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Enaegur , avanca fins a la pare ton, sense colpejar-la deixa repo-
sar ela punys t, despr~s, blega lentament ele bragos per enfonsar el
cap en el dora de les mans que s~han obert amb un gest gairebé espas-
mbdic 1 sense vibracid.

A baix es bada i es tanca repetidamen~ la porta amb un breu cop
..de timbre, perqu~ aquesta és l'hora de les parelles. Ara, pero~ ja no

pensa,com feia de primer, en tota aquella activitat erbtiea i venal
que té lloc darrera les portes, en el refugi de les modestes habi ta-
ciona del pis de sota. No pensa en res.

Amb la caza repenjada en els nusos de les mans, aguts i feridors,
deixa que passi Un temps llarg t senee consol. 1 només al cap d'una es
tona retroba, dintre seu, el somrís tendre i una mica trist de la boca
carnosa.
~ sí•••

Era un sí ben juet pronunciat, gaireb~ reduit a un lleu moviment
dels llavis que calia endevinar per entre el eomr!s. 1 despr~s s'abra-
9aven, ella menuda 1 pe:r.uda contra el seu pite
- Maria del Carme •••

Esmunyia els dits per la seva americana, tocaya les SOlapes amb
un gest vagament furtiu tlueaccentuava la intenci6 acariciadora. 1 ell
li passava la m~ pels cabells, sempre una mica despentinats, suaus i
clars¡t fine que la noia a19ava la cara i li somreia dw nou ,

Per qu~ aquesta imatge i no una altra, perb ? El cor 11 bategava
a un ritme ple, solemne ,i sense precipitacions, al mateix ritme, pot-
ser, que retroba ara, quan a la fi abandona la paret i, girant-se, es



al seu e:ntorn.
Una port~, gamrebé al costa~t,es tanca amb un cop sec.1 1mperti-

nent, i uns passos decidits ressonwn corredor enllh. Al pis de sota es
torna a disparar el timbre i, si escoltava amb atenci6, probablement
inclús podria distingir la remor de peus que s'atura davaat del petit
tSllle11 on en Ramir, sense una paraula sobrera, o totalment silenci6s,

esa cobra l'import de les habitacions. Aixb si no ho fa la Lina amb la se-
[SO va ganyota cbmplice. Pexque coneix tetes aquestes xicotes, sempre les
lóm mateixes.

1 també ell, dia darrera dia, les ha vistes passejar per les
eI> res ve~nes de l'establiment amb el portam:pnedes penjat al bra9 o b~

rsq 1nstal.lade1als tamborets del bar de la cantonada, davant d 'una beguda
IlJp inacabable, lentament consumida entre mirades repetides cap a la porta
ILO de crista1ls llardosos que desdibuixen les siluetes dels transeUnts 1

apaguen eLs cri ts 'dels venedors ambulante, els espetecs dels motors
:ab dels trmeicle,alenti te per la gerna:aü6•••
[o~ Darrera els passos 1 el eop de timbre s'aa fet de nou el ailenoi,
:-80 m~s feixuo, i ell se aor prén de trobar-se a tocar del in e , amb una mh

eaiguda al llarg del cos, inerta al capdavall d'un bra~ cansat i inú-
til. mentre 1 'altra J sobze el front, palpa, sense sentir-la, la ca11de

:sb sa de la pell i, fins on 's possible, ofega la percusi6 d 'una vena a-
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'Bg bz-anda da.
La. Mar1a del Carme acol11a la besada s1leneiosament, pero no era

Bncara el bes intens i intencionat que exalta la carn, sinó el tendre
IIlJ contacte a travé's del qual tot reposava durant una llarga estona, fins
1L que alguna cosa cedia, quelcom de molt intim, gaireb~ incomunicable,
110 1 aleshores 11 refusava la boca, torbada, i la deixava relliscarr per

la seva barbeta fins que e11 li e~arcava la "cara amb les mane 1 la
r s noia ble1xava tot pasaamt..,.11els bra coa pel coll.
:98 - Per que , per qul! m'estimes ?
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DOro Mai no havia pogut trobar una resposta satisfaH~·~~~
: Ls existia. Si, era veritat, per qu~ l'estimava ? No pas pez-que fos

ni pel seu cos temptador i receptiu d'adolescent ••• Fos com fos, des
CIen d"aque 11 primer dia ja no li havia pogut treure el s ulla de damunt.
t~o~ Quan, en aortir de la cUina, va atansar-se a la tauIa on ell seia,
:00:.1:: sol com de cos tum, va pregunt ar-li :
IJB~ QU~ li ha paaaa t , a la Dolora ?

do o Ni eabd a que ea deia Dolora, ella; era prou olar que no sabia rea,
sv parque va fer, estranyada :

-e- SID .... La Do19ra ? - Perb 1mmediatament afeg! - : Ah, vol di r 1'altra cam-
brera ?

ss'! - sí.
Brtl - Es veu que ~s a l'hospital.
enl ~ Ah !

eD He aentit ~ue ho deien, dina •••
~Havia comen9at a servir el veapre abana, pero ell no hi anava mai,

fe s sopar.
- Com te diua ?

som Maria del Carme •
tso 1 ell havia eontinuat mirant-la com ja la miraria sempre, pero
[lj de moment una mica aorpr~a en adonar-ae que manejava ela plata 8mb
ss .poca habilitat.

3~d Em sembla que no hi tens gaire practica •••
Li ho deis somrient i. aixf i tot, immediatame~t preocupat per

).s por que he interpretés oom un retrete
100 No; gairebé gens.
3LJp Les mana recollj.en els plats buita, deixaven ela plats plena, 1
~ 1 ho feien lentament, amb cura, per tal de no trencar res, de no vessar
.sI els sue e, La pell, va poder observar, era una mica aapra , La cara, en

:on canvi, era fina, delicada, poteer massa pal.lida.
Es deapla9a encara, ara cap a l~dnica butaca de 1«habitaei6, um



de ~ir :
- Com, que vull ? - ESboss~ somr!s pr.imet i, dut per la forga del

só eostum, exelama : ~ Aixb si que ~s bestia! - Tot seguit, pero, l'ex-

X9
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oq

80

moble forga envellit, amb una molla trencada. 1 aleSWir
es gira cap a la porta, on algú' ha trucat. Espera, immbbil, sense con-
testar.

,...Robert !Robe rt
Es la veu d'en Carb6, pero ara no té ganes de veure'l~ no t~ ganes

de veure ningd:, d 'haver de parlar, d 'haver de fingir.
....Robert, contesta ! '

Es cIar, h.1 ha la 11um del dormi tari que es' filtra per sota la po.!:
té i delata la seva pres~ncia. Es tmrna a acariciar el front amb la M6m
mh i, tato seguii, indecis, avanga cap a la porta mentre la veu d'en
Oarb6 1nsisteix :

- ,Robert Que f!J6'cjo, home !

Obre i s'1nc1ina una mica endavant, projectat cap al passadfs,
,ro e1s dmts naban abandonat el pany i el cos, salid, barra l'entrada

a1.company.
- Que vols ?

~ .Veu que en arb6 l#examina'amb estranyesa, sobtat pel,to hostil
de la pregunta _ue el frena i el fa parpe11ejar, desconcertat, abans

pressi6 de la cara a 'enserioseix, es fa greu, com si acabés de desco-
brir un defecte, alguna mena de tara, en l'aparenga del seu amic _.
Q.' et passa, tu ?

E11 ina-inua un aeronsament s'espat11es que, en comple·tar-se, les
hi deixa més avall, caigudes.

A mi ? Res.
- Ningú no ha diria •••

Es queden mifant-se, pero el1 no cedeix, continua obstruint el ba-
de la porta. Mormola :

- Rst,ic cansat, ves !
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L'altre el fita, suspica9 :

...Us heu enfadat amb la ¡VIariadel Carme, patser ?

- Par que ens hav!em d'enfada~ ?

Jo que s~ !

Continuen ohservant-se, gaireb~ violents, fins que en Garb6/
.,tIa : IIJ en un al tre te de veu, pregunta :

- No vens a sopar ?
,Ell mira el terra, els peue del seu amie, 1 branda el cap.

- No. - Vacil.la~ a19a de nou l'esguard -. No em trobo gaire bé •••
Ja me n'anava a dormir.

8 Si només e~n dos quarts de deu
hosé.

Oomen98 a tancar la porta, molt lentament, pero en Carb6 sembla
indec:fe.

....Si necessites alguna cosa •••
-'No, no.

Tanca una mica m~s i el seu company es resigna, mou les espatlles
eñ ' amb un gest deseoratjat.
sñ

1-

so o

Oom vulguis, noi •••
Per l'escletxa observa coro s'allunya, no gaire decid:1t, i quan

a la fi'veu que s#atura a tocar de l'escala, tanca la porta del tot
""'Iq , ,
v i, sense moure s de lloe, s hi repenja. amb un moviment las mentre es-
:"- á
Jo.... guarda al seu dava:;nt, cap al llit on el seu eoa ha deseansat uns mi-
.LB"~ ~ nuts impacie~ts en entrar a la cambra.

Tot seguit avan98 cap al lavabo, 8mb el seu pe=tit eapill col.lo-
1 ln cat posterio~ment, quan en Ramir 1 la Lina van decidir llegar ele dor-
l - mi toris del' segan pis a hostes rela tivament establea.
[ - Per qul!, per qu~ m·estimes ?

La pregunta el sobta quan anava 8 examina:r-se la cara, i es fi-
CLsfl ta els ulle per mirar m~s enllh del p ropi esgua rd, cap on la J:!aria
.. - Carmee'allunyava, abans que ela mota a~uells fossin dits, abane i
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ciaria.

Va haver de girar-se, pe rqub s 'havia assegut d 'esquena a la cuana ,
i quan ella sort! de nou va adonar-se per primer cop de la naturalesa
d~aquell somr!s seu. No ben b~ el mat.ix que tindria despr~s, ~s clar,

,
ti" pero tammateix un .somriure en el qual aquell al tre j a es configurava.

Maria del Garme •••

La noia va aturar-se quan ja havia 1niciat el moviment que l~llu-
nyaria de la taula, i mirh cap al plat, que era ple.

- Digui •••
- No, res.

He Ya torna:!:a dir al cPP de pocs dies, quan eren asseguts al ci-
nema, de coa tat •

r1: - No, res.
L'bavia estat fitant amb una intensitat potser in0eguda, i ella,

en la fosca avinent, va sostenir-li l~esguard uns segons abans de tor-
nar a mirar cap al llenQ on es disparaven pistoles. Ell no va imitar-
la i, per aizo, els ulls de la noia es van haver de despla9ar de nou18

mentre li deia :
. - Emmires tan •••

Se la veia enseriosida i, alhora, afalagada. Per primer cop, va
passar-li el braQ per l#espatlla. Ella~ sense protestar. desvia encara.t
la mirada.

1" ara ••• Tot d 'una li sembla que no pot suportar 1 'examen de la
seva cara, tot just iniciat, i, amb UD mOTiment brusc, s 'allunya rapi-

"dament del lavabo mentre, a baix, la porta es torna a obrir. Pero ara
deu ~sser una parella que se'n va, satisfeta i insatisfeta, com sem-
pre, tata vegada que, un 1nstabt, sent la remor deIs peua que salteb
graons avall, tallada per la veu aguda de la Lina que crida :

t - Joana !

III

=> 1, eom que ningú no 11 contes ta, més fort :
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No se sent res més, perb la veu calla tan abruptament com a'havia
aixeeat. La Joana deu haver acudit del fons de la casa i ara ordenarh

I l el dormitori que mampaMem la parella ha abandonat. Si no hi ha taques
," ó els 11enc;01s tornaran a servir.
'9q Avanc;a cap al 11it i s'hi deixa oaire, assegut, amb les mans bal-

bes que li pengen entre ela genolls separats •
....si, t'eatimo !

Plorava, i ,ell se sentia estranyament impressionat, una mica in-
comprensiu i tot •

....He estat sempre tan desgraciada !

Ara era una altra mena d'abra9ada, el comenc;ament d'alguna cosa
tsrt que tots dos vOlien, que t ots dos bavien espelrat.

,
Va besar-la, conscient de la salabror de les seves llagrimes, i,

els llavis eren carnosos i acollidors, sensereticl:!ncies, sense avide-
ne sa. Uns llavis de noia que encara no sap ben bé com besar.
a!! Maria del Warme •••
sI ...S!•••

:em No importava que volia dir. La cenyia amb eLs brac;oe a , quan va
mirar-la, el somrfa que s 'insinuava entre les 11agrimea encara era
triste Per aixo va preguntar-l1 :

sq, - No estAs contenta ?

Ella va repetir :
Contenta •••

Va veure que no sabia com expressar-ho, pero ell gaire~é se n'a-
legrava, eom si all0 laid., més intimamen::t seva,

a S~ado=na que, sense parar-hi esment, a'ba anat ajac;ant i que ara
~q la cara li reposa a frec del cap~al. Algú s'ha atu2*t a la banda de
~~ fora del dormitori, prop de la porta, i dues veua masculinea trenquen

la quietud del paaaadf a, Ell, pero, no distingeix cap mot perqu~ ha
enfonsat més el cap contra el coixi.



"havia fet cap pregunta, pero la no ía , sense mirar-lo, deia
- Quan es va morir la mare, ara fa sis mesos, me'n vaig anar.

Ell l'escoltava sense interrompre-la 1 nom~s després, quan un si-
prolongh. se ,li acudí de fer-li observar :

lB

Le

Le

9á

)0

Jp

.9
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Jabaixaven cap a ciutat, enllagats com'si s'haguesein conegut de
sempre. Van aturar-se dues vegades i cada cop la va sentir tremolosa
i 'chlida entre els seus bra90s. A la f1 repenja el cap en la seva es-
patlla i l"hi conservh fins que la presencia deIs primera transetlnte,
va separar-los.

No sabia com havien comen9at lea confidencies~ perqu~ e11 no li

- P~ro ets tan jove Disset anys •••
, -

- 1 que vols dir ~
- El teu padraatre et pot fer bUscar •

La noia va negar amb ,el cap, convenQuda.
No.

Ell no va contestar,'perque s'havia aturat a compnr el diari.
' -

8obtadament, es/re"dre9aanb un salt i belluga els llavis com si
paraul es per exp reas az- UBa necessi tat inesperada. Abandona el 111 t

corre cap a la porta.
A l'altra banda, sota la bombeta del passadis, penjada al sostre,

dos homea encarl:iparlen, pe rb en veure'l callen un moment 1 el mi-
ren, sense saludar. No els coneix, no el coneix~n. Hi ha trenta8quatre
habitacions i els hostes canvien més sovint que no voldrien la Lina o
en Remir •.

r Es precipita passadis enllA i salta per les escales, devorant els
graons de quatre en quatre. Nom&s en arribar al pis de sota es permet
una pausa.

La Lina ~s asseguda a 1 'altre costat de taulell, darrera la taqui-
lla vidrada, amb una novel.la barata entre lee ma ns. El fita mentre

(

[

ell la ma pels caballs amb un gest nervi6s.
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Reacciona una mica tard, quan ja es a free de 1'altra porta que
aea mena a les .escales que desemboquen al carrer.
). 1: Eh ?

rsq Pero no s'espera, ein6 que avan9a i davalla, ara m6s lentament,
s T persegui t pel timbre que no dis tingeix entre hostes estables i pare-

lles de pas.,
,

,sd Es estúpid, el diari no .té temps de dir res, i no aap, pero ara
li cal assegurar-se'n senseperdre un moment.

A l'entra~da ha de cedir el pas a algd que puja, mig ensopega amb
191 la dona que precedeix el seu eompany. i allarga la ma cap a la ~mmamm

barana. Es la Merc~, i li fa l'ullet, mig girada cap al seu client,
un iÜdividu de cinquanta o cinquanta-cinc anys que no s'adon a de res,
tntretingut en la.contemplaci6 d~unes anques prometedores.

Ell ela esguarda inexpressivament i, amb la mirada, els segueix
escala amunt, fine que arriben a la porta del timbre; alesgores enre-
tira la ma de la del carrer, que es tanca darrera seu, i corre per
la vorera.

fup Ha d'Bn?r fins a la cantonada, on hi ha la venedora de diaris,li
) 1: n~arrabassa un del munt que té en lID costat i li allarga els diners.

I'esprés s'a'tu~a obrir-lo davant del restaurant,d'bn es vessa una
:ls llum molt clara, pero el tor:na a tancar tot seguit i, amb una altra
[9'1 correguda, es precipita cap a 1'entrada.
r.ed Puja de preeaa , pa asa per davant la Lina, que sembla que no hagi
as fet cap moviment durant aquells cinc minuts, enceta el tram que mena

al segon pis i, gaireb~ dalt, ensopega amb la Joana.
On ~s, el f oc ?

No li cedeix el pas, sina que es queda palplamtada, cercant el
t t te' t d f b 1 h t ,.S8U conac e, com cos um e· er a~ e s 08 es mes Joves. Com

11 pre, va molt escota=da i, en inclinar-we, mostra els pits.
:19 - Aparta't !
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L~empeny cap a un costat i passa tregant-la. Ella es queda remu-
nom gant uns mots inintel.ligibles i poc amables.

Ell, pero, ja ha corregut pe1 passadís i ara ~s a tocar del e éu

dormitori, davant del qual s'immobi1itza, sorpr~s. La porta ~6 oberta
r sq gairebé de bat a ba t.
~II Deu haver-1a-hi deixada el1 mateix, sense adonar-se, car dins no

hi ha ningú. E1s dos homes que parlaven han desaparegut i de la cam-
íI bra del cñstat 1i arriba la remor d'algú que es renta sorollosament,

amb tot d'esbufecs de satisfacci6.
sI S'as'segura que la seva intimitat no serh enva'ida i, dret enmig del
:sá dormitoril repassa febrosament les pagines del diari, cercant la sec-
cru c16 de tets diversos. Una enredada pel procediment de l'estampeta, un
rr altre que s'ha deixat seduit" pele especia1istes del "tocomocho",. una

criada 1nfidel que s'ha endut joiel1s valorats en sis mil pessetes,
e9 cinc accidents de la circulaci6~ amb un mort i tretze ferits, dos d-el
.t.;t grens, una criatura de mesas abandonada al replh d 'una casa del Poble
sI Nou •••

,Tamba pagina, perb tot seguit passa rapidament a les noticies de
daz-re ra hora: dos vehic1es que s 'han embestit. Res més.

Llanga el diari per terra, en un rac6, i es torna a asseure al
llit amb el cap entre les mans.Lí

oMari a del arme •••
- sí •.•

~l Tanas ela u1ls, c oLpe j a el matalas iradament i en veu alta" lIlassa
Ls alta i tot, exclama :

-No"no
Perb l'altra veu ~B m~s dolga i penetrant 1 sap fer-se prou con-

Ja vincent per dominar-lo :
rq - Sí, jo també •••

On era? A la cantonada, en una cantonada qualsevol, on
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....T'estimo, Naria del Carme.
Era senzill; no. havia medita~es, i ella tampo.c no. hi devia haver

Universitat Autónoma de Barcelona
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ro!>

pensat, parque el va ullar amb so.rpresa. Ll abando.nava la ma i ell

csg

'\tia~ sense repugnancia, po.tser una mica co.mpadit, l'aspredat de la
que haviá hagut de fer tantes feines humils.

- Treballava en un taller de rldio., de bo.binado.ra. Mal no em .a agra-

Ir{ ..Pero aix~ li ho. havia dit m~s endavant, aquell dia que torna ven
cap a la ciutat.
... J e valia fer e om la Ramona , la meya amiga.

Quan li deia que lotestimava encara ne sabia cap d "aquestes cosea ,
Li acariciava la ml D;l.entreesperava que, es ref~s de la sorpresa, men-
tre se#n refeia ell mateix.

rob

'La

:'3:0
- S6c mo.lt po.ca COS8t Ro.bert.

Es torna a pr~mer el fro.nt amb les mans. absent, pero sense igno-
rar el ti~bre que encara s'ha disparat al paa d'algd o.altre que estA
a punt de co.mprar una mica d'amor a una do.na fatigada. indiferente .

Obre ele ulls, que havia tancat uns segons, i ele deixa repo.sar
en el diari que hi ha aterra, t ct desozdena t , Pz-op, veu una punta de

ero

:ab

La

"cigarteta, pero no sap ~uan se la deu haver fumada. Po.tser aquest
t!t abans de sortir, mentre es ves tia.

Ella havia parpelleja t, car el fum s' enlairava, cap a la seva
da en un filet prim, blav!s.

.. Sortir ?

L1

e Ro tro.bes estrany, poteer ?

" No. ho si ••• " 1 afegi - Em fa grac ia •••

.tv

Sense eir-li, ni sí ni no, va allunyar-se cap a
la 'reclamava 1 ell, resignat ,a la dilaci6, s#espera paeientment. Més
tard 1i va explicar :

- A la tarda tinc oLa aae ,
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- NOia, que tinc pressa •••....
- Les postres. nena !

1 ella se n -haviad 'ansr a servir-los.

No es va oreure que ho deia seriosament, i la
- Vaig a una academia •
..Cada dia ?

sí. L,evat deIs dissabtes.
- Dissabte, dones.
- No ho sé •••

9.up

rsí>
No h1 podia parlar amb eontinul tat., hi havia ele al tres cliente

que la eridaven sense parar, alguna nomás amb un esguard 1nsistent,
carregat d'impaci~nciaJ d'altres anb una breu indicaci6 oral:

iSO

-
.:~To m,'agrada que facis de cambrera.

Era molt després, i la ~~ria del Carme tenia una express16 viV8g
qua~ontestava :

~ Ni a mi.Per aixo estudio. Vull entrar en un despatx •••
Reposa les mans eobre les cuixes 1 inclina el cap endavant, ara

amb ele ulls fits en la catita que hi ha arran de llit, tota ratada
d""una banda,on el teixit es desfh a poc a poc , Gairebé sense tenir-ne
consci~ncia, enregistra la mis~ria del dormitori on ella no ha posat
mai els pe us ,

....Per qul! hi ví us , en un lloc aix! ? .

No 11 agradava i, ulls endins, li ereixia una mena de maltianga •
~ Estic al segon pis. Tot s6n xicots sols, com jo.
- Sí, perb •••
.... Em reeul ta m~s econbmí,c, Vaig tan eur-t de butxaca , 1 encara sort

:B':I

na

.tc
l:;t

.ab

de les olasses que dono •••

sI
Les mans li rellisquen fina als genolls it lentament, es

gant; no es mou de lloc. perb, sinó que es queda palplantat a frec de
llit, amb els ulls mig closos per tal de conservar aquella cantonada
del passatge on encaza li sembls que ella l'espera.
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Era 1 '6.nica.lli96 que dona va dissa.bte a la tard,
ee 1"havd a deixat perdre~ pero m~s endavant ella aeu df.aa la so~

tidaf dbcil 1 enamorada. Ell no esperava mai l'ascensor, sin6 que es
llen9ava escales avall per guanyar una mica de temps.

Maria del Carme !

La doleeaa d'aquell encontre 11 puja per les fibres més sensibles
del cos i, un instsnt, vacil.la lleugerament, com un embriac. fins que
troba el suport de la tauleta, cap on ha anat avan9ant com entre somnis
..Robert !

Se 11 penjava al ~ra9, li cercava els ulls.
- Fa gaire que m'esperes ?

- No; acabava d"arribar.
Sempre acabava d"arribar; sempre, pero, volia dir tres o quatre,

'vegades. I, cada cop, ell 11 preguntava :
... On a:nem ?

....On vulguis.
Pilleade peus amb una estranya ne rviosi tat a , inquiet ~ es torna a

moure per la cambra. Es troba de non davant del mirall 1 ara s'hi con-
templa sense reticencies. A baix la porta es deu haver quedat
da 1el timbre sona sense interrupci~. Ell, pero, allunyat d'aquella
realitat, es mira com qui escruta un estrany fins que, com l~altra ve-
gada, no es pot suportar.

~ Si, t"estimo •••
Quan ? quan ? Un dia', fa poca dies, t , desprést tarda rera tarda.

Li tocava els llavis ambeLs seus i, amb els dits, 11 reseguia la cara
una mica massa p~ü o'lida, perq u~ la. Maria del Garme sempre havia viscut,..,
tancada.

- Era una sala interior. on hav!em de treballar sempre amb els llums

~
I gairebé no l'escoltava, perque tornaven a estar abra9ats.,

Pobre del Carme •••
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3~ Aasentia, tot devorant-la amb ela ulls, amb les mans , i ella gai-
t1' reb~ pLorava , perb el s eu esguard era clar.
U _ Sí, sí •••

~s trob~ de nou assegut als peue del llit, amb el cos blegat cap
endavant, 1 les anades i vingudes que recomencen fora no tenen cap me-

~ñ na de relaci6 amb el seu m6n. Es tard i els hostes van tornant de so-
par. Algú riu; sempre hi ha algú que riu.

- Ara tot serA diferente
_ s!, Maria del Carme. - 1" llavi con~ra llavi ~ : T~estimo, t'esti-

Clou ela ul1s" ben fort¡f i, com havia :t'etde pr:imer~ colpa ja el
matalhs amb els punye blane , desanimats, abans de deixar-s"hi rellis-

9V caz ga í rebé dolc;ament, e oa si avanc~a sobre un cos palpi tant.
Se li enfilava per les cuiBes amb tendresa, esmunyint les mans

sota les faldilles acampanades que s 'esbarriaven desordenadament al
seu entorne Un cap, ella va redrec;ar-se i allarga els dits cap als

om seus, pero no pas per aturar-li el gest, sin6 com si volgués sobrepo-
9& sa~e a la'torbaci6 que li enve rme.í.Laa lleugerament le a gal tes. 1 ell
.sh els hi va pr~mer mentre l"altra mh continuava avancan t lenta, com in-
9'1 segura, per un cam! sempre inedi t.
n~ La Maria del uarme s;1nclin~ m~s per tal d'amo~xar-li la cara

i aleshores ell ya immobilitzar-se; s'hav1a adonat que la noia tremo-
lava violentament. Mol1; baixet~ va preguntar-li :

íJ Tens por ?

!IlJ
...Ella pzova d'e somriure, t ota blanca i amb eLs cabells clars
;

s;t caiguts sobre la cara.
Tens por, Maria del Carme ?

