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GRAN RESERVA 

 

Albert Ollé Manuel 

 

 
 

Em dic Núria, tinc 32 anys, soc enòloga, a més de ser soltera i no tenir fills, i ara 

recentment m’he quedat sola. 

Fa poques setmanes va morir d’un infart el meu estimat pare, en Josep Ventalló, 

un gran home, un gran progenitor. Ell va fer possible la grandesa del Mas Ventalló, aquesta 

meravellosa finca que ara contemplo en la soledat i la llum de la tarda. 

Ell va ser l’artífex del creixement del Celler Ventalló. Ara que per fi les nostres 

ampolles de trepat negre son un valor reconegut arreu del món i el seu preu cotitza a l’alça, 

havíem de tornar a tastar la desgràcia. 

Va ser un cop de mala sort perdre la meva mare fa uns 5 anys, un càncer fulminant 

va endur-se la Rosa en poques setmanes. Una veritable desgracia per el meu pare, i no ho 

cal dir, per mi, que a més de mare, era la meva amiga, la meva confident. Soc filla única i 

vaig tenir la sort de gaudir d’una mare amatent, bolcada en la seva família. 

Per si allò no fos prou i quan ja el Celler començava a repuntar vendes amb les 

varietats del Trepat negre, el meu pare va conèixer a l’Elsa en una Fira de vins a la capital. 

En quin mal moment va tenir que conèixer aquella dona, ell com vidu i com un xaiet 

va caure aviat a les seves urpes i encanteris. No semblava el mateix, si el cop de la mort 

de la mare va ser fort i el va fer sentir vell i dèbil, de sobte es va transformar, tornar a 

sentir-se jove, a arreglar-se i voler sortir, enrere quedaven els mals moments i la tristor de 

la dona perduda. 
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Semblava impossible, però hi va caure de quatre grapes. Tot i el seu reconegut 

seny, la seva saviesa i bonhomia, aquella dona el va seduir, el va encisar com nomes les 

dones sabem fer. Jo tan sols era una principiant al costat de la meva madrastra. 

De vegades em feia pena veure al meu pare comportant-se com un nen petit, 

buscant el reconeixement d’aquella estranya recent arribada a la família. 

La Elsa encara era una dona realment guapa al seus 46 anys, alta, elegant i 

distingida, no en va havia estat hostessa de vol i també relacions publiques en algunes 

empreses de comunicació. 

Així es com va conèixer al meu difunt pare, entabanant-lo amb una campanya de 

publicitat per el nostre producte estrella, el Gran Ventalló, la joia de la corona del Celler, el 

millor vi de trepat que podíem somiar produir. 

 
Les presentacions van tenir lloc en un dinar, en un petit restaurant de Barbera de la Conca, 

un lloc amb encant i una cuina excel·lent. El meu pare n’era client habitual. La mestressa 

de la casa, sempre molt atent. ens va situar en un petit reservat. La trobada ho mereixia 

segons va dir el meu pare tot content i cofoi. Ell va buscar un lloc neutral per la trobada, li 

semblava violent portar-la directament a la Masia, crec que va fer ben fet; jo, d’entrada ja 

havia arrufat el nas nomes sentir parlar d’ella. 

La veritat és que la vaig trobar molt guapa, no m’estranyava que al meu pare li 

agrades, estava de bon veure, era educada i destil·lava classe, amb un estil de dona de 

mon, vaig pensar. I no em vaig equivocar, en tenia molt de mon recorregut, la vaig "calar" 

molt abans d’acabar el dinar, si aquella dona es pensava que substituiria a la meva mare 

anava ben equivocada. 

Varen fer un casament discret, el record de la meva mare encara pesava en l’ 
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ambient i el meu pare va voler respectar-ho, menys mal, vaig pensar jo. El nou estat civil va 

durar un parell d’anys, el temps suficient com per veure que aquella relació estava viciada 

per interessos ocults, els diners li agradaven massa a aquella meuca i no se’n sabia estar 

de presumir i fins i tot flirtejar davant del innocent del meu pare. 

