
u
\. .

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d1Humanitats

\.

,\

j ~\
(! <

)

. I

,1

,\ / .

v.

1 ...



Universitat Autonoma de Barcelona
Biblioteca dJHumanitats,

\ ,

, .

..

.-

'..



B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

LA TARDOR
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E L RECORD
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per Jor~i Arbones

"Thyself thou gav'at, thy own worth then not
knowing, "

( Seneera et~ vas lliurar, sense eoneixer aleshores
ta propia valua, )

"Shakespeare"



LA TARDaR 1 EL RECORD per,Jordi Arbones=======~===~=========,lIThyselfthou. gav' st, jhy own worth then not
, " , 11 Sha~~!~!M¡ieK.Ujtql}lCaminava poe a poa i arrossegava ,e1s peu.s entre

el parO' tenia un to de aoure veli que entr:tstia l'anima del jove.
Du.ia un llibre aota el bragt una traduaei6 del !'Werther" al C'atala,

que feia poea- estona havia coml'rat en una llibreria de 'vell i ja glatia
per eomenQar-lo ,a 11egir. Els llibres e~en el seu refugi espiritual des-
de :feia un~ anys. Haví.a tingu:t tantes dec-epcions amb els companye

,la f amb altl--es no í.é amb els quals havd.a iniciat el que ell creia
vertiria en una bona amistat~ que defugfa des.d'aleshores tots els con-
tactes que,tard o d'hora, ell pe.nsava el decepcianar1en com els anterior
Amb noies t~poc no havia tingut massa relaci6.En arribar la tardor

• 00'li abrivava EÜ .r-ecor-d de la fea no La que ha.via tr.ac.p-te. fons i de la
qual n 'havia ~stat enamorat., Lt-havia besada e,:gaff,ea) asseguta en
aquest'banc sota,e~o castanyors ..

S Ih1 assegúé.Dos 'anys naví.en passat, pero en reoordar-ha experimen-
ta les mateixes sensacions i recorda. la.conversa que tingueren un

Tena un earaater mol t estrany, 'LlllÍs - havia dit ella - per
des.

No obstant, nom'estimes, no'~s cert?
- Fa pcc '~emps que ene c-oneixem... no s~ ••• 1 tu)m'estimes, Llu s? -

que seriem felicos?
ej

en fer aquesta 'pregunta 11 fita 'e1s u+ls - Creus
En Llu!s acota el oap desviant la mirada. No,realment
's~~~~~fer 1.e1i9 una noia, pero l'estimava~

_ T'estimo, Roaa, aixo ~ tot el que s~ del oert.
Tot 'allo 11 semblava tan irreal, ara, que tenia ~mpreaei6 dt~ver-h

somniat.
Pero, quina neoessitat sentia d'eetimar i dt~seer estimatf
Ele aroras s' naven quadant despullata. Les fulles queien volatej t

com s1 abandoneae tn 1 'arore i en Llu:{s es 'sentia més sol,encara.
e-dal etatura prop o a seua pello a pioar unes molles de pa/Jqu~4a~~n=.b~

par-

d'algun menut.
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Ell}de,petit,també h~ anava a berenar al pare. Li por aya la seva ma-
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re tots els dijous a la tarda, feia--festa d' ese . t ~ , t e-
kcordava mare; quan ell tenia sis anys va morir d'una pulmoniá. Des

leshores visqu~ amb el seu pare, un home buid, inculte, poc efusiu, pero
que, si bé no li dona mai l'afecte 1 l'amor que li hauria pogut pz:oporcio-
nar la seva mare, treballa de valent per a que no li manques sin alimente
ni estudis.

Torna a pensar en Rosa. Quina cosa más estranya! Fa dos anys ella era
aqui, al meu costat, la veia, podia tocar la seva ma•.•era real! ••• pero
ara també ho és de real. No ésviva1 o esta en algan rec6 d'aquesta Bar-
celona? Per a mi, no obstant, 'és com si no existís. No ,és más que una fan-
tasma, t~lment coro sl l'hagués creada la meya imaginaci6.

Va obrir' el llibre al' atzar, inconcientment. Torna. a tianoaz-e Lo i
xeca. El pardal va fugir amb una molla de pa al bec.