Ella va denegar amb un petit gest del cap, sense mirar-lo, i ell
la va aja<;ar suaument, amb m~e tendreea que mai, abans de seguir-la
amb tot l"impuls del co s enfebrosi t.
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Per~ allo que ara palpa ~sJel Koixí, i l'esguardau·,

seva inercia, de la seva manca de resposta; el contempla llargament,
~ 1nere.ul, sense retrobar-se en aquell geet, en aquella eituaci6, i un

1nstant després el matxuca amb ferotgia i e'hi deixa caure, ven9ut,
eanglotant per primer cop des que ella ~s morta •••

9

q

o

a
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sa

Des de d'arrera els matalls, espia el xicot que observa una immobi-
li tat tan absoluta com la de la noia eaiguda aLe seus peus, pero des-
pr~B veu que dre~a el cap per tal d'examinar el seu entorn amb uns ulls
molt oberts, esterslts, 1(ír,ac~e, amb un sol moviment, s'a19a 1 arren-
ca a e6rrer cap als pins de l'altra banda de clarera. Allí s'atura i,
vae í.Ls Larrt, esguarda enrera, cap a la noda , Ell es fa m~s pet1t en el
seu amagatall 1 ja no es torna a bellugar fins que la remor de les
disses violatament destorbades li indica que la fuga, ara, es definiti-
va.

AvanQa tot mirant bose avallt perb ja no pot distingir res 1 la
remor, mIs esmortúida, continua allunyant-se. Retrocedeix i el seu peu
reposa sobre un objeete bla que cedeix. Abaixa 1 "esguard 1,t encara

ve.u,.se ajupir-se, . que es tracta d'un portamonedes de dona, molt
petit.

Mentre el recull, ulla desconfiat a dreta i esquerra i, immediata-
menj, es precipita cap als matolla per tal d'e:xaminar-lo•.Abans d'ar-
ribar-hi, perb, s'aturat retrocedeix, i els dits se li allarguen cap a
la polsera que mmmamm al capdavall ni tocarA; no té cap valor, ~s un
objecte d~ bisuteria, com el collaret •

Torna a redreQar-Be~ ara fitant les cuixes nues sota el Tes~1t
que, amb la caiguda, se 11 ha enfilat m~a amunt deIs genolls, pero a
1"aete desv1a la mirada,) vagament pertorba t per aquell espectacle que
la mort fa obsc~.
- No miris.

Pero ell mirava, i somreia. S'havien tutejat de seguida, quan ella
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tot just acabava de dir-li el sea nomo

- Ma1 no he tancat els ulls, en aquests casos.
La noia va mig girar-se d'esquena 1 ell es despla9~ sense fer
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roll~ allunyant-se. del safareig on bavia anat a bÚlscar una galleda
d 'aigue.

Escolta ..I!speran<;a;tu 1 jo •••
...Tu i jo qu~ ?

.tI Branda el cap 1mpercetibleme nt, de nou cam! de les bardisses
Iq darrera les quals, eulivat, obre el portamonedes.
Jm Tu i jo qu~ ?

. '\

BO Els mota es repeteixen~ pero ara ja examina els objeetes : un
BV pintallavia molt usatt un mocadoret plegat on hi ha una taca de ver-
98 mell~ una clau, dos bitllets de vint-i-cinc 1 una menuda llibreta •
.tó Es desa els dos- bi tllets a la butxaca ita punt de tornar tot el res-
sv tant al portamonedes, se li acut de fullejar la llibreteta. amadDDS

H1 troba únicament unes quantes ad reee a 1 una targeta.
9~ Amb dificultat, va eonfegint ela nome estranys~ despr~s esguarda
9'I al seu davant" cap a la clarera on cinc minuts enrera la noia era vi-
a8 va i corria. Quan41 noi va subjeetar8la, riallert mormolA :
9q - Robert •••

Torna a llegir l'adre9a sencera i, pensar6s~ es fica la petita
em llibreta a la buexaea, amb ela diners que hi ha entaforat de primer.
L'I No m'agrada.
sl He havia dit einquanta vegades i e11 s'arronsava d~eapatlles,
do t1mament ,desesperat •

...1 qu~ hi puc fer ? Que no ho sabies, que era un home casat ?

JJp - No. ho sé, si ho sabia.
'1 Era rid!cul, i de mala fe.
sL - Escolta •••

..Pero ella 1i pic8va els dits.
- No vull, et dic. Prou
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;t Mentre tanca el portamonedes fs"adona que ha

cia, l'empremta dels cinc dits en tots els objectes que acaba de tocar.
El torna a abrir, dones, i amb el mocador maeulat va repassant el pinta

'I 11avis. la clau •••
ñ ... Mira que en deu ser de bruta, la teya dona !

Quan tot és net, ha 11en98 entre els eSbarzers, e~aixeca i fa une
abana d'aturar-ee altre cop amb 1~expressi6 novament pensarosa.
d'un moment canvia de direcci6 i, paral.lelament al cos de la

Ó avan98 bose amunt.
~ Hi ha d'haver una aoluci6.

Tenia una cama sobre 1 'altra i, en a19ar-se, -va sep3.rar-les des-
q preocJPadamen t" t,ot mirant-lo de reU11.
m 8 Una soluci6 •••

S'havia girat, pero f~u mitja volta per tal d'atanssr-se-li i gai-
jo reb~ el va abra caz-, En un altre t o, demBna :

w Deixa-la.
- Qu~ dius !

~ Deixa-la.
v Se"n va separarr i s' adre9h a la finestra.~ des d 'on Ta mirar cap a

fora._ Ella, desde daz-rer-a , va dir-li :
8 No cal que tomis, dones.
- No em turmentis, no em turmentis !

Salta un petit desnivel~ 1 s'enfila per l'altra banda~ cap a les
roques que contorneja per tal d#e~mimar-les. T~ia l~1ndret amb molta

j cura i, t9t seguit. proseguix cap a la l!nia d~arbres. Va aplegant
branqueSi eabe r-Lade e, ma'tolla desarrela ta. broasa seca, i, mentre la
llum cedeix, he arrossega tot per fer-ne un gran munt al costat mateix
de les pedrea_ Aleshores s'asseu aterra 1 es treu una cigarre.a de la
butxaca , Es to·ta matxueada 1, abans d "encendr-e -Le , 1 'alliaa amb els
dite bruta de nicotina.
- Com puc deixar-la ?
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Ella caminava cap al fons de 1'habitaei6, com s

lo ci6 d'anar~se'n tot i que era casa seva. Va haver de e6rrer per atra-
1~1. par-la.
1! - Digues, com pue deixar-la ?

- No éa tan diffei1~ oi ?

L'havia obligat a tombar-se 1, llavors~ ella se li arraph amb un
sq impula que dugu~ els liavi~a free dels seus.
tA 0;;0 Si :tos cert que em vola no m'hauries de pregunta·.:.rres ••• Que no
on ho vau. que aixono pot continuar aixf ?

L'abra9ava. apaae í onada., tot d"una novament convertida en la dona
que 1 'acoll1a 1mpacient. E11 1ntentava de protestar :

'Iq .". PerO fina ara •••
.... ...Fina ara, fins ara

,
Dre98va el seu coa eapl~ndid 1 exigent i, gairebé amb un sanglot,,

9'::[ eridh :
Jo et neeeasito cada n1t !

....Eaperan9a !

- Jo et neceasito cada n1t !

S ~a1x8ea,torna a contorne jar les roques i, felinament, desf8 el

asm! fina a la clarera. Abana d 'entrar-hi s'atura 1 afina l'orella,
pero l'1ndret aembla totalment abandonat.

Paaaa de llarg per davant del e os 1, prop de La esbarzers" cerca
el portamonedesque uns moments abana ha rebutjat. En deseobri-lo;t ae

o'! 1 "entafora a la butxaca deIs pantalons, a obr-e el mocador. Després

....

01

rJO s eu, es treu les saba tes, ea lleva eLs mltjona J torna a cal9ar-se 1
"xd 8mb una pet1ta correguda, avan98 de nou eap al cadaver.

i1 ....No ho veus que no pot ae r ? No la cone í.xes, tu; ens faria la vida
9ñ impoBs1ble. Mai no s'hi avindria. Amb l'orgull que t~ ! •••

ud - Digu1s que et fa por
tó Es va sentir eom si 11 haguessin eseopit damunt.

Por ?
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- si, por !

.1:0 No ~s aixb •••
,aq Pero abaixava la Tista, Lnoapac de suportar el seu esguard acusa-

dor. Ella va retroeedir.
~ Ves-te'n -. Insisti - : Ves-te'n i no tornis.

Aban, d'ajupir-se es posa els mitjons a les mane, com si foss1n
un parell de guants, inom6s eleshores allarga els brae;os cap al cadh-ml

... ver •
Fesa m~e -que no havia pensat i li cal agenollar-se per tal de car-

regar-ee'l a les espatlles. El subjecta per damunt del tou de la cama
i, gaireb~ plegat en dos, es mou feixugament cap al l!mit de la clare-
rae Ensopega, perb acmnsegueix de mantenir l'equilibri i, m~s ajupit
encaza sota l'embalum, travessa la bren faixa de bosc que me;na al des
nivell.

Cerca'el camí gaireb~ a les palpentes i, precabut, va davallant
amb el pes r1tmat per les 08cil.lacion s dels bra coe que li colpegen
bl anament les na tges •

Enjre esbufee i esbufee, malda per desfer-se d'un nus que 11 111-
ga la gargamellat pere no s'a tura, s1n6 que ar-a inicia la menuda ascen
si6 amb el coa tan corbat que la mh lliure gairebé palpa la terra te-

11} P

'10

[80

sq blement olorosa.
Dal t, s' orienta entre les roques i a la t1 deixa rellisc ar el

~íe cadaver f1ns ala seua peus. Cau amb una remor somorta, cara enlaire.
'í Elles gira d'esqueha amb un panteix i, repenjat contra la pe dra, es-

pera que el cor slente ixi la seva marxa desbocada ,que la respiraci6
retrobi el ritme normal. Un cop, escup una saliva aspra, espessa, 1
despr~s estojaega.

• Pero qu~ ha passat ?

98

ma

-
:m.1:

No ho acabava de comprendre it mentre ella assenyalava vagament
la porta amb el brae; allargat, Ta evocar tot d'una l'escena d'aquell
'primer dia, quan pintaven 1 totes les fines tres eren obertes. En Josep
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No vens ? Ja és l'hora •••
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Ves, tu. Acabo de seguida.
:ob S'entretenia resegUint~a faixa del socol 8mb una aplicaci6 volgu-

da i ja totalme,::nt innecess~ria. L"al tre va somriure quan ell aixevava
els ulls.,

rru "'" Bon pro!i t t eh ?

9V Penqub ha havia observa t , E's a. dir, ell mateix bavia aclarit m~s
G menys les seves intencions el dia abans, quan digué :

El'! - T'has fixat , Es senzillamen$ sensacional. De cine, tu
bll Josep es mostrh més aviat displicente

S'I - Massa carn~ noi.
~~ Pero molt ben repart~da !

I aleshores havien rigut tots dos amb una rialla ronca, de compli-
citat.

ms Va continuar aplicadamént de caraja terra, repetint les pinzella-
Id des, i ella va ene reuar=se amb en Josep que abandonava 1'hab! taci6.

Es va quedar al seu darrera, mí ran t-do , i ell no es redreQa fins que
s~ va senti r el cop de la porta de fora.
te - Quedar~ bé, oi ?

[d Escup de nou, sempre la mateixa saliva espessa 1 amarga, 1
na a g1rar cap al dadhve r que el fit a amb uns ulls 1nsolent's. S --sdona

so que tremola una m1es, pero així ! tot s'obliga a sollevar la noia' que
[3 cada cap sembla que pesl m~s.

q - No, aq~í no •••
~'I Era el consentime nt. Acabava de eanviar-se 1 ella no s "hav í.a mo ...
lb gut del seu davant. Era com s1. es desafiessin. Només aquell migdia 11

havia dit :
...Tu 1 jo •••

Tu i jo qub ?

Tenia una earn rosada i bruna, i ell sab1a que era faeil. Ho ha-
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Va seguir-la i ella 1 #esperava darrera la porta. El dormitor"':i
havia estat tocat i era l"'únic indret de la casa on s'obeervava una
ca d'ordre. Els f1nestrons eren ajustats i, en la penombra, ben just

BÓ si la d'is·tingia.De fet, aleshores ni va tenir temps d'examin/:Cr-la,
Il9 perque ja s "hav í en abra..at.
- Ara abra.9a el cos inert i desconegut, fa un pas i, en aturarese,

enretira la ma que el subjectava per sota ele genolls fins que ella
r o reposa sobre els peus , c om si fos viva, amb la cara molt a prop de la

seva. Es un contacte eurt~ car 1mmediatament comen98 a empenyer-la
cap a l-obertura que sembla q ue no vulgui acceptar-la; ~s massa es-
treta i només cap al fons s'eixampla una mica •

..Repenja el cadaver contra la roea i per l~altre costat, m~a prac-
ticablet escala l'amuntegament de pedrea. A:van98 per dalt, ajupit, com

1
(J.

lo temer8sde retallar-secontra el .... a benefici d 'un possible observa-
dor, i en arribar altra vegada a l'obertura" que per aquella banda es

sÍ> perllonga, m~s badada, sf'@jgenollai, inclinát endavant, allarga una
a3: ma cap on ha deixat la no ía ,

BV Ella, pe rb , que té els bra90s caiguts al llarg del cos, queda
m~s avall que no 11 havia semblat, gairebé fora del seu abaste Prova

.11p

d'engrapar-l1 la brusa 1 d'estira~la~ perb la roba cedeix 1, en es-
quin9ar-Be~ revela la na íxenc a delspits enlluernadorament blanes •
Tenca els ulls i',amb el dors de la mh, s' eiEuga la suor que eomenca a
rajar-l1 front -avall.

Obre una mica la finestra.
Va saltar pel seu damunt 1 torna precipitddament al llit. Ella,

rJ~ que s'havia aasegut , va aja~l}ar-se altra vegada i el reclama entre els
arí seus bracoe , En aquel¡ momerrt van trucar a la porta pero 1 'Esperan9a

xi uxi ue jll :

- No en facis cas.
Van trucar un segon cop, maneament, senee convicci~, 1 després
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• Qui devia ser ?

su E~la sospir~ mentre sepanava les cames.
BO - Que ens importa !

.ta Pero més ta~d, mol t més ta rd, quan ja s 'havien Tes tit, ella va
9q eortir la primera i espia el replh; no hi havia ningú, ~s claro Al pis

de sota havien engegat la radio.
- Au, ves !le
- Fins dema.

Aleshores ella el va subjectar per la manega 1 el féu retrocedir.
'Va tancer i tot la porta per tal de dir-li ••

rt - El teu company no n'ha de saber ni una paraula ••• Sents, Pere ?

- Estigues tranquil.la.
tt Ni ell ni ningú.
~;t - No, dona.
)6 - Fa tres anys que s6c viuda i mei no he fet parlar de mi. No voldria
rq que ara •••
~m Va tornar a tranquil.litzar-la i després van repetir l'operac1ó

d·espiar l'escala.
- Adéu •••

rp

E1I va davallar furtivament.
Ara s'hum1teja els llavis eixuts i, amb un esforg, subjecta el

cad~ver pels eabellsl l'estira. Pero pesa, pesa terriblement, i les
mane enguantades amb els mi tjons 11 rellisquen sense que aconsegueixi
de fer-la maure. Li cal abaDdonar la seva posici6 1 traslladar-se no-

~

,1'

p

vament al oostat de la noia per tal d'aixecar-la per sota.
Les mans se li esmunyen cuixes amunt, gai~eb~ fins als malucs, i

alguna OOBa m~s, una altra pega de roba, s'es~ainga. E1I, pero, con-
tinua maldant,. 1 dasprés, quan el COS, enlairat, es balanceja
fa un va1tot per evitar que li caigui damunt i, amb un darrer impuls,
el projecta roca amu~tt on es queda penjant, sostingut per la mateixa

a

x
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es plega endavant mentre un riu ardent li ample el nas i la boca. El
deixa desbordar sO~losament 1 desprésJ amb la boca oberta i gairebé

90 orb. va hissant-se ambo lentitud.

pri va de relliscar. UniversitatAutonomadeBarcelona
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Tentineja com un embriac i gairebé cau quan s'allunya altra vega-
da cap a la banda escalable de La roes. Braceja fina que recobra lt'equi-
libri i es torna a eixugar la suor del front. 1aleshores, tot d'una,

Dal t, s-árrrosega fins 8 l'obertura, cap a l'interior de la qual
"desapareix la cara del dam1 cadaver, retj.ngut a partir de les anques,,

que ara semblen molt protuberante.
sV - Jo m'hi perdria !

M Dones mira, a mi no hi ha res que m'engresqui tant Un bon cul •••
- Deu semblar una euga !

- Apa, home ! No et pots pas imaginar •••
Perqu~ no havia pogut evitar de conta:r-ho tot a en Josep. Es cIar

que aleshores el pis estava enllestit i el seu company i la dona ja no
L1P s "havi en de veure mai m~·s. En Josep va riure, sorneguer.

~ Suposo qu~e hi ha moltes coses que no em puc imaginar~ •• Aixb
'o que, gaireb~ sense haver-vos dit res, t"'hagi deixat muntar-l •

- Qu~ ens hav!em de dir ?

- No ho sé. A mi no em passen mai, aquestes coses
- Oh, tu !

Qu~ vols dir ? Potser si que et creus que ets en Gregory Peck !

Hav~ia preferit fer-hi broma i tots dos havien e~ntinuat pintant13m

ab el magatzem que feien ara. Perb 1 'altre semblava una mica molestst i
"V va afegir :

M~s aviat eta escarransit •••
Al pot petit hi ha la bona confitura

- Ella en fa dos de tu.
- Sempre m'han agradat altes i fermes.

Es va refent i ·allarga les mans cap a les aixelles, cada cop més
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ha abanddnat"el segueix en la caiguda fine que el cap li reposa sobre
I 8Ó els genolls i li frega el baix ventre amb un moviment d'intimi8at re-
:6.tl pugn an't ,

: 89 S # extirpa lentament de la trampa i, sense concedir-se cap repos t

:.t9 engrapa matusserament la roba per estirar el cadave r cada cop més des...
Ó".IO pullat.])l cap ja ha desapaegut a l"interior de la clivella 1 ja nom~e

li cal eubjeeta:z:-lo per les cames 1 atreure-les, pet),dolejant, cap a la
aeñ seva banda.
e.s:rp La elosca taca fans, gaire bé sense rem~r. i seguidame..:,nt el cos
,- es va plegant com un nlnot desarticulat. No gosa mirar dins del forat,

on poteer tampoc no podria veure res, fose com ~s,·i en canvi salta de
- la rova i, com si fug!s, corre cap a l-indret on 8a deixat la seva pro-
- viei6 de brancatge.

Li cal fer tres viatges abans de traslladar-lo tot al costat de
S¡¡P l·obertura. la qual cobreix tan b~ com pot sense preocupar-se que as
d~a mitjons es foraden 1 les esberlee de la llenya li enceten els dits.

Maldestrament es tornw a ca19ar els parracs de llana 1 aleshores,
senee entretenir-se més~ es precipita bosc avall~ cap a la clotada
on desprAs s'atura sobtadament a palpar-se les butxaques. Perb no, no
ha pe1"dut res.

La 1mmobilitat li dura, i fins i tot es deixa aaure de nou a ter-
ra, com si ara les forces l'abandonessin. Descohreix l'arbre darrera
seu 1 s'hi repenja.

L9 - Vols que la mati, potser ?

sv - Jo només et dic que aixb no pot continuar.
Se'n va.anar tot ennabiat, pero al cap d'uns moments tornava.

- Escolta •••

- 8 No escolto res. Tu sabr~s que et convé.
- Es ••• - Li faltaven les paraules i va tancar amb un balbuceig ~ •••

no ho s~ •••
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8'a19a amb uns.revolada 1 avan9a cap a la cIare

en lloc el 'rama entre els dos desconeguts, la travessa sense fitar l'in-
de dret on la noia era es te ea 1 va davallant bosc a traves, fins que ar-
~1Jq ribe al corrial que voreja la paret de terra. Tot de remors estranyes

donen fe d'una vida secreta 1 habitual en la qual 11 sembla que no ha
!fI9 parat mai esment pero que no 1"impressiona; hi esth acostumat.
:uq Alenteix per allisar una altra cigarreta mmm i, en encendre-la,
.ti s'esfmrQa a dominar la tremolorfina de les mans.

ras Anem~nos-en.
Se 1l'havia endut a aquella mateixa clarera, eap a la qual van pu-

as jar corrent, enjogassats¡t des de la carretera on s 'havien citat el
.lIO pre abana , Ella va caure una vegada i nomée feia que riure~ alegre com
sI aquella adol~scent que ara descansa en el buit de les roques.

- No t'has fet mal ?

- Amb el ban coixí que tine ?
1 tornava a riure mentre ell hoaprofita~a per palpar-la •)~1

..tm - Vine •••
Se li va escapar, sempre bos e amunt , i en arribar als matolls va

lea arregusear-se les faldilles perqu~ no se 11 enganxessin en les punxes
no deIs esbarzers; les cuixes resplendien luxuriosament sota el sol.
an _ Que hi pot haver algú •••

Per~ ella nom~s digué :
- Aht que boja que em sento, avui

'98 Tanca els ulls~ no sap s~ per recordar-ha m~s bé o per oblmda~
ho , per\ de tota manera, ara, ~s impossible aturar el devessall d 'imat-
ges acumulades al cervell.

I

...
Va posseir-la a tocar de les bardisses, gairebé a l'indret exacte

on també la noia es disposava a l'amor del seu company, perb despr~s
van baixsr capa la elotada 1 s'arribaren fins a la línia de roes, on
se'la va fer n1t.

Oll - Anem-nos-en.
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...Si ~s quan s "esta m~s bé , ara

011 Em posen nerviosa, tots aquests sorollets.
'e~ñ - Ja es veu que sempre has Tiscut a ciutat.
~11 Deu ser aixb.
IIlOÓ Van davallar m~s lentament que no havien puj at , pe rqué ella rece-
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rrsq lava de les trampes del terreny desigual i gairebé invi aí.bLe , Travessa-
ven un tou de pinassa quan va dir, baixet 1 excitada:

9'" a l·Ura

La parella es separava, sorpresa per la intrusi6.
- Deixa. Ne els miria •••

'Ist Per que ?

9'!q A tu no t'agradaria, oi ?

ups Li agatava la ma i se l'enduia bosc avall. Aleshores, inesperada-
ment, va comentar :

...Es tan bonic, ser jove •••

1 que no ho som, nosaltres ?

~ sí, ~s cIar. Petb ja no ene durara gaire •••
'1'1:.8 .... Només tens vint-i-nou anye '.

Ell va riure :

Leb - No; trenta-dos.
Ell s~bavia aturat.

- M'havies d..... dit vint-i-nou •••
- Dones no.'

S'atansaven al fanal, on se separarien.
qorl Ara ~i passa de llarg~ perqu~ sense adonar-se'n ha arribat a les
ae~ primeres cases. Travesea el carrer 1 veu que una dona, des del llindar

del seu modest xalet, el tita amb m~s curiositat que no sembla
!lO Deu anar despentinat i brut. Perb no es pot pas aturar 8e!, en pIe

nsv carrer,' a posar una miC~d 'ordre en la seva pe..:,rsona.tlavia d "hav ez--hf
'ea pensat abans.

Tomba per lasegona cantonada 1 despr~s va saltant cap al grup



- de caaea noves. Es aviat~terriblement 'aviat, i 'tote

- encara obertes. Es a dir, no totes; únicament les de
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queviures, l'es-

- tanc, el bar , la ta verna • • •
Davant l'edifici hi ha tres dones que parlen, una d'e1les amb una

11auna de les esc,ombraries a les mans Trenca cap al' al tra vorera,

·sl a1enteix ,el pas i, al capdava1l del carrer, s 'atura en una clapa fosca.

rev La cigarreta se li ha. apagaf i 1'enc~n de 'nou lentament mirant cap a,
lacaaa,'malelnt les tres dones.

_ Vull que ,signie 'prudente

_ Hi ha, tants veina ! Quan pisos té. la casa?

4!f Vint-i-quatre, sense comptar els baLxce, Perb no hi fa res. Has

a"e'sperar que no hi hagi-ningd.

~ I si baiaa,algd mentre jo pujo?

....Continua amunt, com ei ane8sie El un al tre pis.

... Si que ~s, faci1
'Unad~ les' dones .s ',acemiadaIt pero les al tres dues continuen xer-

rant, la m~s vella sense abandonar la llauna plena de bonys, que sub-

jecta con si fos un' tresor'. Sense c6rrer, pero sense entretenir-ee,

fa la volta al bloc de cases per la banda menys il.luminada No a'a-

do~ que ningd l~observi amb insist~ncia t de manera que pr~bablemen

aquella dona del xa1et nOfenia res m~s afer.

Desemboca,de non al carrer~ ara per l#.altre extrem. Les dones

se n~han anat. Avan9a doncs tan .empmm ve109ment com pot sense que es

pugtrí, dir que corri. D.avant aeu, una noia s~rt de la botiga de queviu-

res i. dis*ret, li examina les anq:ues finea i altes i, esquena amunt,

t q e1s cabe11s que pengen desordenadament. Comels de la noí.a del base ••

~Ó Pero no; aquesta ~e z-casa, be n r-oaaa ,

la Prosegueix voravia enilA i eil, badoc, gairebé passa de 11arg per

~o davant 1'esoala. S'atura a temps i s'endinsa per l'entrada. Els tres

Iq pis os del a ha ixos s6n tanc ats i escale s amunt tampoc no se aent ni

ea veu ningú.
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e~ De tres en tres, munta els graone que el menen
Ina ;a el bot6 del timbre, dos cope breue, un cop 11arg~ perqu~ sapiga que
ts:t que ~s elle No ae'n pot haver oblidat, tot just fa cinc dies que es

van veure per darrera vegada.
,11 A ll'altra banda de porta, perb , tot sembla moz-t, Insisteix i cla-
la va l'orella a la fusta, sota ll'espiell. Res.- Que potser s'ha proposat
&I de no obrir ?

sI S'1mpac¡enta i el dit se li'n va de nou cap al timbre, prop del
qual aconsegueix de dominar el seu geste Si es 1a massa pesat, s'expo-
sa a ~ue s'obri alguna de les altres portes del replh.

Aleshorea sent ela talons que avancen per ba íx, a 1"'entrada. Con-

..
~

ñ fia que proseguiran cap a les portes del fons, pero no, comencen a pu-
jar lea escales, s~atansen •

Llestament, sern va fins al'extrem del replh, s'enfila fins al
pis de sobre 1, aLeahoz-ea, 'es gira p'er davallar amb falsa naturalitat,
CO~S1 sort!s d'una visita.