Per si això no fos poc, al cap d’ un temps va entrar en acció un tercer en discòrdia. 

Un angles jove, alt i ros, nomenat John, força guapo, que va ser contractat com a director 

comercial. La empresa creixia cap al exterior, però els verdaders problemes vindrien del 

interior. 

La meva madrastra no li treia els ulls de sobre, i ell tampoc, nomes era qüestió de 

temps que allò acabes en alguna cosa mes que brometes innocents i acudits picants. 

Al cap de pocs mesos ja s’havien convertit en amants. 

 

Un dia que es creient sols a casa aprofitant un viatge del pare els vaig poder 

escoltar, com xisclava la mala pècora, els crits de plaer desfogat omplien la casa, no se’n 

estava gens de demanar-li mes i mes al mascle de torn. Això si, ho feia en castellà, que 

sembla ser que era el seu idioma nadiu i on es movia amb mes comoditat quan gaudia 

d’allò mes. No em vaig poder estar de trucar al timbre de la porta varis cops per a veure si 

així els hi tallava la festa, i al menys per una estona, l’orgia va semblar que s’acabava. 

Algun dia allò ho pagaria, enganyant al pare i a casa meva, no tenia perdó de Deu. 

Però tot va canviar de forma sobtada un dia, ara tot just feia unes setmanes. 

 

Un parell de setmanes enrere 

 

Tornava tard del celler cap al mas familiar. Nomes entrar, ja vaig veure que alguna cosa no 

anava be. 
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Vaig poder escoltar els seus crits nomes travessar la porta de casa. Ella cridava i 

es lamentava al pis de dalt. Alguna desgracia vaig pensar, i ràpidament vaig entendre que 

al pare li havia passat alguna cosa greu. 

Efectivament, el que vaig veure en pujar a tota velocitat les escales era el cos 

caigut a terra del meu pare, immòbil i amb els ulls molt oberts, la boca un xic torta, amb una 

ganyota a la cara sense color, molt blanca. 

Havia patit un infart, estava clar i si no estava mort poc li faltava, vaig agafar el 

mòbil i vaig trucar a Urgències en un intent desesperat de salvar-li la vida, mentre li 

agafava fort la ma, una ma, cada cop mes freda i sense força, sense nervi. 

La Elsa romania dreta al seu costat, amb posat trist i deixant anar unes llàgrimes 

que vaig considerar de cocodril. Si al meu pare havia patit un infart ella poc hi havia fet per 

evitar-lo, més aviat el contrari. 

Mirant-la be vaig veure que fins i tot anava despentinada. Al darrera seu en John, 

el seu amic de l’anima es mirava la escena amb cara de circumstàncies. 

Ràpidament en el meu cap es va configurar una idea, que el pare els havia 

enxampat en plena feina i de l’ensurt i el disgust ara jeia a terra fulminat per el dolor i ràbia 

per la traïció. 

Mentre aquells malparits es divertien al llit, el meu pare deixava aquest mon i amb 

ell els seus somnis i esforços de tota una vida. 

Era totalment injust, un sentiment de ràbia i rancúnia em va posseir. 

 

Vaig acostar-me a ell, encara semblava respirar. El seus últims pensaments i 

paraules varen ser per a mi. –T’estimo filla –em va dir amb un fil de veu i em va pressionar 

la ma mentre agafava el camí del mes enllà. 
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No vaig poder evitar de plorar de veritat, alhora que aquell parell feien el paperot 

d’afligida vídua i amic íntim davant la pèrdua d’un home bo. 

La Lucia, la nostra cridada, ens mirava tot pujant les escales, no donava crèdit al 

que veia. Tants anys al servei d’aquella casa, tantes coses bones que havia viscut i també 

ara de nou una desgràcia més en moll de l’os de la família. 

Res varen poder fer els serveis mèdics, l’infart va ser fulminant, i encara gràcies 

que el vaig poder acomiadar i que em va parlar encara que només fos per dir un parell de 

mots. 

