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EL MALPRESSENI'IMENT

Aquell lI\atí vaig llevar-me amb un mal pressentiment ue em burxava el

"coro Sense saber p3r que em trobava neguit6s i malhumorat. No podia atribuir-ho

al temps)p3rq~ quan vaig obrir els finestrons el sol entr~ joi6s dins a cam-

bra i les flors dels testos s'esbatanaven en un esclat de colors. A l'altra

banda del carrer, per un balc6 mig obert, podia veure una de les veInes comple-

tament ~ que feia gimn~s. (Eren naturistes, els d ' aque Ll, pis).

Les noves que m'arribaren pel radio i pel dl ar-i , ne nt re prenia el des-

dejuni, no eren alarmants ni ins'blites. Seguien bombardejant Quemoiels ccmuní.s> :

tes; a Buenos Aires encara bullia tot comuna olla de cols; a Espanya en Franco

continuava empresonant catalanistes i franc-masonsj .Als EE.tIU. enviaven cohetes

a la lluna, pero no n'arribava cap. Tot era normal com cada dia. Així, donc s ,

per molt que m'esfor~ava no podia trobar res que pugués justificar el meu estat

anímico

En vaig posar una corbata ben llampant per tal de dissimular una mica

l' aspecte grett del meu rostre; vaig raspallar curosament L' americana i vaig fi-

car-me un clavell al trau. Malgrat ,tot aqueix artifici vaig adonar-me, quan
/

vaig saludar la portera, que no aconsezuí.rd.a enganyar ninú.

_ Que no es troba bé , senyor Martí ? -em digué després de desitjar-rne

bon dia- Alegri's, home, que no veu quin dia més bonic"que fa.

Vaig restar sense saber que dir per un moment, fins que fent una esforp
..

em va sortir un esprimatxat "sí, senyora, i vaig sortir al carrero

L'escombriaire, snb el cabac ple de detritus damunt del cap, s'enfilava

en un radi de la roda del carro verd i amb destresa d'equilibrista aboc~ les

escombraries per un dels forats del cobert. En acabar, va deixar caure el cabap

IIII

i ell féu un salt, pero encara no va haver tocat de peus a terra que va 11an¡ar

un crit que em penetr~ les orelles juntr ambel cruixir macabre de 1'05 d+una

cama. Aquest fou el primer mal auguri. Veure com un esccmbriaire es' trenca una
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cama és d'unamalastrugan9a extraordinAria. Des d'aquell monerrt vaig saber segur

que el meu pressentiment i el na u neguit eren justificats. Ara",era infalible que

quelcom greu succeiria. Tot de gent s'agambol~ al redOs de l'escombriaire acciden-

tato 'do vaig fer via en direcci6 oposada.

Quanvalg arribar a la cantonada gairebé em fumo de naaaos ambuna noia que

en aquell precis momenttombava. Aquest fou el segon mal augurio La noia dula un

vestit verd, el qual se li arrapava a un cos que semblava haver estat expremut de

dalt a baix fins els malucs, on la carn s ' havia amuntegat i exagerava l' amplaria

de les cubres. Mentre la guaitava gronxar els palpissos gegantins vaí g pensar que

faria bé de tornar-me'n a casa. No obstant vaig oontinuar el neu cam!.

De sobte un grup de vailets que anava a escola va fer rotlle al meu entorn

i la mainada es va posar a tirar-me llurs baldufes als peus. Ja em temu fent salts

cemen Nijinski pe r tal d'evitar que aquells paraigUes de boix em foradessin algun

ull de pollo Tot seguí t, vaig arrencar a cór-rer' persegui t pels esgarips riallers de

la qui txalla i no vaig parar fins que el cor em digué prott

Mentre procurava cont.rotar la respiració i emmassatjava el costat es uer re,

on sentia una mena de flatositat, vaig posar-me a passar re~ista als esdeveniments

que en pocs minuts s'havien succeit intermitents i vaig tractar d'endevinar cuina

una metn tenia de reservada el ciiesti. Sense reeixir en el meu prop~sit d t endevf ,

vaig arribar al pas a nivell. Emsentia el rostre congestionat i tenia varies es-

trelletes penjades davant deIs ulls. ·Sent~els batecs del cor comsi fossin cops

de puny a dintre el pito Aprofitant que la campanaanunciava la proximitat d'un

tren em recol.sf en una pilar del pas de vianants i vaig reposar una estona. No va

trigar gaire a aparei~r el mas d'una maquina esbufegant i escupint fum per tota

arrel(.. Pero no se si fou a causa de la nava exitaci6, em va semblar que aquell

tren era una mica inmaterial, com si els vagons fossin una mica transparents. Mal

no podré saber si aquell tren era real o bé un miratge.

El cas és que E!uanva havar passat vaig exper-íment.arun de sencf s molt gran

per no ésser un passat~r d'aquell cemboi. El dring de la campana d'atenció es
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féu f'onedf s a les meves ore11es i absort en e1s meus pensammts vaig comencaz-

.fde travessar les vies. Mes, vet ací que no sé comvaig posar el peu que vaig enso-

pegar i vaig caure de nassos. Per efecte de la caiguda torni a la reali tat, adonant-

meIn, astorat, que la campana seguia dringant i ~s barreres estaven baixades. )a

no vaig teni r temps d' al.car-ms quan la m~quina, la mate í.xa que .i o em creia havar

vist passar uns momentsabans, aparegué xiv.1ant comuna cleseperada i se m'abracná

cruel i despiatada. Em va tallar el cap i les cames. Encara vaig tenir temps de

pensar que aqual.L dia hauria valgut más que no m'hagués 11evat.
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