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Va davallar els tres darrers graons i s'atur~ entre el carrer
pal.l·idament abocat al' entrada i el fons del passadís on es distin-
gia la taca més fosca de la portadels Erba. El silenci, gairebé ab-
solut en morir la remor d'un carro que trontollejava cap a la cartete
ra d'Arag6, fou trencat per una rialla burleta, i ella esguarda
la f'Lne st r'a t aLtia d'on s'escapava un ample feix de llum somorta La
veu de la dóna pregunta :

- Que .és, aixb tan diverti t ? .
L'home va tornar a riure abans d'explicar :

Unes declaracions d'en Primo. Diu que, tot i el temps que fa, no
t~ fred, encara que porta poca roba d'hivern.

La Lluisa saltir6na eBd&ns, sense convicci6, mentre la dona s'es
tranyava :

1 q·ue?

Va furgar-se el nas amb un dit distret i torna a llambregar «ap
al carrer mentre avangava per sota la finestra il.luminada. La veu
va fer aturar en sec ;

1 que? Si no hi saps veure la gracia •••
1 devia tombar pagina iradament. 1 aleshores, en el.silenci que

s~instal.~ava de nou, va sentir el xiuxiueig que procedia del rac6.
Avanga, encara indecisa, perqu~ no es veia ningú. El xiuxiueig,

,~pero, es va repetir i 1 "orienta def'Ln í.t í.vament cap al cu'lde sac que,
hi havia a la dreta, al capdavall de l'estret passadís ombrívol.

En aquella banda, la finestra dels Erba era ajustada i, de mo-
ment, només va veure les ombres mes denses deLs dos cossos; despr-é a v
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Es va quedar tensa, mirant cap a unes faccions invisibles ~ue
s'anaren precisant a poc a poc La Núria devia tenir els ulls tancats,

,ja que ~o reacci6nh a la seva presencia, perb en Ramon va girar-se:
Que fas,aquí ?

"Va desviar l'esguard, pero se sentia a~reta i mirh de bell nou
mentre la Núria es de,ixava anar enrera, sense cap intenci6lÉq
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cap va riure desvergonymda, amb un esclafit prudente
,.L"Erba tornava a d í r.algun a cosa, ara inintel.ligible, pero la

veQ de la seva dona no el va seguir. Tots tres van llambregar cap a
la fin~stra ajus~ada, i despr~s en Ramon va fer :

Vine.
"Branda el cap d'una ~anda a l'altra, parcimoniosa, i retrocedí,

na mica, com si es dispos~s a fugir. En Ramon, perb, ja era al seu
costat i 1'aga.favaper la !!la.

No •••
Gaireb~ no es resistia, i tots dos van restar quiets a frec de

l'angle de la paret. Uns passos desembocaren en el wrnmmmm passadis,
,

pero van trencar cal a l'esaala que comengaren a pujar feixugament.
Quan es van ~erdre m~s enllh'del primer reclau, va esbossar un

gest contingutper la ma que la subjevtava amb forga, i en Ramon in-
sisti :

e Vine •••
La Núria no s'havia mogut i, repenjada contra la paret,

encuriosida. Ell va arrossegar-la cap al ~ac6 i aleshores la noie-
ta es va moure. Sentí la seva pell fina sota els dits de la ma lliu-

,re i va deixar-la reposar en aquella calidesa fine que la ma d'ella,
apoderant-se'n, la f~u lliscar amorosament pel cos.

S'immobilitzaren, espectants i torbats quan va caure l'atuell i
la veu de l'Erba es queixa :
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Van arraconar-se més contra la porta closa deIs Juliana i ella
l'esguard fins a l'espiell fose. En Raman xiuxiuejava :

- No hi ha ningú •••
La N~ria la va estirar i caigué al seu costat, barrejant membres

i ale", Dccil, ella mateixa/v~ ajudar-la quan sentí que cercava entre
-effila seva roba i deixa la pe9a en un costat abans d'acceptar els lla-
[SO vis que mos~egaven els seus. Pero va sobresaltar-se quan els dits en-

s.pegarem.amb el borrissol 1nesperat. Uns altres dits s'uniren als
r9V
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Tu .en cara no en tens.

seus, i-eren els d'en Ramon.
Després la m~ estranya va palpar-la a cegues 1 la Núria digué :

En Ramon mormola :
Només té onze anys ••.
1 que ? J('\en tinc dotze •••

,
Va riure ~ens~ soroll, la deixa, i ella, rebutjada, va veure com

en Ramon s'inclinava al seu damunt perque no s'hagués d'incorporar.
'1 ,Va tancar de mou els ulls, pero e~s obrí tot seguit quan ell deia :
9q Tu també.

la
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No hb va voler 1 prova d'aixecar-se amb un moviment lente La Nú-
ria exclamé. :

Té por !

Si ja ho ha vist altres cops !

Ella- va empassar-se la saliva que li creixi~a la boca 1 confessa:
No paa aíxf ,

Pero aixo sí, oi ?

1 la N~ria s'aixecava, tota arregussada. Després :
veure ,tu.
1 en Ramon :

Tots tres.
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Es van fitar, greus 1 perduts en l'ombra, pero c:1?FMYñ~fl<tHI'eWtaFia_
bles ara que els ulls s'havien avesat a la foscor.

lIs Després la Núria es va tombar d'esquena, sobtadament riallera :
- 1 guaita!

En !tamon alaarga ,la ma. Va espetegar com una mena de bufetada i
1 ella, encongida, va trobar-se amb els ulls fits en la finestra dels

el Erba. Ja la ,feien girar, perb, i la N6ria deia :
:lv - Estas mo í t flaca!
Loa Van riuré\tots tres 1 la Núria, 1nesperadaI!!ent,féu uns passos com
108 si ané~a dansar. En Ramon va tornar a palpar-la abans de cenyir-la

,contra seu, 1 ella va observar com les mans es feien fonedisses sota

La N~ria es va separar violentament 1 va riure
Ne ! Només mirar i tocar •••

Va agafar-la i'l"obliga a girar-se En Ramón es va asseure a ter-
ra, mirant, fins que elles '11 van caure damunt. Espontaniament,

..
ITa cop, va alJargar la ma sense ni recordar-se que era el seu germa, 1
BV els altres dos l'observaren, ell com adolorit i sospirant, amb els

llavis entreoberts 'm repenjat contra la Núria.
La veu va cridar-los d'allí mateix, COI!!si vingués de la fines-
i tots tres a19aren el cap autmmaticaI!!ent•

Que feu ?
,

Pero la finestra continuava ajustada 1 lehome era plantat a l'en-
tradadel passadís. Van aixecar-se esvalotats mentre e11, tot smrpres,
exc Lama va

- A fe que !.,••
Els ulls, perb, se li n'anaren darrera la Núria quan ella va pas-

sar pel seu cos_tat, velo9, cap a la porta del carrer, d'on retrocedí
cap a les escales. En Ramon s'esmunyí per l'altra bahda, i ella al seu
darrera, amb les galtes que 11 cremaven.
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Van tombar cap a l~escala on ensopegaren amb la N6ria que es

,
Es el germa de la senybra Juliana.

Pero ella no escoltava, sin6 que va treure el has cap enfora,
per veure si l'home ja no hi era. Va distingir la cama que desaparei-

,
xia raconada endins i espera fins que sentí la porta que es tancava.
Aleshores va c6rrer graons ava Ll,,

eordava 11 En Ramon va dir, I molt baix :

19

On vas ?

la Vaconfessar, men~re els altres reien
.00 M'he deixat els pantalons •••
sI
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Es va deixar caire sobre el llit mentre la mare deia :
Soparem una mica tard •••

El pare ni replica, perqu~ s'havia aSRegut i comengava a mirar
el plec de fullets que ell havia ·recollit. 1?er la porta oberta de
l'habitaci6 el veia inclinat sobre la taula, i admirava la seva re-
si=s= ia, i la de 1a.mare •

.Va r-edrecar=ee per treure's les sabates i despr.....éss'acarici~
peus adolorits. La mare entr~ :

Que ~as, Dom~nec ?
.bsti e cansat.

Va amoixar-lo gairebé distretament i torna a sor_tir. J~s~havia
canvmat, ~sa dir, s'havia tret el vestit de carrer i ara duia una
faldilla i una brpsa velles.

Va cloure elsulls, pero tot de sobte va recordar la gota de mer
.que, la seva mare havia recollit amb l'anell, i es va aixecar.

Mama, el mercuri •••
- Ja te'l donaré.

"Pero la cartera era sobre la cadira del costat del bufet i la va
obrir. El pare alga els ulls dels papers.,

....Qu1 fas?
Busco el mercuri •••

~ra al fans de tot, on s'havia separat en dues boletes gairebé
minúscules. Va recollir-les curosament dintre el palmell de la ma,

.on s'uniren de nou, i, sebse tancar la cartera, va anar fins a la
la, on s'assegué davant del seu pare.
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Podies ha~er tancat el llum •••
Ho va fer ella mateixa i sortí de nou, com si nOMés hagués en-

trat anb aquella intenci6.
Ell havia deixat la boleta prop seu, va recolzar el cap sobre el

brac i la féu rodolar amun t i avall de t.auLa , Pero estava veram ajnt

massa cansat perqu~ les seves oscil.lacions el divertissin. Va pen-
slllrque havia sortit sense les sabates i que el seu pare, si se n'a-

"19 donava, el renyaria. Va mixar-lo dissimuladament, pero l'home ignora-
('1 va la seva ex í.et enc í.a , capmassat en l'exa¡:lendels fullets.
rra El sorprenia l'interes que demoa t rava per tot all0. Al .J.:avel16

Suís van estar-se mitja hora examinant els xassis d'uns camions
'.1e t obuaos , escoltan t .les explicacions que míb.a feia un home gras i de

somriure optimista. A ell, aleshores, ja li feien massa mal els peus
per fixar-ee en el que deia, i ja només tenia ganes de tornar a casa.

La mare entra de nou i digné,
N'haurem de comprar alguna vegada, d'aquell brou.

"Tots dos la van fitar, pero sabien a que es referia, perqu~ tote
tres 1 "h aví en tastat, a la pl.aca de la Porrt Magica, i els havia agra-

HJO dato

[sl

'Ido

Té bon guste Ara, com a aliment •••
Pero si un dia tens pressa, ha d'anar bé.

"El pare a$sentí amb el cap i torna a examinar els papers. N'hi
fe .íx , i a Lguns eren f'or ca bonics.

Va fer córrer novament la bola de mercuri, distret, sense gens
ni mica d'entussiasme, pero després 'torna a pensar en les sabates i,
quan la mare sortí altre cop, s'aixeca i corregué cap al dormitorio

rr.trnEl seu pare ni es va adona-r de res.
ITO Assegut sobre el llit, va descobrir que no tenia ni esma de cal-,

~sl 9ar-se i rest~ quiett amb la mirada fita en els seus peus. Ja era el
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tercer cop que repetien 1 'expedici6 ..El seu pare ho voll!!t~teYet~a1'Úte~.
Ya tancar els ulls i contempl~ les fons il.luminades, els canvis

de coloraci6 de l'aigua, i sentí els crits de mernvellament que s'es-
capaven de les boques obertes i admirades.

- T'agrada, oi ?
"Va obrir de nou ~ls ulls~ pero el seu pare continuava assegut da-

vant la taula 1 ningú no li havia preguntat res. Li ho van pregunta~
aLesh or-es. aquell primer ve spr'e,q uan tothom badava uns ulls com p Lat s
s.pers.

Es va adonar que < la mare havia reaparegut i ara passava un brag
per l'espatlla del seu marit Ell va acariciar-li la ma.

" 'No estas cansada,tu ?
< ,

Un~ mica, pero amb aquest~ talon~ tan plans ~s una altra cosa.,
Es va sentir una ~ica exclos, com tantes altres vegades. Es preo-

cupaven tant l'un de l'altre ! A través de la porta oberta els mira-
va amb una mica d'entendriment, estranyat, pero sense veritable gelo-
sia.

Aleshores la mare es gir~ :
~a ho saps que t'has deixat el mercuri sobre la taula ?

Li somreia, dolga com'sempre, i ell li retorna el somris que la,
fatiga feia una mica distant, impersonal.

S:!, ja l'agafaré.
, ,

Ella se separa del seu marit i en j!r}mmmllJRlrntiJmlhmmm Domenec torna a, ;

tancar els ulls fins que sentí ~ui li preguntaven :
~[lu,no í , has vist aquests mecanos ?

- Quins mecanos ?

Els havia d'haver vist, ja que havien recol~it el full publici-
~ , ,.,.tari, pero n? se n recordava. El pare es tombtl :

No et trobes bé ?

Sí. Estic cansat.
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Perb no era un re.t ret ; 1 "home somreia falaguer, comprensiu.
Em fan mal les sabates.
~erqu~ s6n noves.

Era una mica exasperant saber sempre quina seria la resposta, i
.. ,per alXO va callar.

No t'agradaria de tenir-ne un ?
..De que ?

Deaguests mecanos •••
Ja n'havia ting.ut un, pero no d'aquells, quan era petit. Sense

avergonyir-se de ma seva avidesa, impropia deIs tretze anys , va dir
si. Me'l compraras?

Ja ho veurem~ Pntse~ pel teu sant •••
L'hi compraria. Pero aixo no va alegrar-lo. Se sentia esmussat,

gairebé triste Amb els ~ peus cerca les altres sabates, velles i,
-esbotzade~/que hi havia sota el llit, prop del caP9al, va posar-se-les

i, sense cordar-se-les, sorti al menjador.
Per damunt l'espatlla del seu pare va veure la locomotora, i ale~

hor~s 'reaordh les maquetes i fotografies deIs ~errocarrils Italians,
""-al Palau de Comunieacions. El pare les havia examinades amb meticulo-

sitat, pIe de bona fe.
Era 1'borneaixeca 1"esguard i, mhmUu!U!\lr!mr:mihmmmmm obeint el seu or-

die de pensaments, explich :
- Ja nom~s ens falta la part alta, des del ~alau de les M~ssions al

de Su~cia. Em penso que~)és el de Suecia •••
Ell.va recollir la boleta de m er-curí , se la pas sej a pel palmell

i va anar a cercar una ~ capsa buida de llumins. Va ficar-la dintre
L. s "entretingué fent-la c6rrer d 'un extrem a 1'altre , La mare havia

,
endinsat la ma en la font del brollador, pero a el1 no li ho havien,
deixat fer.
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El pare s "havía tomba t, i ell avarica fins al seu darrera. Es fixa
en les rodes dentades, com fetes per pujar escales.

No. Em sembla que no hi era.
M'hauria agradat.

,
Ell tanca la capsa i sortí a desar-la. L'endema se l'enduria a

; ,
l'Institut. Fins ara, ningú no havia aconseguit una bola de mercuri
la font de l'exposici6. Es clar q~ue no tothom er~an llest C0m la
seva mare •••

La dona entra, procedent de la cuina, i digué :
Ara já p9drem sopar de seguida.
No deles que n.J1hiliavia per estona ?

~ He anat més de pressa que no em vpe ns.ava ,

Mentre ella obria el calaix del bufet, el pare va recollit tots
vel s full ets escamp ats i eLs va treure de sobre la tauLa , Entra a la

cambra del noi -:
Té, tots aquests ja Bls he mirat. Després et donaré els altres.

I se n'ana cap al seu despatx, per darrera la mare que cantusse-,
java tot posarit les estovalles.
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,......el.pare carbasser va tenir ci.....nc fills •••
Com, cinc; tres
Com, tres; un !

C om, un; do s !

C om , dos; tres
Com,tres; el pare carbasser
Com, el 'pare carbasser •••

Es va aixecar una xisclad~ssa i totes van repetir :
Lenyora, penyora !

N'hi havia cinc, d[u·esper la Berta, i les altres per la Clara,
la Rosa i la'Marina.

Per ordre lPer ordre
.J.J_ La Berta, que n~ha de fer dues !,

No he estat la primera. La Rosa.
No, tu !

No ••• O sf,que acabaré més de pressa.
Les vals fer seguides 9

S:í,sí !

Au, ves-te'n cap a la porta •••
La noieta s'aixeca i va allunyar-se pel jardí Les altres

naren a xiuxiuejar :
,Que li farem fer ?