Ele passos que pUjaven,' s'han aturat.

..

Baperance !

~'i Ella, qtia ja ha f10at la el au a1foany,,.es tom~, el f1ta un moment
lb 1" despr~s. sense un .aot , acaba d'obrir. Ell corre cap a la porta •

.,..Qu~ vols-?
L"ha deixat entrar 1 tanes al seu darrera.

e
~- Per que has vingut ?

No sembla enfa d ada, pero, i el1 contesta simplement :
...Es pot dir que ja esta.

La dona enret1ra la ma del pany.t on l'havia deixat reposar en

q

'1

Ja est~ qu~ ?
Al1~ que volies. Noméa ~s qüesti6 de dies. Despr~s, si vols, f1ns i

ens podrem casar. Escolta •••
Compren que está exeitat que parla massa fort, perb ella el fa
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eal¡ar, li posa la ma sobre la boca.

st - No, no vull saber res.
up -per'b•••
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SV La dona repeteix :
_ No vull saber res.

sv PerO se li atansa molt, i ell allarga els braQos per enllaQar-la.
9~Sense esforQ, perqu~ ella s'inelins, traba ele llavis 1 hi enfonea ele

seue ,

JJp Esperant;;8•••
ea Ella es deixa be ear 1 t et aeguf t el rebutja.

" Fes el que hagis de ter •
.t1 Avant;;ade non la ro! cap a la porta a , en abrir, li somriu calida-
stment.

- Jo t~esperará •••
lq
00
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VI -

afie' En Carbé el subjecta pe~ la m~nega, com s1 el volgu~s arrossegar,
arras 1 d1u :

- Au, anem.
Ell el mira sense de.senlla9sr els dits de la copa buida.

~ Que potser tens por que em faei mal ?

....si•••
De spr-é s d "una pausa, durant la qua L sembla reflexionar-hi detin-

.,- guda ae nt , afege ix en un to preocupat :
- Et veig tan estrany !

- No em faeis riure -. 1 ria, for9at -. Una altra copa 1 prou.
No •••

El1, sense fer-li'n ea s, crida cap al barman:
Un conyac ! Tampoc no t'ani~ia malament, a tu. Fas una cara tan fú-

nebre
~ Jo ja en tino prou.

Al llarg del taulell h1 ha tot de dones~ soles o acompanyades. Al
fons de tot, un grupet que r1u 1 baladreja amb relativa discresi6.
En Carb6 es treu una c1garreta de la butxaca i l'encen.

convidaria •
t' Ie .

Li fa petar l'encenedor sota el bi10ti mentre el barman 11
el conFac. Ell treu fum pel nas iper la boca~ com s1 intent~s d'ama-
gar-se darrera una cortina. Despr~s s'apodera de la copa 1 s~a ben
8mb una sola glopada •

..,Ah, bo !
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En Carb6 es treu diners de la butxaca.

Quant ~s ?

- Pago jo; tu només n'has begut dos.
El forQa 8 deear de nou els diners a la cartera i allarga un bit-

U niversitat Autónoma de Barcelona
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11et de cinquanta. El barman cobra en silencie
- Anem, doncs ?

Poza , el carrer encara ~s vagame nt ammat , Hi ha, sobretot, homes
~lb 1 soIs que ronseigen a tocar de les cantonades, a les portes dela bara
ut; - plena de dones ••• Exclama :

....Quina vida!
I,Uf) "10 Qu~ vols dir .?

la Fa un gest desmaiat que sembla que vulgui abra9ar el carrer, la
ciutat i, m~a enlla, la terra sencera.

Imab.u No ho sé. Tot ~s tan buit •••
~a - Ja hi tornem ?

011 - - He havia dit , potser ?

011 - Vint vega des, pe1 cap ha ix.,
[ Caminen en silenci i tomben la cantonada des d'on es distingeix

..
rrU - perfectament el retol llumin6s que informa alegrement : "Hab í taoions'''.,

......
~á9 La Maria del warme havia dit:,..,

ot ~ - No em deiEaran entrar •••
l - Tu dius que tens vint-i-un anys, si et pregunten res.

sao Pero no hi havien posatcap objec'ci6. Ll'home va limitar-se a co"",
rsO despr6s d~interessar-se per la mena de oambra que preferien. Quan
01, - ja estaven ao Is , tancats, eil 'Ya dir-li ••

,rlA- ... No t'ha fet vergonya ?
.. t'estimor - No. Per que, si ?
~

lOO 1 Va abra9ar-la, encisat per aquella respasta.
\¡;i

~e-'!.B, - Mafia del arme •••
"UJ dm Es sobresalta, perq ue en Car~6 ha di t alguna cosa" i fa :
~

~rfA- ....Com ?
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'9 Empenyla porta 1 tots dos comencen a pUjar les escales. Dalt es

~q- dispara el timbre 1 en Ramir;J perqub en aquesta hora la L1na ja ~s

pre al llit, a1xeca l'esguard del diari del vespre que ha escampat al
;te11 seu dav ant •

¡A - - Bona ni t, Ramir.

- Hola, nois. - Amagales mans sota la taquilla 1 afegeix - : Hi ha

aLoa un paquet per a v6s.

ure Lq - Par a mi ?

Q ... Es un paquet menut i, en agafar-lo, veu que pesa poe,
'\~ Gracies.

Precipitadament, retrocedeix els dos passos que ela separaven 1

mira cap als objectes que ell té a l'altra m~. Repeteix :

- Qu~ ~s, aix'b ?

[a~á - Ja ho veus : un mocador i un pintallav1s.

11 ...

, a]; S"'allunya de la paret 1, fe1xugament t avanea pel passad!s, recte

1 _ cap al seu dormitori.

1 _ - Un pintallav1s •••

Ambla clau, cerca el pany de la pez-ta, perO els dits 11 tremo-

l - len violentament. A 1'al tra ma, el mocador se li ha desplegat 1 mos-

tra, ben visibles en un extrem. les dues inicials enLl.acade s : MC•

) ... ...,
En Carb6 68 al seu cos tat, li passa el bra9 per l' espa tIla.

('l
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Ell scala el cap, el belluga gairebé imperceptiblemant, pugna per

sqalb tal d'afermar la ma 1t a la fi, aconsegueix d'1ntroduir la clau al

B S'Iq pany•. El seu amic diu :

b .usa ....:Mosé que et deu paaeaz , perb si puc ter algunaF0sa ••• sigui el que
off - sigui •••

Sempre ha estat un bon amie i, una mica per aiXb, una altra mica

sq mr per tot plega t, sent que els ulls se li enlloren. Sense girar-se de-

oH

mana:

- Entra.
En Carb6 mateix té cura. de tanear la. porta al seu darrera mentre

ell avance de primer cap al llit i despr~s cap a~a tauleta,.

mocador i la barra deIs 11avis. En tombar-se, diu :

- Es de la J."~ria del Qar~e.:8 -
,.En Carb6 s*havia quedat arran de porta~ pero ara també progressa

,q Le cambra endina, se li atanaa :

- Us .heu enfadat, 01 ? Ha vaJig endevinar de seguida •••

Pero fita els dos objectes amb una expressi6 incomprensiva Ell

calla 1 es mossega els llavis. El noi afegeix :

- No et demano q ue m'ho corrtí.s , pero •••

Aleshores, en veu molt baixa, contesta:

- La ol'olariadel Carme ~s morta.

sI .s

3"clm

Que dius ?

Ell, una mica m~s alt, pero amb la veu trencada, repeteix :

- La ~aria del varme ~s morta.

., -
q.eo S'ha deixat eaure al llit, aasegut , amb les mans penjades entre

les cuixes i ele ulls Clav.at+n un. indret imprec!s de la catifa. En

Garb6 ~s de nou prop seu, inclinat, i li saeseja l'espatlla amb uns

i-

ereI di ts nervios os, d.esconcertats •

- Morta ?

Ell sfi rma, s "aí.xeca i s' atansa al tre cop a la tauleta. Allarga
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,~j-'l'adoH .. la ma cap al pintallavis.

18 ll~[ ....La vaig matar •

[·:r~l.s\b Lsj No li cal girar-se per saber que en "'arb6 ha fet un salte

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

No ! Qu~has dit ?

Es frega ela ulls 8mb els dos d1ts de la ma esquerra 1 li semblap e8 oT1 -

•• ol~glaveure la aaria del ~arme que corre al seu davant amb la cara il.lumi-

'Iqms8 nada i deliciosament maliciosa, ga í.re bé provocativa.

iq tot 'lsq De primer era culivada sobre ela geno~ls~ a frec dels arbres on

! Bf!am 8 "havf.a deixa t cauz-e tot exclamant :

.s~~na- - Aquí estarem b~ !

3D 113: Ell 8·'havia assegut al seu davant, i es somreien .. Va posar la m'h

3Q1!BVS iIs damunt la seva 1 ,11 enllagl! els di ts.

1: 'loñ.soom .... Qub?

: ah ea - No vol1a d1r res, 1 van continuar mirant-se i somrient-se. Ell va
'-ID cr~ posar-l,1 l' al tra ml sobre la euaxa plegada,. avang'i els llav1s 1 .a be-

urs B'Idmso ssr-la, pero s 'havi a d' inclinar massa, incbmodament ..
1 se separa per,

~9rl aU - atansar-se-li m~s. Estava a punt de besar-la de nou quan ella, rient,

Be 11 esmuny! 1 eridh :

9 ..t siLeo ... A que no m'agafes !

La va veure plantada al seu dava':nt,. 1mmbbili a 1"agua í t , amb els

asL cabe11s caiguts sobre les espatlles. Va di~li :

Bcn í.ca ,

th 9~Q - Si ?

,II8. Pero el vigilava a , qi an ell va saltar, corregué cap als arbres.

LSÁJ. .a:I - Va contornejar unes mates. uns esbarzers, i darrera es va aturar al tra

3.11'" c. vegad.;a.

Ixl~o a91 - Apa, vine !
aé Od'IsO Va seguir el joc 1 ella s'escapa per l'altra banda~ cap a la ola-

''IS.!l aJlh rera que acabaven de deixar. Ell va 1nterceptar-li el pas amb q uatre

Bt~oM - gambades 1 la noia retroced! cap a la paret de matolls de l~altre cos-

ila tate
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Es deixa relliscar fins al cap9al del llit i, amb els ulls mig
closos~ repeteix :

~ Sí, la vaig matar.
La mA li turmenta l'espatlla" perqu~ en üarb6" incredul i tot,

1 sI e'HHH sembla extraordin~~iament emoc í.onat ,
Ceb .t sbs

rq e([

sb e.tvsrí'

~e .tupA -

a iI3:

si j-fm

@ Per~ com, com? Devia ser un accident •••
,

S'a19a amb violencia.,
Un accident ! - I, m~s baix " : sí, un accident ! Perb •••

I.iEs torna a asseure$ inquiet, nervi6s, mentre'en Carb6 no s'ha mo-,..
de lloc.

~ Haviem fet una petita excursi6 i, en arribar a la clarera, ens vam
,

? 9~Q _ posar a c6rrer ••• Jug~vem ••• Vaig acorralar-la contra ~na paret de bar-
)V oM

: .i:I-'IsaoFeia dos dies que havíem dormi t plegats per primera vegada •••
disses t la vaig agafar per la cintura i ••• - S 'interromp per explicar

~g Il:si-'Isa

~a-~m"'l1Bit

rmas .ti ea

uEn arb6 assenteix amb un fil de veu ,
- si, digues •••

peu per darrexa el seu mentre la inclinava enrera ••• La valia fer cau-[ snp Á:..-

t:)1.I 4 1'/
- La vaig aga far per la cintura iJ ".pe ens bes~vem, vaig passar el

Bil re, saps ?~v

aiieá~ - sí.

,Boi:noS: - Aleshores,

~ 1:a desfer- s::ede-
no sé que va passar ••• Potser va fer un moviment per
l'abra9adat un moviment instintiu e=n veurique anava a

caure ••• Se'm Ta escapar de les mans~ pero no podia moure les cames,
['1:0;rrr00 s encara trabades, i •••

• B bS¿j9
'Es torna a aixecar i camina•

:v csgA - retoma una imatge descolorida 1

Darrera ...seu, en Carbo fa •BV .la ,.,

sí•.. Va caure d'esquena,
boca i ••• 1 es v~Lued ar mol t

ó ts é:2fl

aup S'1:9

8eDscfma

pel do mrí tord , cap a l'espi11 que 1i
fa~igadat amb els trete descomposats.

l •••

tan llarga com era~ va obrir una mica la
quieta.
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¡~0801 petit 1 estava refredat.

" Universitat Autónoma de BarcelonaLes ll~grimes se li esmunyen galtes avall 1, sen . GU-

re's de davant del mizal14 on la imatge s'esborra. ensuma co~uan era

,
~ A - _ De primer em pensava gue cont1nuava jugant que tot era una broma,

sIóme
" quaE em vaig ajupir 1 la vaig tocar ••• No m'ho podia creure •••

La sacsejava per les espatlles, submerg1t per una angoixa eorda
li buidava el pit :

...¿'¿aria.del Garme ! Maria del Carme !

1 ella,. totalment i~bbil, el mirava amb els seua ulls grossoa i
la ara indiferente) estranyt;l,de persona desconeguda.
90 t~ _ Maria del Carme, contesta!
vBH - Va acariciar-li la gaIta, e'inclin~ a besar-la, pero wls llavis

'lSSO B'hi van negar. Una mena de repugnancia sobtada va obligar-lo a allu-
aea aH nyar precipi tadament la cara •

...Naria del (;arme•••
"Per sota el pit, li cerca llindret del cor i, en no trobar-lo,,, ~

palpa desesPFadament el pols; tamb~ era mut. Va tornar a tooar-li les
s!l:.....galtes, els oabells... Aleshores es queda molt quiete

3q - H1 havia una pedra ••• No era una pedra grossa, sin6 un roe punxe-
m1g eobert per la brossa, amb l'aresta cap dalt.

vSent la veu d'en Carb6, encara ronea :
r"

No vas ma=tar-la, doncs.
S!, perqu~ si no hagu~s estat per la meva impaciencia ••• La volia,

tornar a tenir, sents ? 1 no veia res, res ••• Com un animal ••• S!, 8i-
xb. 1 la vaig abandonar també eom si f=os un animal. Em vaig espantar,
em devia pensar que si algú em sorprenia prop d~ella m'aeusarien •••
No s~, no s~ !••• Com un foIl, vaig arrencar a c6rrer bose avall, enso
pegant, enganxant-me en ela esba~zers ••• Mira

'S'arremanga els pantalons i 1i mostra les cames : les t~ plenes
dresgarrinxades que comencen a cicatritzar-se.
~ 1 l'estimava, l'estimava de veritat ! Tu no saps •••
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B 9~ T"ho havia dit ••• No 1mp0rta.
tlteq Allarga unes mans desvalgudes cap a la ta~leta de nit, on hi ha el
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~ mocador 1n1eialat 1 la barra deIs llavis.
l'

o-r sq - r' ara, aixb •••,

En Carb5 afirma més que pregunta :
9Up - Era seu •••

(, - sr •
....No ho e n teno ; Si ~s morta •••

B'IS Tot .d"una exo í tia.,avanca fins que, pzo p d'l"ell"li ga.rfeix el bzac ,

,1'1 - - Escolta ••. I si només trho hagués semblat ?

....No •

.tri" a Estaves espantat, fora de tu ••• Vas perdre e1 cap.
'l.8~LI ... No.
~ - - Aleshorea, aquests obje6tes •••.

1 ara 68 ell qui el sUbjecta pels braQos a.mb un gest energic, gaireb&'
¡lag frenetie.
is~ ...Ne te n'adones ? AIgú ens devia veure ••• algú que despr~s va reco1lir

el seu portamonedes.
tu~ - Vols dir ~

8 S!~ 1 ara m1ho envia •••
En Carb5 a.baixa malt la veu :

...Creus que e t ,vol ter cantar?
'Iot -' S!. Per que mI/ha havia d "enviar 111no '!

"óx
1\;,....Pero, com pot haver sabut qui eres, on viyies ?

...Na ha sé -. Fa una pausa, s"arransa df'espatlles -. Po táe r em va seguir,me
aM pojeer .va preguntar ••• N~ ha sé ~ repeteix -. 1 a canvi del seu silenci •••

~9q Ja ha veurás ,
~ 1 el cad~ver ? El trabaran, poteer ja l~an trobat 1 tot, a hares d'ara.,

~ ó Investigaran, esbrinaran que sartíeu plegats ••• No díu res, el d~ia:r1 ?
- Na,,.i aíxb Es el que m'-estranya m~s.
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Uni~e~~4at Autónoma de BarcelonaSe separa del seu amie es mou de nou cap a a t~~t~ ' .aan'ttQ.~a
f o.á'\~altre oop el mocador, el pintallavis. En Carb6 el segueix i e 'inclina

'IE

~ Si era u~ indret poa freqUen§at •••

üIA per damunt la seva espatl1a.
1:o fl

..,.Sempre hi van pare 11es.
~ Potser s!•.. Sigui com,sigui, has estat un imprudente Aix d'esca-

lB S'I par....te •••
l'

11 ""' Ja ho sé.
orí o. #1meS t ho asseguro.
;toT

Va ser m~s fort que jo. En aque11 moment ne podia fer res

'iooa'
En Carb6 reflexiona :

....M~s tard o m~s d"'hora, se sabrttt i aleshores ••• Encara que no
001 trobin el cadaver. A casa seva els estranyar~ que no hi tomi •••

vsj'a ,
- No era casa seva; em sembla que ja t ho havia dit. Vivia amb una

~oll 11 d lJ ;¡Te a, re re .oga aa •
.dBsl

elo~

A la vella, dones.
s 1 - No.

L#la1tre l~observa amb atenci~, com sorpr~s d~aque11a seguretat.
O'!O Qul! has fet ?

q IJS Acala el cap, culpable.
8 Deml passat havia de deixar 1~habitaci6, perque la ve1la ja la te-

Ah

I 01 nia 110gada ~ una familia que se'n va haver d'anar una temporada ••• un
CI3: matrimoni d' Almeria que s "haví,a de vendre unes terres. Tornen a primers

BU9'IO de mes. Ella la hi va llogar sense que ho pogu~s fer, per l'egoisme
cr 01:' de treure'n unes quantes pessetes més •••

- Pero es podia veure en un embolico
..,.si. I en llogar-la-hi no 11 va dir res. No no va saber fins m~s

7 ~ea endavant, ella. Per aixo es va busccar una a1tra casa ••• ~ S~interromp,
:JV' on enroga11at¡1 tot seguí t, abrup tam errt, explica - : Aquesta tarda he a-
le 1 nat a recol11r la seva maleta.
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per que no v~ ella ?
Ho havia previst, i només va haver d'explicar :

_ Es que ja no se'n va a l'altra pensi6, com tenia la intenci~ de fer.
le _ Ani t 1I'atenir la desgracia d 'ens.epegar-se amb el seu padrastre" aap ?

Iq: _ Suposo que ja li devia contar que va marxar de e aaa seva •••

-q e ro

Sabia positivament que aquesta era el cas , la mateixa ~laria del
Carme li ho havia dit. La vella es mostra immediatament interessada.

~ si, sí. I que, l'ha obligada a tornar? ..
"'"sí. Hi va haver ••• b~~ hi va haver una petita escena" perque. ,

1M _ tets dos j~nts i el vell es pensava que jo tenia la culpa de tot. Em

dO'lj Ya costar mol t de fer-li entendre que aleshores, quan es va esca':par,
1 _ jo encara no la coneixia. Pero ara no la deixa sortir de casa, i per

'.L[sl aixc> m"ha encarregat ••• Ja la vindrh a veure, más endavant. Pe r-qus no

A -
la podrh pas tenir tancada sempre •••

Alesgores, la dona l'havia deixat passar a l'habitaci6.
...,Pobra peti ta 1 Diu que ~s un malgeniut ••• Pero jo m'hauria estimat

11 -

Q - més •••
Ell l'havia interrompuda :

_ Volia venir ell mateix~ pero la Maria del Carme s'ha negat a donar-
([ ....

arn li 1 'adrega. Pretenia que voste no tenia dret ....acollir una menor
se saber res d'ella 1 que podiademanar-li responsabilitats •••

TI sil
Despr~s d'aixb la vella fins i tot l'ajud~ a recollir les poques

t eh peces escampades per 1- 'habi taci6.

1: - "'"Ximple, m~s que ximple !

Es en Carb6, un ~arb6 gairebé enrabiat que el sacseja. Pero ell
se"n desfh 1 camina cap a l'armari.

- Es aquesta.
)'10:9

;tao. Mostra la

\. - que no sembla
el renya ••

maleta, la deixa aterra i fins i tot l'obre. En Carbó,
que se ssnti gens ni mica d~encuriosit pe~seu contingut,
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Es gira, encara eulivat i amb els dits enredats en un vestit groc
sense pLanxaz-, Hi ha un 1nstant de silenci, que trenca el timbre de la

:a - porta de baax , el qua I gairebé eoincideix amb la seva veu :
jo .t.cr Qul! ?

iOqUG - 1 he preguntes ! Ara t "hi ve urae forcosament complicat ••• No se
t'ha acudit que, quan la trobin, la policia acabar~ per esbrinar on

Iln'ISU vivia ~que aleshores la 'vella els contar~ que has anat a recollir la
3 maleta? Nopot pas ser m~s cIar!
B - Sembla profundament molestat, e om si l'error l'ha.:gués comé s elle
a~OJ Ell vacil.la :
o Bl «o,) 'No ho s~ ••• Sempre he confiat que no la identificarien. No duia cap
e ot paper damunt.
óxrs ....1qu~ ? .

q sI Algú travessa el corredor cap a la cambra del fans i, uns segone ,

tats dos escolten la tonada que xiula, baixet.
1_ ~ 1tamb~ hi ha el restaurant on servia ••• Hi has anat ?

~ - No. allí no.
o 8::;ln "

~ S·estranyaran que no hi torni.
~ _ Ell continua culivat dasant la maleta, sense abandonar el vestit
L .ti que rebrega amb els dite .'

...Deuran ~elefonar i la vella ja els dira el que fa el cas. Suposo •••e8

""No.

.. ....

- Suposes t

Ha gambat fins al seu oostat, on s~atura. Ell ha d'al2inar molt el
cap per contemplar la cara que. tot d'una, canvia d'expressi6 i deixa
escapar una rialleta seca, irbnica.

~ La veritat ~s que no tens pasta d'assass![ se

~ Quin embolic, D~u meu, quin embolic
- S!, ja sé •••

Les carnes li fan figa i, amb un petit moviment, s~asseu aterra,
ejJp
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Que penses fer ?
- No res. QU~ vols que fací ?

- Si he sabía •••
Es veu que voldría donar-lí un bon conae Ll, perb no se li;n deu

1 - acad1r caPt perque ara s'allunya cap a l'altra banda d'habitaci6.
srf"'J Quan es .tamba, diu :
~.tvÍVi

'9.[m

.IH

@o M~s m"'hauria est1mat que no m'haguessis conta tres.
si •

....Ara •••
Calla 1prosegueix el seu passeig. S#ha fieat les mans a les but-

Vf .... xaques 1 un bls de cabe11s li 'ha caigut front avall. Ell va traient
sqsq els objectes de la maleta i els deixa al seu eostat amb tot de gestos
1...

1

T1 -

a -

a\tOJ

lentsf eom indiferente, gaireb~ sense examinar res.
"'" Que carall fas?
8 S6n les seves coses •••

En aquest moment t~ a les mans unes sabates noves que ben just si
deuen haver estat portades; unes sabates de ta16 molt alt i molt prim,
dralumini. Com si s'ho digués a ell mateix, explica:

_ Les hi vaig comprar Úo. Es 1"ún í,ca cosa que li vaig c omprar'••• Ara
¡

9~p ja no li podré comprar mai més res.
[ ....

a -

qst>

13089

r -

~ No ens posem morbosos.
- No.

Se 'li han entelat de nou els ulls i centra la seva atenci6 en
les sabates perque en Carb6 no s'adoni del seu entendriment.

- No s6n massa cares ?
Eren *turats davant l'aparador de la sabateria, fent manetes, 1

ell li veia els ulls il.luminats per la il.lusi6.
Que hi fa ? Per una vegada •••

- No, no vull •••
Per~ li dolia haver-s'hi de negar i e11, que se n'adonava, va ar-
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uQ ... Vine, dona.

oI1 No ••• Després ana rae malament.

te - No et preocupie, tu.
Es clar, no li hav í.a quedat m~s remei q:ue seguir-lo i, dins, ell

ifHJO es va·aeseure en un extrem de la renglera de cadires mentre la ""aria
LISIJ del.\;tarmees veia obligada a sortiE' de nou; ara amb la dependenta. Ni

l'un, nilealtre no s~havien fixat en el número del model; no havien Tis~ ...
\. res m~s qu e el preu.loa -

de darrera un nuvolet de fum diu :
!A -

En ~arb6 torna a aturar-se prop seu, encén una cigarreta i des'

9J:JpS
e Caldria fer una cosa o al tra •••

D al ~ No es pot fer res.
g~ne Veu com s'allunya cap a la tauleta~ on agafa 'el mocador i el pin~
~Q ,.., tallavis; es la primera vegada que toca els obj ectes i ara sembm(qUe

els sospe~i.a ,...
_ Es cIar que cal comptar amb aquest ••• o aquesta. No sabem si ~s un

home o una dona. M~s probablement un'home •••leve

iJIs" - sf.,
He torna a deixar tot sobre la tauleta i ho mira abans de retro-

.el cedir •
)[1

ili! -
...Qu~ et pot demanar ? De diners no en tens •••

)11 ~ Potser no ho sap.
Potse:r .. deixes la maleta tranquil.la ? Qu~ hi bus-no ••• Per que no

1
ques ?

3 ae
....No, res.

¡VI -

Observa que fuma a tota velocitat, com impacient deacabar-se la

Va desant tate els objectes que ha ánat amuntegant ale seus peus,
. i s'hi entreté, com si ho tes amb recan9a •.En ~arb6 es passa una ma
.. 119

preocupada pel front 1 exclama :
"- Per'b mira que ~s b~stia, tot aíx o
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tV - s~aixeca, sinó que continua assegut al mateix lloc, amb les cames en-
'Vi - ereuades.
)T1 - En ""arb6 diu :

,...Es mol t t and , tenim el cervell eapee i •••
sv a S 'ha queda t mirant-lo~ com si esper~s una respClat~, una suggeren-,
J lel cia, pero ell es limita a retornar-li 1 'esguarde
rnr _ Dema ••'.Potser dema ha veurem m~s e Lar-,

1 as - st ,
Ara s'aixeca i en Carb6, que 11 passa el brag per l'espatlla, se

~ e l'enduu cap a la porta, com si fos ell qu1 acomiad's un hoste.
_ Mira d'oblidar-te'n una mica~ eh ? Ni que noméa sigui ~er aquesta

111-nit •••
Ell branda el cap.

