les històries i contes que us explico, la majoria les he viscut, 
i d’altres me les han explicat persones properes, com així figura al peu de pàgina 
corresponent. Durant anys he escoltat les històries que la gent gran dels pobles 
m’ha volgut explicar, diu la meva filla que he fet un gran treball de camp. La 
Sebastiana del Catllar, és una de les persones amb qui he compartit molt relats 
vivencials, històries   pobles i de les seves vides. Molts diumenges anava a casa seva 
perquè m’expliqués les seves experiències. També altres persones com és el cas de 
la cançó de bressol. Aquesta cançó me la va ensenyar la Maria Soler, de La Riera, 
més o menys sobre els anys 1954 / 55, a ella li havia ensenyat una dona molt gran 
que li deien “La Magrinyana”. Un dia, van passar per Ardenya uns xics, buscant 
cançons antigues i els hi vaig cantar una cançó de bressol. El noi que va que la va 
gravar es diu Antoni Noguera i Guinovart. A “La Fonoteca de Música Tradicio-
nal” de la Generalitat de Catalunya, tenen guardada aquesta cançó des de l’any 
1989, i a casa guardo una carta d’agraïment que em van enviar de la Fonoteca de 
Música Tradicional.

   Cançó de bressol
 

Els ocellets fillet meu se bressolen
amb el va i ve dels florits branquillons
els ocellets, que a l’hivern se condolen
no tenen mare, que els faci petons.
Vora ma falda cantant encisada
jo et bressaré amb els batecs del meu pit
com bressa l’aire les flors de la prada
bo i confortant-les del plor de la nit.
Quan siguis gran i jo sigui velleta
fes com jo ara que et guio a tu
més febles ales, d’humil ocelleta
sense tu al costat, no em podrien pas dur.
Riu tendre infant, quan jo et faci manetes
riu com somriuen els àngels del cel
que la marona, et sap fer unes festetes
dolces, més dolces que bresques de mel.

Ara als meus 80 anys, és com si comences anar a l’escola, ja que la meva 
dèria sempre havia estat aprendre i estudiar. Vaig sentir molt el fet de no 
poder anar a l’escola, això m’ha fet sentir ignorant, però alhora, lo positiu 
d’això, potser va ser el que va despertar en mi aquesta vocació i em va do-
nar aquesta gran força per ser aprenent de la vida. Per tant, dono per bo tot 
el que he viscut, soc qui soc pel que va ser i pel que vaig viure, gràcies a la 
vida i a tots vosaltres per compartir amb mi la meva història. Aquest llibret 
ha estat per mi un gran repte que, finalment, després d’anys, he pogut fer 
realitat. Espero que us agradi i us faci passar una bona estona. 
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Vaig néixer a Ardenya, un petit poble del Tarragonès, a la matinada del 20 de ju-
liol de 1935, a Cal Magrinyà. Els meus pares van ser el Domingo Esmel Recasens, 
el “Mingo”, fill del Joan Esmel Serramià i de l’Amàlia Recasens Plana, i la meva 
mare, la Teresa Mercadé Suñé, filla del Joan Mercadé Blanc, i de la Maria Suñé 
Estivill. La línia paterna tenia els seus orígens a la Riera de Gaià, i la línia materna 
a Ardenya i al Catllar. 

Història de vida

No recordo prou bé, quan vaig començar escriure algunes poesies. Crec que tot va 
començar quan els meus fills eren petits, quan escrivia les felicitacions de Nadal 
pels avis o per alguna festa assenyalada, com quan va fer la comunió la meva filla. 
També escrivia poesies o cançons per quan portava als meus fills a programes in-
fantils de ràdio. Jo escrivia una lletra i amb la tonada d’una cançó ells la cantaven. 
Així, de mica en mica, cada vegada escrivia més
Anys més tard, vam tornar a viure a Ardenya i allí, rebíem la revista de la unió 
de pagesos. Aquesta revista publicava anècdotes dels pobles de Tarragona gene-
ralment relacionades amb la pagesia, hi havia també una secció de poesies en què 
els lectors podien participar. Aquesta revista s’enviava a les cooperatives i arribava 
a moltes cases. Un dia, vaig enviar una poesia i la van publicar, i vaig seguir en-
viant-ne més, moltes de les quals les van publicar i una d’elles va obtenir un premi.
Tinc moltes històries i poesies mig escrites, que ara a les meves velleses he anat 
recopilant. Un dia la meva filla em va regalar un ordinador, i aquest fet va marcar 
el començament de l’etapa actual. Vaig apuntar-me a l’escola d’adults de Torre-
dembarra per aprendre informàtica i també em vaig integrar en el grup de “Les 
rates de biblioteca”, i així vaig iniciar una activitat literària més activa, que m’ha 
permès aprofundir en la meva obra i relacionar-me amb gent del món literari. En 
aquests últims anys, he passat a ordinador tot el que durant anys havia escrit a mà. 
M’agrada escriure poesies i en tinc algunes de premiades. He escrit sobretot poe-
sia, però també històries, relats i contes. Les temàtiques són variades. Els fets, 
esdeveniments o estats anímics són els que sovint donen lloc a la meva creació, 
que sol ser improvisada i intuïtiva. Les he classificat en categories com: la família, 
el poble, les havaneres, ecologia i natura, val a dir que he escrit molt sobre el riu 
Gaià, amb qui he compartit molts moments importants de la vida i, també, sobre 
el meu poble d’Ardenya. 