Que doni la volta al jardi'a peu coixet.
La Marina digué :

No és gaire divertit.
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a dir :
- No, ja ho sé Que pregunti al primer que passi si ja som a l'hi-

vern.
Hi va haver un altre brogit ~e rialles.

Sí,sí,aixo
,Pero ha de ser un

si.
Van cr-í.dar=La amb

Ja potsvenir !,

La .berta se 'ls at anea sense pressa.
Que he de fer ?

has d'anar a la tanca' i, quan Vassi un home, li preguntes si ja
som a l'hivern.

~ Si que ~8 poca-solta,aixo
P~rb va avan9ar cap a la porta i les altres la segu~ren

dar-se vagament dissimulades darrera la cleda d'arbustos mentre la
.berta espiava el'carrer. La Marina va treure el nas.

- Ara ve un xico¡ !

Van esperar totes. Bls passos s'atansaven xino-xano,
me anava llegint un diari Es va aturar en sentir la veu que li parla
va ~es de,l'altre costat de eleda :
,- E~colti, senyor, que ja som-a l'hi~ern ?

Va obrir molt els ulls i una'de, les seYes man:s abandona el diari,
on la noieta va poder veure' un ~ran'titolar : '~n Slnchez Guerra, ab-

- Eh ?

selt !"

Les altres van esclafir la rialla i la ~erta arrenc~
jardí endins. Totes cridaren :
- Es una penyora, ~s una penyora
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El xicot, irresolut, es va arz-onsar d " espatlles, ' ''P\~i~H' ~-

ment i va seguir carrer enlla Elles reien com ximpletes, fent rotlla
na entorn de la Berta.

Ara li toca a la Rosa.
No has dit que volies fer-le s seguides ?

- No, després; ara l~_Rosa.
La feren allunyar i de nou van reunir-se per tal de deliberar.
,Que li farem fer ?

Que s'en f í-Ií,' dalt d 'un arbre.
, "Es ~vorrit, alXO.

Que faci la no Lta caminant de qua tre grapes •••
La Rosa va dridar :

Ja puc'venir?
si. ~as de caminar de quatre grapes.

- Per on ?

- ~er tot el jardi.
~ No, que ~s massa llarg.

La Harina assegura :
Una penyora ~s una penyora. S'ha de fer.

La noia va resignar-se.
Comenga aquf ••• ,

La 'Rosa va ajupir-se i ana avancarrt, Les altres la seguien a
.tocar. La ~~rina va donar-li.dues pat~cades al cul i la va emp~nyer.
, ,"L altra satura:
- Ei, que a aixb no s'hi val Si em feu caure, plego.
- No, dona, no !

La Marina va posar-li una pedra a l'esquena, i la berta una al-,...,

trae
El burro porta carga i no se'n sent ! •••

... .1.Tates van esclafir. La agda es queixa :
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D'aixo no n'hem dit res.
Alg{Ú va aixecar-li les faldilles quan estava a punt d'~rribar

i tates esgariparen mentre la Rosa a~incorporava indignada. AMena9
Ja ha veureu~ quan us toqui a vosaltres ! •••

Quin retrat, noia
La ~erta va dir":

Ara la Harina •.
No, ~e primer la~lara.
Et "toc~ tu. Au , ves-te'n.

Obeí i les aeixa inclinades les unes sobre le$ altres, ja perdu-,
des en un xtuxáüeí.gexcitat...Al p eu deLe tres graons que menaven a
la ca~a es va aturar indecisa i, a la fi, s'assegué. Pero el grup es
desféu gairebé immediatament i la"Clara crida :

- eJa pots venir
S'hi atansi malfiada, a passos curts. La ~erta va explicar-li :

Hira",has d "a nar a trucar a la torre del davant i els demanes una
una caritat.

Ella es revolta :
A~, no ! Ves si ••• Ha de ser una cosa que es pugui fer dintre el

jardí.
La berta va invocar el seu exemple :

- A mi bé m'heu fet parlar amb un home.de fora.
- Pe~b no has hagut de sortir d'aquí.

I aixo que hi fa ?

1 tarrt, si hi fa S'enten que no hem de sortir al carrero
- No s'e~ten res. S'ha de ter el que es decideix entre tates.

La Hagda va dir :
Té ra6. Una penyora no es discuteix.
Dones aquesta no la faig. N'heu é e buscar una altra.
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plexes. La Rosa es 'quefuxh:
....Quan les has de posar tu, prou q ue t'agrada que siguin fortes

Ella va girar-se .:
No, senyora ••• No pas d'aqu~sta manera.

La el ara l'esgu ardá , desanimada:
Sempre has de ser una esgarriacries. No s~ per qu~ hi juguem, amb,

tu. .4

La .I.iJ.arinava pingar els llavis.
-"No-hi jugueu, donc~ !

Aixo ~s el que hauríem de fer.
Ei va haver un momen t de s í Lenc í , que trenca la Rosa :

Bé, ho fas o no ?

Ella vac í.Lv La,"

Picaré a la casa, pero sense dir res. O diré que m'he equivocat.
Aixb no ~é cap gr~cia.

La berta., fastiguejada, coné errtI :

Que ha faci. M~s val mixo que res.
,Pero si comencem aixi, aviat no es podra ni posar penyores. Si

hom res discuteix ••• -
La Magda era del mateí.xparer :

Que ha faci tal com ha hem dit. 1, si no, que no ho faci. Jugarem
nosaltres.

Va comprendre que parlaven ser~osament, pero sabia que no dura-
ria. L'endema ja ni se'n recordarien. Féu :

Jugueu, dones
1 se'n va anar de nou cap a la casa, on es torna a asseure als

graons. Les altres van mirar-la i despr~s es consultaren amb l'es-
guarde Tota l'alegria del joc s'havia fet fonedissa.

Es van asseure en cercle. La Berta va di r :
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Totes van'assentir.
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Que farem, ara?
Que la'Nagda ens conti una rondalla.
Sí, sí !

Va sentir llurs veus que s'animaven de nou, per~ noes va moure
deLs graons.

no rí

80[1

811~
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Parlaven al vestibul mateix, potser pergue la dona no volia en-,
o potser acabava de trucar, ja que el pa_re deia :

-.Va ser en sortir del Rom~a ••• Vam anar a veure "La verna del ter-
rat" i ella'estava bé, com de costum. Pero aleshores, no sé qu~ ana-
va a di~-li, vaig veure que es posava tota p~l.lida i va fer : Car-
le~.,. Si no-l~aguant6, hauria caigut.

, La dona 'anava assentint amb el cap, comm:iserativa, i ell va que-
dar-se 'all~ darrera, amb el f La scó que havia anat a cercar corrents.
Aprofit~ la paus~ per állargar-lot i aleshores s'adonaren que estava
de retorno El pare l'hi va prebdre d'una manera absent, co.rrj3iigbo-

-rés el gest de les seves prbp í ee m ans,
La Y~rna digué :

El cor té aque~tes coses •••
J.olai'no.se n'havia queixat. 1 es va refer de,seguida. Temps de cri-

dar un taxi. ja li havia passat tot •••
Desplagava el flasc6 d'una me a l~altra, tot de sobte nervi6s,

i ell es va anguniejar sense saber ben bé per que, alhora atent i dis
tret a les paraules de 1 "heme que pr-oseguí.a :

_ Pero avui,en ,tornar de l'Institut, en ~emm Do~enec l'ha trmbada
sobre el llit, on deu pogut arribar en sentir qut l'atac es repetia ••

1 el metge, que hi diu ?
I!

Potser no ens ha volgut espan~art hi'd6na"una importan~ia relativa.
Segons ell, amb una mica de repbs i aquestes gotes ••.

Va algar una mica el flasc6, i tots el miraren. Ell es va mour e ~

,cap a la porta del corredor quan la dona deia :
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Pe r'o Univ. rsitat Autónoma de Barcelona- Només he entrat a preguntar... si em n e ce as a 'o~&,:bg nª co

sa, el que sigui •••
- Gracies. Si convingués •••

Ell ja havia posat la ma sobre el pom de la porta de mcambra i
va badar-la per mirar cap dins, en la penombra que deixaven els fines
trons mal ajustats. La mare, desperta, murmur~ :
. - Dombne e •••

. El noi va avan caz-pel dormitor...,i,fins al costat del llit, i
~I? ~4 "

li va sornriure amb ~uella expressi6 do19a i amical
~ mentre ell preguhtava

-'Et trobes més bé ?

- si •.. Quin disgust us"he donat, oi ?

3D Afirma i nega'alhora, amQ el cap, perque no sabia ben bé,

polla, i ell i la mare van seguir els seus ~ovimen~s, la
preguhta :

SÍ> - Qui era?
- La Gertrudis. Ha pujat a preguntar •••

1 Va sortir del dormitori per anar a buscar un vas i ell es va as-
1:;t seure .a frec de llit. La mare , encara pa Lv Lí.da ;' havia tancat els ulls

un moment, i el nOi,va senti~ que el reprenia, si bé no tan agut, a-
oa quell malestar que va sontar-lo en trobar-la mig penjada al 11it,

mobil i sense sentits, només amb la respiraci6 feixuga i anguniosa

e8

per assegurar-li que encara vivia.
El pare torna a entrar amb el vas.

Té, beu-t'ho. N'hauras de prendre deu gotes cada quatre hores,
ara.
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Ja t'ho donaré jo, no et moguis.
Era insolit veure-la desvalguda, i l'angoixa el pessiga de bell

nou a l'estbmac, on tenia com una mena de duricia obstinada PerQue
no podia ser que ella, l'~nima de la casa ••• Aixec~ els ulls fins a
la car~del pare per tal de cer car=h í. un suport, pero 1"heme mostrava
unes. faccions estirades, cornsi s'hagués passat una nit en blanc ,

'En~deixar el vas sobre la tauleta de nit, perb,somreia.
I'ara~ descansar. Tot es qüesti6 de repose
Perb i vosal tres ? ••.

No t'am6inis, p er nosal tres.· Ens arregl arem, oi Doman ee ?

Ell v~ empassar-se la saliva, sense dir res. Només va indicar
si amb un gest breu d~l cap.

El pare p roseguf :

- Aquesta ,tarda em'premcuparé de buscar una criada.
A ella no devia haver-se-li acudit la necessitat de llogar un

estrany, car mormola :
- ~e~ uns dies ? ..

No s6n uns diese ~empre t'he dit que anaves massa escarrasaada. Ara
~s l'ocasi6 •••

No va acabar, sin6 que recollí el vas.• Després torna a girar-se
cap al llit.

No t'has de preocupar de res.
Ell va esperar la propera pregunta de la mare, pero la dona ca-

vllava, com si el que havia dit el metge no tingu~s importancia. O pot-
ser ja ho sabia, potser li ho havia dit el pare mentre ell era a cer-
car les gotes a la farmacia. L'home afegí

Ara descansa. No tebs gabes de res?
No. Aneri a dinar, vosattres. Es molt tard, oi ?

Les quatre,
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" U iversitat Autónoma de BarcelonaTrobaras l'olla al foc. Espeu haver fet un tip e ,ltlc:k~1' anitats

No pateixis, per aixb.
" ,.A¡larg~ la ma flns a la seva cara i va tocar-li lleugerament les

galtes. Aleshores féu mitja volta i s'encamina a la porta. Ell va que-
dar-se encara, sense dir res La mare mormol~ :

No cal que t'estiguis aquí •••
Ja ho sé.

Perb tampoc no es va mouns , Ella tanca els ulls ,i en Domane c con-
tinua observant-la, espiant-li el rostre las que darrerament havia co-

-men9at a envellir., La porta s'havia quedat oberta i se sentia la re-
mor del pare que es'movia per-la cuina. Es va aixecar per anar-la a

O-tancar i, quan torna prop deL' Ll í t , ella havia obert nova~t els ul1s.
La ma va alliberar-se deIs 1)en901s i el noi va recollir-la entre les
sevea,perb fou ella qui li'a6arici~,el palmell, com si volgués donar-

~li coratge. Després va enretirar-la de nou i tamba el rastre cap a,
1 'altra banda.

Tens ganes de dIDrmi~ ?

Em sembla que sí
Va es per ar-se fins que la respiraci6 comenca afer-se feixuga i

alesho~es, de puntetes, va sortir sense acabar de tancar la porta~
resta ajustada.,

El seu pare era a la cUina, on s'havi~ligat un davantal a la
tur-a, No se li va acudir de trobar-ho r í.df cuj , pero se'1 va quedar
mirant, estrabyat. L' home es gir~.

Dorm ?
si. Vols que t'ajudi ?

No. l'olla gairebé s "hav.ía qu edat sens e aigua, pero en~odrem men-
jar el bullit. Després farJem ous farrats, que és l'únic que sé fer.

' ........,
- No estas preocupat ?,

Preocupat ? No. No és greu •••
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~ , Universita AutonOJpa de Barcelona. Era eltprimer cop que li m.entí.a, pero no se n SEm te&. niEl&r

el compren í.a, El pare va afegi r
Si li evitem disgust os•••

Obrí la porta de l'arMariet i es pos~ a treure unes ampolles que
es mira a contrallum. A la fi n' escollí una i abac a urfaig d ' oli a la
p a ella.'"" .

,....Paro taula ?
- denjarern a~uí ma teí.x , no et sembla ?

Va donar un cop ~'ull a la iaula, suficient per dues persones,
com les dels resta~rants, només que aquesta eTa de fusta basta i mai
no havia estat pintada.

sí.
...El pare va deíxar l'ampolla, pero el gest es p~rllong~ d'una

nera desusada, fins que allárga l'altra roa, com pe r repenjar-se con-
tra el muntant de l'armari. El cap s'abaltí,i ell es va desfer ferot-
gement del nus que li escanyava les par2ules

,Pare, pare ! Que et passa 1

L'home va aixecar el cap i enretira les mans de l'armari Sense
girar-se, vadir:.

- A mi ,1 No res •••
Pero la $eva veu era blana, humida, i ell va cOI!lprendreque
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5

Els ull li espurnejaren i va mirar-se la vermellor del brag, on
..l'Adela l'havia pessigat. Va agafar-la per les trenes i estira llar-

gament, amb una obstinaci6 gairebé obsessiva. La noieta proferí un
xiscle i la senyoreta Haria, plantada davant la pissarra, es tomba
amb un sol moviment del cos.

Va resta_r uns segons immbbil, estudiant la classe, i.a la fi
pregunta :

Qui ha cridat 1.

Ningú no va dir res, pero les noies miraven dissimuladament cap

al púp í,tre que"compartáen 1'Adela i la .I.'latilde.La mestressa va se-
'\guir els esguard i observa les dues cares congestionades.

lvlatilde! Adela ! Hen estat vosaltres ?

1'1'haestirat les trenes
Ella m'ha pessigat !

,
La mestressa deix~ el guix i, uurosament, amb calma, va expolsar-

,
se les mans, una contra l'altra. Avanga pel passadís, eptre la doble,
renglera de pmpitres,i va aturar-se davant les dmes noies.

Qui ha comen9at ~
Ella
Ella
M'ha tpres una es ampa
No és veritat

La senyoreta ~aria ja allargava la m~.

- A veure-la, aquesta estampa.
La Matilde no es va maure. L'altra la denuncia:
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La t~ al llibre de lectura.

La mestressa va agafar-lo i el fulleja.
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- Es aquesta ?

Es meva. M'havia caigut i .••
rlentida ! M~ha caigut a mi •••

Lamestressa les mira llargament totes duee, sense abandona~ la,
\.'1 cartolina que ara .aub j ect ava amb dos dits de cada ma ,

Molt-b~. La partir~ i us en donar~ la meitat a cada una •••
üx

,
L'Adela protesta sense ni pensar-s'hi :,

:fms - No, senyoreta ! Jo •••
, "Espera que la Matilde obrís la boca, pero la noieta mirava da-

",,
vant seu',amb un esguard tossut.

La mestressa a'adre9a a la seva taula, on deixa l'estampa abans,
de f'er :

lB - Matilde-
... .1.La atmloe no va contestar, ni la mir¿, i ella va atansar-se de

nou pel passadís, entre el silenmi nervi6s i encuriosit de les altres
'alumnes.

Hatilde, per que has dit una mentida?,
No n'he dit cap. Es meva.

08 M'ha caigut a mi
~rrG'I _loJalla, tu. Aixeca't, ¡-latilde.
) - La noieta va avancan els peus ,'replegats sota el seient, i

sar-se dreta de mala gana.