,.Usa -Tu no sapa •••

al9 - sí, sí que ha s~. No et pensis que tu ets l"'6.nicque ha estimat u-
3: - na noia 1 despr~s 1 'ha pe rduda ,
SIDOri .. N. pa s aixf.
a - ..,. No, a1xi no.

~s miren tristament~ aturats davant la porta oberta sobre el cor-
.tbao redor on tota la'ni t crema el llum. En Carb6 deixa relliscar la ma de
09- la seva espatlla, perb 11 prem un moment'e1 brag amb un gest encorat-
cr - jador.

,
q _ _ Au ••• dema tornarem a parlar.

-
!iSJJp si.
~ _ Ajusta a poc a poc 1 despr~s, repenjat contra la porta tan ca els

ulls abans d'obrir~los de nou i fitar altre cop la maleta.
'8 1

r -



-45-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Hurnanítars

....sabates.

aro S'atura al costat del paz-apet , on hi ha l"esvoranc f, sense incli-
nar-se" segueix la marxa del trE¡!nllarg i canc oner que va desapareixent
cap a l'altra banda de corba. Es un migdia blau i pIe de eol que 1'0-
bliga a entretanca:t:els ulls, ferite per la llum.

:9 1 Que potse! us voleu ma.:;tar?
Dos noiets han travessat el car-re r , eor-rerrt, i un d'ells ,subjec-

'j".t!1 ta l"altra contra el parapet escrostonat.
- Apa, fora d'aquí !

~- Mira com es persegueixen cap avalls sense contestar-li i tamb~
~ elltravessa fins a la vorera per la qual s~atansa a l'estret carrer6
ea que s'enfila en tot de graons de terra~ amplea i gastadissims, ben just

centinguts per quatre pedres cantelludes i mal posades que burxen les

Dues cases m~s amunt, la Maria marmanyera obre la porta i, mig
e-r girada, el veu quan anava a ter-s,1rOned!s sota el menut porxo on hi ha

sI el safareí.g,
óBt Ei, Pe~e

Sal~da amb la mh •
....Ah, hola
- Dilluns, eh ?

(Iu S!, do~; dilluns.
Ne us n~oblideu.

'\ .pass eu aneaa ,
Li ha de pintar el me~jador~ perqu~ d'a,ui a tres setmanes v~nen

a demanar-li la ma de la tilla i vol que tot es vegi net 1 decent,
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Repeteix el gest de la m8 i ea queda prop del safareig, ara
cap baixt on el porxo tamb~ ~s obert. La finestra i la porta, en canvi,
s6n tancades senyal que la Gemma encara no ha tomate

But~aqueja fins que troba la clau, la qual després se li escapa
deIs di~s i l'obliga a ajupir-se amb un renec. El renova entre dents

a-~Bmentre mbre i, un cop dins, es limita a justar la porta; mai no
s qs quan 'hi ha algú a casa.
s~ll La cuina~ en es troba immediatament, ear l~habitatge no t~ pasaa-
00 - dIs ni menjador, i encara menya un trist Teat:í~l, es neta 1 poü í da ,

Sempre ~s tot net i polit, no pot negar-ho.

uns arpiots.

'\i .B S "encamme a 1 'aixeta i beu un glop d 'aigua , a raig mateix pero
qA - tot seguit l~escup i es frega l~oea amb el dora de la roA. Despr~s mira

els fogons, apagats; tamb~ dinaran tard, avui.
t 11 Empeny la porta del dormitori 1, instintivament, es mou cap a la
B e.IJ finestra, tamb~ tancada t sí, b~ els fines trons són oberte Fa olor de
.ttCIel reclmmit, d~hUJfJitatJ 1 1 'e'bre de bat a~at, ga í rebé sobre la breu llen-
tsás ca d'hort 'de Le Sabat&. Hi ha algú, el :fill, que treballa la terra amb

DB~l Se·n distreu entraslladar-se a l'altra banda de l'hab1tació, on
a a 15 aixeca el drap florejat darrera el qual guarden tot al lo que,
ta' - ment, es desa en un armari. A terra, sobre unes :fustes" h1 ha dues

ses.
fA - S"apodera de la m~s gran una mica esbellegada ja, trencada per
tcr ~ un eostat, i de dins deuna de les eabates que surten de l~interior
ta - sabates del diumenge i testes de guardar~ enretira el menut portamone-
)w - des ben entaforat cap a l'extrem punxegut.
,H - Torna prop de la finestIS,on s'asseu, invisible ara des de fora,

cerca en la butxaca una cigarreta inevitablement matxucadaJ l~encén
le si centra aleshores la seva atenci6 en el pottamonedes. De primer el
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O!l91~ palpa, eomscient de la !laccidesa que indica un cont n~o ca.a a at8 la
H ....fi l'-obre per tal de treure'n la eLau i la llibreta.

Ha examinat repetidament totes dues coses, perb no pot evitar
qs~ d~1nsistir-hi encera; aquests objectes, la llibreta sobretot, el fas-
!lb einen. Ara la fulleja per tornar a reseguir les adre ces que segueixen

el n om escrita la p rime.::rapagina, sobre una ratlla de punts : Maria
aIe del Carme Bilbeny. Devia ~sser ella •.
rrre El xicot va. besar-la, i ella s'inelinava enrera, amb la linia del
IS~¡pit fortament dibuixada. Les mans la subjectaven per les natges, amb

un gest de propietari. Ell va estirar-se suaument sobre l'herba sense
sl deixar d'espiar per entre ela matolls sense perdre de vista aquelles

mans atrevides que S'havie~~uedat immbbils. n-un moment a l'altre •••¡me tI
Branda el cap i girafrf-LW. Es una pagina en blanc, pero després

;toj n'hi ha dues m~s amb adreees, tres a la primera i quatre a 1 'altrae A-
sIs questes eón de noies. Entre les que les precedeixen hi ha la d'un res-

taurant i dnes amb nome d~home. El darrer de tots diu : Robert Rull.
Irr.tl Es una a dzeca molt completa, amb tellJfon i t ot,

S~escorcolla l~infern del gee~ d~on treu uns quante papera bruta
I SQ i deaordenats plens d 'anotacions del treballt gairebé totes mmihil pe r--
8!tJJ tanyents a un paasat rela tivament Ll.unyá , Elegeix e1 mes net a , amb

un llapis que s'ha tret de la butxaea supe riorjf apunta, amb lentitud,
les sis xifres que segueixen el nom del carrer. El llapis té una minax.rs
molt dura, ingovernable, 1 li cal repassar de nou els n~meros per talrr 9ro

d'assegurar-se que el refree amb els altres papers de l'infern no els8SB

esborrarh. En el darrer moment, quan ja anava a desar-lolt afegeix una
inicial al eostat del guarisme : R.!lJJ

isa Centinua fullejant la pet1ta llibreta, cap mmmB al final de la
qual hi ha un full desenganxatt perb ja no descobreix cap mes anotaci~,BeD
dnicament l'empremta vagament greixosa drun polze. Com ja ha fet altres
e.ps, la considera amb curiositat.reo

) 1 Tot d'un" pero, els seus moviemnts es precipiten~ animats per la
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)~l l' de desar-se la llibreta a la butxaca amb un gest tan maldestre que la
i clau 11 rellisca de les mans ,

:afil El dring, gaireb~ eristalli, co1ncideix amb l'entrada de la seva
,119fÜ muller, la qua L, s,;:ensesaludar, s'atura amb els ulls fits en el
Ion 1 Despr~s mou el cap.
3' la _ Que ~s, a txb ?

r

)1 jol

...Hola, Gemma La o Lau ••• M'ha caigut la e Lau •

S~inclina a reeollir-la, perq ella, que ara assenyala amb la m~,
19~ n pregunta de nou :
rsx.r e .... 1 aixb ?
~ en Aixb ~s el pozrtamone des j ' i no hi ha maner~d' amagar-lo, de fer-lo
[ desapareixer. S'escura la gorja:
f lri' - B~••• Un portamonedes.·
~ja9~ - Ja ho veig.
[8~U.e L'he trobat al carrer~ pero dins només hi havia una clau, aquesta •••
;fijJ El' 1 la mostra, puerilment. Ella avanca fins prop de la c adí.ra, s 'a-

podera de l~objecte i l~examina amb desconfianca.

:8 se - 1 aquesta clau ••• De q ui ~s ?
) tim Tf'asseguro que ho he trobat al carrer
laBa' ~ Te l~ha donada una dona?
~~oáa Per'b Gemma, si et dic ••• Es ridicul
.tolo De qui ~s ?

Ell s'aixeca, perb sense plantar-li caraJ únicament per no con-
[ iSJJ tinua:,r en aquella po sic1& d 'inferiori tat.

rs o r C!

Ets un mentider
- Gemma •••

Ella el fita amb duresa.

- De qui ~s ?
..La veu ~s trenet1cat i ell, que es pensa que la coneix tan b~1,

s'estranya i tot, com cada vegada, de la rapidesa amb que pot a$mamm
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ó eh - Escolta, Gemma •••
liai Roneament, ella diu :

_ Tens una dona !••• Ja m'ho pensava -. Rebmt la clau i el portamone-
IÜ.lfll des per terra i prosegueix ....: Perb si et penses que contunua ré callant
qae treballant com una b~stia •••
o - Per que~ per qu~ s'ha tornat aix! ? Té la visi6 fugissera deIs
H.... camps de b'La t, alla, al poble nadiu, q;uan ella encara duia trenes i

ell ja la perseguia. V~ besar-la per primer oop quan encara no havia
~e'lq fet els catorze anys lt un a ni t que va baixar a la bassa amb dues galle-
I - des.

- No, Pere •••
Basó Es va embrutar totes les mans de fang i ella no volia que la to-
a: - qués perque devia tenir PO! que li deixaria els senyals dels dits a
t ~ la roba ..El seu pare era un. vell .t~rbol que de jove havia estat a la
~ - pres6.

..Pero va besar-la i després, ab ans de de cí.dí.r--ae8 somriure-li, e-
9ÓOq lla es va quedar molt seriosa, com si reflexionés en sllo que acabaven
a - de fer.
~ Ara no reflexiona genSri mica, ara l'insult~t i ell voldria ~sser

aoz-d per no sentir-la • En té prou amb el so de la seva veu per posar-se
I - malalt. S'adona que murmura:
T - _ Aixo n0 pot continuar aix! •••
T - 1 ella calla de sobte. Després diu :
g - ~ Tu ho has volgut -. 1 ha repeteix, més tort~· 8mb més violencia - :
rr - Tu ho has volgut.

- No és veritat; jo •••
unlj - Calla ! 6alla Que no me~n recordo,del que de1es ! De primer hau-
¿ - rem de treballar molt, pero no m'espanta; anirem recollint fins que PQ-

guem comprar un camp i una caseta •••
....Ne es culp a meya si •••
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- Jo ?

- Tu.
8eb Desmaiadament, protesta

- Ne ha aabem•••

.." No ho saben ?

mso Els ulls se li ence n en c om una brasa, la cara se li afila, mo sae ga

lIs da per la cblera, i fa tot de gestos desordenats.

;tal - No ha sabem ! Mira !

8eD S 'arrenca el Testit, la combinaci6, sense preocupar-se de Ls botons

- que salten~ de les costures que peten en de-scosir-se •

....Mira, home , mira !

9.IJP Es dre9a al aeu davant, amb el ooe bru 1 sen s e una engruna de

sl i, amb una amargor triomfant~ lr.humili~mb els p1ta emples i plens,amb

9~q les seves anques ben arrodonides i voluptuoses.

M1ra, mira !

sIl Ell la contempla com enartat, com si la veiés per priner cop, perb

eb no expe riro enta cap desig, El in6 una mena d' es tupor que el :b~ 1mmobili t-

zat. Familiar i tot, ara ~s un cOs estranYt el cos d'algú que no ha pe-

'loa gut atlmyer mei, e gaireb~ mai. Potser només aquella pr imera vegada

Lsm que ella va entrar a la pallisa i ell, que hi era sol, la va ter caure

.... sobre la palla.

- 01 que ha volies ?

Si, s:f. !

liT S1 el teu pare he arriba a saber •••

Aixb va ~sser després, quan se li acudí de pensar en les posaibles

_ c.nseqn~ncies de la seva precipitaci6. PerO ella ~a dir :

me'! - Mil¡or, aixl ens casarem d'una v egada ,
,

eIJ¿j Perq ue a casa seva no he volien.

Continua mirant-la, i ella tamb~ el mira sempre amb aquella expres
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:te - 1 dí.us si s6c jo
t - Ell no rePlioa~ desvia els ulls, avergonyit d'aquella nueaa inso-

''1' - lente
- La teva mare no hagués estat la perduda que era

,M - - Calla !

VI _ - Que he de callar! Que no ho sap tothom, potser/de que es va morir
Si mai m~arribo a pensar •••

Iq S - Calla, et die Calla !

VI - Ara ha reacciona t i fa un pas amb el brag alt, la me. a.;menagado-
ra, a punt de oolpir, pero també ella es redrega amb un moviment es-

e~ pl~ndid que 11 bal?nceJa les aines. Sorda, diu :
lvi.., - Toca 'm•••

El brag torna a eaure lentament. amb un reneo contingut Irat i
imp,otent, es tamba cSb 8 la finestra, on s'adona que el fills dels 3a-,8 ~ í

vbaté ha deixat de treballar i mira cap a la eaaa , Pero no pot dir res,as
'" t.

v _ ne pot avisar-la, perque e11a p roeegudx :
Era una 1nnoeent, jo ! En aixb i en tot. Et vaig creure, i tu, tu •••

Sembla que s'hagi ennuegat, pero aconsegumix de vencer la nosa que9 o
~~B un moment, la priva de les,paraules, i, m~s fort, crida :

j JJ - Gandul, m~s que gandul
Ell allarga les mans i tanes la fines tra de cop, 1 aquell gest, pe

Quan mira, la veu fora, a la cuina, on s'ha refugiat perque a la

9IJ

'Ido un motiu o altre, asserena la dona, car ja no diu res m~s i, abana de
O _ tombar-se' de nou, ell ja sent els peus que corren dormitori enll¡.

B _ casa no hi ha cap més habitaci6.- Es ~esteix de pressa, sanglotant, sen-
se acudir-se-li que la porta de fora també~s oberta i que pot passar
algú i sorprendre-la •••a fIEl

M -
S'ajup cap al portamonedes i la clau que encara s6n aterra, ho

recull tot i ho deixa sobre la cadira. Aleshores travessa fins al 11it,
on s'ajaga sense descalgar-ae.



-52- lJ El
01: La Gemma, ara, jales deu haver acaba t de ves tir, u~<Te"tQatl{ ~ e hC~lona

Biblioteca d'Humanitats

1 _ la sent feinejar amb un gran rebombori d"alumini. Com aempre que tenen
una discusi6 i a'exalta, tracta ela ebjectes sense mirament, amb brus-

rrrs queria.
! _ Uneix les mans darrera la nuca, deap Lac a una mica els peus cap a
O _ fora del llit per tal' de no embrutar la roba amb les saba tes ,per la
D ~ posici6 aviat 1i resulta incbmoda i, a la fi, decideix aixecar-se de
n 1 nou. Reposa els peus en el terra, mira al seu davant" indecls, i aca-
sO . ba per avan9ar cap a la cuina amb la intenci6 de sortir al porx. men-

tre espera el dinar.
Ella ~s girada d'esquena, dreta al cos t at del fog6, on pela pata-

i.El ¡,tu,
~~I tes.l. el pot haver vist,perb" sentit i, sense tombar-se, remuga al-

guna cosa. Li sembla distingi~ :
...Inútil, gandul

r -

:>qml Altre cop ?
Es mossega la Ll.engua, PUiK que ho ha dit sense proposar-a 'ha; se

11 ha escapat.¡ o
- 1 tates les que calgui !•••

Encara esta enrabiada, ben cert1 pero el frenesí aquell ja 11 ha

passat,,!ga í rebé tan sobtadament com l'havia atacada Ell va avanc arrt
cap a la porta se~se dir res més; sa~que contestar-li encara ~s pitjor.
Pero la dona no en té prou, s 'ha de desfogar:

1 -

J _

- Aixb, fes el sord 1 pensar que si no fos pel que jo guanyo mol ts
dies ni ~enjaries

Ha arribat a frec de porta perb ara s'atura, es gira.
tot quedi aquí dins, entre les quatre parets de la casa.

- No deu pa s ser culpa meya si no sempre hi ha treball •••
~ es

~~I..s
Ella deixa caur1el ganive t amb violl:!ncia.

No hi h8 treball ! .Per als gandula, no n'hi ha ! Inútil ••• 1 per
,

aixo ens en vam anar del poblet perque el senyor tenia un os a la pan-
ro sr '

xa 1 volia viure amb l'esquena dreta •••
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Pero els al tres treballenj tots treballen, ni que sigui de manobra.
:1fJ Tu no, ~s clar !. Tu tl'esti.mesmés que et mantingui la dona, oa ! Mira
~p No, ara no torna a despullar-se; només ha allargat les mans per

tal de mostrar-li les durícies que hi ha deixat el treball de fer feine
01 per les cases. S6n unes mans fortes, 1 alhora com reblanides, unes mans
Dq que han tocat massa a í.gua , que han fregat massa rajols.
D.fl Bé en t robo , jo, de feina !
sd Ell murmura ••
IJ Si et penses que em d1verteix •••

ta dona es queda una mica sobtada, observa uns instants de silen-
3j c1 i, després, amb la veu difícilment continguda, diu ~
J~ De vagades et mataria !

Ell aoaLa l~esgua rd" avanca una mica el peu , se l'examina, com si
acabés de mmmmmmmm desBobrir-hi alguna cosa intere~sant.

- No sé per que no ho deixem, dones.
tl Deixar-ho ?Deixar qu~ ?

Ell continua m1rant-se el peu, el de spLa ca lleugerame.:;nt, com per
examinar-lo millar, des de tots costats.

\.- Si només s6c una earrega ••• Em trobes tots els defectes,
- Qull ? Digues, bome, digues !

NIl acaba :
- Fa temps que ens haur!em hagut de separar.

en _ sí, ja sé que' és la teva idea.
Riu 1 se 11 a tanea amb les mans clavades als malucs, oí.dosa 1 pro-

)j' voca tiva •
......Pero prova-ho

S'ha aturat molt a prop seu 1 el mira fitament mentre repeteix
despectivament :

:S Prova-ha!
sx Si tampoc •••
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Que seria bonic, oi ? Quan ho has destruit tot,
toa lJ res; quan m'has amargat la vida •••

só l

re I 'le

Sempre es pot tornar s comen9ar; som joves.
No m'hi sento pas, jo, de jove !

,
Ho ha cridst amb un esclafit sobtat, i ell fa un pas enrera, com

rsrí 8lJ per escapaz=ae , pero no fuig, sino que continua all!. Es quedxa :
Si, nom6sque fos una vegada, poguessim parlar amb calma·! •••

- Que no hi parlem~ potser ?

No. Com 'abana •••

Abans •••
Mira un indret situat darrera seu, pero els ulls, ara, tenen una

e' . expressi6 vaga. Es que veu, com ell, el ~oble amb les seves tres dot-
rr zenes de cases , i els campa, i el riu on anaven a festejar d 'amagat ?

Bedsa Ella es feia més i més dona de setmana en setmana.
oí! - Abans •••

'r t~lgics, i aleshores s',a.:;donaque té els ulls humi ts. Sent que bai-
Ell l#esgusrda~ sorprés pel to de la seva veu, recancioss, nos~

lÍmsx xet, afegeix :
lG ~ Erem uns altres, aleshores.

~jJO - Plora, plora de veritat, sense soroll, sense vergonya, sense preo
r eupar-se que les llagrimea se li mmnmmmamem escorren galtes avall.

~ ~ si, eren uns altres. Llavors feia olor de terra, d'herba, de
8 - flors, no aquesta sentor acida de llexiu que no es pot treure de da-

munt. 1 el mirava amb uns ulls volenterosos, eí~ perb amicals~ enamo-
j BaO rate •

1eqae
'!'i -

....Quan ens casem •••
Gaireb~ totes les seves frases comen9aven aixf, en aquell temps.

ell també repetia :
- Quan en~casem •••

Podia'sbra9ar-la i esclafar-li els lla~is sota els seus amb una



Boig
El distreu el gest de les mans que es desplacen cap a la cara per

eixugar-ae barroerament les ll~grimes. 1 després la torna a veure dura,
~ ~9q temsa, sense haver cedit gens ni mica. Ell diu :

Perb pa rla r, b~ ho podem fer •••
Ella 11 adre9a un esguard breu, es gira 1 s~allunya cap ala fo-

gons. Ell espera i nom~s quan la veu decidida a no contestarf afegeix
--Un dia me n'aniré ••• No ho podré evitar.

La dona acaba d'agafar el ganivet de pelar patates, i ara es tom-
l:tqxe ba sense abandonar-lo.

JO -

~8 -

)T1 -

ca -
IQ -

) 1i1 -

fA -
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A casa nostra i on sigui.

~To.

Es que no ho resisteixo •••
fA - ~ No -. Torna cap al seu costat, i ell nom~s té ulla per al ganivet -.

No et mouras mai d'aqu:í, ero senta "/Tu has volgut que fos així, 1 així
!

:3.rS~ser~ fins que es mori un de nosaltres dos. No deixaré que afegeixis la
~~9X befa a l~insult.

[:1 -

CSqi1D

Molt rapid, troba ela mots :,
Deixa'ro tu, doncs.
No - i gairebé somriu, com si li pass~s pel cap una idea diverti-

da -. On vols que vag1 ? Qu~ vols que faci ? Ningú no m'assenyalara
3'IO.í1 mai coro una dona que s 'ha separat del mari t. •• Ens vam uni r per sem-
~;t"n:JJIn pre t en 1 a sort 1 en 1a desgracia •••
• S;t"B'l Aixb aón paraules.
19 - - No s6n paraul~s. Ha de ser així. No vull anar de boca en boca.

- Com si no hi anéssim prou ara ! Tothom1 al barrí, sap que discutim
[19 1 com ga t 1 gos ,
JQ -

~- Tots els matrimonia es díscut~xen. No ~s el mateix.
Ara parla ben tranquil.lament, com ell 11 havia demanat de ter,
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'':l - a prop d'ell, certament mirant-lo i no roirant-lo, mirant-lo

A - ranttot seguit la vista, coro quan dos conversen de veritat. Pero 'luan

ff - diu els següents mots, ell sap que aixb esta a punt d'acabar-se.

De manera que si pensaves anar-te~n amb aquesta de la clau •••

.nx.ts

:aaSJ

T"he dit que l'he trabada

Potser sí, i potser no. Amb tu mai no se sap Pero vigila, ~ere,

1'1 _ perq u~ si mai s~ que m'has enganya t •••

No ha acaba de dir, pero el gest '8 ~u~ es lliura amb el ganivet

8no~_és prpu expressiu perque a ell se li posa la pell de gallina. D'altra

¡u ,....banda t ja el va amenaoar un al tre cap :

Te<l'ls tallaré !

Q~i devia haver-li d i t que ell i la Josefa '¡".l.artine 'havien tro-la 13d

111 _ bat a hora foscant a la barraca de 1 'ancle Enric ?

t:f M--agradaria saber qui ~s aquest fill de puta !

111 - No insisteixesJ que no t"'ho diré.

No 11 ho havia volgut dir, no, i ell es desperava perque ni tan

B'lS8 801s era veri tate potser ha havia fet c6rrer la' mateixa Josefa; era ca-

a'led pac de t ot , aquella.

~ Si mai ho sé del cart ••• Ha de ser nomás amb mi, i per sempre.

le( _ ",' No, en aixb si que no ha canviat pas gens; ~s ben bé igual que~a
\

)11_ minyoneta de dotze any s enrara Per que, per que no v~saber endevinar

,_ sBque seria tan obstinada? Sense adonar-se'n, mormola entre dents :

) 113m

~A -

)D -

No m'ho explico •••

La dona, que potser no ho ha sentit bé, es queda espe~ant, i ell,

CO~i obefa una ordre, repeteix :

- No m'ho explico.

Perb ella calla i el fita, com si no hagués acabat. Sota la seva

~ meo mirada .. es veu obligat a completar :
,

... De vegades sembla 'que encara m'estimis~ perque si no •••)'.1: - ,
Ella es gira de nou cap al fog6, ara amb el front plegat, 1 d'es-
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~ ;fas Ha recoll1 t una patata i la va pe Lan t amb un ges t IllIQñ1lb. segni t 1
[e ~laparentment assegurat que es dissoc1a totalment de les paraules. Ell
ea . avanca una mí ca , 0

Doncs no té sentit.
La dona, sense replicar, acaba de pelar la patata, la deixa

~.uP'I9 platet disposat en un ra cé , n'agafa una altra. 'No pot tolerar el seu
1 silenci 1 1nsisteix
1'IQ a Ho aerrte' ? No té senti t.
abas Ella continua sense contestar, com si de sobte s'hagués desinte-
sT ~ ressat de la discm.si6, o coro si s "nagués tornat sorda.

sent co~eY dins 11 puja una glopada ama~ga 1 biliosa com aquella del
B a s bosc, quan vomita.
1"!tI -

01'1 ~

elo

~ Al capdavall, tu •••
Ella s'ha tombat amb un moviment brm.sc.

Qub, jo ?

Que també deus fer el que pots •••
La seva immobilitat és absoluta, pero només dura un moment, pot-

18 ~ ser un segon, ja que tot seguit es precipita endavant amb el ganivet
anca ra a la ma.•

O~IÜ

A elJ

Gemma
Re troced eix, perb ella ~s m~s rapida.. se li aba Lanc a damunt , Ara

oM _ veu que 'elmataria J 1 només té temp s de desviar la trajectbria de l'a
ma.