Cal Magrinyà
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   La Guerra del 36 

Començaré escrivint del record més llunyà en el temps, quan jo tenia 3 anys.
Quan jo tenia tres anys, i la meva germana Mercè 8 dies, el meu pare va marxar a 
la guerra del 1936. La meva mare es va quedar sola, cuidant dels avis paterns molt 
vellets i de nosaltres dues. 
El meu pare havia de presentar-se al Parc Samà de Cambrils. Al matí, va marxar 
a peu des d’Ardenya, junt amb ell també van marxar el germà de la meva mare, 
l’oncle Joanet i el Josep de Cal Camilo, cunyat del meu oncle. 
Al pare el van fer presoner a la batalla de l’Ebre. Dels altres dos que van marxar 
amb ell, mai més en vàrem saber res. 
Vam passar molt de temps sense notícies del pare però, un dia, la mare va rebre 
una carta en què el pare ens deia que estava presoner a Rianxo (Galicia). Mesos 
més tard, amb avals i gestionant documentació diversa, el meu pare  -gràcies a 
Déu- va poder retornar a casa. 
De vegades, el pare, ens explicava aquella experiència que havia viscut a la guerra. 
De  com el van fer presoner i com junt amb altres soldats els van portar a la Cate-
dral de Lleó. A Lleó els van pujar a uns trens, anaven tots amuntegats i apilotats, 
sense gairebé espai per moure’s, i així fins a Galícia. El pare ens explicava que 
quan eren prop de Coruña unes dones s’apropaven a la via amb les faldades plenes 
de pomes i, quan passava el tren, aquelles dones els hi tiraven les pomes perquè 
poguessin menjar. 

   La Postguerra llegint Patufets 

Vaig passar la postguerra amb moltes dificultats, com molts en aquells temps. La 
meva mare, la Teresa, a la nit junt amb altres persones anava al poble veí a fer cua 
al forn per comprar pa. Després d’esperar hores, de vegades ho aconseguia, però 
moltes altres, se’n tornava a casa sense poder portar ni una engruna de pa. Primer 
el forner havia d’omplir els sacs per l’estraperlo, o per algú de compromís. 

Vivíem a Ardenya i vaig poder anar a l’escola ben poc. Recordo que sovint no te-
nia ni un full de paper per poder escriure i la mestra li demanava a algun company 
que em donés un full de la seva llibreta. De vegades el meu pare em feia anar al 
poble de La Riera, a cal Marraquets, una petita tenda situada al Carrer Major, on 
venien una mica de tot, espardenyes, càntirs, queviures, a demanar si em podien 
donar una llibreta, que el meu pare ja li pagaria... A mi em feia molta vergonya 
anar i demanar-los. Encara sento molta pena quan ho recordo. 
El meu pare guardava dins l’armari del “cuartu llarg”, alguns Patufets i sort en 
vaig tenir d’això. Em passava moltes hores a la golfa fullejant-los. Em fixava en les 
paraules i les intentava llegir. Tot i que no vaig anar gaire a escola, crec que gràcies 
als Patufets, ara escric i llegeixo bastant bé el català. Potser va ser aquest fet, el que 
em va despertar l’aptitud d’escriure poesies.