1 -

,
- Per haver mentit, sortiras de classe i estudiaras la llig6 vint;

després te la preguntaré. 1 per haver-vos distret mentre jo explicava,
totes dues m'e~criureu cinquanta vegadee : nA classe no es juga i s'es!1

colta la mestressa".
A - L'Adela va dir :

sí, senyoreta.
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- Apa, aga~a el llibre i surto
Va acompanyar-la ~ins a la porta, Sfinse abandonar el seu posat

més sever i díetarrt, Després tamra i la Hatilde va quedar-se sola.
Es va asseure al darrer gra6, davant la porta de la classe deIs

...nOis, pero no obri el llibre. Mira cap al despatx, tancat, i seguida-,

roent enLai.r-e, cap a les escales que menave n al pis on vivia el direc-
. ..

to~, pero no se s~Iltia res ni es veia n1ng6. Aleshores, arrossegant-
se de grao en gra ó , ana davallant fins a l'entrada, on es va refugiar
al:' angLe dé la paret en veure que dos senyors que venien parlant a-
babaven d "aturar-se arran de'porta.

... .- Es una llastima que no poguessis venir. En Bofill va fer un
primera.
Ja ha llegiré a la Publi~itat. Veig que ocupa una p~gina sencera.
Sí, ique diu unes ve r í ta ts,•• -vadeixar en Rmmanones cornun drap

hrut, peroamb manetes, saps ? com aquell que no hi toca. Expert en
parteratges de ministeris, li va dir !

L'home va riure mentre l'altre continuava endavant. Va enca¡9ar-
lo tot dient ~

Ara, 1a situae1.6•••
Pero el restant es va perdre i la J.·..atilde ja obria el llibre. El

va tornar a tancar tot de c:op i, passats uns I!lOmeIlts,s'aixeca. Va
, ...treure el nas per la porta del carrer i espla cap a Pere IV. Els dos

homes, novam.ent aturats, més anurrt, ara gestículaven.
\.Quan va sentir la veu, no es sobresalta, sin6 que va girar-se

tranguil.lament. Era el senyor Voliar que, des del reclau de l'escaaa,
preguntava :

...~ Ribera, que hi~as aquí?
M'han castigat.
No pas a mirar el carr.er,suposo•••
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, ,moguis. Que t.ha manat, lasenyoreta ?
- Que estudiés tota una lli96•

Dones aí.xb ~s el que has de fer.
Passa pel seu darrera i puja cap al pis'de dalj després d'ajustar

porta del despatx que s "haví.aquedat oberta.

-25-
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Ella va fer quf?/noamb el cap, sil eneiasamen t. L .~éa ~~~p:gscieYl_
tar-se :

i s

- Apa, que fas? Puja!,

Ya estrenye~l llibre entre les mans i an~ muntant els graons
amb una lentitud deliberada. Quan la va tenir més 8 prop, el director

,
aam

.ton r ; t 's a.n ere ss a :

No he fet res •.

riem - Quina n'has fet ?

) 98 , , 131, ·es e ar. Ja s~ que és in6til preguntar-t'ho. Seu aqui i no et

t':t:sq

"Ella va esperar, tanca de nou el llibre i va repenjat el cap con-
tra els genolls aLcata , En sentir de nou 1 a porta, no va canviar de
posició. Els passos van aturar-se un moment al seu costat, pero ningú
no li diguéfes, i aleshores, en sentir que els pe~us es movien, va es-
'piar per sobre els br-acos 1 "es quena ampla que desapareixia cap a 1 'in-
terior del deppatx. Ya aixecar la ,ttsta i li .féu una llengota. Tot
seguit es va posar derripeusi eorregué cap a l'altra banda de repLa •.

t oi

Pi. -

j- BV ,A punt de precipitar-se escales avalJ_, pero, va at~rar-se. Somtigué,
s'ajupí i, amb dos dits clavats al camal de les bragues, contempla
el filet de líquid que s'escorria de gra6 en gra6.

Després torna a seure an el director li havia indicat i obrí el
llibre definitivamente Ya anar llegint a poc a poc, fifrJque cinc mi-

SffiOrI

R .,... .~ ,aria digne :
nuts abans de plegar la porta· de la classe es va obrir i la senyoreta

Entra !

11 Aleshores va distingir el rastre hUMi~ que es perllongava escales
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Que ~s, aixo ?
Ella, sense replicar, va seguir l'esguar~ de la mestressa.

,
-Que potser no saps contestar? Que és ?

ho sé. Ja hi era.
La dona se la va mi-rar amb una expressi6 recelosa.

T 'has orí.nat, oi ?

No, senyoreta., Deu haver estat un gos.
V.ls que et torni a castigar?

..Va mirar-la, ~ero no dígué res. Simplement, espera. La senyoreta
·:.lariava cansar-se"n pr í ner ,

Fassa, passa, que amb tu no acabaríem mai
~'anentrar a classe én el moment que sonava el timbre; La

la subject~ pel brag.
Tu et quede~ a donar la llig6~ Vosaltres, aixequeu-vos.

Ella va pregunta r :
- Puc aner al w~ter ?

-A l ... No !

Va picar de mans i les noies abandonaren el~ pUPitrerordenada-
ment. Ella va esperar en un costat, fins que passá 1 'Adela~ Allarga

\ .la m~ rapidament i, _aprofitant que la mestressa havia avaricat cap a
la porta, va estirar-li la trena. Desp~és li va treure la llengua.
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Desordenadament, la manifestació travessava la plaga de vatalu-
nya i avanga cap a les Rambles, empenyuda per una multitud riallera
i euforica que inagurava vida nova. En Domenec es queda a l'entrada
del cine1 on formiguejaven to~ de grupets, i alg~ l'esguard cap als
balcons1 d~ molts-ae~s guals penjaven banderes tricolors e barrades.

~Bh Alg6 va cri~ar un VISeA ! i tot de veus 1i van respondre mentre el
portaestenda;d aixecava una mica m~s la senyera i les pancartes
laven nerviosament, a tall de s~iutaci6 •

.'
sa -Entre la barbolla, una veu exclama :

,Domenec
Es va gíra r-. de moment sense ~aber distingir cap cara coneguda,

pero després, una mica mésjamunt) va veure un br-a o i les dues noies CJue
A- somreien, amb els llibres sota l'aixella. També en brandia un la ma

sI

sI

que el saludava, i aleshores es va moure ent~e els rotllets excitats.
us aemb La "1

Es va quedar al c ostat de la .l.lagdalena,pero la rasposta vingué
la Nerce :
Oi que és emocionant ?

,
L'Orpiols era més esceptic, com ho d~mostrava el seu arronsament,

d~espatllesJ acompanyat d'un plegament de llavia que li era caracteris
tic, ja que gairebé mai no aprovava res. Pero només va dir :

- Estan una mica espantades.
Les noies prot~taren
ara ! De que ?

Ell va riure, ple de nervis, i mira avall, cap a la manifestaci6
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que proseguia, ara cantant

Bcn cop de f'aLc ,
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bon cop de fa19, defensors de la terra,
bon cop de fa19 !

Va dir :
Es magnific

Més que~es havia
...

parLat per ell, pero 1 eexclamaci6 era pr ou al-,
J9 1 perque els altres el sentissin., "

leo Tu trmbes ?

Se'l ·va mirar, una mica hostil~ molestat per aquella
, ,

inoportuna, ;l la J:lerce es que í.xá,
-"Hai no esta content, aquest !,.

9vsI El xicb~ va canviar el llibre de mk.
Que voleu. que us di~ui •.. n'aquí a mig any n'estaran tips.

- Ets un reaccionari, tu !

La paraula j-iva omplir la boca i gairebé se n'avergonyi PerO
ae mb L ava que era justa.

,'IDO a
~

1 tu,que ? No em diras que tot de sobte t'has iet republica •••,

I 90

Es va acalorar, com si l'haguessin insultat
Ho he estat sempre·! El pare ~s de l'esquerra

La ~agdalena digué
- El meu també.

) eJJp

10 -< 1 que hi fa '?
. "Es van quedar "una mica sorpresas, i el fitaren, Lnpr-e ss.í.onats

maIgrat tot peI seu·aire superior.
La gentada s'havia anat perdent Rambles avall, d'on pujava

B~ ra la veu poderosa del poble que cantava; els balcons continuaven

~1-

plens de dones que es gí.raven les unes cap a les altres bescamtiant
tot decomentaris precipitats i alegres ...La lVIagdalenainsinua :

[
,

- 1 si anavem cap a la pla9a de Sant ~aume ?,
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va :
No; ja és massa ta rd ,

El que és jo, ja en tinc prou amb el q....ue he v!hst !

Itasentir ganes de bufetejar-lo per aquella obstinaci6

'1 _

á í.gua al vi de l'exuItació que mmmttlInm e xpe r-Lne ntava en el né s pregon1 -

'" . ,", . ,de la s eva ~nlma" pero. nomee es va moure una rn.ca , com si s,-,en vol-
gués separar~ i una de les noies féu :

r AneÍn ?

A repel de ~a gent Que seguia via avall, van travessar la rambla
cap al carrér de Pelayo• També ací hi havia molts baIcons engaIanats,
i aí.xo li reconforta el co r. L'Orpiols va dir :

'Són com bens. Vpn per on els porten.
- Ja sabem Que sempre hi ha hagut •••

Pero, va .renuno í ar a completar la frase; no valia la pena. Era
totalment insensat intentar de discutit amb aquell. La dagdalena va

a .tI intervenir :
1 No hi ha dret a pensar així, avui, un dia tan bonic •••

No era l'adjectiu apTopiat, se li va acudir, pero malgrat
H - veri tat que vivien un dia bonic. Potser per prime r cop es va adonar

('1

que el ma~í era bIau com mai i que el sol eppetegava sobre les pedres
1 - com si també ell vol~ués prendre part en la festa.
r - Il.lusos !

1 devia creure que aquella era la paraula definitiva,perque es,
~IBm va separar una mica deIs altres i gairebé s'atura.

De tota manera, ja us ho fareu s oLs , Jo he d'a,..gafarel tren de
Sarria. Puges, ~efc~ ?1 B"[

rrelq Ella, indecisa, va dir
, Jo;t Bé •••

r -' ...Anem, doncs.
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BV laye amunt

en
,
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Tu oy¡vius ?

A la Ronda de ¡.)antAn t onL, al comengament mateix.
Es coneixien poc,potser s'havien parlat tres o guatre vegades, i

encara para~les indiferents, .pero ara se sentia bé al seu costat, i
mésquan ella' excIama :.

Q~e~s antip~tíc,· aquest Orpiols ! .

Li agrada fer la punyeta. Li se~bla que aixb el fa interessant.
Dones mira que si ho sabia, pobret !

Va riure una mica i continuaren caminant per la vorada mentre e-
lla , al seu torn, li preguntava :
w 1 tu, vius' a prop ?

Es veritat que el teu pare ~s d'esquerra ?

:'IOV

"'jot Es cIar, Per que ho havia de dir, si no ?

¡tal Ja ho sé ••• Al meu no li veurem el pel fins que aix6 es calmi una
[ ~ La política li fa perdre el cap.

tothom, ~s riatural.
~ero no era ben veritat, hi havia moltes persones indiferents ,

1;; "No, coroamb tots. Ler que?
- No ho sé,'~es ••• En veure-us junts •••

Em penso que la Nerce li agrada. Sempre mira d 'acompanyar-II.:a, lÍ'LInIllI!lI

com que tota dos viuen a Sarria.~.
Van aturar-se un moment quan enfocaven la plaga de la Universi-

.tat, perqu~ a l'altra banda, Mavant l'edifici, hi havia un grup espes-
[- seit'entorn d'un xicot que parlava,enfilat dalt d'un banco

OJJp

BV

sempre hi havien estat.
r: ,Us coneixeu gaire, .amb 1"Or-pí ols

~ - - En circumstancies així, tothom té ganes de discursejar.
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csI havia una rellotgeria. Ella digu~ :

Es aqui.

Bé, d cnc s •••

Es van s omr-í.ure , una mica cohibits t , per p r.í.ner o op , en Dornan ec

adonar-se que la noia era forga bonica.

J:a ens ve~rem dem~.

si', a ix o , dema•••

tenci6 d enca ixar-hi,~....

, .somriur~~engre ella :o.aes per-d í a portal enddne ,

Es va trobar,amb la ma entre les seves, sensd haver tingut la in-
1.1

i per aixo es r¡6uritxa lleugeramept. DespY'és va

1 ~

Des de la varada va tornat a girar-se, pero ara la noia ja devia

es t'ar pujan 't les escales. Va travessar capa L"al tra banda i seguida-

ment , arran de faganes, s'allunya cap a la plaga dl':E!spanya.

Més amurrt, va tombar-se en sentir els crits i amb l'esgurd aCOID-

.GIL

[ -
,

panya el carnió ple d'hones que algaven els bragos ~avant de tot, so-,

so.tm

bre la cabina del conductor, un xicotet no gaire m~s gran que ell

jectava la bandera. Se'n va sentir absurdament envej6s, i tot d'una

desitjatrobar-se'en aquell velilicle, al beLt mig de l'entusiasme, i

com ara, al marge J, corif'ós entre els trabseünts que tornaven a casa a

{mea dümar.

])esprés va apressar el pa s , car la ma...re ja, devia esperar-lo i

fins i tot come....ncava aanguniejar-se. Mai no feia tan tarde

LJ

VI -
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7

Quan va sentir la veu de l'Elisa, no contesth. Alguna cosa devia
advertir-la, potser la -tren sí ó oculta qué revelava la seva manera xiu-
xiuejant d~ pronunciar el nom. O potser les precaucions amb que havia,
badat la,porta i·que, li sémbl ava1 sobrepaasaven la cura que hom posa
a no despertar una per~ona dormida.

Va &ontinu~~ aja9ad~ entre els llen901s i espera que la porta es,
tanqués, de nou. Abans, pero, l'Elisa encara ~ repetí a seu nom, ara
gairebé amb aviaesa, si bé sense a19ar la veu :

- Harina •••
Després ajusta a:mbla mateixa lentitud que havia obert, i devia

allunyar-se de puntetes, car ni els paas os no li sentí. Com que escol
tava amb atenci6, pero, al cap d'un momen~i arriba el. s_oroll de la
porta del pis.

Se'n va estranyar, perque ja eren les onze, e potser una níica
més i +ot, i d'altra banda l'Elisa més aviat soí í.amostrar-se poruga ,
Sempre mirava per l'espiell abans de contestar el timbre i, C]uan esta

. "va sola, fins i tot preguntava al visitant qtiiera ~ que volia. 1 ara
era com si fos sola; ella no era ningú i, a més, se suposava que dor-
mia Els seus pares no tornarien fins,t ard, pot aer a les dues o les
tres,com sempre que assistien a una reuni68

"Es va llevar i es ca19a les sabatilles que hi havia prop del
llit. Sense recordar-se que estava refredada i que per aixb mateix
l'havien fet anar a dormir d'hora, va avan9ar en pijama fins
ta de la cambra i l'obrí amb la mateixa precauci6 que tingué l'Blisa,
una estona abans.
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porta que s "hav í a quedat oberta L'Elisa semblava haver deeapar-egun ,
i aixo encara era m~8 sorprenent.

Ja estava a punt de crá dar--La quan va sentir els passos qu« pu-
javen per l~escala, uns passos esmunyidissos i cautelosos, de perso-
na que vol passar des~percebuda. Sin' que les persOnes eren dues :
l'Elisa i un xicot.

> Va haver d'ofegarun petit xiscle, no d'espant, ja que la pre-
senc í.a de la noia era tranguil.litzadora, sin6 d"estranyesa davant el

f)rr tUA.L r .~fet .deeac.oatumat, Amb el oor que li gaLopava , di sparat , va «AH"'?'&>

darrera la'porta 4e l'habitació fins que l'Elisa digué :
Espera •••

IAjust~ rapidament ~ es precipita cap aY11it. Al cap d'un segon
la porta del dormitori es tornava a badar sota la TI~ de la noma. Pero
ara 1':Elisanova cridar-la, no va dir res Escol t~ des del llindar,
amb un peu a ¡'interior, ~entre ella tancava els ulls obstinadament,
re·spirant fort.

Va saltar de nou aterra guan la noia ja s'allunyava pel
, ~pero encara espera uns breus instant s darre ra la porta closa.