El metge va certificar la mort natural del pare, rés estrany doncs, ni possibilitat 

d’investigar. Tot i així estava segura de que entre aquells dos me’l havien mort. 

Poc va durar el dol en aquella casa. Només el dia del funeral en que es va posar 

en pla vídua “desconsolada” entre les mostres de condol de familiars i amics. 

Fins i tot aquell dia es va vestir amb molta elegància, amb aquell vestit fosc color 

vermell bordeus que tan li agradava al meu pare. Anava conjuntada amb unes sabates de 

taló a joc del vestuari i amb unes fines mitges negres. 

Si volia representar el seu paper de vídua desconsolada u va aconseguir, fins i tot 

l’alcalde li va donar consol al costat de la tomba, tot un paperot per una actriu dramàtica. 

Jo com a filla i hereva natural vaig mantenir el posat seriós. Si els funerals no 

m’agradaven, el del meu pare encara menys. Em quedava sola amb aquella dona infidel i 

el seu amant ficats dins de casa. Al menys fins que s’obrís el testament, després ja 

veuríem que passaria. 

Pocs dies després el Notari va confirmar les meves sospites. Tot i que la hereva 

universal era jo, li deixava a l’ Elsa una quantitat en efectiu força important i el dret a residir 
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a la casa pairal mentre visqués. Vaig arrufar el nas, al final se’n havia sortit en part dels 

seus objectius. 

Tindria que fer equilibris financers a la empresa i descapitalitzar-me personalment 

per pagar-li a aquella serp una bona picossada. 

Va fer el seu paperot a la Notaria, deixant veure un bon tros de cuixa al envellit 

Notari que salivava del altre costat de taula. Aquella dona era un perill constant. 

No va estar-sen de dibuixar un ampli somriure quan el Notari li va confirmar la 

quantitat a rebre i les condicions annexes que es va anar llegint del testament. 

A la lectura nomes hi varen acudir ella i jo, em vaig negar a que hi fos el John, no hi 

feia res allí. Ja arribaria el moment de posar les coses en clar amb aquell “maromo”. 

No obstant, i sabent que tenia que viure a casa meva, l’ Elsa no va voler entrar en 

conflicte amb mi. Va fer vida sola dins de la masia com si res hagués passat, com si jo no 

sabes que aquell home era el seu amant. 

Aquell dia vaig decidir que allò no quedaria així, i el meu pare d’allí on fos 

m’ajudaria, tal com va ser. 

 

 
Ara feia 3 dies 

 

Els va trobar la Lucia al mati, quan va pujar a despertar a la senyora per portar- li 

l’esmorzar, com feia cada dia. 

M’imagino que al no rebre resposta quan va trucar a la porta del dormitori es va 

inquietar, però també la dona era prou prudent i ho va tornar a intentar, no era el primer 

cop que la senyora no dormia sola. 
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Davant el silenci als seus cops va obrir amb compte la porta, dins hi havia poca 

llum però també una forta pudor agra, com de vòmits en un ambient tancat. 

Va poder veure com en John restava totalment nu, quiet e immòbil, lligat al capçal 

del llit amb uns llaços de roba, les cames ben obertes i el membre flàccid. Els ulls 

esbatanats i la boca molt oberta deixant anar un reguer d’ escuma blanca i groga. Era mort 

i la mirava amb ells ulls molt oberts i fixes. 

Es va posar una ma a la boca per ofegar el crit que no va poder evitar de llançar en 

la soledat de la casa. 

Al terra i de panxa enlaire romania la senyora. La Elsa mig nua, només amb mitges 

fosques i un cosset de color vi; no portava calces i si en canvi un lligacames del mateix 

color bordeus. La mirava amb la mateixa cara de sorpresa i horror que el seu amant. 

La seva cara dibuixava una ganyota de dolor. La boca molt oberta desprenia també 

la mateixa escuma que la del seu amistançat. Una de les mans intentava agafar un mòbil 

caigut prop de la tauleta, segurament en un intent de aconseguir ajuda. L’altra ma 

s’agafava el coll en un intent desesperat per respirar. 