L’escola d’Ardenya
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   L’escola d’Ardenya 

El senyor Suñé, als anys 1934 i 1935, va exercir de mestre a Ardenya. Posterior-
ment va començar a treballar a la fàbrica del Sedó de La Riera, llavors va substi-
tuir-lo per fer de mestra la seva germana. El cafè del poble feia el servei d’escola 
provisionalment, mentre esperàvem la construcció de la nova (que mai es va fer 
realitat). El mestre, el Sr. Joan Suñé Sosies i la Sra. Josefina vivien a la Riera i la 
seva casa era coneguda amb el renom de Cal Gall. 
La Sra. Josefina, quan pujava a fer de mestre a Ardenya, es quedava a dinar a 
l’escola, “al cafè del poble”. Jo era molt petita, i alguna vegada mentre ella dinava 
hi anava i em feia escriure i dibuixar. El meu pare treballava de pagès per a Cal 
Gall. Treballava l’horta que tenien passada l’església del poble i també conreava 
la vinya i cavava els garrofers. Alguna vegada, quan el meu pare anava a casa 
seva per cobrar el jornal, jo l’acompanyava. Recordo haver escoltat que li deien: 
“aquesta nena l’hauríeu de fer estudiar, perquè és molt intel·ligent”. Penso com es 
devia sentir el meu pare en sentir aquestes paraules, si a casa ja teníem prou feina 
per poder menjar! 
El cafè del poble, l’escola, tenia com a propietaris unes quantes persones d’Arden-
ya. Quan arribava la festa major, per poder celebrar-hi allí la festa, calia canviar 
de lloc l’escola. Així, durant aquells dies, es traginaven tots els estris escolars als 
baixos de la casa del poble, que en dèiem “l’abadia”. Al cafè del poble, s’hi munta-
va una tarima a on tocaven els músics durant els dies de la Festa Major. El piano, 
l’anaven a buscar amb un carro al Cafè Cooperativa de La Riera, que el deixaven 
per aquesta celebració. Una vegada acabada la festa, es retornava tot al seu lloc. 
Pissarres, pupitres, mapes, la tarima, etc. Recordo que també hi havia una vitrina, 
amb fòssils, monedes, i segells. 
Una de les mestres va ser la senyoreta Rossita Martí, d’ Altafulla, aquella mestra 
ens deia: Que si a casa teníem segells que els hi portéssim. Jo, sense demanar 
permís a casa meva, també li’n vaig portar. La meva padrina Amàlia, tenia unes 
cartes de l’oncle Pau, de quan era soldat a Laratxe, i les vaig agafar. Després, allò 
es va perdre tot o algú se’n va aprofitar, qui sap? Encara tinc el sentiment de culpa 
per no haver demanat permís a casa. 
Amb aquesta mestra, vaig viure un fet anecdòtic. Ella ens va manar com a deures 
que féssim una carta. Aquell dia, igual que tants altres, vaig anar a fer els deures a 

casa de la meva cosina. La carta jo la volia enviar a una amiga d’Altafulla, i l’avi 
de la meva cosina que ens escoltava, em va dir: “per escriure bé Altafulla, has de 
posar “Altahoja”, i jo m’ho vaig creure i així ho vaig fer. L’endemà a l’escola, la 
mestra em va castigar, potser es va pensar que jo em volia burlar d’ella, que era 
d’Altafulla... 
A l’escola, hi teníem penjat a la paret un quadre amb la fotografia de l’Anton 
Martí i Franqués, un de Franco i un Sant Crist. No sé on devien anar a parar totes 
aquelles coses…
Quan el senyor Suñé feia de mestre, als baixos de l’abadia hi feien un pessebre 
molt gran, i molt artesà, i els seus pilars amb argila. Ell ensenyava a fer els ponts 
amb els seus pilars treballats, i les casetes de cartó, amb la teulada, el corral, un 
poble amb tots els detalls. Els qui van ser alumnes d’ell, guardaven un grat record 
de com va ser de bon mestre i de tot el que van poder aprendre amb ell. Això, ho 
sentia jo explicar als més grans.

El mestre Suñer i els seus alumnes
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   La Semana santa

Dijous sant a la tarda, junt amb altra gent del poble, la mare ens portava a l’esglé-
sia de La Riera per anar a matar els jueus. Anàvem a peu, seguíem pel camí de les 
hortes avall, algunes vegades, si havia “baixat” el riu Gaià, havíem de passar per 
dalt dels horts i quedàvem amb els peus tots enfangats.