, .

v~ sentir res, l'obrí.
,

Tot era fosc, perque havien tancat fins i tot el llum del vestí-
bul, pero el silenci normal del pis era trencat per un xiuximeig i la
rialla esmortuida de l'Elisa.

"Quan avanga sense fer s~roll, va comprendre que la remor no pro-
cedia del dormitor i de la noia, sinó de la saleta. Es va aturar al
costat del "portier", a l'indret on s'arreplegava cap una banda, i
espi1 per la menuda obertura que guedava entre la tela i la paret. El
xicot, un.horne alt i prim, molt pal.lid, s'havia assegut al so~a i

noia, dreta al seu davant, li allargava una copa.
Ell va agafar-la, pero no va fer més que beure un glopet i dei-
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r1jlJ li<X~d' u &hitQtJ-n-

tura de la noia Ella es va deixar caure contra els eeus eenolls anb
B 1 una mirada inquisi tiva cap a la porta, pero la ,Harina aab ís qu no la

podia des cob rir mentre el corre dor t'esteJ fosc.
VBt

I BIT

Després es va~o~re, com
cuixes de l'home, i ella

per instal.lar-se més cbmodament sobre
"allarga una mica el coll, obligada perles

:~"1 la pI' esencia de la tauleta que només li permétia de veure ihmmmmmmmm,.
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les carnesque p enjaven per sota i les altres, les de 1"hcme , sblida.....
ment plantades contra el terra. 1 aleshores es van besar.

La m~del xicot es va fer vtsible i la Marina, gairebe incr~du-
la, va seguir el se~ joco Quan ell s'inclinh sobre els pits mig expo-

-~. ".....--sats~ la noia interposa també la seva ma i,amb un esguard circular,
digu~
- .Aquí,

Es.van aixecar nots dos i l"home torna a agafar la copa. Va beu-
re mentre ella el md rava lleugeramen t embadalida, amb la roba desorde-
nada. Després va d a sar' l'ampolla i recollí les dues copes. La Harina
es va separar del Uportier" i corregué cap a la seva cambra a través
de 1"cmb'ra de1 mmmll!m1d:' passadís •

~ambé ara es 'va quedar darrera la porta, a l'aguait. De primer
sentir él raig de l'aixeta, perque l'Elisa devia rebtar les copes, i,

després el s "paseoe•.Espera encara i seguí.daoent , .en la quietud, obr-f

de ~ou i avan9l'cap a la ~aleta. Ara era a les fosques, pero aix~ no
va aturar-la, tota vegada que sa\ia exactament on era cada moble, ca-
da objecte.

,Havien deixat la porta mal tancada i, per un costat, s'escapava
...una ditada de llum que es perllongava rajols enlla, fins a la paret,

on acabava en un filet més primo
De moment no va sentir res, i s'apropa, perb l~escletxa era mas-

estreta i, en mirar, només va poder veure un extrem de calaixera.
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El llit er a a l'altre costat. Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

La veu de l'Elisa mormol~ quelcom d'indistint i el xfucot va
"d'una manera calina i feixuga" La Harina se separa rapidament de la,

porta i retrocedí cap a l'ombra en sentir que un d'ells abandonava el
llit. Era la noia Va seguir-la amb l'esguard quan corria cap a la
cambra de bany, ferida per aquella nuesa que la convertia en una des-

"eoneguda s ))esprés l'aigua salta amb un petit grinyol quan l"Elisa,
engega l'aixeta. La remor va estabilitzar-se i la noia torn~ a creuar
pel s'~udavant, precipitada c~rrfoila pe...,rseguissin.

L1'home va acol1ir-la amb una rialleta :
n!aixb si que en d~c uns senyors !

'"'"Per que?
_ Dona, hi ha totes lescomoditats

Ella també va riure
..",.Ah, sí! Es la primera casa on esti c que en tem •••

La veu mor.J ext'ranyament" en una mena de sospir, com si li na.....
,uessinofegat les p araul.ee, i la .IYlarina torna a ava ncar cap al dor-
mitori Aquest cop, la porta, impetuosament tancada, en rebotre con-
tra el muntant havia tornat a retrocedir sobre' les frontisses ben 0-

liadws, i ara restava dos pams oberta. Va veure doncs com l'home,
clinat enrera., arrossegava 'l'Elisa llit amunt, i, avergonyida, com si
endevinés que els tenia desmesuradament obertst va amagar-se els ulls
darrera les.mans abans d'espiar entre els dits que se sep-araven tot
sols. Després, els bragos li v~n cau~e.al llarg del cos que també

-cedia pels gerioLl s," fins que va trobar-se tota arrupida a frec de la
cla...,..pade Ll.um ,

Ell es va anar tolnbant, sota l"Blisa,i la vlarina va sentir com
una mena d'alleujament, perO ara era la noia qui quedava al descobert
.' "i allo la sobta com si pertanyés a una altra especie, a un altre se-
xe. Desesperadament, prova de tancar els ulls, pero no va poder" ni,
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quan ell es f~u avall i l'Elisa va orientar-lo amb
fonsar-se sobre seu, gaireb~ asseguda •••

Pero tot va immobilitzar-se, perque havia gemegat sense adonar-
",

se'n, i aleshores, m~s enlla d'aquell estupor, va veure els dos coss.s
•

que es precipitave~ fora del llit i, despr~s, l'home que tornava a
c6rrer cap di~s mentrel'Elisa s'inclinava·al seu damunt, encara sen-
se~estir ~

Sényoreta! Benyoreta !

Els sentits'se li van destapar i 'li sembla sentir el doll suau
'de i 'aí.gua,que s 'anava vess ant en un Lndne t vagamen t remot mentre 1 'E-

a: - ·lisa La' .subjectava, es r-edrecava t , esmaperduda, mirava cap a la cam-
q bra L'home va $ortit de nou, m6s o menys correctament vestit, i li

'- ...
,Q dona un copeu a les galtes, pero ella va defugir-lo, encara espantada

[A -
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N o, no !

Van ajudar-la a incorporar-se, perqu~ s'havia quectat sense volun-
'tatp les carnes, i seguidament tots tres avanca ren cap a la seva habi-
taci6, l'home darrera dlelles dues. No va entrar al dormitori, pero
l~lisa l'acompanya fins al llit i va acotxar-la.

Senyoreta •••
Ves-te'n ! Ves-te'n

La noia no es decidia.
Senyoreta, es troba b~ ?

El xicot, que devia haver avan9at, va cridar-la des de prop del
llindar, sense atrevir-se a entrar, i quan l'Elisa, que a la fi l'ha-
via obeida, tornh al costat del.llit, duia una c.peta a les mans •

Begui una mica •••
De primer s'hi va negar, pero despr6s deix~ que li atans~s el li-

cor als llavis. Va tossir i rebutja la copa altra vegada. L'Elisa,amb
una veu ploranera, deia :

- Senyoreta ••• Es el meu promes, ens hem de casar ••• Si els seus pa-
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La implmrava amb l'esguard, pero ella la fitava amb un uIl deci-
dit, hostil.

_ No els digui res, li ha demano ••. No tornara a passar •.• Ara 8e

39 el! , .., .
n am.r-a l •••

Vadeixar la copa i -torna a aga r'er=La , car a meeura que parlava
tas com si s'espant~s, m~s i m~s. Ella va repetir
aeB - Ve~-te'n
~ No els ha dirh ~
B'l Es va tambar i la noia encara la mirava, palplantada al costat
1 sal1 dml llit..Pero despré s retrocedí i va eerrtí.r la porta. i
¡J oB~l:d d'ells que s'allunyaven cornsi o í ecutaestn ,

,
tal - hi havia una petita taca, forga visible a la Ll.um electrica que ha-

,ur snob Va g'í.r-ar=ae de nou, ara de sobines, i esgu arda cap al sastre, on

,
vien deixat encesa. Se 1i van escapar unes llagrimes, petites, que es

31 ~;tf3J van disoldr.e abans d'arribar al püec dels llavis ..Després en van ve-
t~lDS! nir d'a1tres, mé~ grosses, més seguides, fins que~ incontenible, va
.8B.tJ:,J~~ esclatar en sanglots que l'alliberaven ..
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8.
Va passar-se lam~ pel front, humit de suor, i espera plantat

cap al centre del camp de joc m.entre al' altra banda s "organitzava un
embolic de m.il diables~ Era la seva porta,. pero la possibilitat que
fos t'orcava no l'emocionava pa s gens. No solament duien dos gols d'a-
vantatge, sin6 que la victoria o la detrota tenien una importancia,
molt relativa.Ell jugava per jugar.

La pilota va rebotre contra un pal quan algú cridava, i
va r~collit el mm~mm~ rebtt i s'escap~ seguit de molt a prop per en
Torrents. Ell va correr cap a la porta, on l'Ametlla ja saltava d'una
banda a l'altra, cercant l'angle m~s apropiat. Semb1ava una aranya i
va riure mehtre s'aturava de nou i després proseguia la cursa, seMpre
amb un ull sobre en ]'laqu{!, que no aban donava la p í Lota , L'Horta el
va interceptar i l'esf~ric se li escap~ dels peus, pero unJ,assos més,
anl.Lael 'pegué recobrar i aleshores centra cap al' altre extrem que,
també corria. Una veu crida :

Aquest ! Aq~est ! Marca'l !

Pero l'altre ja tenia el defensa damunt, i 1i va prendre la pi~
lota netament, sense tocar-lo, tot i q_ue en Ramos corria embalat.

,
va frenar en sentir-se sol i intent~ de c6rrer en direcció contraria,

mentre el defBnsa avan9ava uns passos i xutava La pi1hota va aixecar-
se i algú la pesca amb el cap. Ya rebotre conyra un peu, a l'atzar,,.
i quan va adonar-se'n ja la tenia entre les carnes.

-~a cárrer sense precipitar-se, mirant al seu davant, i a l'es-
querra El defensa estava despla9at i no podia interceptar-lo, perb

...
encara era massa lluny de porta per disparar. Tenia el Eut poc ener-



, 'recollir-la amb el cap i 1 engega con~ra el travesser. En Ciurana i
en Ramos se la disputaren, se'ls va escapar per darrera les cames, i
ell, aleshotes, nom~s va haver de donar-li una petita empenta amb la
punta del peu , Va .rutllat cap al co stat, bl ana , pero quan el porter

IJ()-~ "(a bLoqueja r-sLa des d~ 1'altra banda, ja era dí.ne, iI:!ID.Rbilal cost at
la xarxa ..
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gic i, si el f'eí.en jugar tU :ea, era per la se
En Ciurana 's"nav í a a vabc at i ningú no el marcava Quan el lffefen-

sa intenta de recuperar-se, amb una cursa més lli~re que la seva, tra-~

bada per la pilota" centra, i en Ciuraba recoll! i pass r~p~damcnt a
l'altre extreme Ell va c6rrer per darrera el defensa, pero després
~etrocedí p~r ho posar-se fo~a de joc i, quan la pilota li torn~, va

El van abra9sr mentre algG s'~nduia la pilota cap al centre
terreny de joc. Va evoLuc í.ona r ca.p a 1'altre extremo, hi van haver dos
o tres xuts que la retornaren al centre i tot segui t va

,""seus peus. Pero en
v~caure. Sense dir

~~rez es dispara per darrera, empentejwnt-lo,i ell,
resj mentre la pilota s'allunyava, va aixecar-se 1

inicia una petita correguda. Perb el peu li flaguejava i torn~ a cau-
re.

Va a~an9ar cap a la banda i s'as-segué en el munt de terra més
proper, al marge del joco Es va treure la sabata i el mitjb, perb no
tenia cap ferida visj."ble.

" En Beleta i en Sobrequer se li a t.anaeren ,
Que et passa ?
Una tor9ada.
No pot s jugar?

El joc s.'havia Lrrt err-onpu't, i tots l'envoltaren. En veure que
només era U11a t.o.rca da , pero, es van allunyar altre cop i en Beleta
dir :

- Ja m'hi posaré jo.
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N.o. Una t~r9ada una mica vi.olemta ,Ja passara.
S'assegué altre c.op i c.ontempla c.om els altres c.orrien. En S.obre

. 1

va dir
En ,Ram.osés b.o••• També h.o series tu, si tinguessis un j.ocmés
Jug.o per disjrCeure~m, j.o.
Ja h.o sé. C.om'els altres.
N'hi ha de t ot.s,

,
La pa Lo ta c oz-rí,a cap a l'altre c o sta't i en Perez, que de primer

n.o havia dit res, ara es va anar atansant .onel18 eren asseguts.
- Ro serrt o , noá ;:

A qualsev.ol li p.odi? passar.
- Sí, aixo sí.

YapllUnyar-se pausadament, camp amunt, atent a la jugada que te-
ll.oc a l'altre extrem En S.obrequer c.omenta :

Quin peix més'fred !

N.o simpatitz~mgaire .• ~s estrany que haBi dit res.
Us ha passat alguna~.osa ?

N.o. N.o simpatitzem, i pr.ou.
Ya callar que hav í.entingu tuna discusi6 p.olítica, perque en pé-,

rez pertanyia a un pe.rtit m.onarquia, .ons'ha~via afiliat t.ot i la
joventut.

Yan c.ontinuar mirant el j.oc. L~arbitre, en R.ocam.ora,intervenia
m.olt rarament. La meitat de c.oses no les veia. En realitat, ne c.ompre-
nia per que el feien arbitrar, ambel mandra que era. Bn veu alta di-,

)'gue :
Sembla que li d.olgui de c6rrer
A qui ?



U el xicot es desplag~ cap a la seva banda, darrera una jugada Pere
1~1 _ tot segy:it se'n va cansar i quan la pilota corregué cap a l'altre

tat, va limitar-se a mirar-s'ho de lluny.
En Domenec 'agafl:}una~edreta del terra
Li va csure al bell fuig de l'esquena,
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aq uest , en Rocamora. empre veig ma e i x 1.1. if1 oreca d'Humanitats

Tots dos van riure, i aleshores, com per fer-Ios quedar Mslament,

"i la llanga contra el xi-,
i es tomba :.,

-'Que passa ? Heu estat v8saltres ?

No. Per que ?

~ N'han ~irat una pedra.
":"'Es natural • .Als arbitres sempre se 1'1sa pedr-egas

1 tots dos.vanriure ~e nou En Rocamora va mirar-los, una mica
ofes, i ana allunyant-se. De sobte, va xiular estrepitosament i
ca a c6rrer. 'Tots el vavn fitar mentre la pilota s~escapava cap al
costat.

Penalt
Hi van haver discusions a tocar de la porta, p~ro ni ell ni en

Sobrequer no es van mour e, En Ramos aemb Lava tot excitat, i fins ai-
xega el braga

~ De segur que no ho era.
\HOMe, qui sap ! Bad~vem.

si. p.ero ell t ambé ,

Van veure com el mateix Rocamora centrava la pilota a la distan-
cia reglamentaria' mentre ~ets ~ls jugadors del b~ndol que havia fal-,. .

tat es reunien a unes passes de la porta, com una paret
En Flaqué era darrera la pilota, disposat a c6rrer i xutar. Hi

van haver dificultats, perque en,Rocamora torna a discutir-se amb els
que formaven la barrera. Després, pero, xiul~1 i en Flaqué va pt'endre

'~ impuls La pilota, dmsparada, s'inclin~ cap a la dreta i sortí fora
ffiGú

rp A ~ pel co~tat del pala Tots van veure que he havia fet a posta. Bn So-
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brequer c.menta :

No s~ per qu~ tanta preparaci6 artillera •••
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- El parlam~nt acaba d'aprovar l'Estatut !

8'1d08 La seva veu, sorda pero poderosa, ornpLf el camp, i tothom va im-

'sgex mobilitzar-se. Despré~~ quan tots corrien cap al company per tal de

!:/~ saber més detalls, en Dom.enecva sentir que el seu cor de setze anys

10R _ li sal tav Slentre les coeteLlee ,

....Que vols dir ?,
_ En Flaqué. No li ca.lia ver veure que an ava ~ de d eb ó •

....Es així, eLl, ,

Tothom era així, cadascú a la seva 1!l.anera. Es va ajupir i es

corda la aaba t.a -que h aví.a deixat deslligada. El joc reprenia.
l'

En' Pera, vingut de fora, avanga al llarg del camp i, de lluny,

eLs va fer senyals 'ámb le~ marre, Després inicia un petit trot, fins

que s "atuna a llur" davant.
"

Vosal tres jugant a pi&ota.;. De segur qu e no sa beu res

De que~?