Hi havia un parell de copes trencades al terra, a més d’un parell de ampolles 

buides de vi de la nostra millor reserva. Una d’elles encara estava sencera però sense 

líquid, l’altra esmicolada deixant anar un xic de vi trepat que havia tacat el terra de la 

habitació. 

Estava clar que havien tingut una bona festa, de vi i sexe però amb un mal final a 

jutjar per les conseqüències. 

El cap de patrulla dels mossos no em va donar tots els detalls, però si que els vaig 

poder veure tal i com els varen trobar, al cap i a la fi era casa meva. I quan m’avisaren, jo ja 
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estava en ruta camí del celler tot tornant de Barcelona. Vaig tardar menys d’una hora en 

arribar a casa. 

El forense va poder certificar la mort com a conseqüència de l’enverinament, 

segurament amb cianur; estava pendent d’uns anàlisis complementaris. 

La científica només va poder trobar les empremtes de la morta i del seu amant en 

les ampolles i copes. Una de les ampolles, la trencada va ser recollida en tots els seus 

trossos amb molt de compte, sembla ser que al darrera de la etiqueta hi havia una 

inscripció manual, invisible quan la ampolla era plena, no així quan es va buidar. Un 

element clau segons em va comentar el sergent Marti, un xicot que coneixia de les festes 

majors i que havia escollit el camp laboral de la policia per fer carrera. Em queia bé el 

Marti, havíem ballat més d’un estiu junts, era un paio divertit però no era el meu home 

ideal. I això ell ho sabia mentre em mirava i m’anava donant alguns detalls del crim i 

s’enduien els cossos amb un furgó. 

Poc li havia durat l’alegria dels diners mal guanyats amb la mort del seu home, si 

havia una justícia divina estava clar que havia actuat. Ara era jo la que no podia evitar un 

lleu somriure mentre veia allunyar la furgoneta de la funerària i observava com en Marti 

donava instruccions als seus homes. 

—Nuria disculpa —em va dir, —tinc que fer-te unes preguntes i necessito que 

m’ajudis a resoldre aquest embolic. 

—Soc sospitosa? — li vaig preguntar mirant-lo fixament als ulls. 
 

—De moment el cas és totalment obert —va deixar anar —Tot i que alguns indicis 

apunten a un tercer —va dir en un to mes fluix. 

—D’acord Marti —li vaig respondre —tot això em supera i comprendràs que no es 

pas del meu gust, en pocs dies massa desgràcies —vaig acabar de dir-li. 
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—Ho entenc perfectament Nuria —va afegir —Aviat estarem, no tens perquè 

preocupar-te, el cas sembla bastant clar, tranquil·la. 

Vaig tranquil·litzar-me internament, aquelles paraules eren un bàlsam per la meva 

persona i el meu estat anímic. Nomes faltaria que ara em carreguessin a mi la mort 

d’aquells dos desgraciats. 

Després vàrem seure al menjador i em va interrogar amb delicadesa, no en va 

pensava que en poc temps havia mort el meu pare al que també coneixia, i ara aquells dos 

nouvinguts al poble, notava que estava afectat, preocupat. 

Volia saber d’on havia sortit el vi, qui els hi havia donat i on era jo la nit abans. 

 

Tot això va ser fàcil de explicar i la ampolla, la que els va enviar al altre barri no 

tenia cap empremta meva, d’això n’estava segura. Recordava perfectament el protocol que 

vaig seguir, però no deixar-hi cap rastre , uns guants per portar-la fins a la seva habitació 

varen ser els meus ajudants. 

Vaig deixar dues ampolles, una de normal, l’altra, especial, al seu costat. Sabia que 

els hi agradava veure de valent quan es muntaven aquelles orgies de sexe, alcohol i 

algunes substàncies més. 

Eren un parell de depravats sense coneixement, m’arriscava relativament a que no 

beguessin la segona ampolla, però ho tenia calculat i li adjudicava un percentatge baix de 

fracàs. 

