LA DONZELLA DEL FORAT

Qui m'ho va contar no va precisar-me los anys passats des del fet, va explicar-me que li sentia contar a son iaio i que ell ja ho havia plegat de sa iaia.
A l'acabament del carrer del Calvari, ja tocant als Freginals, hi havia un corral de bestiar, i adossada a una de les captarreres una casa petita on hi vivia lo pastor i la seua família. Casa, corral i bestiar eren propietat d'una casa bona del poble. La casa, a la primera planta, disposava d'un foc modest però ben distribuït, en armaris a banda i banda i un petit fregador, una sala -que no sent gran ho pareixia per la manca de mobles- i una única habitació on dormien lo Tomàs i la Sisqueta. Dels tres fills que tenien, les dos noies tenien el llit en un quartitxol de la petita esgorfa envoltades de patricols que no servien per a res, però ells conscients de la seua pobresa no s'atrevien a llançar. A baix, davall les escales empinades hi havia lo llenyer, a la resta dels baixos poca cosa més, a part d'un estable on un petit ruc n’era l'amo; al damunt d'este estava la pallissa. Allí en mitja borrassa damunt i mitja davall posada a la palla hi dormia Gregori, ho feia en la placidesa que dóna lo tindre disset anys. 
A la pallissa s'hi pujava per dos fustes enganxades a la paret que feien d'escalons, era des del segon escaló d'on, posat dret lo Tomàs arribava al peu descalç del noi i el despertava en un parell d'estirades.
-Va Gregori mou, va venga que abans d'anar a ca l'amo t'ajudaré a asomar los cabrits i a munyir les cabres.
Lo Tomàs quan anava a enganxar de jornaler ja prenia la llet de les cabres a casa dels amos. Lo Gregori pel seu compte ne feia arribar una poca a casa, però quan escassejava i lo majordom de la casa queia pel corral ells se quedaven sense llet. D'on los amos quasi mai los demanaven res era de l'hort que els deixaven treballar i del que la Sisqueta i les noies ne treien bon rendiment. L'hort los ajudava a omplir el plat, quan la Sisqueta pujava pel camí en una pinya de bròcul davall d'un braç i una col davall de l'altre solia dir: -Lo menjar de l'hort no té cos però alimenta.
Lo Gregori va soltar les cabres en direcció al riu, en arribar-hi va tirar riu amunt, a poc a poc, sense deixar marxar les cabres que engelosides mossegaven una branca i ja volien córrer cap a un altra. Les vores del riu estaven esplèndides de verdor i bros-ta nova, pel mig entre la glera, los joncs i romigueres se refeen de l'última riada; i les sargueres més grans havien vist passar l'aigua sense que les afectés. Gregori acaçava l'ombra dels xops sense perdre de vista los rogles on hi havia raudó, que és dolent per al bestiar. Les cabres lluïen colors negres, roig i blanc, que les confonien dins los canyars, però ell no en perdia cap de vista. Lo repic de les esquelles es barrejava en lo soroll de l'aigua i en lo cant de caderneres, gafarrons i picapalles.
Lo riu era el lloc on més li agradava anar a pasturar. Abans quan lo pastor era son pare i ell feia de rabadà no hi anava tant, però ara si el menjar no escassejava per a les cabres hi passava cada dos per tres. L'aigua no sabia per què l'atreia, lo camí que seguia fet en molta paciència omplia lo noi d'admiració. Ho sabia tot del seu riu: que naix als ports d'Orta, a un lloc on hi ha la font de Canaletes; que al començament és pobre i vergonyós, però a mesura que barrancs i barranquets li donen ànims se deixa veure, fa algun salt de joventut i de ganes de fer camí, esmunyint-se entre passos estrets i modestament s'eixampla quan el terreny lo deixa. Gregori sabia que quan lo seu riu naix sembla que ho fa equivocat perquè va de sud cap a nord, però quan arriba a Bot corregeix el seu caminar sense aconseguir-ho del tot i emprèn marxa cap a sud-est. Durant lo seu recorregut los homes li van prenent tota l'aigua que poden i ell se refà en les sobres d'alguna font, quan les forces li fallen sembla que mor, però solament amaga la vida que li queda entre la glera per lliurar-se del sol i espera pacientment la pluja.
Qui m'ho va contar insistia molt en donar-me a entendre lo molt lligat a la naturalesa que el noi se sentia, per això es trobava tan a gust en lo seu ofici i les cabres que pasturava brillaven de grasses i boniques. Però de tot lo que l'envoltava l'aigua era l'element que més apreciava per la seua utilitat, per la seua força, perquè és relaxant i perillosa.
Aquell estiu buscant la frescor que dóna la frondositat del barranc Paumerós o del d'en Figuera, Gregori hi portava les cabres a pasturar. També ho feia per la roca Plana on els seus barrancs estrets donen bona ombra.
Va ser entrant pel barranc del Grevol que la gossa va començar a abornar. Lo noi va soltar la verduga i va deixar lo morral a terra. En les dos mans va agafar ben fort lo totxo esperant lo que sortís de dins lo barranc, fos lo que fos. Va ser llavors que se'n va adonar que les cabres no s'havien inquietat i que l'Estrella ara abornava movent la coa cap un costat i l'altre en senyal d'afecte. Allò el va desconcertar una mica, però es va quedar parat quan la va veure, era a l'ombra d'una lluïsa que sobresortia, era davant d'ell i no s'ho creia. Què hi feia aquella noia allí assentada al fons del barranc, perquè l'esverat era ell, mentre que ella se'l mirava sense vergonya, com si el conegués de sempre va dir-li:
-Sento haver-te assustat. 
Lo noi va reaccionar.
-Qui ets tu? No et conec! Què hi fas aquí tota sola?