1:8

1'1

:;fÍ

)1

El noj., exc í t at , va cridar camp endins ••

Rocamora, ~iula, x í.u La ben fort
~

~ Que pa ssa ?

Torn~ a cridar :
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9

Va t~rnar amb·~l temps just, quan l'Andrea ja tancava la porta.
Ens pens~vem que t'havies perdut •••

van en.trar t"otes dues, L"AssuJ:11pta,darrera el taulell, ordenava
v ale une~ capses. El senyor Roig va sortir de la rebotiga, prece-
a 9JJp dit pe I. seu ve ngr-e , c ornde coe tum ,

:oV Ets tu, Lluisa ? Escolta •••
, .

.t9a .L'Assumpta es·va·Eirar, a l'espectativa. L'Andrea, en ~anvi, va
.pasaar c~p B ~ar~era per tal de treure's la bata que el senyor Roig

r necessitaavui mateix. Oi que no et far~ res mmmmmsnm d'anar-hi ?

I~ - Era deliDat en la seva manera d'exposar els afers, perb no obs-
L t.ant ja era l"'hora de plegar i tornar-se'n a casa. Ya mí.rar aterra,

feia posar per despmtxar.
~ La senyora Fidela ha tel®fonat que volia unes madeixes i botons;

LLí:áom alg'hde nou els ulls cap a 1'home, va desviar-los, pero a la fi no
~9áBa s'atreví a negar-se.

LBa 11 No •••
Molt bé. Ara' t'ho donaré •.

1 va deaapar-eí.xer tan veLo cmen t com li permetí.enles carnescur-
L'Assumpta va donar un cop a les darreres capses.

M{ra que ets ,bleda, noia
Va contoTnejar el taulell i sorti a la banda de fora.

Ja es veu , que vens de Lleida ••~
No va contestar,perque li semblava quetenia ra6 • .llauriahagut de

,:4r r~-(la senyora Fidela podia passar les comandes més aviat, que ningú no
li abonaria aquella estona suplernentatia••. Hauria pogut dir moltes,
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, 11 '~,al.'xb "h av í . t u lversítat utonoma d~J!arcoses, pero en oc u S avi a av i ngu a renunclaBibítotJilálrH¡>&lrnhat
se~emps 11iure a benefici de la botiga.

, ,',L Assumpta se nana tambe cap dins, i va sen~ir que les dues
noies parlaven en veu baixa. Ella avan9~ cap a la rebotiga, on el se-
nyor Roig enllestia el paquete

,
- Ara esta de seguida ••.,

Observ9 els seus mov í emrrts dest'res, fruit de trenta any s de 11i-
gar.paquets. Després l'home l'hi allarga

Ja saps on ~s, oi?
_ Si,"hi he énat altres vegades.

El s enyor- Roig es va f í.caz-la ma a la butxaca i es va ~mPlmmf9

treure unes. peces de moneda :
_ Té trenta centims *' Així pod ras agaiar eL. tramlüa d'aria da i de tor-,.

nada.
Els va agafar i, com que no teni~ butxaQ~es, els conserva a la,.

que li deLxa va. lliure la capsa embolicada.
~a sortir amb les dues noies, que ja s'havien canviat i totes

tres van cridar :

Bona nit !

- Passi-ho bé
- Fine' dema !

Adéu-siau,noies
A fora; van a~dflpanyar-la fins a la parada ascendent del tram-
perqu~ vivien a Collblanc. L'Assumpta vafrer-li enca~a la 11i96

,
_ No ho saps que si de vegades abusen ~s perque nosaltres cedim ?

I!

- S~, pero •••
A més, ens fas mal a totes •••

L""Andrea digué :
- Deixa-la. No veus que era nifícil negar-se ?

sí, ja ho ,se.
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l'hi haguessin encarregada a ella
,

-Au, vés, que si t 'entretene no acaharas ma í

S'e'n va acomiadar tír'lidaI'1entmentre elles vigilaven l'arribada
del tramv í.a, Va proseguir Creu Coberta avall, pero després se 1i acu-
di que de'pri~er m~s valia pa~sar per casa. A la mare no li agradava
que en pl-egar p er-dé s el temps 1)e...).carrero

~1ira amunt 'i avall, per assegurar-sEl que po dia pasaar , t , en
la calgada era neta de t~afid~ travessa cap a l'altra ban-, ,

, " us'endins.a pel carrer deant Roc ,

L'escala era molt semblant a la de-Lleida, només
vi~ cap r~conada i, d'altra banda, ~ivien a la planta baixa, al fons
de tot~ Com sempre, la ~orta era ajustad~ i només li va caldre empe-
nyer-la per trobar-se al-men jador-, - car no hi havia ni vestíbul ni pas-
sadís. '

El pare era assegut dav ant la t.au La , amb un eaeampajl L de papers,
i el tinter, com sempre que escrivia al seu gerI'1a.No escrivia a nin-

,, , -' ,.,gu mes, perque no tenia cap mmm altre parent i, d altra banda, li a-
poc haver deagafar la ploma.

Ja et s aquf ?

Va adonar-se ~e l'embalum del
- Que és, -aixo ?

Un encliarrec;he de dur-ho a 'Una clienta.
Ara?

La_ mare va sortir de l'habitaci6, polida com secipre anava El
'canví , més av í at es veia deixat, i ni s "haví.atret la brusa ,

Hola, L¡uiaa.
- Diu que ha d'anar a portar aixb ••• Digues si no és un abús !

Pr»r oLt-< hit t:rVa agafar la ploma C] u e reposa va "pid@.A'e z:g:¡¡;;¡:q;t»§ ii@Q,pero no
aixo reprengué la seva feina. Rondinava
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Que per quatre pessetes que et donen •••
Es va inte,rrompre ir,¡amb amarguesa, afegí :

1 que per aixo hagim ~ingut a ~arcelona ! Perque estar en una

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

ga no 6s pas una professi6. Si la teva mare m'hagués eacoltat •••

9 9l1p

.....Es cIar, tu l'hauries posada a la f9brica !

1 que? Hauria t~ngut .un ofici. Mentre que Hra •••
Tamioc'no en tene tu, si ho anem a mirar.

L'home va reaccionar com si l'hagués' picat un insecte :
9'IlJ.QV Ah, no ?

No ~~ pas un ofici, treballar pel fomente
~aig la meva feina de.sempre. Sóc un carreter, oi ? Sempre ho he

30 s.tv

1

babia' qu e les raons podien durar molta e st ona , perqu~ l'home era
ob¿tinat ~ d'al~ra banda a~lb li servia d'excusa per ajornar la redac
ció d'una carta sempre dificil. ~er aixo va ctir :

~ Me n'he d'anar. Només he vingut a dir-vos-ho.
La 'mare se 1i gira :

ro j- .cb

"albaa

j- i9 1::

- Es gaire lluny ?

Al carrer de Sepúl~eda, prop de Muntaner.
On queda,aixo, ?

v ,No li ho va saber explicar, pero la dona tampoc no tenia cap
p rofund ·d'ésser informada .í, no insi stí..r

OJJ~ -

l nU Apa, dones, que faras tard !

S'IA - L'home re{!luga;
No te'l pagaran, no, aquest temps ! Tots són iguals, aquests bur-

ge sos , Som no saL'tr-es que hem de fer favors Oc Sort que un dia mmmqmEU'l!tU!1

sIoH - I .d aquests •••
lilCI - Iradament, va submergir la ploma en el tinter, i ella ho aprofi-

t¿~ per escapolir-se.
x1s Be, ad:¡Aéu.,.siau.

""-'
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Va ajustar. la porta narrera seu i puja altre CB~W~~A~O ,ae~ffi@
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ta per tal d'agafar el tramvia.
Quan era prop de la parada, pero,es va aturar. Per qu~ havia d'a-

gafar-lo? No podia anar á peu i estalviar-se aquells trenta centims
a3: Serien p er a e'LLa , ningú no en sabria res Quan en tingués prpu es

1-
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compraria.aquelles arracades que havia vist i que valien una pesseta
c.í.nuuan tá ••

, Va quedar-se. indecisa, 'pero• .l.laviaee tat dues vegades a casa de
la se-nyoraFidela ,i tot's dos cops hi havia anat en tram1Dia
]tI!ÍlmmÍllJIIIlmJlH)mBl1imr.lmmmmamIhminñim. La parada> ja li era més o me ny s familiar,
pero "no estava segura-de no perdre's, si hi anava a peu, Féu un al-

.," . ,

\ ,tre pa s1 amb els dits 'ben closos sobre les tres mon edes de ccur-e ,
"T;enta clarÍ~Jms: .•

Aleshores, tot d'una decidida, comenga a cami~ar cap a la plaga
d"Espanya. Ben nurat , no E;)S podia perdre, tot era recte. 1 després,
si tenia algun dubte, ja preguntaria.

,
Un xitot es tamba a mirar-la, estudiant~li descaradament la cor-,

ba suau dels pits, i el~a abaixa els ulls perqu~ no li veiés el som-
, ,

.riure.'~erque no 1i somreia a ell, sinó a la seva propia imatge da-
vant l'e~pill, quan dugués les arrecades.
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rp n.t o

El pis era semblant ~l d'una ¡lar burgesa qualsevol, impersonal
i confortab¡e, i les t~es rimies ~u~ seieri entorn de la taula haurien

,o':(sq

, ""t..pogut ben pa'aaar per le <i filIes d un matrimoni benestant si el maqui-
llatge. una ct{~a feixuc no lez hagu~sdetata~es~ Aquella atmosfera
c í.da li va desfifalJ:reinst-antkniar:!l'en.t,i l'inhibí, pero així i tot es,.

ea .sI

, .'
va .a sseur-e al coa+a't de la r oaaa. mentre en Sobre.quer i en Ramos acapa. .
~avenlei altres,dues.

Encar.a era d 'hora t? en" apa re.nca , no h.i hav í,a cap mé s
, .

ser els p-rimers. Es a dir,a ell .li aemb La que no ho seria, un
:qa.!l" Ó v er í.t.a b'Le oLí ent, Atmosfera·a part, cap d 'aque Ll es tres noies no li

acabava d.'ésser sí.mpa'tí ca ,,Nó hi feía 'tes que fossin joves, po tser
entre els v í rrt i vint-i-gos, anys, car dU,es d 'elles tenien les fac-

" , .mes aviat dures i la rossa es veia flacclda,com usada abans de

Sobre la t~ula hi havia un joc de cartes i, m~quinalment, el va
agaf~r. La 'rossa digu~

Saps fer'jocs de mans ?

No.
En Ramos aixeca ~a veu i p~egunta a la mestressa si podien beure

alguna cosa. La dona s'havia assegut al sof~ que hi havia prop de la
finestra i ara va tornar a aixecar-~e tata somrient. En Ramos s'adre-

a les' noies :
- Que voleu, vosaltres ?

,En' Domenec es va sorprendre quan totes tres van convenir que an
era el més indicat. La mestressa va treure les copes i l'ampo-



Universitat Autónoma de Barcelo alla d'un lieorer, exactament coro haurien fet en una C!Hll>lrotJ;¡~fiZ:&61if;@erO
aleshores ell es va distreure perque la rossa, per sota la taula, li
posava la ma sobre la cuixa. Una mica desassossegat, observ com en,
Sobrwquer intentava certes exploracions en la pers_ona de la seva
panya, ma n í obr-es contra les quals ella semb Lava defensar-se tot i
discresió~

10 1 La dona va deixar l'ampolla i les 'copes sobre la taula i una de
r:goq ies "no í es ~;.en ca r-r-ega de' servir ..'La rossa s 'abocava al seu damun t , i
-sIL en 'veure que no reacc-ionava 11 va preguntar baí.xet :

,':

-:,Que et passa ?

3' sv
, ",..- En .Domenec , que no se serrt ia gens' d ' engres cat, va provar

3VB'l "ríür-e i, 'emfaticament, dec lara :
. -; , "' ~

Res !e

:Ielv
Per aiib t'ho pregunto, perqu~ veig que no et passa res.
Nom~s em passa quan vull.

Ro era veritat, pero una cosa o altra havia de dir. Agaia
no t o pa~ va' beure mentre ella replicava :
qI!1ed" - MalameQt, doncs. Quan es comen9a aixi, de vegades s'acaba que no

passa res ni .quan vo~s •
.18:g8 IJi va semb La r que se"n mofava, 'i el seu malestar augmen+á , La ma

"",

.(3 - de la z.oaea , d í sgus-tada , remunta de sota la tanla i -va en f'L'La r=a e

111 tament cap a la copa que tenia davann ,
La noia que estáva al costat d'en Sobrequer ara li parlava

1D231s d'orella, ~ el xicot pasava una cara tata complaeÚlda, per~ despr~s va
3errll fe r que no amb el cap. Tot eeguá t eLe consulta amb la mirada, a ell i,
B f3;? a en Ramos, i pregunta q""ueleom a la seva companya abans de denegar

de nou. La noia va refredar-se visiblement i la mestressa, que també
s'havia adonat de les consultes mudes, va dir

Em sembla que no veniu gaire animats, avui •••
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Deia "avui" com si h:i anessin cada dia, i

91s que.hi posaven els peus. Van riure, una mica amoinats, i ell esper~
que algú iniciés el gest d'aixecar-se de la taula. Pero aleshores

....entrar dos altres clients i, sobtactaNent , tot fou facil.
La noia que s'ocupava d'en Ramos s'avanga a donar-los la benvln-

gudai un ~'ells, un home amb un bigoti llarg i gruixut, molt negre,
va abr-acar=La ~'besar-la com si fossin arrí cs de tota la vida. La mes-
tressa també es desfeia en somriu~es, i t~ots tres van comprendre que

80q

doo
:anq

18in

891

els.,do~ in~ividus eren uns veritables he.bituals de la casa.

- No comen~a gaire bé, Bixb •••
Ningd no va contestar i davallaren les escales pausadament, COM

vells. A baix, en Ramos digué :
Mira que les adreces d "en l!'laqué!•••

Perque ell els l'havia donada, i també dues més. S'ufanava de,
.con~ixer: totes ~eslcas'e~de ~arC~l·~n~.•

. ."Sobrequer lndlca !

Veniu, jo també sé un
'El sabíen tots, car hi havien 'passat cIimquanta vegades per da-

vant, sense *trevi~-se a pujar-hi. Havien cregut que en un lloe més
distingit tot seria
havia comentat :

T a9

)
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Of1 en

, " . ,,Quavn se n va adonar, en Ramos ja pagaya les consumacions i tots
noia que era al cost at d '·enSobrequer pregunta :

Ja us n'aneu ?
r

Ell 1a avancava ,"pel corre do:"eOT'l un fugliltiu,i
van reunir al repla.

,
1 ara que ?

Se li va acu d.lr' que era.tota una celebraci6. Valia la pena d'ha-
~ver acabat 'el bazx í.Ll.e ra.tper fer el rldicul d 'aquella manera? En. .

,mes senz í-Lí , En Flaqué, en donar-lo s 1"adre ca ,

- Si no fos una paradoxa, diria que és una casa privada •••
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1 tots tres s 'havien sentit agz adabl ement exc i ta'Bl'btiotJtQd"~~thanRft¡qu
,

tenien poca imaginaci6, po'tse r perque els en s obr-ava ,,
Aquesta altra, en canvi, no podia pas ser m~s pdblica, car a

l'escala ja van trabar un home que pujava a llur davant idos més que

baixaven amb una expressi6 x~roia de per80nes sa~isfetes. 1 quan van

:travessar ,la porta, on una vella vigilava les entrades i sortides,
\ . ,

Do~enec es va dir que ~ra potsersi que havien arribat a port.

Mentre en Sobre ueri e ri Ramós 'avan9aven cap dins, ell va que-
.. ,l' ...

d'ar-se alllinda:r, d "ori examina aquell ramat de dones que circulaven

mig nues entre eLs clients. Ambun cap MilI, va veure que n "hí, havia

de totes les edats.

Qu:~otser em'buscaves a mi ?
Va "tombar e1 cap', i la noia li s omreia amb unes dents

i -un í.des que 1 "obligaren a s omriure al seu torn.