De fet ella em va preguntar per les ampolles abans de sortir del Mas. 

 

—Nuria, no marxis que et volia preguntar per les ampolles que he vist a la cuina —

em va dir amb un somriure. 

—Res, son de la col·lecció reserva especial del pare, he pensat que ara que ell no 
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hi és, ha arribat l’ hora de gaudir-les —vaig contestar tornant-li 

el somriure —A ell li hagués agradat que ens les beguéssim a la seva salut —vaig afegir —

Jo ja en tinc un parell per a mi. 

Jo també sabia mentir si era necessari, el joc ja estava en marxa. 

 

Ella tot i una desconfiança inicial no va voler deixar passar l’oportunitat de beure’s 

els millors vins del celler privat. Fins aquell moment el pare no li havia deixat entrar en 

aquella sala i menys veure el seus vins reserva, ara l’ Elsa li faria un regalet al seu amant, 

qui sap si el darrer. 

Jo havia anat a Barcelona per unes conferencies del ram amb sopar posterior. Vaig 

dormir al mateix Hotel de la convenció, i abans de anar a dormir vaig prendre més d’una 

copa amb col·legues del mon vinícola i uns propietaris de cellers de la Comarca que com 

és natural ens coneixíem. La nit va ser llarga i em vaig deixar veure en tot moment. Tenia 

una bona coartada i la pensava utilitzar. 

Al Marti el que si no li vaig dir, es com va acabar la ampolla en mans de la Elsa i 

qui la havia preparat, això formava part de un altra historia, una historia de feia mes de un 

any i que vaig viure en primera persona, un dia que vaig trobar al pare trastejant en el seu 

celler privat. 

 
 

 
Al celler privat ara fa mes de un any 

 

El soroll de una ampolla trencada em va sorprendre, la trencadissa venia de la part privada 

del celler del pare, aquella de la que nomes ell tenia clau, on guardava algunes ampolles 

escollides, pròpies i d’altres cellers, el seu petit tresor vinícola. 
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Al acostar-me el vaig sentir renegar, em va estranyar sentir-lo cridar d’aquella 

forma, no el recordava en aquells termes. 

Tot i així vaig treure el cap a la sala, al darrera la reixa i al costat de les lleixes 

especials hi romania dret el meu pare. 

A la ma tenia una ampolla i la mirava al contrallum, buscant suposo veure el color a 

traves del vidre. Es va espantar un xic quan em va veure al marc de la porta de ferro. 

—Pare, es pot saber que hi fas aquí? —vaig atrevir-me a preguntar. 
 
—Nuria, quin ensurt filla —va dir tot recuperant la tranquil·litat. 
 
—Quin dia m’explicaràs que fas en aquest racó del celler pare? – vaig preguntar-li 

amb un somriure a la boca- no estaràs fen trampes oi?- vaig acabar dient. 

Ell es va prendre uns segons abans de contestar, va deixar la ampolla de vi a la 

lleixa i em va mirar tot seriós. 

—Mira Nuria, de vegades les coses... la vida es complica, vull que sàpigues que tot 

el que he fet, faig i faré és per el be de la família, per la memòria de la teva mare, per a tu- 

va anar explicant mentre la seva cara adoptava una tristor que feia temps que no li havia 

vist. 

—Pare, que em vols dir amb això? —vaig replicar mentre m’anava preocupant per 

moments. 

—Rés filla, rés, només que tinguis present que aquesta part del celler soluciona 

problemes, saps? —em deia mirant-me fixament als ulls. 

I es va acostar, em va agafar de la ma i em va atansar al lloc on estava. 
 

Al terra la ampolla trencada regava el paviment de un líquid fosc i viscós, era el 

nostre vi, però l’olor era diferent, jo com enòloga u vaig saber reconèixer. 
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—Això que noto pare, que és? No serà?... —i vaig callar mentre em deixava de la 

ma i em tapava la boca per no alliberar un crit. 