1 !O Que t'has tornat boja?
DT1 _ Ella llui ta,s1 bé ja ha perdu t l-l'impulsinicial, car sobtadament

la sent blana, com abandonada entre els seus bragos 1 aleshores s'a-
dona que plora. Es deaconce rta , sense que 11 paes í, pel cap d 'aconsolar
181 d'aprofitar aquel! 1nstant de tragedia per provocar una reconcilia
ci6. O poteer sap que no serviria de res.
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J T ~dormitori, on desapareix sense tancar la porta. Ell, encara dret al
ff llindar, escolta els sanglots sorollosos i inacostumats que o incidei-
le~sq xen amb el grinyol del somier, on es deu haver deixat caure.
Bgrrsv _ No em veu ras plorar gad re , a mi.
IO(r ,. Ni no vul1.

"Pero el seu pare 1"h avf.ama Lt racuada , aquell dia Va mostrar-li,
re ;tal els bracos plens de blaua i les cuixes on fina i tot .tenia una mica
HIe 11 de sang ,
oH ~ _ Li far~ un cap nou !

No, que encara hi perdr1em.
Alesgores si que la tenia entre els bra coe i la conhortava :

[

'saas

, +rrs .... Quan visquem junts •••
~oao Tanca ela punys 1 fa petar ela dits Fa vuit anys que viuen ple-
lA - gats 1 oada dia empitjora tot.

Dins la cambra, el plor ceneix 1 es Ta aquietant en tot de sos-
pO - pirs pregons, d'animal ferit. Indecís, es gira cap a la porta i, sen-
uD - se acabar de badar-la, contempla el porxo i l'estret caminol de graons

per on pUja una dona que saluda :
JJ 're - Bona tarda.

..
'lsom No contesta, gaireb~ no contesta, perque continua 1n&onscientment
eB - atent a les remora que enc~ li arriben del dormitori. Amb la mateixa

distracci6, cerca una cigarreta, l'al11sa amb els ditsj se la posa a
p la boca, pero despr~s s'oblida d'encendre-la. La dona! tot pujant, el

~Br, mira amb una expressi6 estranyada. Aleshores, amb un retard descon-
r.I~.- certant, diu o repe teix :

- Bona tarda •••
38 al Quan a la fi es decideix a treure's la capsa de llumins de la

butxaca, s'adona que ha deixat de sentir el pIar. Tampoc no ha sentit
"els passoa, pero quan es tomba per explorar el eilenci, la veu ja al

eostat del fog6, altre cop amb el ganivet i una patata a les mans,
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.I:m'ro Deixa caure el llumi per terra i, durant un breu instant, con$1-
nua contemplant-la, con~eient ara d'aquella lluor 1rada 1 t~rbola

s ITa) '"- í L "-que deu haver-li enct:s els ulls, del minso soror s gairebe irunic 1

al!

oh ...p1etat que 11 desfigura la boca. Pe rque també ell l"'odia.

la: -

111 -

s a 9,

8'l.i:q

ea

XiHJá
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L~enrenou d'algú que truca a la porta de la cambra el treu de la
..dormida sUperficialt pero encara no esta segur que sigui a la seva

ta i, per aixb, espera que els cops es repeteixin. A1eahores crida
Qu~ passa ?

La veu de la Joana, a l'altre costat, contesta
El te1~fon
El tel~fon ?

Ella, perb, ja es deu haver allunyat. Rebutja els llenQols amb els
peua t, tot gratant-se el cap, salta del llit 1 corre cap a la porta
abans d'adonar-se que no duu els pantalons del pijama. ~s posa els de
carrer amb un gest precipitat, com temer~s de fer esperar massa l'altr~
qui sigui, aquest matiner que ••• n6na un cop d'ull al rellotge No tan

,
matiner, al capdava Ll , pez-que ja s6n les nou , Ben mí.ra t , 1 'hora.diaria,
de lle.var-se si .no vol perdre la primera claase, a les d eu,

Tot cordant-lJe, torna a avaneaz- cap.a la porta. fa girar la clau
la (a~t'Y'lJ (;/;erftJ.

1 surt al passadis.En Carb6 té '1'espera. Tamb~ es
dau haver acabat de llevar, tota vegada que va despentinat 1 t~ una
gaIta plena de sab6. La seva barba serrada l'obliga a afaitar-se cada
d ía, Ell fa :

- Es el telefon.
En Carb6 assenteix amb un moviment del cap ~diU

- A veure si •••
,. , ,No cal que aca bf , perque ja 1 ha entes.

- Vols dir ?

Ara ho veurem.
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Fa unja1tre gest tara amb la ma , per indicar-1i queBill1L0teSt'dJl1tmr¡ettJ· n-

gua , i quan e11 camina cap a l'esca1a el sent encara al seu darrera,

espeetant, ex~citat, amb els seus u1lets viua i negres que l'emoci6 en-
cara empeti te ix.

Davalla precipi tadament, com de oos tum. El telefon ~s al primer

pis, darrera la taquilla, una disposici6 molt incomoda a certes hores,

quan les parelles no pareh d'entrar i sortir Ara, pero, no veu ningú;

,lm'lo en Ramir, que sempre ve tllafins mol t tard, encara do rm, i la Lina deu

~.i: II estar vigilant la Joana, com sempre que no té res m~s afer.

119 ~ Desconfiat, aga fa l'aparell i se l'atansa a l'orella. Immediata-

ment sent un bleix suau, mig conf~s amb la debíl vibraci6 de l'auricu-

la . lar, que eemb I a-q ue visqui pel seupropi comp.te ,

13:.. - Digui ?

Hi ha una pausa molt curta,.oom si hagués sorpr~s desprevinguda

aus la persona de 1'al tra banda de f'il. 1 després :

ertsd - Ru11 ?

9'I'IB - si. Qui ~s ?

a .tu L'home, parque es tracta d'una veu d'home, no s'identifica, sin6

rI.ttg que fa :

[1 9 - Ijau rebre el paque t ?

El paquet ?

.El coi: li ba tzega pi t endins t la ma prem 1'auricular amb más for-
#

i JJS ca , l' orell a s 'hi es cLa fa ,

~j" Ls - si-.
- - Bé -. ~ausa -. Em convé veure-us.,,131

) r, Ell no contesta, continua esperant L~altre 1nsisteix :

Rull ?

A - - si.
- Em pensava qhe havieu penjat •••

- No.

A - - Us he de veure. Aquesta tarda.
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reua aja~ar-vos a la sorra.
~ Cerca una objecci~.:

,
sqa Calla de nou, sense saber que dir, atabalat per l'1nsu1t. mmmmmm,
8~S Es gira, perqu~ li sembla haver sentit la presencia d'algú prop

en Carb6. No ha pogut resistir l'espera j.. ha baixat amb la seva galta
,al ensabonada. Xi~xiueja :
181) Ho és ?

1 n Ell es limita a indicar que sí amb el cap i t.t seguit centra de
se a nou la seva a tenci6 en l'auricular; 1"hom e torna a parlar.

- Em sentiu ?
"0;9 - si.

'I.Bl - Aquesta tarda, a la pla tja. Fareu aixb entre les tres i les tres
[- 1 cinc entrareu als banys, us despullareu a la caseta i després sorti-

Pero ••• ,pero •••
No discutiu. Entesos ?

- Bé •••

9JJp - No parleu amb ningú i, si veieu aIgun conegut, enceneu un cigarret.
si ••.

1 de sobte es traba davant d 'un auricular que només 11 transmet
la remo~d 'un .a1tre apare 11 que hom penj a Se "'1 separa della cara i, com

~Bt estranyat, el contempla fitament. En uarb6 el toca. La seva excitaci6,
amb aquella sabonera a la galta, t~ quelcom de grotesc.

... Qub ?
,

Pero ell no contesta. Li indica nom~s que el segue~x1 cap dalt, a,
les habitacions. Ga1rebé corren 1eun darrera l'altre, com si s'empaites
sin, i, dalt, en ~arb6 diu :
- Entra, que acabaré d'afaitar-me -. Tanca curosame:ht la porta al

seu darrera ,1 repeteix - : Qub ?

- Ens hem de veure aquesta tarda, als banys.
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- Era un hcme ,
En Carbó es to~a la gaIta ja afaitada, reflexiona

- Es estrany. r :
Que sigui un home ?

- No, que et vulgui veure. Si vol diners •••
- :Es veritat.

No t "ho ha dit, qull volia ?

- No; només que hem de parlar.
En Carbó torna

- Es estrany •••
Se'n va cap al lavabo, agafa la maquineta que havia deixat sobre

) 1 la lleixa" se l'a tansa a la cara, perb la dleixa novament t perq u~ el sa-
19'1 b6 de la gaIta se li ha mig assecat.

- Hi aniras, és caar •••
Que puc fer ?

Es ouriós, perb gairebé se sent seré; ha acollit la orida telef'b-
nica amb més tranquil.litat que no suposava. El cor, un rnoment
ara torna a bategar com de costum, com si no hagués passat res.

En Carb6 s'ensabona per segona vegada amb quatre passades lentes
il enc ajr a d 'esquena, diu :

sl ]~ pregunto si ja la deuen haver trobada ••• Per que no envies la Joa-
na a buscar el diari ?8a

Hi aniré jo mateix.
Com que no pot sortir amb la jaqueta del pijama sobre els pRnta-

lona, de primerJ perb, se n'ha d'anar a la seva habitaci6. Ja ~s a to-
sl car de la porta quan en Carb6 torna a parlar :

mE

- No et sorprén que aquest estigui tan ben informat ? No solament sap
el teu nom, s inqel tel~fon i to t••• 1 no ero sembla natural que oom encéa

a fer pregun t es a to rt i adre t.ee

- La Haria deL Carme tenia un carnet amb les seves adreces. Hi vaig
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fins prop ~el bigoti -. B~ hi devia haver d'altres noms !

- Ja t "ent enc , Coro ha pogut saber que era jo, precisament jo ••• Em

devi a seguir.
O potser, si us espiava i ella va pronunciar el teu nom •••
Potser sí, perb quina importam:ia té ?

En 0arbó concedeix
Es difícil de veure, pe~ra.

~ll obre la porta.
Compraré el diario

Un cop a la s::eva habi taci6 ,es canvia llestament; Ll enc a la ja-
queta del pijama sobre el llit~ es passa una mica d'aigua per la cara,

, es pentina amb quatre copa i després enfila la camisa. Recollia 1'a-Q(

6'1

mericana quan sent els mqD!l trucs al' enva que separa el seu donni tori
del d'en Carb6.

En aclidir-hi:¡veu que el el seu company no 6 'ha mogut de davmt
l'espill, on ara s'eixuga, perque ja ha tingut temps de rentar-se i
- He pensat una cosa, Robert. Ajusta •••

Obeeix, i en Carb6 avan<;a al seu encontre Abaixa molt la veu :
Ens hauríem de desfer de la maleta.
Si, ja ha sé. Aquesta nit •••

.Perb en varb6 ~s d 'un altre parer.
- No, aquesrt es coses més val fe r-les a la llum del dí.a, quan no s6n

tan sospitoses. Hi podem dedicar el metí.
'"No discuteix, potser pe rque en Carb6, que li duu dos anys, sempre
ro

•ha tingut un cert ascendent sobre seu, potser perque troba que la idea,
&s encertada. En canvi, objecta :

1 Tu, no.
L~altre s'ha acabat d'eixugar les orelles, pero encara té la tova-

1101a a les ma.::;ns.
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r.1:1 ·m~s hauria valgut que no t'hagu~s contat res.
- Al contrari, ssps que no en tenia.

" No vull complicar-te en res. Tenies ra6, ahir, quan em vas dir que

Ten Ell branda la testa, obst1nat.
si •.• M~s val que em deixis sol.

En Cnk6~u retrocedeix cap al lavabo, amb la tovallola, i, d'esque-
na, diu :

- No m'hi.vas pas deixar, tu, aquella vegada ••• 1 no en sabies pas méa
que jo, de nedar.

Era incomprensible, pero després va dir que s~havia entrebancat
amb els seus propis pe.:us quan pretenia traslladar-se d'un extrem a

11Jp
l'altre. Ell només va veure com queia i com el cap li fregava el cos-

as
tat de la barca. De fet, s'havia donat un bon cop i, si m~s no de mo-

:sm ment, va quedar-se sense sentits.
El rem se li escapa de les mans~ pero per sort estava~ligat 1 es

va quedar penjant sobre l'aigua del riu, sense desapareixer-hi La
l' 1

barca comen9a a esmunymr-se corrent avall.
- CarbO !

Va veure coro s'enfonsava, allunyant-se de l.l'embarcaci6,i alesho-
res va tornar a agafar el rem mentre mirava al seu entorn per si podia
demanar s'jut.•Perb no hi havia ningú.

Carb6 ! Carb6 !

No l'aconseguiria mai, perque de remar tampoc no en sabia gaire,
sJ tot just era la tercera vegada que sortien. No sabia maniobrar destra-

ment •••
.srl

d
- Carb6

El cos havia tornat a emergir 1 ell gairebé va sanglotar bo 1 a-
bandonant de nou els rems. Va 11en9ar-se a l'aigue sense FRo-amamm
sar-s'hi, i gairebé ni el va sorprendre la fredor que instantaniamwnt

.u 1i mun't1ifins a 1 'arrel deLe cabe Ll.s ,
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l'hauria atrapat mai sense la circumst~h'cia que el riu, en aquell in-,-
dret, feia una corba pronunciada que alentia la for9a del corrent; a1-

va permetre-li de salva:r-lo.
Ara diu :

~ Era diferent, allb.
En Carb6, qué deixa l~ tovallola1 assenteix :

- 1 tant, si ho era! T7hi vas jugar la vida.
Era vez-í tat, i la llui ta contra 1"a í.gua havia durat potser mi tja

Carb6, esfere!dissim i estossegant, se li arrapava com un mQ-
luse a la pedz-a , Un moment, aeonseguí de lligar-lo amb els bra cos, i

rros tots dos van anar a fons mentre ell es debatia per tal d'alli berar-se
~'l d 'una ab ra-ca da que podia ésser mortal; no ho va aeonseguir fins que es
'sJ decid! a co'Lpe jar-lo.
:u~m Quan van tornar a remun tar, va subjectar-lo 'pels cabells, pero se

Tu hauries fet el mateix.

sentia ja extenuat 1 hav1a engo11t molta aigua Fou aIeshores que va
!3V sentir la temptaci6 egoista d'abandonar-lo 1 de mirar de salvar-se tot

(sd sol. Encara no comprenia per que ne ho va fe r. Pero va continuar engra-
- panc-To , pugnant per mantenir-se a la supe:tJf!eiede l'aigua Després es

va adonar que hi havia a Lgú altre al seu costat i que eren molt a prop
391 de la rí.ba,
nsb Una mica esttlpidament) explica :

- He faig ara.
rOJ Ha tornat cap al seu costat i li posa totes dues mans sobre les
Na espatlles.

- Ves a comprar el diari. 1 puja un parell d'entrepans, per esmorzar.
Després veurem que hem de fer. Vull dir com ho hem de fer •••

as Immediatament es tr.ba a l'aItra banda de porta i, sense entrete-
~B nir-se, pero ara sense c6rrer, baixa les escales. T~ gestos furtius,

11 oom la ¡·J.aria\delCarme aque lla tarda, q uan també davallen unes escales
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després d'haver-se estimat per primer cop

1'1 var, i la noia pregunta

- Qu~ ?

~'If - Se'm coneix, dones ?

~ Que ••• Ja ho saps.
, 1 enllagh més estretamentel bra9 al seu. Ell va riure.

_ No ho sé. Se~t veu ••• misteriosa.
Precisament ara ?

Ell va assentir i cont inuaren camin ante Quan va mirar-la, pero,
s?adonh que estava ruboritzada. Insegur, va tornar a riure, si bé ara'10

d~una altra manera.
Maria del Carme •••

IJ' Pe rb ja avan ca pel carrer, ca.p a la cantonada on hi ha la venedo-
ra de diaris. No ~s la mate ixa de la ni t, perque fine a la tarda se n'09
cupa una filla, una noia esprimatxada, una mica coixa. En cobrar, li

10

somriu, i e11 es posa el diari sota el bra9 mal plegat.
Despr,és ha d 'entrar a comprar els entrepans. Els agia

que són més econbmics. L'encarregat el coneix, perqu~ tant ell com en
arbó s'han fet un tip de comprar' entrepana i de ~eure cerveses a l'es

ne

'118

.8 tabliment •

si, una mica.
~ Una mica de calor ja, oi ?

~ - Torna a sortir al cerrer, on sembla que s'hagi donat cita la mei
tat de la' cí uta t.,Pero ara no é s el mat aí,xp ersonal que s'hi veu de
banda de nit. De tota manera, les dones ja es passegen per la voravia,
prop deLa comptats aparadora que es deuen saber de membr í.ai davant

! -

l ~ 'deIs quals s'aturen a tocar-se els cabells, a assegurar-se que el com-
pacte no s'ha alterat; de tant en tant, es palpen el portamonedes amb

las
" .un gest las i maniatic.

Penetra de nou a l'escala, perb da1t es troba amb que han tancat
la porta vidrada amb balda. Ho fan sovint, el matí, perque en aquestaroo
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hora gaireb~ mai no hi ha clients. Les noies es
per vici.

Ra de pitjar el timbre, i ~s la mateixa Lina qui surt a obrir, en
cara tata despentinada i sense maquillar; en realitat no s~empolaina
fins a migdia.

No be scanv í en cap para ula, ni una simple sallutaci6. car ella sem-
bIa estar de malhumor; potser ha tingut quatre paraules amb la Joana,
com passa un dia si i l'altre tamb~.

Puja fins al segon pis més de pressa i, sense trucar, es fica al
3'8 'dormitori d'en üarb6. El noi ha acabat les seves evolucions i
U~k ~

u una cigarreta, assegut a la butaca en la posici6 circumspecta a qu~
I"obliga una de les potes, que es poc segura. Tates les butaques de
la casa pateixen d'un malo altre.

S'aixeca i pregunta :
Res ?

- No he tingut temps de mirar-ha.
En Oarb6 1i pren l'entrepa de les mans, llenga la cigarreta

wp fumar i ell, amb el diari obez-t, eomenc a aempassar-se títols i p~gi-
v

es nes ,

rB~ Aquí.
En varb6 es col.loca al seu costat, una mica més enrera, i, sen-

se abandonar els entrepan¡, allarga el coll per damunt la seva espat-
lla.

'sd" On ?

[13d .... No, vull dir els fets diversos •••
I'!q Ne hi traben res que els afecti. Ri ha una dona moz-t aa sí ¡tperb
9D ~s una dona d' e.:.dat,i van descobrir-la al car rer, on se suposa que va

'sq morir d 'un a tac de o or ,

Repeteix els gestos drun moment abans i va saltant planes cap a
noticies de darrera hora, escasses i sense interese En Carb6 fa :

mr Res.
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~9q E11 reflexiona :

_ Potser ho amaguen •
..,

·IS:l /.j 1 per que ho haurien d'amagar ?,
rrll _ No ho sé. No m'explico que no l~hagin trobada.

Matxuca el diari amb els dita i el lleng8 cap a la butaca, on es

BIá queda penjat al bra9 d'una manera inestable, perque despr~s rellisca,
ero o sobre el seient.

En Carb6, pensar6s, li al1arga un de Ls entrepans.

Ioh _ Té, menja.

SfHJ S"'asseu als peus del llit desfet, pero l'altre es passeja. Diu :

J) 1 Sigui com aí gut ; m"'agradaria de donar-hi un cop d"'ull. Si m'expli-

q.uessis exactament on és •••

No. Quines ganes ••• QU~faries ?

Per~u~ est~ encuriosit; en Oarb6 en duu alguna de cap.

- Si de ca s , hi anirem tots dos.

Hil .... De primer, aquestmati, hem de fer fonedissa la maleta. 1 a la ter-

19f1 da ••• Hi podria anar mentre tu t'entrevistes amb aquello

Se li asseu al costat, queixa1a un extrem d'entrep~ i, amb la bo-

ca plena~ pregunta :

03 On ~s ?

,11 No vull que fa ois res.

Perb no costa gens d 'assegurar-se si encara ~s allí.

No, ja no sé.

On és ?

,
_ Potser fer-la desapareixer. No ho sé. HI trobo tot tan estrany •••

Ell es mira l'entrepa i s'adona que encara el té seneer. Per da-

om vantJdel se u amic .. a11arga la ma eap a la tauleta de nit on el deixa

sobre el marbre.

No tens gana ?
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,1 -

t.., _ No, home
L - En acabar-se les cases, s'ha de pUjar pel carriol. En una banda h1
r - ha una paret de terra! perb m~s amunt , gairebé al costat d 'un pal de

l"electricitat, pots enfi1ar-te per un esborane •••
)SJJp - sí ••.

.doa No ho troba rae ,
- Et die que sí.
~ A1eshores s"ha d'anar seguint en la mateixa direcei6 que indica

l~sboranc:t per~el bos e , sempre puj ant ,

: - - No sembla difiei l.

eup Hi ha .un marge tot p1e de matm11s, d 'esbarzers ••• no ho s~. Es dar-
rera·mate ix , en un 110c descobert~ no gaire gran. Cap al fons •••

,
Espassa una roa pe1s uI.Le, mentre en: lo; arb6 espera amb l' entrepa'c4¡;- JI

) MH#~,sensé menjar. Uns peus canaats s'arrosseguen pel passadía.
Hi ha una pedra mig amagada per la br-oe aa del bOBC •••

M~ho vas dir.

- He de fer l'habitació
Es la Joana. En Uarb6 crida :

- 1 has de comsn9ar precisament per aquesta ? Apa, torna d'aqu! a deu
minuts.

..... - Que no tinc tot el matí
- Doncs t'esperes 1

CBV
,

La dona mormo1a alguna cosa, en veu m~s aviat alta, pero coro que
06 parla a l'altre eostat de portal no acaben d'entendre els mots. Esperen

que els pasaos s'allunyin i en ~arb6 ea queixa :
- Sempre vol comen9a~ pela dormitoris on hi ha gent. També ~s una ma-
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carall .! - Després, gairebé sense cap pausa,

questa tarda.
Cleva mossegada a l'entreph mentre ell el contempla abans de des-

onomade celona
d~J¡ at§i-

- v1ar la mirada cap a la paret que correspon a la seva habi tació. En

u B ~arb6 també ha sentit el soroll.
,

le' _ Male!da dona I

c: - Pe·rgu~ només pot ser la Joana. S'aixeca i avan c a cap~ la porta
:1 - 1'ull d' en Ca-rbó que li aconsella :
a- - - No 11 diguis res.
A & - No.
cfeg, Nomé;s vol assegurar-se que és verament ella, i per aix.:o
~f ~ al passad:ís~ des d'on acepa d'empenyer la porta a~ustada.

La Joana ~s al fins dep.a oambra , a tocar del llit" d'on ja
8'19 ela llengc¡>ls.El gemec l-leu de les frontisses, sempre mal oiiades,

l'obliga a tom'bar el. cape
- Ah, em pensava que te n "h aví.es ana t

,Somriu, pe~o ell no entra; diu :
- No.

Sense afegir cap més paraula, torna a ajustar la porta i entra
al dODmitori d'en Carb5.

- 'Es ella ?
s!.

- No hi fa re s, Se m"ha acudi t una al tra cosa •••
S'interromp per clavar queixalada a l'entrep~ i ell pregunta:

- ~t refereixes a la maleta?
En uarb6 afirma amb la boca novament plena. Quan s'ha empessat la

1 ~ mmmmma moeaada , explica :
- T'he dit que era millor fer-ho de dia, perque no resulta tan sospi-

•
t~s Pero '-

['lJ3 potser valdra
~u se sap~ue pot passar.

,g - Que has pensat ?

més que ningú no ens vegi amb la maleta Mai no
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a Is diu :

tara .una bona estona. Quan aquesta acabi •••
Escolten les remors que vénen de l'altre d.ormitori, on la Joana

~SV ~ 1 on els llangarem ?

_ Ne els llangarem seneers J pez-que algú els podfia trobar. Jo havia
pensat que pOdrlem fer desapar~ixer els trossos per uns quants forats

.joa de claveguera., una mica aquí, una mica alla ••• Així quedaria tot ben
esbarriat. No et menges aixb ?

Li indica 1 'entreph que encara ~s sobre la tauleta de ni t , i ell
fa un senyal negatiu amb el cap En Carb6 explica :

LB Dones jo tinc gana
Agafa l'entrepa amb totes dues mans~ hi clava queix~!ada, i ell

0'1 - Ho haurem de fer de nit, en aquest caso
S!. 1 aquest matí el podem dedicar a trossejar-ho tot Se'ns empor-

uon

centinua feinejant. I, ara que callen, la senten cantussejar a mitja
veu. Després en Carb6 pregunta

- La maleta ~s de cartr6, oi ?
...sí.
_ Estem de sort, dones. També podrem trossejar-la. Tens unes bones

tisores ?

_ Tinc unes tmsores,perb no s~ sí ••• També tine un ganivet.
Se'l treu de la butxaca, on sempre el duu, i l'obre pe rqub en Car-

~m b6 pugui veure el tallant.
_ Em sembla que servir~. Ho hem de trinxar tot - I aleshores calla,

a~j estranyat; fins i tot ha deixa t de mastegar .....Que et passa , ara ?

Perque el1 té els ulls plens de ll~grimes. Fa un gest de denegaei.
e1 cap i es gira o.' esquena mentre la .Haria del Carme t en el record,
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Es referia a la inicial del seu nom.. quan van decidir gravar-les

js tetes dues al tronc, precisament a punta de ganivet. Havien escollit
un arbre alt 1 robust que probablement ja no creixeria més. Va expli-
car :

1i diu : Universitat Autónoma de Barcelona
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10131 Jo faré la mma meya

ftSQ Vull que d' aquí a vint any s encara hi siguin •••
La noia va. riure una mica mentre la e s'anava buidant sobre l"es

das coz-ca aapra , Ell va dir :
...Un dia, quan serem vells, vindrem a veure-les

81 rem de repetir-nos : recordes~ recordes ?

L'havia toeat gamreb~ tímidament pel colze, 1 ell va girar-se,

1aleshores no para-

sense haver completat del tot la lletra. Va alra9ar-la i es besaren
ulh amb tendresa, sense concupiscencies.

També recordarem aixb.
~ srt tot. Tindrem molts records.

'ISJ Pe rb ella havia observa t alguna cosa, pe rq u€ va preguntar-li
- Esths trist ?

rroo ... T~ist ?

oev Prova de somriure, sense aconseguir-ho, 1 ella 1naisti :
- Sí, trist Es per aixb ?

- No ho sé.
m era veritat, no ho sabia del tot. Va deixar-la per tombar-se

alt de nou cap a l~arbre, on va c~nt1nu8.r dibuixant, potser sense tant de
convenciment, la inicial del seu nom.