3JJ P
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- Qui sap"! Potser sí •••

Honhavia ~i~ sense reflexionar,
, ,

i pe r. aaxo va s artir-li tan na-

tural, sense timi~esa. La noia va agafar-lo pel bra9 i se l'endugué

cap dins. Era gairebé tan alta coro ell, tenia la pell de les espat-

,-
.o rro o

1

'1:9V

lles cIDolt fina i una cara agradablé, patser una mica maternal, tot i

la seva j oventut extremada, car va s-embLar=Lí. que no devia passar del

dinóu anys. El s eu cos desprénia una olor lleugerament aci.da, mol.t

dona, que el tor"bava.

Ve ne , doncs?

ya fe;r que 'si amb el cap i ella
~

Ets simpa tic •. De veri tat.

:Es va sehtir absurdament afalagat i fins envermellí. Ella se

~;1"asv don~, perb no va riure-se'n.

í;1"o..i:b JU va guiar entre les parelles que feien tracte i, despf é s d'a-

s tv srí turar-se breument al petit taukll de l'extrem, van pujar les escales •

..i:? - En arribar dalt, el va fer passar davant i tanc~ la porta.
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IT9j" esguard que la devorava, i ella va dir :
Q " f'a &)ne as .

0'.[ Pero seBse duresa, perqu~ havia sorpr $ la seva expressi6 i cte-
:ls6 via l)'lfummm plaure-li. Quan penjava l'americana, encara sense treure-li

t; M/)
'S'l:;T eLs uLfs de s'obre ;~unta ;

Molt. Ets tan bonical ••
T' agraa~o ?

1 alesh?res acab9 de despullar-se r~pidament, com si tot d'una
,

compr~ngue.f7.ciueel temps passava, qu e es feia .tard, que cada minut
»: •.perdia per sempre. Ella 1i agafa la m~ i se'l va endur

"

B911p

.
~ampé tu m'agrades, ja t"ho he dit.

Noia contestér, perqu1 una urg~ncia estranya creixia
i ara ja río te·hta,res a veure arib el temps, que s'havia fas misterio-o -
sament. Ella digué

Deixa'm a mi •••
qso L'orientava, tot preguntabt-li alguna cosa, per~ e 11 va conti-

B9~1 nuar callat; no l'entenia bé .í , en aquell mom ent , les paraules ja no
a nI teni en cap senti t•.Només la seva pres~ncia fisica oferia realitat.

ió nfb En' acabar, la no.í,are."petí
-.Es el nrimer cop, oi ?

Ya assentir.amb el cap, sense avergonyiI'-se'n, i la ae'gu.íamb
miia~a. Ella·havia corregu~ cap al fans de.1'habitaci6 i, mentre en-

~q _ fonsava la 'm~ e~ l'aigua! féu :

~V -

- No miris, ~s lleig.
"Pero no ha era, i va continuar observant-la. Tenia ganes de pre-

coses, i la tinidesa no 1i ho permetia_ Ara menys que mai.
1:soHJ;T La nsí.acontestaria mentides, i e11 ha endevinaria, i aí.xb Vl1Rlhfru!lm
:rsaa potser destruiria aquell agradable equilibri que acabava de fer-se
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en el seu interior. Es cert que s 'ha imaginava d 'una *i~!j:t~afli!mrg~if:.ts
J;§88

, -Pero potser havia tingut sort. Ella ••• Se li acudí:
- Coro et dius ?

- Harta. 1 tu ?

slv "Domenec.

S,
]. ",

Va saitar del llit, perqu~ ella ja s'eixugava, ~ agafa la roba
del 'p'enjador.,

v an sor¡;1r tots dos i, quan a just ava la porta, la nó í,a liCima;)
9l! P' . ta

--qBO Tornara,s, 'un altre dia ?,
\ l,e si.

Abans d'ehtrar a la sala va.besar-lo, i ell es va pensar que:-

3'1B 1 un c os tum',

'lamBS Sempre em trabaras',aquf ,

3CI - En R'amos i·en Sobreqller pot~er se n 'havien anat , perque
siber veure. Tampoc no els b~sc~, perb, sin6 que $ortí de la casa a-

.,

~Bl!n pressadament, amb ganes de trabar-se sol, sense ningú que li destorbés
)laaj els pensaments •••

oT·1 -
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::r: 'Per entre el S - pins podien dí.st í ngí.r la oLapa d"aigua del pant a ,

B - per9 llevat d 'ella n í.ngú no semblava interessat a cont empLar=La , "El

pare i el senyor Rovira" una ~ica més amunt, tots dos a~b la camisa

leb espltregada, parlaven de política en veu 'baixa, tranquil.la~ent, pot-
'"

, "

ser per n.o-destol~bar les" dues dones que, mé s avall, s'havien adormit,

¡~j amb el pet í.t Albert, sobre les amer t canee dels respectius marits a

)'f "taL'l de co í xf , La Robe.rta ta!nb~ 8S ta,lJa estirada, perb no dormia ~ La

[B-~ ~arme va pensar que si algú passava per sota iaixecava la vista li

veuri"a totes les cuixes, i aixb li féu observar que també ella havia

08 N~ plegat els genolls per més comoditat. Va. allargar, les carnes, entorn

so - de les quaI.s s 'aplana les faldilles.

La 'tarda comencav a a fer-se-li pesada .. Sempre li paasava el ma-

'ISáB8 teix, quansortien"d'excllrsi6. Fins a l'hora de" dinar tot anava hé ;

mes'!q després, s.'avorria. L'Albert era mas ea petit, la seva germana era

,q 8ls massa gran, i els aLt r-ee.;' •• els al tres també eren maesa gra ns , Més

s./'esti'rnava anar aL cine, tot i la calor que hi feia.

També en feia a~uí, pe_ro. L'ombra era rnés aviat il.lusbria;sem-

pre hi h aví.a: un raig de solo al tr e que s "endinsav a entre els arbres.

Ara mateix, una taca daurada se li esmunyí a al 11arg de les carnes ..

Ya tornar a replega:r:-les, pero tot segui t s' a í xe cá i va 1er uns

els pins, muntanya avall. ~a Roberta alga el cap.,
On vas ?

B'arronsa d'~spatlles

No ho sé •••

Perb la Roberta de~idí seguir-la i baixa al seu costat, fins al,



Universitat Autónoma de Barcelonacamí que oí.r-cundava el pan tá , E,ls dos homes no havienBi6Eb1ecam3Sap1iEAlsser
ni havien observat que se n'anaven. Quan parlaven rle politica mmmem
IDmmmmmm s;oblidaven de tot •

....Quina calor
,

- Aquí potser s'estara bé.,. ,
Es van asseure sobre l'herba. Més e nlla hi havia una familia-

~~9q ,ce~a 'que dQrmia.' L'home Mins i tot roncava una· mica. TIe més lluny,.
5':1Bq ta el panta r. veni en els cri fs d "uns infants. Ella digué
.tq39 N.o'sé per que en s fan acompany ar=Los ,

'Isa La ge rmana la va entendre-.
6mB Bs laseva idea del repbs dominical. Es comprén, tota la setinana

IIB~ t~bcat al despatx~ ••,
HTI'IB<) ." Es va estirar so br-e el t ou d 'herba, mandr-oea n errt, vo Lupt uoaamen t
t'IU9V i, tot d'una, a deepit del que acabaven de dir, va semblar-li que ben
3gelq mirat tampoc no s.'"hop aaaa ve n pa s tan ma Lam arrt, Tancé1 els ulls, rela-
al eh xada, i després es va tornar a estirar aMb un impuls vague, amb una

- t·~XLSv

,,- ,

apetencia adalerada ••• de que? No ho sabia.
Van'I2assar tres xico:DS que se les mirlrfren. La Roberta es va alli

sar les-faldille~ i ella els o~sefv~ amb els ulls mig aclucats, sensd
distingir ~~s més'que, el contorn deIs co~sos. Per~ ells van continuar

j-as'a
. -llur carní sense adre9ar-ios la paraula.

...
Un hali t d 'aire s "obrí pa s entre els pins ;L despentina breument,

.rí S'Iq les bz-anques més al tres, sense arribar on eren elles; a la cLa p a d 'he
,r:r B'IA ba que resta irnmobil, .aubmer-gí.da en la calda de les primeres hores de,

la,tarda. La Roberta va dir :
30aaaQ - Fa mandra per tot. Fins i tot me'n fa de dormir.

,
aO _7Ara s.'esta bé.,

a Va sentir un pessigollei~ a la cama i es redre9a per ca9ar un
011 - insecte que s 'hi passejava. Va es cLe r ar= Lo entre eI.s d..).ts i es

q lrindret per on s'"havia mogut, mmrnmM~m~mmrn els capcirons a-
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i es queda m¡,l.rantal L'luny , cap als arbres de 1'altra banda del,

Va ajagat-se de nou, amb els bragas creuats sota el cap, i con-
templa la- seva g-ermana mentre ~s preguntava si ella també arribaria
a ~sser tan bonica. Perb' se li va acudir' que era mo:tt més bruna ..

Va passar un Lnd Lv í.du ja granat, po t ser d'una trentena d'anys,
i va llambregar~les en sil~nci •.S'allunya cap a l'aigua ~ue brillava,
pero despr-és retrocedí i acaba per aas eure f s a una dot.xena de paS~30S.
Les observ~, i- obs'ervala fam-ília que dormia -una mica més anuntr, evi-
dentment indecís si, calia o no relacionar els dos grups.

La Robertas'inclin~ al seu 'damurrt :
Ja veur~s uom acabar! p~r dir-nos alguna cosa •••

Ella l'examinh dissimuladament, perb amb detenci6. Va semblar-

l~lmih ta.

l -

3'1:98

~1-

SbBX

La Roberta t.ambé ma t ava un insecte.
'tot é s pLe de cuques •••
Les excursions rarament eren reeixides, car totes dues hi posa-

mala cara. Mai no trobaven res ben feto

'lBS
li que era un individu desagradable, amb un nas ~assa petit i la cara
revellida. Tot ell era menut i revellit.tJ-alb

'lIJ11 Acabava d'aclucar els ulls deilitot quan va sentir la veu f

- Que poteer esteu soles, maques?
Es pera a ve ure que faria 1 a s eva germana, pero la no í a no con-

testa, com,si no l'hagués seritit.
i 891

íJp .sd

.sJ- Bl - Ei, que us ho die a vosaltres ••• A tu, moreneta •
Va adonar-se que la Roberta mirava vessant amunt, cap on els

mes continuaven parlant prop de les dones adormides. L'individu va
,seguir el seu eagua r d , No dev-á a veure res, pero va callar .í , al cap
d7uns segons, va estirar-se.o 88n:1

Ella es gira a la Roberta :
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Si, Com tots aquests que sempre busquen •••
Busquen ? Que vols dir ?

"\_ Quan siguis gran ja ho sabras.
"\Protesta :

.....Ja no sóc !

rrev :Nop;rou,'enca-ra.

"89 B

,.Ella no'es va donar per
-: - ....

Vols 'dír que dí.u en .coses ?

No estava satisfeta, la seya germana eya massareticent, perb.

BV 1 va callar, va tancar altre cop els ulls i va quedar-se reflexionant
ó~eq en el buit~

:;

f

Un cos calid i bellugadis es deix~ -caure entre totes dues i una
enjogassada exclama :

Bup ! Bup !

Es va mig redre9ar mentre els cinc anys de l'Albert reien
La Roberta pregunta :

- Que ens volies espantar '?

si.
.....Va passar per damunt les cames de la Carme i ee va asseure a
r»

l'altra banqa tot fent-li ganyotes. E11a va retornar-Ies-hi, amb la
llengua fora.

Que siIDPaJic
.Elnen digué

Juguem ?
Ella li estira la galta grassoneta i després li acaricia els

cabells i va abra9ar-Io, maternal i afalagada.
Si, A V0ure si m'atrapes !

,Va aixecar-se amb una re~olada i arrenca a correr
tota~ment oblidada que feia calor.
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t La mare va tenir un rebrot de protesta quan va ctir gairel;>é dura-

"

li me~t, ella que séMpre es mostrava tan dolga

- :Es 'que~ncara no m"'ho puc creure !

,v 1 més bai~, com perella m?teixa, afegí

:8 - Ha es t af tot tan •••
"No va ~cab¿r, i en Dom~nec acot~ el cap, perque el qualificatiu,

30' BV que se li ..acu dia era : "es t.úp i.d" ~ Sí, es tract ava de 1 seu pare, i
"

~9 ae aí.xb pot se r també ca Lía afegir-n "h í. un' al tre, pero ara es referia a

ihmmmmroI!2mmSlItllamm.rb.m un atzar cec que igualment pcdLa haver colpi t un

2) JJ9V oone gu t ,

Da - Ja se n'havia anat tothom, llevat de la tia ....aria, que havia

vingut de Figueres i es que dar í a fins l'endema, i l'home era allí,

oJJ93 c?pdamunt dEkl Gementiri Nou, ben tapat per la paret de maons qu~ el

¡JI - paleta hav í a bastit Leata n sn t , sense .e mocí.ó , amb la forgada indifer~n

l~ ~ia de l'~abitud.

Semblava impossible .. No havia pas mort heroicament, com en Jaume

:j-ls' 1 Compte, com en l'1anuel G. Alba, d fensant el CADCI, sin6 d'una fais6

JgasL[ inútil i anbn í.ma, víctima d'una bala p er duda , Ningú no s'ho explica-

:wD -
í

va, ningú no s'ho exp t í ca r í.a maí , Havia hagut d'acompanyar el senyor
.

¡~tDns al carrar d'Escudillers, on un morib~nd reclamava un notari

per testar .•• sí, pero i després ? Que no ho veien que en aquell cap

de Rambla tenia lloc una verltabilie batalla?IIGcf BD

~JJt -

v
oj'

La tia Marta so¡-pira" potser amb una mica d "h í poc r-es í a , i segui-

dament, com un c~mentari més, va dir

- Tindreu moti~ de recordar-lo, aquest sis d'octubre •••
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"Tindreu", és cLa r, Ella, no. Ella tornaria a J!'¡¿8iJlJ~&i> ':au~t~-

va vida de fadrina vella egoista.

La criada va sortir de la cuina i féu :

- Valen sopar, ja ?
,

Era tard, no s'havien adonat que el temps passava, ~ pero

g~ no tepia ~ana, i en DomBnec va prendre la iniciativa d~ contestar,
riem

Més tard •••
Eren asseguts en aquell cap ele men,jador, a fregar de la taula,

"pero al m~rge, r~fugiats gairebé en l'angle de la paret, com per fer,
, ,

més :íntima la pet í.ta reuni6 f'anrí Lí.a r , Ben just si gosaven moure's i

90p les paraules q~e pronuncia~en. eren escasses 'i lentes. La protesta de

ixrs la' mare hav í.ac-ess ona t corn una c'anoriada ,

¡rrusm Va sentir que el ma-lestar creixia dintre s eu i un tic' nervi6s el

~f10a féu parpelle jar' rep etid~I!1ent~ Pe r. ai~:::o va a í xe car-s e i comenc a a pas-

sejar-s_e d'un extrem a l'altre, entre les dues parets. Després va

abrir el balc6 i sortí a 'respirar l:aire nacturn, humit i fresco No

n "hav í a tingut esrnerrt,pero l'atmosfera de.L pi s encara era viciada

per 1" oLor que sol deixar la conb Lna cí.ó de flors i cadave rs ,,
o.Va restar mblt quiet, amolnat. El mot semb~a gros,imp6dic i

" ,pero no TI hi havia cap mes era un cadaver.
ji

qmo O Interiorment, aangLo ta, l.J.avia'c regu t que seria etern, que

duraria. 1 ara ••• Per baix, per la vorera mal il.luminada, passava

gent, persones indiferents que'nosabíen res d'aquella tragedia.~BV

51 eD

~
El senyor Matons no havia pogut donar cap explicaci6, perque

no havien sortit plegats de casa del moribundo Ningú no havia pogut

explicar res. Simplement, havia caigut i van recol~ir-lo ja sense

viaa, amb la cartera encar~ les manso
,

Es pass~ els dits pels ulls, pero no hi tenia cap llagrima. Era

gest només, un gest com tants, de persona viva. Després va tornar
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tramvia I , tot s egú.í t , algú es posa a c6rrer per la vor ra aposada.

Era una no í a i l'obse.rva. Entrava i so r t í a de les oLapes ele llum, fins

que va desapareixer sobtadament en tombar cap a Diputaci6.