(\"''\0 1$\1\;-$' ..
" Rosa ••• Tenia uns llavia tan mol uts!"
Es sentia sol i es feia fose. Camin ava, abstret, a poc a poc, xutant

de tant en tant alguna pedreta.
11 QUi':lsapsi deu ésser casada? 1 jo tot sol! Com m' agradaria que foe

aqui al meu coatat agafant-me la ma, i mirant-me amb aquella ulls tan

sos que m'absorvien. 1,ara on deu ésser ~
Li se~bla aentir la Ma_d'ella en la seva i vOlgu' agafar-la. Es mira

puny clos.
¡;ro tombar la recolzada del caminét quasi topa amb una parella que}abra-

gats es besaven. No el van veure ni el van sentir.
Ell tampoc no veia ningú quan estava amb Rosa. Potaar algun cop ela

gué veurealgú qu }com ell,havia paasat ailanci6e,"envejant-loa. Segur
que ella no és tan felig com a1ehore8' ho era amb elle

"Segur que deu pensar en mi. Segur. Quina,llavis tan mol~uts
Va sortir del parc. Un home encenia ela fanala •.xHKiriBB ,El del

cridava el diari. Fresquejava. Es posa una ma a la butxaca i es dirigí
amb el mateix pas cap al Pont de Marina.
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La darrera vegada que la va veure ••• sí, ho reoordava tot etall per
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detall. Ella va ~sser qui va insinuar-ho. Ell teni i ' u rgo-
nya, m's no ho va demostrar. Va recordar( quina oosa m~s ouriosa!) a-

1 quell vere de L6pez-P.ic6: .
t,Cngu:!servar-la sempre d1ns mos bragos,

P i al bell moment del gOig de possessió,
en la buidor feixuga deIs abragoa

rr sento sa forma, pero a ella no. It
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pero no el va arribar a diren veu alta, en oontra del seu desig. Li va
ter vergGnya. Ella tampoo no va dir rea más, fins haver arribat
taci6. Poteer tambá li teia vergonya.

Havia arribat al Pont de Marina i s'atura al oostat d'un
contemplar un tren que paasava per sota fent maniobre~.

Garrebé. era fosc.del tot. El sol enrogia la panxa d'uns núvols gri-
sos i negres •.

Havia existit realment Ros~ o era fruit de la seva imaginaci6? ••
pensava •. TI

Els fines trona no ajustaven bé i per l'escletxa .que quedava oberta
es filtrava un raig de sol. Acariciador, es posava damunt la sina nua
d'una dona que dormia en un llit de ferr.o,vell i rovellat.

La cambra era petita i arreu es veia la bruticia i el desordre
e m~saturdo~, un mirall que reflex~va les imatges deformades, un rv-tam •• r

Una cops repetits a la porta seguiren a la veu que des ddel pasaadís
xisclava més que no pas cridava el nom de la dorment.

- Rosa, és que no vols dinar, avui?
Sense ellugar-se Rosa mig rondina.
- Sí,ja vaigl
Va obrir els ulls. Uns ulls que deVien haver estat molt bells i gros-

osos, pero que, ara, voltats d'unes 'parpelles inflades i moradenques,
s semblaven els ul~s d'una truja. Es passa la llengua pels llavis pansita

b

q

p

rentamans amb·un gerro al costat, una calaixera.neg~a mig coreada, roba
9a i enl~a, unes mitges amuntegades dins dtunes sabate~ •••

Rosa!!'.



i senee color, mentre eatirava ela bragos ~~~~
,Despr~s salta del llit i es corda la camisa
havia acariciat.

Li feien mal els ronyons i no tenia gana. Se~~j el que tenia. Ha-
via fQ~at massa la nit passada. Avui no tumaria tant. No, no tenia vo-
luntat. Avui tornaria'a fumar com 'ahir o com abas d'ahir o l'altre, ho
sabia. Amb tot savia fet igual i per aixo havia davallát fine on es
bava ara.

Es mira al mirall. Cada dia es mirava al mirall.
A Aixo- va pensar- és tot el. que res,ta d 'aquella Rosa de dos anys

endarrera"
.No era ni una dona. Ho tenia anima i dintre de poc no tindria

S'havia convertit en una maquina de plaer i no obstant ella n'era insen-
sible. El seu cos era dolor. Sempre tenia una sensaci6 dolorosa per tot.

Tot vestint-se anava pensant: ,
" Aquella Rosa de fa dos anys no ha exi.tit mai i si ha exietit,no

era joU
Des de feia un temps en llevar-se pensava en aquestes cosee, pero

només el temps que trigava en vestir-se.
" Aquella Rosa va morir fa dos anys"

TII
" Poteer sí que va existir, pero ara és com si hagués mort. Ara no

existeix per a mi"
S'aparta de la barana del pont, i .oomenga a caminar a poc a poc. S'a-

dona del llibre que duia a la ma i el va mirar gairebé amb sorpresa."Les
'desventures del jove Werther"

~XaKZ Un dia potser el1 tamb~ escriuria les sevee desventure&. Pen-
sqa. en Rosa no s'havia recordat más del llibre. Roea •••no. Rosa ja no
existeix ••• només en reata el record.