La noia es va entretindre jugant en una de les dos llargues coes fetes del seu negre pèl, contestant sense pressa. 
-T'estava esperant, ja fa temps que et veig pasturar les cabres. Te conec, sé moltes coses de tu. Sé com t'estimes tot lo que t'envolta i com te n'adones de tot lo que conviu en tu i com et meravella.
Gregori va pensar de seguida que la noia devia estar faltada i que segurament l'estarien buscant, però després va caure en que lo que deia era ben veritat i en adonar-se'n va quedar estorat.
Ella es va aixecar molt tranquil·lament i es va posar a caminar entre les cabres sense que estes moguessen ni una pota, era com si no la veiguessen. La gossa tranquil·la s'havia gitat i no es movia, ell se n'adonava que passava alguna cosa però no sabia lo què, estava confós i incapaç de dir o fer res.
La noia en la mà li feia acció d'adéu mentre vorejava una cadolla i li deia.
-Adéu Gregori, ja mos tornarem a veure llit un altre dia.
Tot seguit va tombar per darrere d'uns pinatells on lo barranc fa un dels revolts. Sense saber per què va córrer per atènyer-la, però ja no la va veure. Era impossible que no l'hagués atès i que ja no la veigués però no hi era, havia desaparegut. Va refer los passos que el separaven del ramat entre confós i assustat, encara va esglaiar-se més al veure les cabres menjant tranquil·lament, ara se n'adonava que mentre ella hi era no havien mossegat ni una sola branca de res, pràcticament no s'havien mogut. Al llarg del dia no va parar de donar-li voltes, tan prompte pensava que s'ho havia imaginat com que podia ser una aparició d'una bruixa, un àngel o un dimoni. Una noia normal no era. Com sabia el seu nom? Com n'era coneixedora dels seus sentiments d'amor per la natura? Solament ell era sabedor que mai fallava cap niu de cap animal gros o petit i que de vegades portat per la seua estima tenia lo desig de ser algun dels animals que veia.
Ja era hora de tornar cap a casa quan va arribar a la conclusió que no ho podia contar a ningú, en molt poc temps seria la riota del poble, ell no havia sentit mai cap contalla de res semblant.
Quan entrava al poble les cabres es van posar a belar cridant los cabrits del corral, estos quan van sentir les mares se desganyitaven belant. Victòria, la germana petita, va saber per l'abalot que el ramat retirava i va baixar a obrir les portes del corral, quan Gregori passava pel llindar de la porta on era sa germana, va allargar-li lo morral, ella va pujar-lo a casa sense adonar-se'n que no tenia el pes de cada dia. Després de deixar tots los animals ben instal·lats i quan ja anava a pujar a casa en veure a son pare que venia pel carrer va aturar-se un moment per esperar-lo i fer-ho junts. La Sisqueta va topetar els homes a les escales.
-Gregori, fill, que no t'has trobat bé! Com és que no has pegat mos al dinar?
Llavors, va caure en què no havia dinat. A1 defora la panxa sempre avisa de mirar el sol a la Roca del Migdia. Aquell dia no havia segut així i era la primera vegada.
En sun demà son pare no el va trobar a la pallissa quan va anar a despertar-lo, ja era al corral avançant faena. Al Gregori se li feia tard per soltar les cabres i tornar on l'havia trobada. No li va servir de res, ni aquell dia ni els següents. Va tornar a pensar que tot era cosa del seu cap que li jugava males passades. Sovint repassava en la mirada los voltants, del lloc on era com si no els hagués vist mai. No se n'adonava que sense voler solament la buscava a ella.
Ja havien passat tres setmanes quan, un dia va arrimar-se a la font del Forat a beure aigua i a omplir-se la carbasseta que portava, mentre ho feia pensava quan de bona era i com la terra la feia rajar com una donació més als éssers vius que en bevien. Ja reculava quan va sentir una veu darrere seu.
-A que sempre és bona esta aigua.
Al noi li va caure la carbasseta de les mans. Era repenjada darrere seu, on l'entrador de la font s'eixampla. Un altre cop, les cabres estaven tranquil·les i l'Estrella a l'ombra d'una sevina certificava la total normalitat del ramat. Solament ell s'havia esverat. Va recollir la carbasseta de l'aigua i es va disposar a recuperar la calma per aclarir d'una vegada si tot allò era imaginació o realitat.
-Si ets real com és que els animals no et veuen? Si ets una visió com ho fas per posar-te dins lo meu cap?
-Sóc real per a tu perquè sóc part de la naturalesa que tu tant t'estimes. És ella qui m'envia en agraïment de la teua volença, per això los animals no em veuen. Jo visc en aquesta font, d'on brolla l'aigua pura i neta com una donzella, per això tinc forma de dona. Aquí em trobaràs sempre que vulgues i em desitjos de cor.
Me van contar que a vegades lo Gregori entrava al forat de la font, d'altres també ho havien provat en moltes ocasions, però als pocs metres la pedra estreteix lo pas i no deixa entrar.
Gregori hi passava i es perdia entre la foscor i lo soroll de l'aigua, a vegades s'hi estava més de mig matí i les cabres mai se van moure, esperant-lo sempre.
Quan li preguntaven com s'ho feia per entrar on ningú podia, ell contestava que la donzella que vivia a la font l'ajudava obrint-li pas. També explicava que dins la font es fa molt gran, que hi ha coves adornades per la natura que pareixen palaus i d'on un mai n'hi voldria sortir. Com podeu suposar no el va creure mai ningú.
Gregori va ser pastor tota la vida, mai se va casar, i quan algú feia al·lusió a la seua solteria sempre contestava:
-No necessito cap dona, ja tinc la donzella de la font del Forat.
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