
TINC UNA INVITACIÒ per visitar a la Carmela al seu palau d’estiu a Xodos …qui-
na sorpresa! És una invitaciò romàntica? No; té un marit.

Però on és Xodos? No vaig poder trobar-lo al mapa i per tant en vaig com-
prar un altre i vaig trobar un lloc petitíssim enmig d’enlloc molt alt en les mun-
tanyes amb un sol camí per a entrar i el mateix camí per a sortir

Com arribar-hi?
De Tickhill fins a Portsmouth? Cap problema. De Portsmouth a Bilbao i de

Bilbao a Castellò? OK. I per fi vaig trobar el punt de la carretera per a girar
cap a Xodos. Em semblava com a una senda de potser cent metres, però no!
Era de deu kilòmetres i a ambdós costats del camí hi havia precipicis de cen-
tenars de metres!

Em vaig preocupar però vaig arribar al poble i vaig trobar una línia llar-
ga de cotxes aparcats a les vores del camí; llavors vaig deixar el meu i vaig
anar-hi al centre caminant.

Però cóm trobar Carmela i Berni, si no tenia cap adreça? Doncs, vaig pre-
guntar  al bar i al carrer, però ningú no sabia res de Carmela Puig i Fabregat
que viu a València! Aleshores vaig començar a trucar a les portes i, de sob-
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te, va aparèixer la Carmela i això va ser el principi d’unes vacances moltes
felices.

Ara bé. Quines són les meves impressions de Xodos?
Tothom és molt simpátic; el poble és bonic; Xodos està sobre una muntan-

ya però té una ermita encara més alt. Massa alt per a pujar a la meva edat de
vuitanta anys, però ho vaig intentar i sí, vaig poder arribar al cim i després
ho vaig fer algunes vegades més i vaig fotografiar el paisatge tan agrest i bell.

Hi havia un festa en el centre social del poble on vam menjar i beure vi, i em
vam demanar que explicara un acudit anglès. O, en realitat em vaig oferir jo a
explicar-lo? De qualsevol manera ara no puc recordar la broma que vaig fer
però tothom va tenir l’amabilitat de riure. Així que hauré de pensar en un al-
tre per si cas torno una altra vegada. Tanmateix, els anglesos són una raça molt
seriosa i no riuen fàcilment, per tant no us heu de sorprendre si no en trobo cap.

Així va terminar la visita, però la Carmela no habia acabat amb mi, perquè
ella i Berni em van portar a un sopar d’un grup filosòfic del qual he oblidat el
nom. Em vaig seure al costat de la bella cantat Eva Dènia. Vam conversar en
francès i em va donar un CD que vaig posar al meu cotxe durant sis mesos i
vaig acabar mig enamorat d’ella.

I la Carmela encara no havia acabat amb mi perquè té un hort de taronges
i vam pasar un matí collint les fruites, de les quals vaig portar una gran quan-
titat a Tickhill on vam beure suc de taronges per a esmorzar per una setmana.

Per això no oblidaré mai Xodos perquè el meu suc de taronges cada matí
em va recordar la Carmela, Berni, Marta, Aina i Pau i la gent tan amable que
hi va cada any per passar els dies lliures de preocupacions de l’estiu.

Ah! Recordo també els anells del planeta Saturn que vaig veure per un
telescopi un vespre màgic d’estiu.

JIM BECK no és un escriptor, no és un historiador, no és un excursionista. És
simplement un bon amic anglés que un bon estiu, ara fa cinc anys, va decidir
acceptar la invitació de venir a passar unes setmanes ací a Xodos amb nosaltres. 

Jim ha treballat tota las seua vida en l’empresa Chartered Surveyors com a
col·laborador a Doncaster i el seu districte. Quan es va jubilar va decidir estudiar
i va anar a Sheffield, una ciutat prop del seu poble Tickhill, on podia fer la ca-
rrera de Filologia Francesa. Una vegada allí i alhora que estudiava francés, va de-
cidir aprendre també el català al departament que dirigia el professor Alan Yates
i des d’aleshores no ha parat de conéixer gent per poder practicar les llengües que
ha aprés.

Ha corregut molt de món, però un dels més important dels seus viatges ha es-
tat el que va fer com a passatger en un vaixell francés Soufflot que va fer la volta
a Sudamèrica

Del que recorda de Xodos, ara als seus vuitanta anys, en teniu ací una mostra.
L’article amb algun mínim retoc l’ha escrit ell solet, perquè vegeu el seu domini
de les llengües. Carmela Puig.
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