També es tomba ara, pero no ca, a la l\iariadel Carme,sinó cap al
d sau ami e que s'expulsa unes engrunes deIs camals deIs pantalons. S'ha

acabat l'entreph. Amb tanta naturalitat coro pot, diu :
- Em sembla que ja se n'ha anat.

Escolten i, sí, a l'habitaci6 ve1na ja no se sent cap remor En

Carb6 s'aixeca del llit
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S'adona que encara serva el ganivet a les mane, Ob~ El tanea
amb un cop seo i gairebé irritat.

;ro;t Si, enero.
no 1 avanga cap a la porta, prccedit del seu company.
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A tres qUArts de tres en punt aban~ona la caseta de bany on s~ha
tret tota la roba, llevat,del breu es1ip Com que no té la inte.:nci6
de banyar+ae , pero, ha conservat el rellotge Mentre avanca per l'em-
postissat ~s concient, amb satisfacci6, del seu cos ben fet, prim 1
agil, per bé que malauradament una mica curt. De tota manera, els seus
trenta-ños anys 11 han'demostrat que aixb· no constitueix cap desavan-
tatge.

Salta a la sorra i, en línia recta, es mou cap al mar on la llum
s"rrisa en tot de matisos do'Lcos entre el verd i el blau. A primer
me es fa blanca) gairebé material a pie d'ona" precisament allí on
gua sembla que creixi en tot de dents que s'abaten gentilment sobre la
platja, end1nsant-se com una llengua de ca fidel pel breu pendent po-
lit on la sorra s1'enfosquemx per aclarir-se tot seguit, quan la mar
se"n t or-na, retroceél.ints ota la llengua novella que arranca de les pro-
fundi tats:t misteriosa, per endur-se 1 depos ita r innúmeres substancies
gravid~' 1 indiscriptibles.

S~atura aran d'aquesta línia ideal on l'aigua perd el seu impuls,
'\;pero tot 'seguit avance els peus que es claven en la sorra i deixa qae

el brodat de l'ona els submergeixi un curt moment abans d'enretirar-
los de nou. Camina aleshores al llarg de l~aigua, observant els cossos
jacents 1 un grup de jovenets que, més amunt, juguen amb una pilota
virelada.

Una noia surt de la mar, rient, i corre cap on hi ha una altra
noia estirada! al costat de la qual es deixa caure abans de tombar-se
amb un ample moviment d'anques que suggereix jocs d~mor. El xicot que
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Després, sense pressa, es mou

B

,
no del tot madures que e1 ven t s' enduu al límit dels oanps ,

~i' Sobre la terra embriaga de llam, pero, el sol era més dur,i ells
9 9 es refugiaven llargues estones sota els arbres on els esperava la b6ta

SlJ plena de vi En 1 a distanc ia, pel camí que sal tava del poble, es dis-
I

passa les mans pels cabells curts i xops
venia darrera s'ha aturat amb els

cap a les dues noies.
_ Perd6 !

Ha'ensopegat.amb uns peus i la dona, madura i rOdanxona, acluca
una mica els ulls amb un moviment rapid de les parpelles. PerO ell
segueix enllh, cap a l'empostissat que slal~arga fins a l'entrada A-

tSl, bans de saltar-hi, pero, es gira un cop m~s cap al mar i segueix el
:f 8 moviment de l'aigua fins a l'horitz6, ontot és Lnmob í.L, enganyosament
tao immbbi1 sota 1"espe tec de lluID que arranca des dlun primer terme, des
Il~' d'aquesta mateixa platjaJ per perllongar-se a trav~s de les crestes en

f!91; l'aigua s "a Lea t cada cop mes mensament, mirallejant en tot de cimals
gS,: que s'apIanen m~s enrnins en una mena d'oscil.laci6 de messes encara

.sIl tiu,gia una silueta femenina a la qua L no era possible de posar un nom ,
) ;t 1 - Que potser es fa s ola la feina, gan dú'Le ?

a'e Tots es redregaven sense pressa, i algú encara bevia un darrer
tnllll glop abans de sortir de n.ou a la Lnc Le merieia d~aquella llum que he es-

I
tVB'1 cLa f'ava t ot ,

Si no us vigilen, a vosaltres !••.
Ó~9 Reien mansement, sensa posar-se pedres al fetge.

'Id1 Aquest hivern ens n'anem a Barcelona •••
n ea Per que ho havia dit ? El capa§a~ es girava :
~eOB - Aixb, foteu el cemp tots !

18~1 Parpelleja 1 consulta el rellotge. Les tres; gairebé les tres.
Salta a l'empostissat i, per darrera dues noies ja vestides, camina

slo cap a la 'porta Hi ha un grup de tres homes, amb els slips molt arra-
!ll dro pats i els pits molt peluts, que examinen a consciencia 1 sense estal-
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~I 888S 1 surten. Ell~ perb, se'n va cap a l'altra banda, on s'asseu a la vora-

~l s qs da de ciment, i, sense perdre de vista la porta, comenga a netejar-se

b'l:e • la sorra que se 11 ha f'Lca t entre els dits dels p eus ,

sH Tanca la porta, ,Mariana !

so.cm B Ha de mirar, naturalment, mentre els home s es riuen de les carnes

x.te,u;c)s garrelles d"una rosseta que continua camin ant, eom si no els hagués

en 81'1B sent í t , La aeva companya si que diu :

~n9m.tw ~ Poca-saltes .!

l.tá6r.¡m Gairebé darrera d 'elles, e nt r a el xicot 'del bosc Mira a banda i

banda,com si derqu~s 81~d, i seguidament avanga una mica a l'atzar."aS!JDS'

8.03 ts' Quan tamba cap a l'esquerra, al llarg' de la linia de casetes, ell s'a1g

i, sense pressa, fa uns passos fins a la cantonada. En consultar el

rellotge, ve u que slSn exactament les tres 1 dos minuts.

Es mou amb parci~monia atent als moviemnts de 1 'al tr e , i to ma a'- ,

aturar-se breument quan el xic~ot s'endinsa per un dels curts passadis-

[B" El 911

b snsí sos ambc e L vigi1ant o encarregat de les cabines Camina despr~s fins al

Bí3tll. final del corredor, pero aviat r-e t.r ocede ix per asseure's a 1 "empostis-

SIJQ - sat amb els peus penjant sobre la roentor de la sorra.

oT S'inclina per tal de recolli~ un palet, fosc i polit, que deu ha-

ds qoí ver rodolat entre l'aigua durant dotzenes d'anjrs. El fa saltar e~ll'bre

::>v31s1 els dits i deap r éa , sense deixar-lo, ar'inclina de nou i burxa distreta-

n .tB· ment en la sorra, d "on desenterra un trosset de fusta que toma a co-

eIT brir

eDpA~ Inicia un gest que no acaba; a temps, s'adona que ftes butxaques

e~ s'han quedat a la cabina, amb els pantalons i el gec; no duh cigarretes,

óx.tA~ doncs , ~sbossa una ganyota contrariada t , amb l' esguard I segueix la pa-

sc[ rella que trave ssa pe 1 seu davant, ell primet i esquerdalenc, ella ro-

s 8J-lal busta d'anques i amb els pits massissos, agressius

[ B qB oí.a , sense algar la veu Bomz-í.u,

,.
Parlen amb vehemen-

..t aJE Pero algd acab~d'aturar-se al seu costat i, de reUll, dis=tingeix
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d ·bliot~a d'H anitats 1unes carnes javes i musculades, va:gament cabertes e p_e~ aaura , mo t

fi Senee algar l'esguard, les examina fins al tombant dels genolls

s "han allunyat potser dues dot zenes de pass os Veu que avanga amb difi-

cul ta t, o om una persona po e avesada a caminar desca Lea , Un cap, s'atu-

za , a í xe ca un peu,'se l'ab8.sta amb la má , Deu haver-se-lrposat una

pedreta entre els dits.

Torna a caminar,. Ll.uny de la linia humida L, un1metres m~s amunt,

mira a dreta~ esquerra sense girar-se del tot Després d 'un moment d 'in

decisi6, es deixa caure en la sorra, on es qued~ assegut, perb no gaire

estona, car tot seguit s'estira

Ell també s'ha aturat
~vt..

mira cap a l~aigua(:fecull glopades de sol,

lasa I acluca els ulls i cellajunt, com si la llum el contrari~s1 avanga no-

Ij"olls vamen t cap al no í ,

:~ En arribar al seu costat observa que, amb els ulls tancats i les

ms 80 ~s molt jove. Té la pell encara rosada i el pit sense ps L Un insté-lTIt,

.rAerl aegu eix la línia. de les ees telles f mol t protuberant¡ en aque lla

s hila silueta deIs flanes cobert~ pel ve~tit de bany Quan torna

8 1i la cara) s 'adona que .ha obert els ulls i que el contempla

or 'la S....a ja ca prop seu, bocaterrosa, i l'altre inclina el cap per no

in ~d perdre'l de vista Ell dibuixa unes ratlles en la blancor dauz'ada de la

3 Jos aoz-aa. les esborra amb un di t distret i torna a girar la cara Ales-

mans sota la nuca, bleixa eua ument amb una innoc~ncia d'infant Si,

-,,'l.C,!1 hore s d í u :

[ Rull, .oa ?

a )nl sí. Sou v6s ? ••

. a one

sllo

Afirma greument :

....Jo mateix.

1 es tornen a quedar callats, ell observant les seves aixel1es, on

~sl el pel tamb~ ~s rossenc, una mica de criaturaJ o de noia No pot evi-

tar una pregunta que se li escapa
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- Dinou.
sí, et$ molt jove.

Potser per aixo ha estat tan docil; no ha ~s tant, pero, que ara,
JSJfiJ mentre es gira per posar-se bocaterrosa, no obl'ezovi

s 8'Ú

1:el09

13í'fOJ8

J I'f91'l.G

8 ans

10m a

a sl
diu :si 1

89'10
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1

Isq 1

- P~r que em' tutegeu ?

Ell somriu i, amb el ttit, torna a tragar una línia sobre la sorra
Per que et tmtejo ? Quin mal hi ha ?

- No ens'coneixem de res.
Ell fa tot de senyals afirmatius amb el cap.

- sí,. sí. Ja ho saps •••
No s é r-e s..Que voleu ?
Per que cride~, idiotá ?

Esgua~da al seu entorn, com si haguessin dit quelcom de peril16s
que el podria comprometre 'i, la fracci6.d'un segon, els seus ulls se-
gpeixen la cursa de tres criatures. Per~ el xicot ja repeteix, ara en
veu més baixa :

- Que voleu ?
Torna a gira r :ll',esguardt , per damunt deLs br-acos que encreua,

Et vaig veure ••• Vaig veure com la ma tave s,
Ne ~s veri tat !

Fins i tot s 'ha redregaÍl una mica, i per aixo li mana •.
No et moguis
No ~s veri tat ! No la vaig matar.
Que potser vols c¡ue ho sapi~a tothom ?

Perque ha algat altre cap la veu, probablement massa excitat per,
intentar de dominar-se Repeteix per tercera vegaCla
- No és veri tat

Es inútil, que ha neguis Jo era all:í -. Somriu, displicent ....: D'al-
tra banda, és que ha uries ví.ngut , si no 1 'haguessis matada?

flU ':í S
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lula _ Ne penso res.

,18 _ Va ser un accident.

9'J:j-fi' -1 v6s he sabeu, si hi mmmmm ~reu.

~sg Ning6 no et creuriat i m~s si jo asseguro el contrari.

3: Ha vau ve ure •••

'J:sq· - Vaig veure com fugies.

011 Ero vaig at.a baLa r , Jo no volia •••

::r No p r Osegue ix, i e 11 el mira amb curiosi tat. Aleshores desvia

,1:8· els ulls i traga encara unes línies en la sorra calenta , tres ratlles

on verticals, pa ra Ls LeLes , a les qua Ls n'afegeix tres més d'horitzontals,

19'1 Lgua Lmerrt p araLv ee Lea , Una reixa. Després d 'una pausa, explica:

~l No importa, el que volies.

[e 9J Observa els peus que passen a fregar d'ells, uns peus immensos,

~x1:GIl amb dues gruixudes dur f'oies a la banda exterior del s di ts gros sos

~f!l m Si jo parlo •••

.!JO • Deixa els mots en suspens, com una ame nac a , i al cap d 'un breu

r lenci afege ix :

Ens hem d'entendre, tu i jo ~Si ens entenem, no passara res.

El xicot no replica i, en fitar-lo, li descobreix un plec obsti-

011 nat a les comissures del s llavis c Losos Encara més baix, fa :...
Vaig amagar el cadaver.

o Tt1 ~ On ?

011 - Ho sé jo, i n "hí, ha pr-ou, No el trabaran.

JJ{ - 1 que voleu ? Que he de fe r ?

Ell somriu, aprovador :

Aixo ja esta més ben parlat •

....De din ers no us en pu c donar; no en tin c.

Accentua el sornrís, ara amb un deix menyspreatiu
..si, ja es veu, airio. Que fas?
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OH ~ _ Com, que. faig ?

<Dl - _ Vull dir com et guanyes la vida •••
BV - s6c estudian t.

\... . '" , .Ah ! Pero alXO costa centims.
v 1- _ Si. M'he d'ajuda~. Tinc unes classes particulars.

BV -
!(T - rill.

J aJs

Ja ent ena...• De·t ata manera, no vull dí.ners ,
,

...Que, doncs ?

Una cosa mol t senzilla, que no et coatar'a res. No carreras cap pe-

Quina cosa ?
Perb ell encara no 11 ho explica. Amb el palmell, esborra les

:j-'yev ratlles L, damurrt el terreny novament l1is, les refa amb lentitud.
sjj~l

M -

áms

)[!el

- En canvi, si t'hi negues •••
plJ.La mirada del xicot l'ha segui~ i ara la sent sobre les seves

mans que no paren de treballar.
...

- Df.gueu , que ~s ?

- Ha farhs ?
puc assegurar-vos' res, abans de saber-ho.

Aleshores, ell c.ernana
- Tens 'un cigarret ?

"'? No ....
sí; havies de 'fumar, si veies algú conegut.

sí t

S'ha de tombar una mica, perqu~ les duu sota el banyador1arran
de ventre El paquet ~s tot esclafat, pero les cigarretes es conserven
bé Mentre 1 'agafa pregunta

N. has vist ningd ?

No; conec poca gente
Amb els dits, li indica que necessita foc, i després fa petar el

mlumi~ la flameta del qual ben just si es distingeix sota la reverbe-
sol
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rÜJ! - No en tinc ganes

:)or... - }t'UL1a. Ho necessi taras.

! nA ~ Veu que acaba per obeir-lo, xucla la cigarreta a fons 1 deixa es-

oLB ~ capar el fum per entre els llavis vo Lun t.á r í.ament arrodonits El xicot

9 st

srtU

0111'

rLt.uQ

s'1mpacienta :

Au, no feu ~ants preparatius. Que és ?

M'has d~fe r un favor.

...Quin ?
- Hi há una persona que em fa nosa •••

El xic o t obse rva uns se gons de perfe cta immobili ta t, pero després

89LOE' es redrega gairebé amb violencia sobre el colze La cigarreta 1i ha

D .ITa..; caigut dels dits 1 crema en la sorra .. Ell espera.

J~..t(f

t oH

1 o!f -

CA

moL!

IT9V sb

oM -

A

- Voleu dir t ...
- Em sembla que m'has entes mo1t bé.

Al xicot, pero, 11 cal precisar-ho amb parau1es :

1latar-la ?

E11 assenteix amb un simple moviment del cap, sense dir res.

- No !

S"'ha iucorpor'at encara mé s , COIn si tingués la intenció d'anar-

de posar-se a c6rrer. Li mana

- No facis el ximple ! Et costaria car.

- No

- No pots dir que no. Aixb o••• '

Fa un gest expressiu amb dos dits que passeja a frec de coll.

El xicot s'ha agenollat 1 ell estudia la flama irresoluta oels

seus ulls. Repeteix :

- No hi ha cap p e ri 11 •

- No. Encara, que ho pogués fer ••• J.)esprés continuaríeu demanant-me

cos es.

- No et de~,naré mai més res. Sera com si no ens haguéssim vist •••
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Pero carallot, que pot ser no veus que desp rés de fer
C".w'9: - no ja no et podré eonp r ometre sense comp rome tre 'm ?

3iJ N....o..
3 ~J3q;:l _ Tens ra ó Encara no t"he explicat ••• Acosta't.

srí ' tI -

ÜJJQ

El noi,· de genolls i mans sobre la sorra, sembla vacil.lar
..pero al cap d'un moment va ajagant-se de nou. Adverteix :
Que us escolti no vol dir que ha faci ••

No es moles ta a contradir-lo i es posa la cigarret,a la boca
f 111 - Amb un ull .club, pel fumJ explica !

....Es la meva dona Je no ho puc fer, ja ho comp,rens De seguida pen-
. ~n 8ry saran en mi ....
;TJJó1B Se 11 tomba tot enretirant la cigarreta i exhalant el fum desor-
,i oV - denadament a meaur-a que parla.

m~ - Pero qui vols que pensi en tu ? No la coneixes de res, mai
tingut cap tracte ••• No podran lligar caps.

- La vostra dona •••
No et molestaran; mai ningú no sabra res de res, si nosaltres no

, ~1 nosaltres no parlarem, oi ? I despres •.• que passa ?

Elxicot el mira fitament L, per primer cop , sembla que ja no
~1 'ss tingui por. Els seus ulls fins i tot tenen una expressió acusadora
oT~.- que 1"obliga a Lns istir t més impaci e.:nt :

..oM - Que passa ?

í[

J arre a

, ,

...O sigui que ~s ve rit at•••
Veri t at que ?

Que hi ha persones capa~ces de matar els seus •••
Pero ell no el deixa acabar Secament, fa :

Ja,t'he dit que eres molt jove.
~ Bé la deveu estimar ••• vull dir que bé dev!eu estimar-la •••

No contesta ni sí ni no, pero ara desvia els ulls.
- M~estimaras mmmDm sempre ?
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Havia estat pOC després de besar-la per primera vegada, quan el
BG 01 gust dels seus llavis encara no 11 havia desaparegut ~e la boma •

•01 - Ne no dius per dir ? Potser només pe rq ue et úüg goig •••
(leT - ... Si que me 'n fas - Somreia -. Pero no és com amb les altres.

"- Quines altres ?
No ho s~ •.• Les veus passar i et dius ••• ja ho saps, tu

9liQ - No, no ho s~.
[11 _ sí ••• PerO un dia sents d 'una altra namera i penses : aquesta
rrv d~ 1 aleshores ja no hi pots fer res; emcara que vulguessis no hi podries

8:1 - fer res"
flB~8 - 1 jo s6c aquesta?

sí, Gemma; de veritat.
BOSfl91 Per~ que diu aquest que, p rop se u, es repenja sobre un colze ?
reCJ: - Quanta estona fa que parla?
tU~fll - ••• o ~s que pot6er hi ha una altra dona?

011 -

Sorrut, contesta :.
No t'interessa, aixb
Hi ~s, jaho veig.

- 1 que ?

Replica agressivament, molestat, i amb un gest ample i energic
llenga la punta de la cigarreta sorra enlla.

J

3liQ - - Si ho he de fer, bé cal que sapiga •••
a O - - No enveig la necessitat.
ISV - El xicot, perb, continua pregunta nt
:wQ ~ - Que us ha fet ?

1 - Calla !

at - Cailen tots dos, i el silenci es prolonga mentre el noi torna a
estirar-se~ Despres li explica :

1 - Et diré on ~s ••• La casa fa cantonada amb el carrer i només has de
baixar pels graons de terra Es una caseta que té un porxo davant,
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N. és una bromBt dones?
et sembla, a tu ?

Que no •••

B 1 preguntar :
I~ Em senta ?

El_a, quan és a casa" aempre té la porta oberta, No et caLdra ni
trucar. Només hauras d'entrqr i de segur que la veuras al costat deIs
fogons. 1, si no, sera. al dormitori ..

El xicot, que ha girat la cara cap a l'altra mmmmem banda, la re-
penja ara sobre els bragos encreuats i ell, rece16s, s'interromp per a

- No.
- Escolta, doncs, que no ha vull tornar a repetir

Pero el noi inquireix inesperadament :
..

SJJQ - Que en vau fer de la ••• del cadave r ?

- No t'amoinis, per aixb. Ningú no el trobar~.
- Ho dieu •••
- Si ha die ~s perque ha sé. M'interessa tant co~ tu, que no el tro-

bin ! -'Es passa la llengua pels LIa vé s, una mica ressecs, i tor.:na
Apa, no et preocupis més ! Més val que escoltis el que et dic.

- No ho faré !

J9 fet viure Sempre engelosida, sempre ••• 1 fixa't que ella tampoc no

11 L'esguarda llargament t , a la fi, diu :
- An, ves-te'n, dones!

Pero el xicot no es mou , continua' amb el cap sobre els bracos i
la vista fmta en els dos pams de sorra que pot abragar.
-,1'101 t bé ....Ba í.xaras dones peL carrer6 de gaacns i entraras sense tru-

car. La trobaras s.la, com sempre; gairebé no a'ha lligat amb cap veí,
perque té un caracter estrany, foso i esquerp ••• Si et contés com m'ha

m,l!estima ••• No, no ~s que sigui gelosa, en el fons; és sirnplement do-
sd lenta, li agrada de veure aofrir els altres ••• Es una pobra dona, i per
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o~ - •.. important No ho s~. T~ una mena d'orgull, coro si ni~gd no fos

00 - prou per a ella ••• No hoentendras mai. Ni jo no ho entenc, i mira

00 - que m'he passat hores i hores pensant-hi - Tot d'una calla i, al

i lfO'OO'

cap d'un moment, com despitat, exclama - : Perb que n'has de fer, tu ?

No s~ pas per qu~ t~ho conto;

;rn noi t sense re plicar, continua immbbil, absen t compi s 'hagués

adormita

SCno - Natmralment, si hi hagués algú he hauries de deixar per un altre

Wg9'l d í.a , Pero no, la t roba ras sola i amb la porta oberta •• ·• No t~ por de

m:' - ningú, el¡a. M~s aviat en fa als altres. "Es diria que li agrada de

,011 - tenir-los a di stancia 1 abans no he era pas , aixi; era una no í a ale-

I

gre ••• Ja aaps que vuJ.l dí.n , no ho interpretis malament, ara! De to-

ta manera, no t "interesea; com menys coses sapigues millar, més 1'8cil
,

sera tot.
11

oH L'altre no ·s 'ha -mogut, i ell contempla la nuca que reclama les

oH - tisores del barbe r •

.t2 - W" escoltes, oí, ?

! ni El xic~ot es gira amb un moviment brusc

rr ~'3(; - 1 que he de fer, disparar-li un tret ? On ~s la pistola? O pnt ae r

oH - també en teniu una ?

J - No, no en tinc cap; ni ca L, Res de pistoles, que fan s oro Lf. , Ningú

'h d" , .~uA- no s a adonar de res~ pergu~ Sl et descobreixen estem llestos tots

1 dos Una cosa silenciosa ••• tu mateild •••

11v ~ L'he d'escanyar, potser ?

10"1 - ..,.Per que nn ? Aix6, o punxar=La ,

,\I e el:': Esteu ximple

é0P'!~ ... Potser si. - 'Torna a observar-li la nuca, car el xic ot s 'ha girat

I.tV j"t de nou -. També ho devies estar tu quan vas fer el que vas fer.

Espera la proteta, pero el noi no reacciona ~ll sospira i conti-

~ ejCll nua parlant :
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OX.íB .. Universitat Autónoma de Barcelona- A les set ja sera a casa, pero més valdra que esp erf 'bliftiifY-~' em~tt-
'" gui ben fose, cap a les vuit •.Baixes per dalt, on no hi ha cap fanal

uOlq Tu, perb, t'assegures que no et vegjn entrar ••• Quan siguis dins, tan-
e.up ca la poz-ta¡ darrera, hi ha una balda No ~s que hagi de venir ningú,
qJ3 comet die, pero les precaucions mai no sobren ••• A les nou tot ha de

:3 oY!quedar enllestit.
El xicot alga una mica el cap. el t omba ,

(oba Avui ?

1 - La veu revela la seva emoci6, i ell l~observa, interessat, per
,sIó entre les parpelles mig tancades.
~fflI1 sí, avui.
:UEiJ - No ho faré.
o'.t~ Ell· es sobresalta, no pas pel que acabar,~ dir el no í , sin6 perque

1 DJ alguna cosa li ha fregat els peus , ;Bs redrega per tal de mirar que és,
i~Og pero la pilota, voluminosa i multicolor, ja rodola platja avall Dues

noietes s'empentegen, rient, sens e deixar de c6rrer al seu darrera.
a.t~ Es 'torna a inclinar cap a la sorra i dí.u :

- Tu mateix -. N'agafa un grapat entre les mans , el deixa esc6rrer
per entre els dits -. Jo no tornaré a casa fins a la una, quarts de
dues. Vull que hagi passat una bona estona ••• - La veu se li fa amena-

mBJ ca dora - : 1 si ho trobo tot tal com ho he deí xa't, potser valdra més
"que facis les maletes. Perqu~ algú o altre et fara una visita,i no

"en sera d 'ami~$ t "ho asseguro !

80b Fa una paus~ que el noi no aprofita i tot seguit tomna a parlar,
ara més tranquil.lament, ¡nmmm;J!lmmIÍlIlrnIimu1muhmm persuasiu
.- Pero tot sortira com volem, ha sé. No t'agradaria pas estar tancat
fins als quaranta o cinquanta anys ! 1 tampoc no et sé veure per aquest
m6ns dé Déu, corrent com si t'empaitessin, sense un lloc on caure

tens temps de pensar-hi

en mort ••• ~1n sembla que no hi estas fet
- Es inútil; no us obeiré.
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/l. ~ L;'S tomba ventre enlaire, amb les mans sobre elsuntr r~i~tA~dn.~~a.&V!.arcelona
• .D ~ mUot a- ntrlfr'al:lRats

á lo cegats per la lluminositat cruel.

q ~a - 1 ara ja te'n pots anar Massa estona i tot que hem parlat !