—Filla, estiguis tranquil·la, això es vi que soluciona problemes, qüestions serioses, 

tinguis present aquestes ampolles, per si de cas, només per emergències —va explicar de 

forma pausada —Però especialment, sobretot filla mai en beguis una gota, en cas contrari, 

no veuràs sortir el sol. 

Aquell dia vaig entendre que el meu pare a més de fer bon vi, ser un bon químic i 

un excel·lent enòleg, també tenia els seus secrets, disposava de un bon fons de 

coneixements, sobretot si volia fabricar verins. 

Me’n recordava molt d’aquell dia, sobretot el dia de l’infart, quan el meu pare em va 

dir “Venja’m”....com les últimes paraules que va pronunciar abans de morir. 

 
 

 
El dia dels enverinats, en la actualitat 

 

—Nuria, Nuria em sents? —anava repetint en Marti. 

 

—Si, perdona, estava distreta —vaig voler excusar-me —Estic encara molt 

sorpresa per el que ha passat. 

 

—Ja ho veig ja, però estiguis tranquil·la —va voler alleujar-me en Marti —No ets 

sospitosa, el responsable va escriure un missatge dins de la ampolla, al revers de la 

etiqueta, tot esta molt clar Nuria —va acabar dient. 

Jo tot i no haver-la vist ja u sabia, el meu pare m’havia explicat que per si algun dia 

tenia que utilitzar-les, ell les havia signat de puny i lletra. Volia exculpar-me de qualsevol 

problema i així va ser. 
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Ell, des del mes enllà, va poder executar de la seva revenja, jo només vaig ser el 

seu ajudant. 

Escrit al revers de la etiqueta hi posava ben clarament un missatge “Que os 

aprofiti, fills de puta, apureu-la bé, perquè serà l’ultima” i signava i posava el seu nom i la 

data. 

Era precisament d’aquelles que havia preparat feia un any, pel que es veu les 

anava renovant periòdicament per conservar l’efecte intacte del verí, tenia que reconèixer 

que era un perfeccionista i també de pas m’havia tret un pes de sobre. 

Aquells dos desgraciats criarien malves i jo podria continuar el somni de la família, 

situar el Celler Ventalló el més alt possible en els vins de la Comarca. 

Em vaig acomiadar del Marti, volia estar sola, vaig caminar cap a les vinyes del 

nord de la finca. 

Sempre m’emocionava al veure la gran extensió de terreny plantat de ceps, amb 

tota la seva esplendor. Reflexionava en silenci, estava sola però me’n sortiria, n’estava 

segura. 

 

El meu pare havia perdut el cap per una dona encisadora, com tants homes ho 

feien, queien en les seves trampes i encanteris, però per contra i davant d’això hi havia 

altres dones extraordinàries, senzilles i meravelloses que sense fer soroll i treballant 

totalment en l’ombra eren la guia i bastó de homes d’èxit, com la meva mare, la Rosa. Calia 

remeiar aquesta evidència, i jo seria un exemple d’aquest canvi, dones normals fent coses 

extraordinàries. 

Vaig parar-me al costat del petit mas, el de les eines que dèiem a casa, fet de 
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pedra seca, un racó al que el meu pare li agradava venir de vegades i fer com jo, 

contemplar l’horitzó, mirar les vinyes i escoltar el moviment de les fulles. 

Aquella terra era bona i plena de secrets alhora. 

 

Em vaig seure sobre un pedrís i el meu cap va començar a pensar. 

 

No se si recordareu ara el cas de la desaparició d’aquell famós "somelier" i crític 

vinícola, un "fulano" que es deia Marcel Duschamps, un paio difícil, malcarat i esquerp que 

es va volatilitzar ja fa uns anys sense deixar cap rastre. 

Doncs ves per on coneixia el meu pare, va venir a la finca a criticar els nostres 

trepats. Pel que sembla, al meu pare no li va agradar ni el to ni les critiques que va deixar 

anar. 

Ara formava part de la finca, li aportava al raïm aquell punt de caràcter, la 

graduació alcohòlica que tant ens havia costat d’aconseguir. 

 

                         ...............................................................  