   L’ofici de tenebres

Aquell dia, la missa era molt llarga. No s’acabava mai. La meva germana i jo érem 
petites i ens cansàvem, i dèiem: encara no s’acaba! Recordo que al costat de l’altar 
hi havia el sagristà, un vell de La Riera, de Ca l’Argelí, de renom “el Gat”. De 
tant en tant, anava apagant els ciris, un a un, d’un gran canelobre. No recordo 
quants n’hi havia però, fins que no estaven tots apagats, no es podia fer “el soroll” 
per matar tots els jueus. Alguns portaven matraques per fer “el soroll”, i els que no, 
arrossegaven els bancs de l’església. Ens feien creure que van ser els jueus que van 
matar a Nostre Senyor i, per això, els havíem d’anar a matar fent molt de soroll.

Religió i creences

   Divendres sant

A la tarda, havíem d’anar a La Riera a la processó del Sant Enterrament, i portar 
un ciri. Les autoritats i els rics portaven atxes. La padrina Amàlia, com la majoria, 
portava un ciri al Monument. Estava replè de ciris. I, si es deixaven a l’església 
fins al diumenge de Glòria, quan Nostre Senyor ressuscitava, llavors ja es podien 
anar a buscar. Cada persona hi posava un senyal, per saber quin era el seu, i així, 
cadascú se’l coneixia. Ens deien que el ciri tenia poders miraculosos i, que quan 
algú estava malalt, quan llampegava o, quan feia tronades fortes, encendre el ciri 
ens guaria de les malalties i ens protegia dels llamps. 

A Ardenya, la nit del Divendres Sant, havíem d’anar a l’església per vetllar Nostre 
Senyor. Fèiem torns de dues hores. Això era en els anys 50, quan els diumenges es 
tornava a fer missa, ja que, després de la guerra civil, solament pujava el capellà si 
hi havia algun soterrament, algun casament o per la Festa Major.

   Diumenge de resurrecció

Al matí del diumenge de resurrecció era una gran festa, a la Riera de Gaià i toca-
ven les campanes, ja que a Ardenya no en teníem perquè en temps de guerra les 
havien fet caure i les van fondre per fer-ne canons. La mare m’explicava que les 
campanes d’Ardenya, una portava per nom Jordi i l’altre Isidre. Quan les van fer 
caure de dalt de baix del campanar, una es va trencar i l’altre no, la gent del poble 
en cantava una cançó que deia així: La campana d’en Jordi caigué i no és trenqué 
perquè Isidre no volgué.
El diumenge de resurrecció, la mare ens feia recollir nou pedretes i les guardàvem 
per quan llampegava i tronava molt fort. Llavors, n’havíem de llençar una perquè 
parés la tempesta. Eren creences d’aquells temps. 
Ja de gran, l’any 2007, vaig anar amb l’Assumpció Mercadé Plumed, de Torre-
dembarra, al Museu d’Història de Catalunya, per veure l’exposició de “La Cacera 
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   La primera comunió

A Ardenya, el dia de Sant Cosme i Sant Damià era la festa major petita i quan hi 
havia un grup suficient d’infants, s’acostumava a celebrar la Primera Comunió. 
L’any 1946, un 27 de setembre, la meva germana i jo, vàrem fer la primera comu-
nió. 
En aquells anys vivíem a Cal Magrinyá. Aquell any, junt amb nosaltres, també 
van fer la comunió la M. Teresa Mercadé Miracle, la Josefina Mercadé Virgili, i 
la Carme Salvat Ripoll. 
Jo vaig néixer el 20-7-1935, i la meva germana Mercè el 10-5-1938. Els pares, per 
poder reduir despeses, van esperar perquè féssim la comunió les dues juntes. Jo 
tenia 11 anys i la Mercè 8 (guardo en una capsa algunes estampes dels records de 
la primera comunió).

de Bruixes a Catalunya”. Tant ella com jo, vàrem descobrir en aquesta exposició 
moltes històries que ens feien creure, com fer-nos por amb els dimonis de l’infern i 
amb els càstigs, en aquells temps tot era pecat.

   Cataquesi

Per tal d’aprendre el catecisme, o com es deia abans “aprendre la doctrina”, anà-
vem a peu a la rectoria de La Riera, amb el mossèn Francisco. 
De camí cap a la Riera, passàvem per davant del Mas de Sendrós. En aquell Mas, 
tenien uns gossos que sempre lladraven. Una vegada a la meva germana Mercè li 
va mossegar a la cama un d’aquells gossos. Ella era molt poruga, i potser en sentir 
bordar al gos va córrer, el cas és que el gos la va mossegar. Els meus pares patien, 
pensant que aquell gos pogués tindre la ràbia, gràcies a Déu, la cama es va curar 
i no va passar res. 
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germana Mercè, no ho sé, eren diferents, a la meva hi ha la Moreneta, la Verge de 
Montserrat. Els llibres, i els rosaris! No ho recordo segurament que també ens els 
devia deixar algú.