El s El xicot r~penja les mans en la sorra, eco posa de eenolls i

e 10 s'aiEfl..Ca. Uns moment s , es queda dret al seu cos.:.tat, mirant ....Lo, i ell

SF)SJI l'observa pez entre els dits mal units, atentja la cara blanca, gaire-

b~ malal +í.asa , al pi tuna mic a enfonsat i a les costelles voluminoses

vs : que, amb~ls anys , la carn re c obz-íra ,
J)espr~s el segueix pLat jeamurrt t per on s 'allunya cap a les ca-

9'!JU bines, capo ot , amb les espatlles caLgudes , d~infeli9 Pero aleshores

1:· el seu esguard ~s arrossegat per una noia que surt de l'aigua,

o~1- de Ll.um, escassanent pr-ete g í da per un ..,estit florejat qu e, com una

gona pe Ll , 1i dibuixa el C'Os amb una precisi6 deliciosa.

rrIJi31 Quan torna a mirar cap a la platafo:rma, el noi ja ha c1esaparegut.

j-elo

9 'l9

.8sn

S'la

aní
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¡la'

('

En sc{tir al capdamurrt de la graonada, s'atura a l'ombra de la
do'[

ID § paret, des d'on domina el barri. D'una de les casetes, gairebé barra-
t$JJ, ques, que flanquegen el carrer6, s'escapa una ampla catifa de Ll.um so-

bre la qual, ara i ad~s, es retalla l'ombra d'una persona que es deu
;~ , r 6moure per 1 interior de 1 habitaci •

Per aí.xbperLl.onga l'estada al costat de la paret, i el seu es-
e gúard s~escampa,més enlla de les cases properes fins que s'esten per

.no, damun t la ciuta t , ara i des d ~ací un immens parpelleig de llums que
clapegen la nit, sota la qual s'endevinen tot de formes asim~tricame:nt
distribuides. En munten tot de remors c.nfuses i inidentificables que
poblen la soledat d'aquest extrem suburbial on la vida sembla viscuda
en sordina, com si els moradors de les casetes fossin
meny~ noble, menys tumultuosa.

L'ombra passa i torna a passar, trencant una i altra vegada el
feix lJumin6s, i ell continua esperan t en la fosca mentre uns paesoe
s'atansen i es perden abans d'arribar al carrer6 Després, sent el crit
d'un infant i, més remotsp un plor i una altra veu.

L'espera, tot just iniciada, l~erierva "potser perque no havia sabut
preveure aquest contratempsJ i fa un moviment per allunyar-se, no sap
cap a quin indret, quan la llum, sobtadament, s'apaga.

Espera encara i distingeix aleshores el cos més fose que se separa
d~ la casa i es mou carrer6 avall Sembla una dona, pero no en pot es-
tar segur; a la part de baix tampoc no hi ha cap llum que la perfili
degmdament, sin6 tan soIs, ara se n'adona, la claror esmortúida d'un
fanal situat en la <'Iistanoia, en algun 1100 imprecis del earrer de sota.



-91-

tat..
'1

Universitat Autónoma de BarcelonaQuan la silueta ha desaparegu t en el t omban t , e p~~~a~ ª1fl~:atsen
algun altre habitatge, inicia lentament la davallada, sempre atent als
graons de terra desiguals, limi tats per pedres mal tal]ades i descura-

,
dament col.locades en les quals es facil d'ensopegar.,

Tates les' cases s ón tancades, i semblen buides, pero en un jardi-
net breu s oz-pren la resplendor .fuga c d'una cigarreta t , instintivament,
accentua la cautela deIs seus moviments i s'arrana al mur de l'altra
banda que es perllonga sense int errupci6 des de L capdamunt de t ot,: 9 91

Ja no s'atura f'f.n s que' descobreix el p orjxo , també amagat en l'om-: 9'1

bra, amb la tossa més negra de ,ll'esquerra, q u e id·entifica com un safa-rIlh

r eí.g, Més en Tl.a, al seu dav ant ma t eix, hi ha la porta" perb no sembla
pasqueestigui 6berta, i dins no ~e sent cap mena de soroll.)'lBJ

WJ1l S'hi atansa sigilosament i paJl:pala fusta, l'empeny amb el pal-
mell de la ma ~erb no cedeix, és verament teneada. Aleshores escolta,iqs.

\contit).uaescol tant t pe rque en tata 1~estona que no ha fet res:j-s' ,

només pot sorprendre aquell brogi t confús de la ciu ta t que respira¡'::d

seus peus •.I tot d'una, un fresseig lleu, com de metall Si, hi deu)8
ver algú.

Torna a provar la porta i desprésf immbbil, sot~a la fosca al seu
entorn mentre clou i desclou els dits sobre els palmells entresuats. Axl

la fi es dec.í.d eíx , alga la ma i tus ta tan delic adament com po t. Tan de-);t 8

licadament, que ni deuen haver-lo sentit,. pe rquq res no es mou i només
fUI

el silenci resplhraj:de nou, a l'altrabanda • .Aleshores insisteix, més
foft.

El cop ressona en la quietud, la pertorba coro una pedra~ q

ha caigut Pero ellescolta roés enlla d'aquesta remor que la nit recull
i, passat un moment, sorpren el pas furtiu que avanga per l'altre cos-:;i

>JÜ3
claror

[ BO
pil an s

Es redre9a a l'instant que una ~a, en abrir la porta, inunda de
la tenebra del porxo, del qual subratlla vialentament els dos
escrostanats, el sol d~erra premsada i el safareig on hi ha
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~Jdl La dona el mira, i e 11 s' es tranya de trobar-la tan j ove, pero de
o .8~ fet les seves faccions no tenen eda t, amagades com que<'len de la llum
9ma la ~

la intercepta. En canvi, si bé la silue-
per propia nuca que que ve u
ta m~s aviat alta i de canto rns agradables i potser fins i to t vagamentJg pertorbadors en aquest 110c, en aquesta hora.

;~O L'ha fi tat amb at en cí.ó , probablement amb un exc ss de curiosi tat i

)'iB tot, i noméa á L cap d'uns s egon s pregunta

Que valia ?

.13') També li vé de nou La seva veu dÜida, una mica fosca, ronca .•

~.tJ - Buscava el seu marit. '

~l meu marit ? Na hi ,
es.

:10 - Ah

'ITO Curt de paraules, pe z-qub no ha premedi tat res, smula una

'10 que no serrt , La dona no 1 'ajuda gens, no fa cap comentari, cap més

~Jgun~a; es limita a esguardar-lo sota la il.luminacio de la bombeta que

19 penja en el centre de 1 'habi tació i que ell pot veure pe rf'e ctaman t per

damunt del seu cap.
, '

Jfl Tardara gaire ?,
Ella aac se ja el cap, ara.

01 - J a ha uria de ser aquí. No, no pot tardar.

1 .... Em pensava que el trobaria •••

Fto 'La dona assenteix, deepIa ca un pau, perb encara no pot examinar-li

la cara com voldria. Els trets, és cIar, han anat emergint de l'ombra

,primera, pero encara es perden en vague ta.ts , 1 l'únic que pot distingi:t;

lamb més detall s6n els ulls, grossQs i negres.

j~ - Es algun enc<jrrec' ?

La pregunta lllha agafat desprevingut, pe rqus li mirava els ulls i

havia oblidat4 Per aixb diu precipitadament :

[l - Bé.... · és que ••• LJ'havia de veure a e11 mateix. Potser que t orn í més



T~ una cara amable i una mica llarga, potser lleugerament enduri-
da per ia linia ~e la barbeta, massa volenterosa. Els llavis •.• perb
on ha vist aquells llavis ?n
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- No pot tardar, ja.
T aleshores es retira del llindar, cap a l'hnbitació que queda

exposada, amb els seus fogons en una band~ i~ a l'altra, la taula acu-
1 lada contra la paret.

'1

- Si el vol esperar •••
Deixa remuntar els ulls al llarg del cos de la dona, pero després,

,
els desvia amb un petit gest de les espatlles.

- N o ho sé... Po tser si q ue •••
- .Ent rd,

Un h~bit antic li fa dir
- No voldria molesmar •••

No. Entri.

,11
La dona ajusta al seu darrera, sense tancar, i tot seguit el pre-

demx habitació endfuns~
rm

d

- Segui.
L'ha seguida fins a tocar de la taula, on ella s 'atura amb una

ullada rhpida cap a la cadira, potser per tal d7assegura~-se que ~s
t.talment neta Perb tot és·net, els plats que pot veure al llarg del
rastell, 1'alumini deixat en una banda, la rajola vermella dels f'ogone ••

Gracies •
.Ella torna :

No tardarÍi.
Gairebé li somriu, i ell continua mirant aquells llavis que n. ha-

via e sp erá t lO

Preparava el sopar ,N. li fara res, oi ? ••

- No, no ! Faci •••
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Ella vacil.la un mome rrt, perb després es gira i e~ib~esp1·*~ant3~.
als fogons Ell 11 examina e'L o os ; les carnes llargues i fin "8 amb els
turmells potser Lilla mica massa gruixuts, les anques que viu n sota 1 s
faldilles amb una vida independent 1 misteriosa, l'esquena lleugerament
ampla que s'arrodeneix cap a les espatlles Ha reposat un colze sobre
l'hule que cobreix la taula 1 es
Peib també els dits s6n humits.

assa els dits pel front, entresuat •

Els enretira rapidament i prova de somriure-li guan ella, des deIs
fotens, es gira amb els llavis,entreoberts 1 alhora enseriosits
llavis •••

Aleshores ho troba : són els lJavis de la Maria del Carme

Els

·"ls
seus llavis bonícs i tristos, una mica cansats, perque aquesta dona ja,
deu tenir prop de trenta anys; els seus Ltavf,s posats en una cara que
no la recorda, que,ga í rebé la co~t'aradiu ......

Fins ~'estranya que tardi tant~ ••
teq 6 Assentelx amb el cap, sense convencf.msn t , i n.eJsobtes"a.;c'lonaque

~rf n EH seu esguard ha aband onat .els llavis per fixa r-se en el c oLl., llarg
i 11iure t tota vegada que ella duu els cabe lIs reco11i ts sobre la nuca.

{--::tb Centinua examinant-i:h~ ga í rebé obsessivament ~ i ara ben oblidat de la

r

boca, quan ella torna a tombar-se cap aLs fogons i es desplaga una mi-
ca més enlla, on s"a tura, aempr e d' esquen a, per recollir una mata
ciam"

Aleshores es mmu cap a la pical agafa un recipient de terr1ssa,
el deixa,al seu davant, examina la mRta, en treu unes fulles i allarga
la roa'cap a l'aixeta.

Ell s~alga, sempre amb els ulls fits en el seu cOll, perb no
oH,. ba a fer cap pas, sin6 que torna a deixar-se caure sobre la cadira

tre es moas cga els L/avis, i obre i tanca els puny+om hav í.afet de
\3 .61 primer, abans de trucar a la porta.
¡~q ,. L"aigua espetega contra el fons de la pica perb la remar només
o.ll > dura un momen t , perque ja.ha recollit la pega ele t er-rí ssa , l'emplena.



-95- u B
Després deixa que l'aigua rellisqui sobre la mata qU6m~aA ~~~~~~.~~~-

Biblioteca d'Humanitats

aí amb els dits del'altra ma ,
HjrHJ Encara entresuat, torna a r-edrecar-cse , per-qus es ara o ma í , cal
i:bis que aprofiti aquell 1nstant, quan el cant de l'aigua que brolla ¡D.BDl de
sIqu 1 "'aixeta cobrina els seus passos felins que avancen cap a la (lona
[udl no s'ha adon~t de res, continua d'esquena, confiada, i ell llambrega

Ó'l5 un segons cap a la pp rj ta , per a assegurar-se que ~s verame;nt tanca-
da, abans de moure's de nou amb els ulls fits, altre cop, en la bru-

......
ITO~ nor del coll que sembla que l'esperi, oferte

1 t.t d'una, quan allargava les mans, la remor cessa; la dona ha
tancat l"aixeta i a ell el silenci li rellisca per dins com una glopa-
da de fel, sense irnmobilitzar-lo, car les mans centinuen avan9ant.

Perb aleshores, quan ja anava a tocar-la, quan ja gairebé la fre-
gaYa, tot s'esfondra. Inclina el cap i els bragos li cauen lentament

US8

al llarg del cos, incapa90s, mentre ella, que deu haver sentit la seva
\.pres~ncia tan amm~mmm propera, es gira amb un moviment viu,té un petit

gest de sorpresa esporuguida i, amb un sobresalt, pregunta :
- Que vol ?

9 rosa en el seu esguard fit.
Qu~ volia fer ?

No contrsta, nm s'aixeca, sin6 que continua per terra 1 acala la

fJlil

n.t r f!1
No pot saber fins on l'ha espantada, ni quina expressi6 tenen els

seus ulls, perque amaga la cara entre les mans i, 8mb una mitja volta
a~m precipi tada, corre habi taci6 enlla Potser volia f'agí r, perb ensopega

amb la tauIa i, en des.viar-se, amb la cadira, que rodihla per terra amb
un espetec de cataclisme S~hi ha enredat, i sent com les carnes se li

ele escapen sota el genoll adolorit pel cop alhora que allarga les mans
m. amb la intenci6, ben i~Jtil, d'evitar-se la caiguda

Quan a19a els ulls ~s a terra, entre les potes de la cadira, i
ella el contempla des de la distancia amb una expressi6 greu i pensa-

)

[r,

" r, u.

mirada, contemplant gaireb~sanse veure'ls els rajols clars i esquer-
rUf B~
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6~ - Eh ? Df.gut , que volia fer ?

Ha avan cat una mica més, ara arnb les man s aLe malucs, perb sense

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

~IJ pr-ovocac í ó , més molestada que enfurida, i s 'inclina al seu damunt tot
insistint :

Digui !

Perb q~uan es decideix a enfrontar-se amb la seva mirada, ella
lB gairebé té un moviment de r-ecul, respira a f'ons, com si l'alenada pas-
10 sés per damunt d'unes paraule que 1i han fallat, i aleshores, amb la

I veu esparverada, diu
"~som - Pero si plora

'1 sf) B Ell 'no replica, perb prava d "incorporar-se amb 1 'ajut de les mans,.,

-= CI que subjecten les potes de la cadira capgirada; les reposa després en
l'hule de la .taula, d'on se separa tot seguit per avangar, sempre

- ~ SI/S

J

ons aor
'\

éuo -

oH

"se un mot, cap a la porta que distingeix entre les llagrimes.
Perb ella, qu':-es'ha despLa cat , l'intercepta amb els bragas.

- No.

La ma, humida, reposa sobre el seu colze, sense subjectar-lo.
Que volia fer ? Sabia que el meu marit no hi era, oi ?

Assenteix amb el cap,incapa9 de negar res, i ella torna:
Pero que v oLí.a fe.r? Un noi e om vos te •••,.

Es desprEm de la seva roa i gira la cara per eixuga r-se 45&=jmWlJI

mm~mmm fuga9ment els ulls mentre mormola :
Deixi 'm anar ••.
No'. De primer m'ha de dir ••.
Deixim marxar. Més val.

Pero quan ella torna a fer un moviment amb la mh, ara com si vol.....
gués su~jectar-lo verament, crida :

,580

No sap que no és el que es pensa ? Que la volia matar?
Ella el fita aflb'molta atenci6, sen8e gens ni mic~de " .panlc, i es

limita a preguntar amb simplicitat :
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Ell tomba la cara, oesarma t.
No m'obligui a dir-ho.

pero~a dona, penjada a la seva m,nega, invi~teix :
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sí ... Que li puc haver fet,si no eroconeixia ?

Amb el cap, fa tot de gestos denegadors, balbuceja
_ No •• No ho s~ •. 1 n~e estat capa9.'. Té els llavis com ella

~lla ? Qui "és, ella ?
,Es passa la ma pels ulls i cerca un suport, pero prop seu només,

hi ha el "eos de la dona.
- Ella ? .. Es morta. 1 ell va veure •••

Calla i obre.molt el~ ulls, més sorpr~s encara que la dona d~a-
llb que anava a dir, que ja ha comen9at a dir.

Que va veure ? Potser és ••
. .Ara ~s ella cq.ui esbatana molt els ulls, sota la fulguraci6 dels

qual s la cara gairebé deaapareLx ,

Escolti ! Qui era, ell ?
Pero no li cal cap resposta La seva boca es pl~ga amb un gest

élf~) - sorrut, i s'aparta una mica Després morrnoLa •

ó'I9(i - :811 cerca al tre c cp un indret on repenjar-se,. on descansar la seva
'.A fatiga immensa J i camina cap a la taula, dav ant de la dona que el se-

am.mrll, gu e ix •

[8q ver aixecat per ell Pero no, és una altra cadira; aquella continua a

:xle((

: .o1iI -

. . (f.XJ:8 . -

s.i •.. - Se li torna a atansar, el·toca - Es eLL, oi ? El meu marit.

_ No vaig matar-la Jug~vem ••• ens abra91avem ••• La va í g fer caure i
ens~~ de closca amb una pedra.

Sense adonar-se'n, es troba assegut a la cadira que ella deu ha-

fue 8, ¡j' t erra, capgirada.
~8 o' - ~ Ell va amagar el cadaver' i m'ha dit que em denunciaria si •.• - Incli
[I'I na el cap contr-aels brapos , eóbre la taula, L , entre sangLo ts , excla-

,

9 Gtlml ma ~ : No ho volia fer, no ho volia fer ! - Torna a alzinar el cap, la
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Calla, perque ella l'esguarna amb dolcesa ~arda una mica a ad.-

e 011, nar=ee que ha allargat la ma i li acaricia els cabells

n

'I ....Sí, e1 e ree •

M'ha dit que eraw •• Pero no és veritat, ara veig que no és veritat!
,No ~s corodiu ••. Voste és bonica 1 comprensiva •• - Impulsivament,

.OT'[ _ podera de la seva ma i la hi besa -. Perdoni ! Perdoni !

:A

I.uP d'

"9JJD -

Pobre petit !

Veu que l'altra ma ha deixat d'acariciar-li els cabells, que el
"bra9 ~a relliscat cap a la seva espatlla. Li pregunta :

Coro et dius ?

Gairebé no el sorpren que, tot d "un aj eL tutegi, i contesta,.
Robert.
Jo erodic Gemma.

Continua prement-li la ma i es miren tots dos, ell amb uns ulls
e Lse que sent irritats, pe r-e ja sense llagrimes, , Diu encara :

¡fss no

J:'ernoni•••
Perb ja s 'ha avan cat , coincident potser a nb el seu moviment, i

es troba amb el contacte de la pell contra la cara, amb la calidesa
01:'::. _ de I.sllavis oberts El cor 1i salta desesperadament, se separa de la

v-r-

. oU -

I le s

J., s

don a i mofímo l.a !

,... No, no •••
Pero torna cap als llavis humits, els llavis de la h'aria del Car-

me que tancqva els~lls, tota tendra i apas$ionada •
_ J!.sti.mada,estima.=da,.estimada •••

Es feia més IDmés menuda contra seu, i els seus ulls, quan els 0-
bria, no tenien expressi6 •

.0 "esa ID •••

1 gaire bé sanglotavenlttts nos, immensament feli90s de reposar l'un
en bra9.s de l'altre.

PerO ara, inesperadament, es troba sol, perque la dona l'ha aban-
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ba passat la balda s'atura prop seu, alJarga la m i ell la bi pren
per deixar-se menar cap a l~interior de la casa, no sap on.

No o~re el lJum ni tanca la porta, i ~b a la br.u resplsndlr que
entra de la cuina que el seu esguard s'atura en els mobles senzills
del dormitori, en el llit que ben just si té temps de distingir aban s
de tombar-se cap a la dona que erif'cneaels llavis en els seus
sent que xiuxiueja :

Hai'nq bavia besat ningú, fora d'ell. Ningú, saps ?

Ha d í u amb tristesa, mentre ja s'allunya cap al rac6 d'ombra, on
pot veure una mmmammmm cortina i la taca més clara d'una finestra
so~tadament desapareixI parque ella l'ha tancada.

Vine _,,,.
, Pero ja és al seu costat 1 on s"escalfa les mans en la caLí.d eaa

de la seva pell que, trenca, tota blanca, e16 roatisos de l'ombra Des-
prés fins i tot aixo desapareix; 1 'empresona i ~s empresonat i no sap
si la duu o és dut cap al llit, on cauen l'un sobre l'altre i ell 11
toca el ventre, les cuixes que s'obren.

Mai no m'ha donat cap fill ••. Si tu •••
Les paraules han ratllat inesperadament el silenci, pero només

6 ' ,s n cridades a la seva orella, i ell potser ni les compren ben be en
aquell instant, guan tot el seu ésser és penetrat, en penetrar-la, per
una sentor de camps i de dona, embolcallat en la qual davalla a~dent-
ment cap a una pregonesa on la traba sencera i avida.

No' ~s fin s ele:sprés que li retornen, quan e1 sil enei s 'ha trenca t
elefinitivament i al seu entorn torna a haver-hi ombra i llum, i ella
que li semriu en la intimitat de la cambra.

,Per que no te'n separaves ?

Observa el cap que, sobre el coixí, oscil.1a d'una banda a l'al-

tra ..
- Ne. ~ra per sempre •••
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8 -. Vam prometre que seria fins a la mo rt •.. Mormola - : M'has ne
9r~, N re quan et dic que no li havia faltat ma í •

B'i~t Ara és diferent; arnb a ixo que et va lia fer fer ha ha canvia t tot
La seva veu ha sonat més fosca, gairebé amenagadora ,Pero tot se-

"~ Pero ara •••

oh 1:
f'll0:J , guit riu, i 1" abraca ,
D Jrts '"" Ara em sento Ll.í.gz-e , lliure !•••

1Bd _ - Tanmateix, així, de eo bte .••
H Ella sembla que reflexioni, car la veu es fa lenta.
8V JC - Sí, de sobte ••• Com si hagués caigut alguna cosa, saps ? una mena

B~rcbJ de pes que du í a 'd amurrt i que no deixava que fos jo ma teí.xa, O potser .. -

:r.i:V _ va cí.Ls La - potser: ja no ha era i no ho sabia ••• - Es r-e dr-eca una mica
i, xiuxiuejant, afegeix - ! Tornaras, oi ?.,.

..L

~

]:
,..'n

No ha sé.
Ella el mira amb malta atenció i, tot seguit, se'n separa.

Es cIar, dec tenir deu o dotze anys m~s que tu.
Peri!'onoLspera resposta, s í.n ó q~ue s 'aixeca 1 comenca a vestir-se,

9 B:JO f
Ir:; T ~ de nou refugiada en el rao6 de la cortina, prop de la finestra Ell

salta per l'altre Qostat de llit i aespr~s avancen tots dos cap a la

El 1

a ma tar-me ~. Alga l'esguard -. Es una bogeria, ja ho sé •.. pero sí,

1 porta. Sota l'esclat de la llum feble li descobreix una oara pa tb tí.ca,
rom '

. vagamen t desfigurada. Es deixa arrossegar per una emoc í.ó inesperada i
(le1JI

li passa el brag ,per la cintura.
De veritat vals que torni 1

Ella somriu amb tristesa.
'Es curi6s; una hora enrera enea ra no et coneixia, i tu has vingut

rr "JIJ

torna, torna
[9,L -

1 ell ?
)

No te'n preocupis ~~ha dit a quina hora vindria, aquesta nit ?
o"I])J \

Sí, després de la una.
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.Ara em denuno í.ai-a •••

Ella l'ha seguit'i li posa la mh sObr~e1 muscle~

No. No fara res ••. On vius ?
Li ha diu, tot girant-se,. i irnmediatamen t se la torna a trobar en-

tre 21s bragas.

Gemma~••

['ff3T -
S'atura a despassar la baLda, pero abans d 'abrir ella ja torna a ésser

La besa ra.pidament, sup e rficialment, i avaric a cap a la porta

al seu darre~a Fita els llavis una mica entreoberts, .olgos i tristos
'n

~L ... · com els ne la Haria del Carme,

9q Besa 'm•••

• Li:o Perb no és la 1vIaria del Carme, és ella qui ha demana amb la cara
nlx , 6algada cap a la seva. L obeeix amb una passi sobtada, laprem contra

olioseu, i ella no protdsta, ben a l'inrev~s, enfonsa la boca en els llavis

violents que mosseguen.

Amb la mateixa brusqueria, pero amb un gest contradictori, la re-

butja, obre finalment la porta .i, sebse afegir cap paraula, surt a la

~on fosca de fora, per la qual s'orienta cap al caminoi de graons.

: .6 i Es tomba una sola vegada , i la dona es dre ca al llinr'lar, des d'on
'\

o sJ1 el mira i aixeca tímidament la ma a tall de comiat Ell hi correspon,
\~ms~sobtadament ablanit, commogut, i aleshores ,s'apressa a desapareixer en,

lBt:lq 1 'obscuri tate

Davalla pel carrer, darrera una pedra que ha fet r0001ar amb el

peu, alenteix el pas per tal d'orientar-se, travessa el breu pont i

) gq continua ba í.xarrt per l'altra banda, una mica a l'atzar Mai no havia

[Gjpr: estat en aquest suburbio

t.Gm 'En 'tambar per tercera vegáda , sempre dava Lr ant, descobreix els

[e Illums d'un tramvia que es fonen rap í.damerin i es traba a l'avinguda que,

r ou deaconeguda i to t , li resulta relativament familiar. Camina encara un

\l~centenar de metres, i aleshores li cal c6rrer per tal de no pernre's
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nA Despr~s les cases fugen veloces i an~nlmes darrcra el cristall
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que ernmiralla botigues ja tancades i f'oequee , f'aganes e creat onade
.oh Pero hi ha finestres i baJcons i1.1uminats sobre cambr ee on jll.Bue..:'ttl

fants, on sopa una pare Ll.a , on una noia llegeix un 11ibrc, on un heme

s'inclina cap a un aparell de radio .••

Inclina el cap i es queda' dempeus al seu costat, ara observant-la
des de dalt, en una pO$ici6 avantatjosa que, sota l'8scot del vest1t

st~: que es bufa, 1i permet de veure-li els pits blancs. Perb despr~s es mou

li fa una .í.nd.í.c'ac í.ó s':i1encj.osa tila dona 11 s omriu.
Graci~s.

lG~) Desvia l'esguard i es mira les mans esteses al seu davant, amb

els díts ben separats. Les va tancant aleshores 1entament 1 cl.u els
:JJ;J"f¡ ulls abans d "naver completat el ges t , Quan els torna a obr-í r ,
ISH~ han desaparegut a l'interior de les butxaques deLs pantalons.
e '1 Una dona prenyada l'observa, dreta, des de l'altura de l'a,::ltre

:9 L seient, i ell clava la mirada en el ventre arrodonit, la pujapel seu
cos, cap a les sines grosses qijepengen una mica. Aleshores s'aiKeca ,

ci6

•cap a la,plataforma, des d'on va seguint les incidenoies de la circula-

lm, Baixa, voste ?
sJdt Sense girar-se, adrega un ge st a fí.r-mat í u a la veu que 1 'ha inter-
~do\ rog~t i, quan el vehicle frena, s'atansa més a la portella que segui-

dament s'obrir~ amb una remor de xuclament.
Travessa per davan t del tramvia, ciutat asal.l, s 'atura coro indecís

.t j¡l en una vorera, reprén la seva caminada fent tot el possible per n. mi-
rar l'aparador al qual s'atansa, perque aqui va entretenir-se una vega-
da amb la Maria del,0arme penjada al seu bra9.