[ 10 1 tot d'una va pe naa r en aquella altra noia, la Marta. No va pre-

~9q guntar-sequ~ venia a fer,en aque~l instant, entre les esquerdes del

·1 - seu dolor r- pe r-b pr0v~ de rebutjar-la co~una PT'eS~nCia indecent. Va

cloure .els ulls ~ eIs obrí de nou mentre s'rraulia, penetrat per l'hu-

)~9q mitat nocturna. 1 éllq encara era allí.,

asm Va separar-s e de la bar ana i entra' al tre cap al menjador. La ma-

a eI re deí.a

m sI No, tampoc nc th.í.: fariem' r-es ,

Ignorava EL q,-u~ es reteria, i no va rpreguntar-ho. Ajust~ e I.s dos

J:JsI batents, sense t~ncar-los del tot t i va reprendre el seu pas eeí.g d 'una

seaa paret a i'altra; Evitava de mirar la mare de massa a prop, car en a-

:.t'160 quells dos dies havia enve 11i t massa , Després el' aqueLL a tac, ja fe ia

'sd'n: tant de' temps, s'havia tornat a refer, pero ara els anys, atrets pel

: ~9q doLo.rj. li queien damunt amb una avidesa d "au carnissera.

Dintre seu, inconsc·ientment, va refer aquella cara i hi cerca
,
O~9q els vint anys gue havia tingut, pero va substituir-la el rostre de la

.....arta que ello J'ebutja efe nou , amb un gest gairebé violent del cap.

IS'I.J:JD Era estrany -. 'No 1 'havia tornada a· veure més ir,l' quan va preguntar, li

q~rro~ explicaren:

Fa dos dies .que se'y¡ -v a anar.·

Ningú no sabia on, o no li ho van voler dir. Potser per aixo la

.t[q~{~recordava, pe rqus no havia tingut 't ernpa el 'usar tot el seu desig.

La tia féu :

Potser que sopem, ara. Us convé refer-vos. Vosaltres •••

La mare el va consultar amb l'esguard, COI!lno parava de fer des
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Si/vole u •••

S'arronsh d'espatlles, perb la tia ja en va tenir prou. Va anar-

B~~ se'n cap a la cuina, on la van sentir parlar amb la criada. La cria-

Slip da ... Aviat no en tindrien, ara; sense els ingressos del pare ja no es

podrien permetre ague 11 luxe"

Va s~rprendre la mirada cte la seva mare, que havia tornat a 8i-

i se li atans~ amb un somrís for9at.

-l'lare •••

Va premer-l.i Ll euge rament l'espa.tlla arnb uns d.ít s nerviosos que

hauria volgut amanyagadors. i e-ren més aviat brutals. Ella no va dir

,f:¡ 0'1 res, pero eIs uLl s se 11 van entelar i en Domenec es trobl1 sense

) 'Í - les. Mai no hi havia res a Si~ en els mome...,ntsmés g.reus , QUa1l do-

ler es feia dur i sblid com l'acer. Els mots, superficials sempre a

t er ed de la voLun t at , no podien atenyer l' entranya on germinaven els

r sa sq sentiments més abassegadors _Un gest, potser •••

iiG.up La mare el va fer : enfila la ma fins a la seva, gue continuRva,
j"ITBjdamunt lrespa ..t LLa , Lmmbb i L i desemparada. Pero després les mans es

~oJon van separar de nou, c om avergony í.ú es-, i tots dos van tornar a una so-

ledat que potser no havien fugit mai •

.v al Quan la tia entr~ amb la noia qué la se¿hia, f~u la volta i la

sj"'I'l' taula, més enll~ de la quaL va perllongar els pa s aos fins a la porta,
~9 S'I~ del seu dormi tori, on penetra per asseure.' s a la cadira on tantes ho-

).tlqx res haviajPas sa t , es tudia nt, l} ,egint, sombiant. Re penj t; E1Í!U!lI!li!l el cap

Btil sobre els br-acos i a poc 'a poo s /hi aria refugiant, adolori t i alhora,
~ anhelant quelcom que no acabava d'identificar. Uns bra90s •••

b'IO~9 Tot de sobte es va trobar dempeus, disposat a escapar-se d'aque-

lles quatre parets, de l'ambient viciat de la casa, deIs sentiNents

j"ol[ - t~rbols i secrets que havia anat maurant en el curs deLs anys i ara

J desorbitats per dos dies de dolo
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Va sortir al menja dór , en la criada 1j.aparava a BlliliMJ& '~ ankitts:t-

~ v$ssa senee dir par-auIa i va adregar-se a la porta del pis. Abane d'ar

ribar-hi, pero, retrocedí i, sense entrar, digué :

1'98 Me'n vaig •••

b Totes dues d-oriee es van s obre sal tar i la mare 'va fi tar-lo amb lao o B

IDOq m'í.r-ada adoLor-Lda d 'algú que se sent traicionat.

B09X

'" as I

'rol

q89D

~ f1J3V

rSD9J

3LcJSJ

Te'n vas? On ? •.
A,fer una volta, no ho , ,

s e •••

No ho sab i.a , era ve r í t at, 1 potser més valia així.

Tan tard ? 1 avui •••

Pr-ec.í.aarne nt avu í , pre cisament ara. La t í a , més

en res d' eaae nc La Lj vh o 'devia eomprendre més bé, o potser riomé s fou

per p~ra indi~erencia, pel desig c~moae d'exitar explicacions

ses que va '"dir :

Deixa'l, dona. ~i és

La mare sospira :

Potser sí.

1 e11 no es va esperar més; feú mitja volta i s'encamina de nou

a la porta del pis.
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El xic O t es cur sá el pas i ella també va have r d " aLerrt í, r-lo,

durant -un s quants metres va continuar camí.narrt una mí ca avangada,fins

Que s'adon~ que ell l'examlnava per d8rrera. Aleshores l~espera i tots

dos proseguiren encara més lentamente

No te'ti re¿orde~, doncs

No, gens ,

- Ben mirat, és naturál.

Pe.ro tu no ho ·.ets·,de V:a).ls•••

No;·només hi vaig passar un any. Tu, si ?

Jo, sí. _

T'ha ......via vist pel carrer •.• Pero s obretot aque Ll, di.a , quan juga-

veu él. casa dels •.• ja no eft recordo cum se deien ! Hi havia a uella

noia, la Magda.

- Ah, s{, els ~atallé

Aixo ••• No'saLtres érem a la torre delco stat. Sin6 que jo no po-

día s ortir. Us mirava des de da r r era 'e ls vidres de la gaLer í.a ;' p er que

tot just em comericava a llevar.

No va pregunt~r-l·i que havia tingut, ni se li acud f j perb ell li
". .proporciona La Lnf ormac í ó espontaniament, al cap d'una menuda pausa :., ,

- Vaig tenir una pulmonia.

Es xocant que des prés de tant s anys... J o era un a nena, ~le8hores

si ... De primer no n'estava segur, i aixb que t'hivia mirat forga.

Va riure, com,si s'excusés, i ella recorda com s'havia separat

de les s ev.es c crnpanyea per asseu~é's~ls graons que menaven a la ca-

sa liairebé LnvoLunt.a r í.ament , va d í r
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que té ara.
_ Nosaltres tamb~ varo deixar la vila •••

I~s va c enya r mé s estretament l'aoric, car la boira c omenc av a a
penetrar-la. Bll, en canvi, el duia hegligemtment descordat. L'obser-
v§ de cua a'ull i, inquieta, es va haver de confessar que li agrada-

'IlID . íva alX •

9iqJ El noi va a Ll.arga r la roa cap al seu br a c , mentre li deia
80n nena moL t bonica •••

I se'n desféu amb brusqueria, tot i q..Jleell, mé s que agafer-la,
,

li havia fregat e i.mpLe merrt la manega. Dintre s eu , pero, hi
, ,

co~ue 170bligava a ~ retreure's, aquell mateix impuls que,
quart dansava, la feia encarcerar-se entre els bragas de la seva pare-
lla. Potser per aixb no li agradava de ballar,potser per
insistien el~ joves que l'havien invitat una vegada •••

DSV Qub et passa ?
,loil Re~. Que vol s .d í r ?

l Havia endevinat alguna cosa i la fitava encuriosit. Era un xicot
sense inhibicions, natural, espontani, 'una qualitat que l'atreia i,

st Ó ens ems , la r~pel.lia.
+o.r De ve ga des ets es tra nya •••

Ho deia com si es coneguessin a fons, com si s'haguessin frequen-
.

I0'Iq tat tota la vida, i era només la tercera vegada que es veien, la se-
r - gona que sortien plegats. Pe~o fins avui no li havia parla~ de Valls,

potserperq118 de p r-í.mer no 1 'havia acaba-da d'identificar a despit de
~ les seves afi:rmacions.

I só

Es va treure una cig~rreta de lá butxaca de l'americana i la va
aencendre sense atuljí'-s,edel t ot , Ella, ara, caminava fidelment al

osa costat, lenta, potser secretament destiltjosa que la cantonada on s'hau-
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rien d 'acomiadar no fas tan a pr op , allí ma teí.x, a ~. ~~T~!'Mjf~&tona
carrera Ell tamb~ hi devia pensar, perqu~ aleshores va dir:

Dema •••

Rectifica
- No, derná no puco Dema pae sat ••• M'agradaria tornar a sortir amb

tu.

Ho s6 si
,

Pe r que ?

·No ha ,se.
Si és una excusa, digues-m'ho claramente

En aque Ll .instant -,va trabar-lo an t í.pat í.c,potser p erque es mostra-
~ . . ~,

va maáaa f'r-anc .P.erb qu an el va mirar i ,observa els seus ulls, alguna.
coea , un s errt.Lmen t hostil, es va f ond re coro esbandi" per la calidesa
del seu esguardo

..,.~o, no hOJés••.-
geflexiona un breu mamen t, com si li calgués aple~ar una mica,

.'coratge abaDs d'explicar
No sé si esta bé que ens veiem tan sovint •

. ,
Ell s'admira :

-,$ovint ? Els qui festegenes veuen cada dia.
Perb"nosaltres no feste~em.

Ell es va inclinar i, bai~et, digué :
Pe r-qus no vo Lem ,

Des d'algun indret va envair~la una sensaci6 ardent i esponjosa,
car allb era una" declaraci6, perb pa~ral.lela i barrejeda a aquest
.nada ca Lí.da, seIlItíLe s di t.ades: d 'una aJtra sensaci6 freda que li en-
duria les faccions. V8 accelerar el pas, ara sense recordar que aviat
s"haurien de separar, i ell gairebé va haver de c6rrer per no quedar-
se enrera.
-Em, que et passa, ara?,
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,-['! Ella, pero, ja es recobrava i alentí de n ou a mffib~ta~PiJMM~it&On-
:SQ -testar.

Has sentit que t'he dit ?

sí.
1•••

Sabia que era una banalitat, per~ no trobava cap m~s manera de
,

defugir el compromls en qu~ la poaavá la sev~ impaciencia. Exclam~ :
Si gBireb~ no ens e~neixem !

No ,? Des de pE;tits ••• '
Ya riure, com si a ell mateix li fes gracia. A ella, en can~i,

n......o li'n feia geIJs. La lluita comengava,. O potser ja havia comengat
sv abans i ara només ,proseguia '1 Atreta i repe1lida ••• En el secret c eI. "

"::00 seu pe néame nt es va dir : Maria. Pero no era a í.xo, 'un nom no volia,
[en dir res. Un home, Un xicot ••~ Contesta

ISO

SilO

- ,:\.',Com a broma 'esta be.
-Ell va aturar-se

- Broma, dius ?
Allarg~ rapidament la ma i ara si que va subjectar-la de veri-

tat 'pel bra c ,
- Es col ta, ,Harina•••

No va tenir temps ae protestar; ell ja havia descobert el refu-
gi f'os c de L"entrada prop era i 1'hi arrossegava amb un moviment av í d ,
Ya sentir que l'abragava i avan9~ els colzes per tal de deslliurar-

.se'n ámb una mena de crit :
Que em vols fe r 1·

~ Fer ?

!IJb Semblava sincerament so rp rbs , i aleshores es 'trJo/adonarque les
~'a seVes m~s havien cedit sense resistencia, que tot p4egat havia esta

, ,
ea un gest impulsiu pero innocent. Se'n va avergonyir.

"-
T- - Que et passa, Marina? Estas molt nerviosa •••



Quina mena de noia ets ?

~airebé tímidament, aixeca l~ ma i va tocar-li la gaIta. Ella

lb digué res tot i qus eL repicament del cor s 'accelerava de nou ,

El n6i ~e li ~tans~ m~B, i la l~~ina va poder observar-li

vis, ªIDBIlmmrp moLaut.s , humits,gairebé Lndecents, amb el bigoti que els

Lí.mí tava pe t' la banda de daLt , es.pe s i negre, amenacador- •••

Una onada ·de fastic ae 1i es timb~ de gal t a a gaLta i li

f~stic.·~~ed i 11e4i8c6s que feia rebentar un record punyent

Amb~salvatgeria, va aixecar les mans mmmIDmmmemmmm i el rebutjaw
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Aquesta curiositat també era franca, natyral ErWbWC~I1}~ni§lÉfuse

secrets, i ella blega el cap, desconcertada Bl cor, pero, enCRrR no

se 14havia aquietat i va havcr d'obrir la boca per respirar fort.

l~ll insis tí !

18

:n '"Ell gairebé va p~rdre l'equilibri, pero la noia ja s'havia escapolit

i corria enfli)llida. Era a tocar· de la porta de casa quan va sentir la

seva veu e

- l'larina ! I"Iar·ina
"\Pero no es va tambar ni a lent i la cursa fin 8 que arriba

)j- del seu p.is.-,

1.I:J
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14
Els darrers compassos de l'últim moviment de la "Symphonie Espag-

nole" de Lal. van diluir-se en el silenci de la cambra on eren tots
dos sols i Yehuidi Menuhin i e L s'~u Stradivari prodigi6s, ac omp anya t s
per l'Orquesta'Simfonica de ~arís, es refugiaren de nou en~a freda in-

,
dife.rencia del" disc que en Sobrequer agafa anb les seves mans delica-,
d es , gairebé pa Lv Ld damen t maLa Lt í ssee ,

Que et''sembla ?

EIL defugí el cO....JD.entariprecís ;
- Ja sap~ que no s6c un ent~s •••

El company, pero, insistí :
Així i tot •••
Molt senzi1l, agradablement senzill.

Es va aixecar ruentre en Sobreqner comentava
- Ingenu~ diuen.

Sí, potser és aixb~ P&rQ aqueGt noi •.• quina meravella
1 la Lmpr eea í.ó és mo L t bcna ,

Va desar-lo curosament,d'esquena;
.E.'eravui ja en deus tenir pr_ou •••
Jl1és9ue res pe rque és tard. No et.p ensis que no,

manera, és cIar.
1\1ésque -res, ~s que ets complaent.

1 11 va somriure, cbmplice. En Dom~nec confess~
- Potser sí.

Es va moure cap a la porta de l'habitaci6, com indecís.
vas, dones, ja ~?
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Tu i la ditxosa política
Era un retret a~able,i no el va ~olestar.

política •.. No sé si ho és ben bé, de política. ~erb passen ca es,
vivim uns mOP'lentsemocionants, i sembla una llé}stiI'1ano particillar-hi,
quedar-se al marge •••

.Lo n En Sobrequer, na t ur-a Lme nt , no estava c onve nc trt ,

Bob ~ Qu~ vpls que et digui ? Hi ha tantes petiteses ! De vegades eM fa

31lh dota dolenta.
!Bsb - No et pensis que no me n'~dono, Perb hi ha gent de bona fe;
) _ - No dic que no.

'Isq

" -

~
la ir.1pressi6que tot e s pera. en anecdota ,.1, el que és pi tj or, en

. , ,Va agafar el paquet de c~garretes i 1 allarga al seu amic.
~r;rlJrva b€~ una amb un gest absent. L'altré proseguí

,.- Pero aque~sta bona ,f~ fa el joc dels aprofitats. Per que tantes
l'

~ _ visions i subdivislons, tants rsat Ls os ?'Es que ningú no es resigna a
'1 seguir, a obe í.r, i tothom vol ser cap de colla '?