   El dinar de la comunió

Aquell dia s’acostumava a convidar els familiars per celebrar la festa. Tothom ho 
esperava, per poder anar a menjar i atipar-se, casa nostra també es va omplir de 
gent. Crec que devien matar alguna gallina i alguns pollastres, no ho recordo bé, 
però sí que recordo que pujaven amb la sopera cap dalt de la sala de Cal Magrin-
yá, que era la casa, on havíem nascut i on vivíem. 
Una germana del meu pare, la tia Concepció, vivia a Blanes, i ens explicava que, 
a Blanes feien la primera comunió amb vestits normals. Però els qui tenien diners, 
llavors un altre dia feien “La Comunió Solemne”. Així, els que no podien no ne-
cessitaven gastar uns diners que no tenien. 
Recordo que la mare li deia al pare tot parlant de les despeses de la comunió: 
“Veus Mingo, si aquest any no haguéssim tingut aquesta despesa podríem anar 
més bé perquè hem collit més avellanetes”. Eren uns anys molt difícils, amb la 
postguerra.

   El vestit de la comunió

Per fer-nos el vestit de la comunió, anàvem amb la mare a peu fins a Tarragona. 
Travessàvem el riu Gaià i seguíem pel camí de Tarragona, passàvem pel Comellà 
de Guàrdies, fins a arribar a dalt del Masset, en mig de les muntanyes, caminàvem 
cap a La Llopatera i el Mas de Maneguet (ara camp de golf ). Al mas de Maneguet 
reposàvem i, si teníem set, ens donaven aigua. La mare i la gent dels pobles que 
anaven a peu a Tarragona, ja es coneixien amb la gent de les masies, i tots estaven 
contens de poder conversar i veure’s de tant en tant. Després de reposar una esto-
na, continuàvem fins al  Mas de Sordé, alguna vegada allí, també ens saludàvem 
i, des d’allí, sortíem a la carretera de El Catllar, seguint fins al Molnars. A prop de 
Molnars, hi havia una casa que en deien a Cal Casot, allí si teníem set també ens 
donaven aigua i continuàvem el camí. 
Recordo una vegada que, molt cansada, vaig dir-li a la mare: “Encara no hi arri-
bem? I la mare em va respondre “Mira, mira, ja es veu Tarragona!”, però en rea-
litat, encara quedava un bon tros per arribar, això era tot just en passar el tomb de 
la Cala Romana. Ara quan vaig a Tarragona, en passar per aquest lloc, recordo 
la mare i les seves paraules.
Per anar a Tarragona, ens devíem llevar, més o menys a les cinc de la matinada 
perquè, anant a peu, eren unes tres hores de camí, i després, havíem de tornar 
caminant, fins a casa. 
Els vestits ens els van fer a la cantonada del carrer Major, pujant a l’esquerra, al to-
car de la baixada de la Misericòrdia. Vam haver de fer dos viatges més caminant, 
per emprovar-los. No hi havia diners per anar amb el cotxe de línia. 
El mantó i la corona, no recordo segur qui ens els va deixar crec que un era de 
Cal Salvat, i l’altre de Ca la tenda. La bossa per posar les estampes, una ens la va 
deixar la Pepita del forn de Cal Sis, de La Riera i l’altra no ho recordo. 
Un dia, amb la mare, vam anar fins a El Catllar, a casa d’uns parents de part de 
la mare, anomenats a Cal Macià de la Crema, una gent benestant, que no tenien 
fills. Per fer-los saber que, les nenes havien de “combregar”. La mare devia pensar, 
que potser ens podien regalar alguna cosa! Ens van donar unes medalles d’argent, 
que tenien per casa, però sense cadena. Jo la meva, encara la guardo, la meva 
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Em dic Neus Esmel Mercadé, però m’agrada dir 
que soc d’ Ardenya, per la qual cosa, he afegit al 
meu nom, el nom del meu poble amb el que em 
sento molt vinculada i arrelada als meus orígens, 
desperta en mi un gran sentiment de pertinença. 
Per tant us diré que soc la Neus Esmel Mercadé 
d’Ardenya, i és així com em coneixen. 