Mira!
Amb el gest, 1i mostrava dues imatges de costat tio t es dues eom-

rient, ella amb la cara una mica alzinada; inesperadament} li va treu-
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,
Ole embarretat i greu que els fitava amb una expressi6 o. ret et pot~ r

jan voluntari Va estirar-la, sense gir:.rrr-se, mentre tots dos esclafien

nl' ihmmfilltbmibfumEmlmmrmbmrhmmmmmm la ria lla

el 'Es passa els di t s per sota el coll de la camisa, on se sent tot

a íí entresuat, i la pell, ara, té un tacte bla i envellit.

ns Va t.ombant cantonades 1 enfoJ!lsant-se més i més en els barris sobre-

Som unes criatures !

poblats, i en passar per o.avant del bar veu les noies arrenglerades

G.Í9 a frec de Ll.Lndar , amb el portamonedes a les mans, pacients, sempre

tao perant. Es deí.xa r enganxar- per un somriure, hi correspon, pero no s'atu-

11 ra; no s'atura IJlB.i.,Ba í xa de la vorera on una altra dona, d~esquena al

les carnes arquejades i els talons usats, sobre els quals o.eu ésser ~iff

cil de conservar l'equilibri.85.
,

M~s e.::nlla, empeny la porta i puja les es cales. El traf ec, ,

t) _ carrer, conte mpLa un aparador on hi ha tot de roba de criatura. Observa

8JJ

qs fa es tona que ha ccmenca t i darrera el timbre, que sent di sparar-se,

oOÍ davalla una xicota, sola, perque l'home ja se'n deu haver anat, e pot-

1 _ ser encara s 'entreté a dalt .. No la coneix, aquesta, pero ella el mira

descara dament i desp r~s el sa luda ..

Darrera el taule 11 hi ha en Ramir que ja té el diari a les mans ,

Aixeca un moment lresguard, li fa un gest gairebé imperceptible, sense

cap paraula, i e11 hi oontesta amb un bona nit ben just mormolat

ja s'enfila cap al segon pis.
J n

3m3

1 .. D'on vens, tan tard ?

El segueix cap a l'interior del dormitori mentre ell s'arronsa

d~espatll es.

EI Carb6, que el devia estar esperant, surt al passadís sense do-

nar-1i temps d 'arri bar a 18. porta de la seva cambra ,
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- DeLxa

L'altre es queda amb la boca oberta, palplantat al seu derrera.

- Ah ! Es que no vols saber •••

Que?

"-'L'he trobada. No pas on em vas dir, perque aquelJ va amagar-la •••

Parla amb -an í.mact ó, exc í.tat , pero ara ell s'adona que té la oara
'..L~" de cepdra.

Pero ara, ni que vulgui ••• L'he, posada en un altre lloc Ha estat
Lá horrible - comenta, i la cara parla per ell -. Ja no cal que tinguis
11 por de r es , 1, encar a que 1a tr obe ss in , t ampoc no e1s mmmN!lli:Ihl]!l!I11lirbruSilrnm:dJml!llIIll!lI!llam.w.m

8'11 serviria ••.

i- Amb la gargamella nusada, pregunta :

- Que has fet ?

En Carb6 desvia els ulls cap a la paret.

L'he ••. l'he desfigurada No la podria reconeixer ningú, ara.

Els genolls li cedeixen i, abans de caure, només té temps dl'in-

9 clinar-se eap al llit. Roncament, fa :

'l9 E: aleshores la cambra gira vol ta ,

Sl[S Ves-te'n! Ves-te'n

T ,.
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!D Inicia un trot cap a l'ombra. on hi ha un Bolar sense edificar,

S'han aturat sota l'arbre, prop del banc en aquesta hora desert,
"i ell eructa sorollosament amb una ma sobre el ventre En Josep, pas-

tós, d.iu :

:Son vi !

No és el vi.

10 o be r-t ,

Ei, eí.

En,Josep el segueix trebállosament, mira a dreta i esquerra.
On e ts ?'

Ell no contesta, culivat darrera un amuntegament de pedres, amb
els pantalons caiguts sota les sabates .Perb l'altre el descobreix i

riu.
:l Oh, oh !

,Observar com oscil.la d~una banda a l'altra, insegur sobre els
...seus peus, amb els quals ensopega~ Pero no cau, sinó que parcimonioaa~

ment s'asseu sobre la ·varada.
Ell torna acordar-se. momentaniament alleujat d'una nosa, contor-

neja les pedres amuntegades i sa~ta al costat del seu antic company
treball.

, ,No saps beure.
Que té que veure ? M'ha fet mal alguna cosa.
Seu. - Pero és el¡ qui s'aixeca amb el suport del ,seu bra9, on re-

pen ja la ma -. Totes les dones s6n unes potí.ner-ea, 1, desp rés, mengem
massa verdura ~

- No és aixb. Es el llu9.
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momen t: i s 'hiclina cap a la seva orella amb una expressi6 confí.deno í.a L,

- Llug ? Tu menges llug ?

Ha estat en una +averna , He s ápat en una teverna, ja t'ho he d í t

L'al tre fa membri a.
- Ah, sí ! Suposo que amb la bagassa •••

Parla bé
Ep Josep riu, s~allunya' una mica.

Hi, hi !

S "a tura , mentre ell avenga al seu tom, i se li arrapa al b rac
1 que bi dí u , la' teva dona ?

Que n' e stae, de begut
Qui ? Jo ?

T'.u, sí.
Aleshores raspan, molt greu

- No tant, no tant !

Van contorne jant la plaga.
, ~ nI, despres, que!

- No res, ~s cIar.
,Per l'altre extrem travessa una parella de gu~rdies. També ells

l deambul en amb len titud , re celo sos.
B~ cal ~eure, algun cap.
Deus valer dir cada dissabte.
Aixo és el que die, algun cap.

Tots dos riuen entre dents Després, el1 diu ..
Un dia q.'aquests n'hem de f'er una de sonada Abans no m.'.perin.

En Josep s'atura, abasjardit.
- .A qu.ihan d' op erar ?

Ell es tusta l'esternmm amb un dit de la ma dreta.
- .A mi, potser. T'ho he dit, que havia anat al metge ?

No fotis !
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Tal com havia previst, a les sis ja era pie <1egent Desbordaven
la sala d'espera i hi havia personeR dretes al paEsadís, perqu les
cadires no abastaven.

- El darrer ?

Després encara van entrar una parella i una dona sola. Ell havia
t rav esaa'tdues o tres -ve gadea fins a'la sala, en hi havia les revis-
tes, tates velles i trinxades, i/ avorrit, a la fi s'entretingué xer-
rant amb dues dones d'edat, qU8 el precectien. Hipocritame~nt, va pre-
guntar :
...1 fins a quina hora treballa, aquest home ?
-,Mentre hi hagi gept.

]~ihavia tocat el toro a dos quarts de nou ..L'home era darrera la
taula, amb la seva bata blanca; va indicar-li una cadira.

. '.

- 1 vos te ?

Va anar prenen tot de notes en el p aper que tenia davant, pero
ell no podria desxifrar aquella lletra en dí.noní.ada, i memys encara
cap per ava Ll,

- Vingui per aquí ••~
Va havar de descordar-se els pantalons i l'home s'inclina a pai-

par-lo.
- No trabo res •••
... Més avaLl ,

Aquí ?
Ell havia assentit.

Pero no em deia que era l'aperidí.a?
,

- sí, l'apendix •••,
"L'home el va mirar, vagam ens incredul ..,

No el tenim aquí.
Va continuar palpant-lo i, ne cap, li enfonsa el dit en un costat

d'ingle.
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En Josep sacseja el cap amb una rialJeta idiota, el llavi penjant

N. m'ho cree.

Et dic que sí .. Pero no~ra l'apendix, com em pennava , sin6 un princi-'Il:b

I'~ pi de trencadura.

1 ara t'hauran d'.perar ? Per aixb ?
1V,. Si vull, sí.

~8 En Josep fa uns sorolls despectius amb la boca .í , de reüll, mira

Jft ca~a l'establiment obert

r
- Em sembla qu~m vonv~ un al tre vas ....

Es mol t 'ta r.d ,

No pas per a mi.

1 tinc tot l'estómac regirat.

No té res a veure fA

1 ~ Ha estat el peix Comque ja eren les nou tocades, en sortir del

.metge m'he queda t a sopar en una taverna.
'r~ Perb el seu company ja no l'escolta; s~ha separat d'ell i ara C8-

'>' mina cap al bar El segueix amb desgana fins a la porta del Lo caL, en

V" diu :

Jo me'n vaig. La dona deu passar angúnia •••

-'1' En J osep es des fa de la seva ma..

'1" Tot.s sou iguals ! - Perb després l'engrapa - :Vull que beguis amb

1" mi. :Desp rés , si et mories •••

TIeus haver passat la tarda amb la teva •• amb aquella

t' - No l"'he vist en tot el dia

" dos homes. En Josep es tomba i exclama:

~. r- Home

El segueix cap dins, on tots dos es queden davav~t del taulell,

I - prop de l"úni c cLí.en t qu e beu dret A les taules hi ha una parella i

- No m'ho cree !

[ - Que ?
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Potser no acaba ne trobar la paraula, perque supleix l'expressi6
amb tot de gestos que indiquem volum Riu i, sense esperar r sposta,
afegeix :

- 1 tu tan petit
3 1 No emprenyis
.tG- Pero ja saps el que et fas -. Es frega l'índe~ contra el polse,

. sense parar de riure -. Oi que hi suques ?
B~ Vols que et foti una castanya ?

n~ L'altr~, pero, no s'espant~.
'~. - Veritat que ~s seva, la carnisseria ?
oTf. El barman ,.un heme alt i arruga t que duu armilla sobre la cami-
. 1 sa blanca, s 'inclina al seu davant, interroga ambfols ulls.
o~I. nes del ranci.

s;gJ ra, fa :
"Pagues, oi ? Jo no tinc cap carnissera •••

3]- Se li torna a tombar iJ ben distintament, ara amb la veu ben cla-

s~ Ho van sbb~r al bar que hi havia sota la casa, on van dinar du-
: ili rant aquells diese Lllamo havia dit :
o r, • Sou vosal tres que pinteu e1 pis de la carnissera ?

- No pas tot; unes habi tacions •
o !.1 • Després ella li havia explica t
:r ,1 - Es una parada a la plaga •••

1 quan hi vas? Ni ahir ni avui no has sortit en tot el ma~tf •••DH •

i 130

Faig vacances, ara.
També jo formo part d'aquestes vacances ?
Depen de tu.

Immediatament va veure que l'embolic podia ~sser durador. Ja no
havia tmrnat a fer cap més pregunta sobre l'establiment i, en certa ma
nera, fins i tot se'n mig obl~d~. Mai no havia trobat una dona com e-

JW ~

lla.
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- No em fecis enfadar.

i -

'3' S'I d'haver de mirar-la.
Es treu una cigarreta de la butxaca , l'allisa sense neces ...Jitat

En vols una ?

1 es plega sob~e el ventre mentre en Josep l'agafa amb els dits
. tremolosos. L'home de l'armilla ha deixat dos vasets plens al seu da-

•v -
van-:t;•

-,Ja hi tornem a ser !

Se separa del taulell i, .amb la cigar~eta a la boca, sense encen-
r - dre-la, JII!HllÚ s "al1unya cap al fons

On ,vas, ara ?

:6 B , Perb ell ja ~s a tocar de la porta ..~T'hi hadues, molt semblants,
¡{' - i s 'equivoca. L "home , des de'darre ra el taule.ll, el guia :

Es l"altra.
!s S·hi endinsa i es descorda sense prendre's la mol~stia de tancar.

q: - .Entre dents, mormola :
Maleit !

~nB Se li escapa la cigarreta, perb per sort li cau sobre els panta-
e - lons, d "on la recull .per po~ar-se-la de nou a la boca •
•i - Qgan es torna a z-edxecar , ia cara li Llagrímeja de suor, Es fre-

ga lleugerament el ventre, un xic adolorit,'s'entatxona la camisa en-
~re la pell i els ca190tets i surt altre cop al local.

En Josep ja ha tingut temps de beure's el seu vaset .í , en aquest
:r - momen.t, li 'n serveixen un altre Pregunta:
(1 - El llu9 ?

Assenteix mentre encén la cigarreta i d6na foc al seu company,
que encara la té als dits, tota arrugada, perque no s'ha preocupat,com,

ell, d'allisar-la.
~ El que et convindria, a tu, ~s tenir uns quants fills

Ell l'esguarda, estrahyat d'aquella sortida
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- A que treu cap, aixo1 ara?
- No correries tant per aquí ••.
- Que jo corro?
_ No hi ha res com els fills, em pots ben creure.
- Pero si tu ets solter !

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

[~ ,

_ 1 qu~ ? Quan em casi ••• - Beu un glop i allunya el vas dels lla-
vis -. M"'agradara de veur e tota la taula plena, a mi.

1 fa un gest ample, circular, sense recomar-se que encara té
t - el vas a la ma ,

- Compte !

En Josep inclina el cap i l'acusa-9

o - ...'Pero tu ets diferent. Un bohemi !

-,No es pot tenir tot el que es vol •••
1 es queda mirant al seu davant, cap al fons d'ampolles virolades.
A l',especialis"Gahi naví.eanat sol, sense dir-li res a la Gemma,

i després havia continuat mantenint aquella visita en secrete
Ij-r{ L'home era joye, potser massa jove i tot, per al seu gust, pero

,
a

\JI - tenia una cara severa que imposava respecte Per a í xo se sentia una
mica inconfort~ble, si bé era pmmmmEmm possible que també hi contri-

3ao buís el fet d'aquelles enormes butaques en les quals la seva corpora

la generaci6.
Sífilis ?

menuda quedavaco m perduda •.
[Be ... Us ho diré amb parauies facilme:nt comprensibles.

9'1, ' S "hav í.atret les ulleres i comencá a netejar- se-les amb un paper
de fumar.

\¡mo Es tracta d'un cas de sífilis hereditaria que us fa inapte per a,

9!1~ El metge va assentir amb el cap, sempre amb les ulleres a les man
ll' - sr , Infecci6 prenatal, pero de segur que +ambé hi ha factors gene-

tieso La malaltia ha afectat les cel.lules sexuals •••
- Pero si jo no m~e notat mai~es ! bm trobo Dé •••
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11 S6c' casat i ••• Diu que, s "en coman a , oi ?
P _ No pas en el vostre cap, per contagi directe Pero $i podieu tenir
1 fills, proba blement alguns d " ells serien anormals. }~naque ates c í rCUr1S
q. t~nEies no em sembla que sigui de lamentar •••
1_ ,Ell,'perb, ja no l'escoltava. TIesprés va veure el paper que li

al a taneava per damuht la taula :
- Aquest ~s el resultat de l'analisi ••

v 1 ,El fa agafar, mentre li semblava sentir que la Gemma deia
D. - Si la teva mare no hagu~s estat una perduda •••

,
D'on li venia, aquella mena de clarividencia? En preguntar-s'ho,

". pero, ja havia pagat la visita i era al ca rz-er , on reduia a petits
,

tDosSOS el paper que li 'havia dmnat el metge.
En Josep deixa el vas sobre el marbre amb un cop,sec, innecessa-

riament violent, i ell el mira, sobtadament retornat a larealitat del
GÓ local, d~on ha desaparegut ja la parella que ocupava una de les taules

Distingeix després el seu propi vas, encara ple, se n'apodera i

- De qu~'?
S'ha girat a mirar-lo, amb una mitja volta rapida que gairebé li

fa perdre l'equilibri.

tn~ el'buida' amb un sol glop.
sol Un altre ? Ara em tova a mi •••

Ell nega ,amb el cap.
_ No, já en tinc prou -. Es treu uns bitllets i els deixa sobre el

taulell -. Beu tu, si v,ols.
En Josep, pero, el segueix mansament cap a la porta.

te - No t'has d'afectar tant, heme !

)...

J119

J -

) -
- De tot aixb.

El subjecta per les solapes del gec, el sacseja breument.
"- De que carall parles ?

- Deixa'm ! Ui, noi !•••
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No t'han a'operar ?
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Aleshores el deixa anar i camina al seu davant. En Josep es quei-

Ets massa impulsiu, tu
No li torna resposta i continua caminant. L'altre corre al seu

:'J'S"('!": darrera amb tot de gamba des grojreeques i inhabils o
l'

9JJpA

1.

" (t-

'-

On anem, ara ?

- A dormir.
1 per aixb corres ?

No corré ningú.
En Josep l'agafa pel bra9t vol que s'aturi.

Escolta, jo s6c un amí.c,••
No enparlem méso
1 els}amicso.·

Ell se'l treu de damutl1;,irato
i~ Ja ni saps que et dius !

blJJd Jo ?

B nU· Tu, sf ! Est.s con una sopa;
[~ El sent riure al seu costat abans que digui

~01 ~ Arf;¡he veuras.
CIal.u Pero ell no s 'atura a veure res, continua caminant carrer enlla
ñ mentre d6na un cop d'ull al rellotge. Un quart de dueso

j- 0"1-

rr sq ,

No 'es gira fins en arribar a la cantonada, des d'on contempla
com el seu company, clavat al mateix indret, fa tot de maniobres des-
tinades a provar que no ha perdut ibrnmqmrhitubinmÚl el sentit de l'equilibri

Aleshores crida :
Josep !

L'altre finalitza les seves exhibicions i inicia un trote

T'has fixat ?

si. Au, que t'acompanyaré fins a casa.
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Alga el brag i li atansa el rellotge als ulls, massa i tot perqu~
l'altre pugui veure res D'altra banna, l'indret s fose.

3;1':. - Més d 'un quart de dues ..
1 En Josep riu :
[G'l'I~ TIema ~s festa •••
rrt Riu més, divertit pel que se li acaba d'acudir il mig cantusse-

- jant, .afegeix :
••• i Sant Josep la fa ••• - Es toca~l pit - El meu sant, saps ?

Ell l~agafa per la manega.
Anem. Encara prendries mal.

lar. En Josey, pero, s'entossudeix :
oH _ No vull. No s6c una gallina, jo, per anar-me'n a dormir en aquestes

1- hores.
Ell repeteix

st ~ Es un quart de dues tocat.
o J - No siguis plom :!

.fJ'.!: - - Ven s o no ?
No.

S"atura , es gira •

'lA - Dones et deixo aquí.
Sense acomiadalft-se,camina carrer amun t , cap a la resplendor del

'l~n~ proper fanal •
....Pere !

Vens, dones?
Ets un ma 1ge rma

Pero ja avanga per la vorera, amb passos lents i cautelosos.
- .Apa, acabem !

En Josep es deixa menar sense dií'icultat, ara ,perb encara protes-
~ f¡1

ta verbalment :
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Ensopega en baixar de la voravia, i ell li subjecta de nou el brag
lA mentre es queixa
S'! :tú N d b SJo en saps, e e ure , ~••.

8U Un rmt li talla les oracions i després ja no prosegueix Tomben
IT la cantomada i gairebé cauen sobre el vigilant que enc~n una cigarreta
B:'!err Ell torna a rotar. Erf osep diu :
.tH -El peix.
s ~Jfi No cal que h'o repeteixis cada vegada.

00, No en fa poc de temps que no n'he menjat, jo, de 11ug
I ~ hores s'atura i, amb incoherencia, pregunta - : Saps que faria, ara?
~9a~ No. Qu~ ?

L'altre branda el cap amb un somriure beatifico
{ oH Conec una casa ••~

... si, la teva

- No, una casa de noies •••
-'I que més ?

- Es c La r , tu ja tens la teva carnissera.oT1·

w:eV - No comparem
Sense abandonar-li el brac, el fa travessar cap a l'altra banda,O I·fo ,

on tomben a l'esquerra.

'I oco

No, no n~hi ha cap de tan grossa ••• Qui vol dones grosses ?
El deixa dir, seriee contestar, pero en Josep exíge í.x una resposta

Digues, qui les vol tan grosses, tan altes, tan mame Iludes ?
G No pots callar d 'una vegada Au , que ja hi SOIn.

ff'lV On ?

A casa teva.
Jo no vaig a casa. Vull una noia.

Es desfa deIs seus dits i corre travessia avall.
Josep !

L'altre no s'atuIa; ensopega, pero aixo no fa més que precipitar
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la seva cursa. Ell ~a uns passos més, indecís, i a
sarnent d'espat11es, s'allunya via enll~.

El carrer ben just si és il.luminat i a la vorera s'obren tot
querdes traidores Salta doncs a la caLcada , per on av anca amb les

IT
j a les butxaques. En arribar al primer fanal, davant d'una torre

d'~mb1anquinar, consulta de nou el rellotge. Dos quarts de ~ues i cinc.

oF-

Sense pressa, va tombant carrers en escala, sempre pujante
.....Es tan cansat, quan vas carregada ! •••

Aixb era al p~incipi, quan encara eren nous a Llarcelona.
!)e seguida que les e o ses vagin una mica bé, canv í.arem , Pe~b ja veus

, 'com esta tot ••• Gracies e.::;.ncarad 'haver-ho troba t.,
.oK Si tu pots anar treballant seg~it i fas hores •••

....Per mi no quedara Per aixb hem vingut.
:100 - 1 ara, si jo c omenco afer feines •.• D'aquests no en tocarem cap,
1

,.~' oi?
• oM - No' .
) 1 - Havia agafat el diari i el fullejava
8, - A més, a l"hivern aí.xb deu ser mo1t humit.
oK- Per les hores que hi passem !

~ , .
A Tu no, pero JO •••

carnes no l~obemssin, corosi la seva voluntat es resistís a comanar-

~ojfl Ja mirarem alguna altra cosa, més endavant.
)11- Pero mai no havien mirat res. 1 ara •••

El carrer s'al1arga davant seu, sempre pujant, il.luminat per una
3j:(T - bombeta que crema al capdamunt d 'un pal , protegida per un pamp oL bLanf

"que dibuixa una rodona sobre el pis de terra atape~da, pero no prou
prems~da1 car a l'htvern sempre es fangosa i, a l"estiu, es desf~ en

) A - pols ••

a T, - Sense treure , les mans de les butxaques, enceta la clapa d'om-s
bra que Ypbliga a mirar on posa e Ls p eus, El cor se li Bccelera a mesur

01, - que s'atansa a la casa amb lentitud, cada cop amb més lentitud, com si
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Pero el porxo ja, és a tocar i una ombra més densa que no conserva

una imciobilitat suficient li d6na un volum desmesurat Perqu~ ara ha

'V aLcat la mirada mentre enretirava les. mans de les butxaques Hi ha al-

ef gú

éfLd 1 1 l' ombra, que deixa el re fugi de la pilastra t avan ca , salta al

carrer solitari, on es queda plantada al seu davant sense pronunciar

aT ni un sol mot •.
A _ Gemma !

El :Ella, sempre muda, es ,.to ma a moure, se li a tansa una' mica més.

fJ Té les mans rfgides al capdava Ll, dels bra cos que li pengen, perb sobta-

dament n'aixeca una, la dreta, i ~s una m~ més llarga que la seva, per-

llongada per un ins trumen t agut i amenaca dor .

1 Gemma

(,'' Pas a pae , f:ísicament pr eee ionat pel pa s inexorable de la dona,

oJ retrocedeix cap al centre del carrer, d'on, tot i la fosca,pot distin-

gir els ulls ombrívols i alhora encesos que no l'abandone~n ni un sol

{momerrt ..

- Perb que et passa, Gemma?
JJr_ El cor gairebé se li ha a,turat i tot segui t reprén de nou , ara amb

g~. tot de batzegades llargues, irregulars. A19a els bra90s, co~er prote-

gir-se d'un perill imminent.

Que vols fer ?

od, Perque la m~ d"ella ha

tampoc no
,
atura. Crida .0 s .

GN~ - GeI!lma! Gemma !

continua t avaric ant , precedint el cos que

El peu ensopega amb el sortint de la vorada, pero supera l'obsta-A' la ~',
ele que ~ desviar 1"esguard un bre u moment. Quan tmrna a fi tar

p 6 la dona, ella ja s "inclin a al seu damunt amb un moviment que la desp Laca

3 cap a l'esquerra i l'obliga, també, a modificar el sentit del seu retro-

cés ,
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protegir-se, es vincla enreraf amb la ma cap al parapet, pero els dits
~ no troben res i els bra90s, en el buit, es mouen v~rtiginosament i

'Si .sense ordre en el seu esf o.rc per recobrar l' equilibri comp ronés ,

Sinó que al seu davant hi ha una ma que l'empeny amb viol~ncia
i uns ulls gros sos i enfollits que acompanyen el gest amb tot el poner

,,!,¡, de la seva voluntat.
!JJ - Gemma !

liJ, Perjb la dona ja ha desaparegut i ara només hi ha la nit, i aques-
ta sensaci6 incbmoda del cos que es plega sobre e11 mateix mentre fen-

1 deix l'aire en una caiguda lliure que li d6na una falsa impressi6

l· feiguda •••
Palpa amb les mans que han perdut la seva fmr9a, gairebé la seva

capacitat d'iniciativa, mentre el cap pugna per redre9ar-set gairebé
ho aconsegueix, i" trait per la inercia del cos, es torna a abandonar
sobre la duresa de l'acer que s'encen.

.....Noooo !.••

rsn d'immobili tat.
1(10 I després, la dur-eea enemiga de la terra cantelluda que ha pu j at
,J per tal de fer més terrible 1 "impacte i recollir-lo membre a m enbr-e, a-

vida de destrucci6 •.
l'rJ :Es qp:éixa feblement amb la gaL'ta repenjada sobre la cinta d'acer

que brilla, pal.lida i frega., sota un Ll.unyá raig de llum vingut qui
e sap d'on. 1 aleshores el crit metal.lic que propaga una trepidaci6

T~rrega, entre Nadal i Reis, 1958-59.

o

qm
, ,

Pero l''''impactede la Ll.um, ara violenta, li fa cloure els ulls,
i tot el cos es buida sota la remor, monstruosament propera, que l'es-
oomet i se l'incprpora a desgrat seu.

q