Reflexiona :'

[-

1

:1 rr srn

,1 ~

,
Pero,. natura~ment, que sé jo,

L'exclamaci-6, ha va venre, no era sincera. 1 va 't en í.z=ne la con-
f~rmaci6 quan en Sobrequer afeg~ :.

- I, per si fos poc, aquest confusionisme Es diria que tots els
partits polJític~ s'han c,onvertit en pa rt á t s soc í a Le , Trobo que és
error ..

- S6n aspectes complementaris. Un partit~polític, qualsevml partit
polítie, r-eune í.x entre eLs seus membres una rnaj aria que pertany a
un~ector social de te rn í na t , Es na tur-aL, aleshores, que hi Lntnodue í xa
elenents de la lluita de classes.

,
En Sobrequer reflexiona i, a la fi, es decidí a encendre la ci-

~ garreta~ En TIomenec, que s'havia oblidat de la seva,aprofita el ma-,
teix llumí.
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aixo des' de fora •• ",
Ell va somriure • es repenja contra la bntaca I!U!lm1hmrmP.lib..a que havia

abandonat, a la qua L acaba va de retornar .í.ne t í.ntí.vament d esp ré s d'en-
cendre el tabaco
- Vulguis G no, també.us ho mireu des d'un punt de vista social.

D'acord amb e Ls interessos de la vostra classe. Tu,per exemple ••. En
,

fi, dic tu perque ~é més a,
'\ma ••• Quan ens retreus de confondre la llui

,
ta pOlítica amb la lluita social, ho fas perque les nost~es reivindi-

)P cacions són de caracter proletari. Trobes natural que els partmts de
JI

BV

alv

dr~ta~ o de centre,com Acció eatalaria, siguin sociElIment
e fins i t9t reaccionaris •.

- Potser sí.

- Fins fa poc, pot dir-se que laelasse obrera no havia t~neut oca-
sió d'expressar-me- mé-s qu e a través de grups que no ~ la in-
terpretaven correctamen t, lliurats a una acti vi tlt terrorista que no
seIarnent no els proporcionava cap avantate;e practic, sin6
vava de tota possibilitat de diaIeg. Ara e~1 di9Ieg s'ha pogut esta-,
bIir i no ens ha de sorprendre, tampoc, que de vegades sigui una
dur •••

En SObrequer aixeca les mans, com si demanés gra~ia. Després va,
riure.

'If?q No sé si te n/ aó onzs , perb ja fas discursos i t.ot

I -

[819

Va tancar en sec :
- Perdona.
...No, home, no

,heco!fl'd9:

De totes TIaneres, me nZhe d'anar. Es més tard que no em pen~ava.
En Sobrequer va aco!'lpanyar-lo fins a l~ porta. BIs dits, bIanes

i fins,. es van irnmobilitzar sobre el pany. UnEl mica tímidament, COMen-



- Ara que t no perq uc j o sigui un bur gee ••.

Va tus .....tar-¡i l'esquena, fent per manera d'e_vitar els e eus ulls

sd s d í s s ortats, i va dir :

'190

.rId
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..

Un bur-gbs , tu ? l'itjorlJl h ome, pitjor un aris toorata
.,

A19 a el b ra 9 :

_-Es a dir ! .pitjor, no~ Ara i ehtre nosaltres, no.

En $qbreque·t abrí la "por ta , La mirada s embLava haver=se-í í acla-

una mtoa ,

- De vegades dí.u,s coses •••

Va sortir al replh i es gira!

- Tots,diem co~es •••.
Vasonriure', -ment r e avancava lleugerament de costat.

B~.•• 1 graoies per l'audici6., ,

-Ja ho saps, sempre que vulghis. A la ~da'sempre s6c a casa.

- Perb has d'estudi~r.

- Hi ha tem~s per tot.

Va saludar-lo t a quest cop amb la ma t i ana allunyant-se graons,
avall. No fou fins en arribar al carrer que se 1i va acudir que, a

despit de tott potser ja no eren tan amics COmabans.



Van aturar-se a oont emp Lar r :escamo t que pujava pel I!Iidde
,1' avinguda de Mistral, .í eh aqu eI'L pre cís ins tant va espe t ega r la
carreg'a d~ f'uae Lt.e rLa , Els homeses van desplegar de eordeñañamenf cap
als co~tats, on Gercaren un refugi'en les escales properes. Tots duien
les armes a les man~" pero cap d'ells"no havia disparat encara. Un xi-
cot jove va saltar al seu costat i crida alguna cosa, potser :

1))
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del colze. Simultaniament, la' noia es va qu eí.xar sota el d,-olor de la
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carn violentament esquin9ada i el desconegut va deixar-li anar el bra9

)Vs

15 '

- Que feu ?

No hID va entendre bé , Pero tot segui tel. xí.dot va aturar-se, es
gira i la, L,uisa va sentir la ma que l'engrapava una mica més a~unt

com si fos un fer~o roent. Aleshores va veure que la pell
de sango

De pressa, que us mataran !

La urgencia de la seva veu les va treure de llur imI!lobilitat i•
totes dues van seguir-lo cap a l'entracta. Ja hi havia algú altre
dispmrava, agenollat, apuntant cap a un terrat de l'altra banda.

Elles van c ó rr'er; caPrins,; amb el x í cot , L'altre va dir entre

- Maleits NJ'hi ha a tota' dos costats o, ••

~l carrer s'havia CJuedat net en uns segons,' pero ara ella només
sabia mirar-se el bra9~ i va veurc ~ue també l'Anneta s'inclinava al
Seu dam~nt a~b els ulls oberts. El xicot s'examinava el dit, car la
bala els havia fregat tots d.os, pero va desviar la seva atenci6 cap
mm a la ferida de la noia i, gairebé puerilment, pregunta:
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....,Es greu ?

1 tot .seguit exclama :
- Per que carall us qued~veu alJí com dues encantades ?

Ni ell~ ni l~Anneta no van saber contestar-li, i el noi li exami-
na. e'l br ac

~ Sembla superficial.

Era molt jove" va: obs erva r , i tenia una veu manya ga , tot i que
ara parlava exci 't adam ajn.t •. '

Pero ffiSS va Ldz-La -cu rar=h o •••
La 8ang degotava lenta, perb seguida. Potser no era tan super-

ficialc O:rJ., semblava, l~a ferida. -

ho ,
s e •••

,Amb e¡ iuseil a l'altra aa. , va f~r-les pujar ~ap als pisos. Ales-
hores va veure' q~e gaireb€ tots eren aberts i que la gent havia sortit
al' esoaLa s. IvJ:~samun t distingí un grup a rnat queforcejava la porta
del terrar, cosa que va trobar estranya, car algd o altre de l'edifici
havia de tenir la clau.

Ell es va aturar a frec de les pri~eres persones.
No hi ha n í ngú que pugtii curar aquesta noí.a ?

Un a dona' es va separar de les al tres veines, cap al pis que es
veia darrera. Van entrar tots tres darrera seu i la seguiren cap a la

JOJ cambra de bany. La dona va dir
-~ - 1 voste ?'8.Lv

~ots van mirar-li el dit, encetat prop de la' fa~ange. El
'Nsb s~rro~s~ d'esp~t~les.
1 - - No és res.

- Vol que l'hi emboliqui ?
S "he d eLxa fer t , per darnun t 1_' espa t LLa de la dona, va alambre-

gar-les amb un esguard sorrut.
- Que hi fe'meu, al carre r ? :No s ón di es de vol tar .••
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Havien sortit de casa aJ11bla intenci6 d'arribar- '~ott~u P-fi'Mi a

la pla9a d'Espanya, perb en veure els carrers tan tranquils decidiren

continuar ~ins al mercat de ~ant Antoni, pe~ l'avlnguda de Mi$tral.

La dona va tallar la gasa amb qu~ acabava de proteeir el dit i

nusa est re tam ent .e Ls d o s ext ré ma abans de girar-se-li. El xicot di-
- .,gue :

..Gracies.

1 a elles, gair~b~ durament

Una alt~a vegada, m~s val que us quedeu a casa •.•
~,

!'va sortir. La dona elé pregunt~ :

- Us heu espantat ?

- Una mica.

Us donar~ un riordial.
,

De prime~, pera, va desinfectar-li elbra9 i va posar-li una

sa, com havia fet amb el no í , Ella mirava cap a la porta, amb la

ga idea que tOTnaria, perb ,de segur que se'n devia haver anat cap a

t.euLa da, o potser a la porta del carrer, amb els seus companys La

fusellada no h~~ia pas cessat.

La primera pausa es va fer mentre bevien el lmcor que la dona

va servir-los al menj ador, perb l' e'strepi"diva reprendre ga í.r-ebé imme-

diatament, i ella va dir :

- Més vál que us que deuYf.n s que a í.xb s'acabi. No é,s pr'uden't; sor-

No van quedar-se dmBs del pis, sin6 que se n'anaren a l'e8ca1a,

encara hi h av í a altres ve'í.ns, entre els q ua Ls esperaren, silencio-
. ,

ses ..Pod í en sentir perfectamen t que, des de ba í.x, algú disparava sen-

se interrupci6, pero després van adonar-se que eren dos fusells dife-
rents ..

Un vellet coment~ :

Al carrer n'hi ha uns quan t s d'estesos. lVI'estranya que no hagin
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- Els cagaran, no poden pas escapar-se.
El vell,era més esceptic :

- Qui Jap ! Les escales tan serveixen per pujar c om pe r- ba í.xar ••.
I va riure amb una rial~eta seca. Van sentir -se corregudes cap

a la banda de ,dalt i d,os z í.cots , amb les armes a les mans, saltal.'en
pels grao:ps,'esGapats cap a l'entrada. '

L~Anneta va insinuar
....I si puj avem al terra t ? •.. '

On vmviu ?

1 ara! V.os&tltres no us bellugueu d'aqui !

Ho havt a di t, la dona, la quaL tot segui t pregunta~

Al carrer ·d~ Sant

Ja h~ ~aben,. a casa vostra, que heu sortit ? kassaran ang6nia •••
Es van mirar amb una llambregada culpable, ja que se n'bavien a-

nat sense dir res. Es cIar que l'Anneta gairebé no tenia ningú; la
seva mare ja era con si no fos d'aquest m6n.

Alg6 va baix~r deLs Pisnia1ts i, satisfet, va dir
- Jaels estan desallotjant.

Una dona manifesta :
-Per forga havien d~tenir algun complice als pisos •••
'- Oh, és caar

Ara nooés se sentien trets aillats i' a 1 'entrada de la casa s 'ha-
via .f'et el sil enci, C'OÍnfi tothom se n 'hagués anat ..Per precauci6, pe-
rh, van contihuar esperant_ El vellet, que havia desaparegut, tornh.
Devia haver mirat pel balc6, perque va dir :

- A l'al.tra banda ja no en queda cap ..• Deuen haver telefonat dema-
nant refórgos, hi ha dos camions que de primer no havia vist i tots
els terrats s6n plens de milicians.

Tothom ho volgué veure i l'escala ~a buidar-ee en uns segons.
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1'1 Elles dues anaven a seguir la dona, perb la Lluisa esBilViate'!'e.~~tMtttsi

e8

r c:

arrassega la seva afliga cap baix.
Tal com havien pensat, a l'entrada ja no guectava ning6, perb qUAn

esbisposaven a sortir al carrer es van sentir rlés trets, llunyans, COI'J
si encara es perseguiss~n per les teulades, i van aturar-se. M~s B-

vallhi havia dos homes que recollien un deIs marts; devien carregar-
lo al cami6, i elles bo van atrevir-se a sortir prou enfora per se-
guir l-amaniobra.

No es van ~oure fins que baixaren tres hOrles~rmats, tots tres
joves, bruts· i suats. Simulthniament, observaren gue l'avinguda co-
mencava a poblar-s e de·me Lí.c í.a'ns,

- Ja es'pot sor.tir ?

Sembla •••
,

Els van seguir al carrero Un dels camions que havia vist el vell
ja-se n'havia aDat amb els morts i fexits ~ els homes s'enfilaven a

el passeig.l'altre:ttan mal aparcat q ue t.eniauna toda sobre ihmmfu.Bll!}8Ilrtme.mm!Jl.Bl.f!.lEi

El xicot donava la volta a la cantonada guan elles pmjaven per
la vo'r-era, Devia haver sortit per una escala de l'altre carrer. Un
camal deIs pantalons li penjava, esquin9at. Van aturar-se,pero ell
les mira breument, sense rec~n~ixer-le~, i h~uria passat de llarg,
ella no hagu~s dit-

Els heu agafat tots ?

sí•..

- Ah, sou vdsaltres· Corova, aque$t brag ?
- No ha estat Tes.

ran Va veur.+ue eontinuava examinant-la arnbat enc í ó , com si fins
lIs aleshores no la descobris. Al cap d'uns moments, féu :

- M'agradaria assegurar-me que se~ cura bé. Potser •••
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Que et sembla si diuflenge ••. Vull dir que ens podriem trabar •.•
L'Anneta va intervenir :

- No pots pas dir-li que no. Ens ha salvat la vida •••
18 - No ha die paso

A la plaga d ,Es p'anya, a les cinc? A tocar d e la sortida del me-.LBY

al tro ?.:
"

= sí •.. Em die Llulsa.
1 jo Domenec. Fins diumenge, ·doncs. Ara m'ge de reunir amb els cóm-

vo ]; panys ...
rr 9f11

,
Van seguir-lo amb la mirada i el1 es gira encara a somriure'ls

, .- ,Després ella' va dir .:
- A:nem,.que és tard.

I se

r sI

sel
Blle
I -

'J,

ti.. -

'11 -
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Va fitar-la, un cop más sorvres dels seus ulls blaus. Li pregun-

·seI!lprediu 'que sí ?

.Ella/sembl;
, .- potser per-que c omp r-e n Laq ue e es tranyava , no

,
'lq la seva pregunta~ i, encara re p enj ada contra seu, c ontes ta ..

- Per que. ?

_ FjTIS ara e empr e.has dit que sí a t ot , Pa quatre dies que noné a
,que Sl.·.·.

~a noia acala els ulls, perb torn~ a'ai9ar-los tot .seguit, ni
,

seriosa ni somrient, tranquil.la cojn si la seva presencia no aca bé s

de c-omrnoure-la..
No h o sé ..

Proposi el que proposi, sempre dius que sí. No caldria que et pre-

guntés •.•.
Refiliexionava si s~adonaria del retret impl~cit ~n les seves pa-

raules i en el to de la veu, i per la resposta no ya saeer decidi2~ho
Sempre tens bones idees •••

1 si un ~ia no les tine ?
- Alesfiores, j~ veur~m ..

, .Es va inclinar rapldament endavant, i ella no el va defugir.Pot-
.ser n í havia t ingut temps de fer-ho, car en el mat oi x mome nt l' en-
Ll.a cava per la cintura, atent al b.rac encarajemoenat. 'Els llavis es
van unir i, en separnr-se, la mir~ de nou.
- 1 ara quy.dius ?
- No ho sé •••
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Esguard~ amunt i avall, pero ne hi havia ningú. fuIrotdít:á><!:'MSm@ooola-
'ven ab8ndonats~ si b~ no ha estaven, ja que más lluny podlen sentir
una veu d'home que cantava solitariament.,

- No ha saps ?

Conti:guava arnb el bra c darr ra l'esquena de la noí.a i ella va
repenjar el cap contra la seva espatlla, Ialaguera coro un gat i, com
un _gat t ambé , una mica .imp eJs ona l,

De vegades ..em pregunto si ha és pura indiferencia •••,
Va comprendre que no ha havia d'haver dit, pero ara ja estava.

Ella aixeca e~s ulls.
,

- Indiferencia ?

El mirava, no ofesa, no ferida, simplenent plena de bona fe
era el que l'irritava més.

- sí, Que tant te"fa,.
- 'No és veritat.

Va desenlla9ar-la i amb dos dits, del~cadament, li agafa la cara
irnm.obilitza a un pam de la seva , }~n un al tre t:lbde veu, pr egun t :

r.1' estimes ?

Va veure c1arament c om es torbava, una cosa que potser no havia
quan la besa. Volia defugir-li l'esguard, pero ~ll no li deixava

anér la barbeta i l'oblig~ a ~irar-lo de nou.
T"I' es tiBes ?,

Va fer que sí amb el cap, parpallejant. Aleshores ell va abra9ar~
la amb tots dos bra90s i la torna a besar. La noia va abrir una ['lica

,els llavis,com si 1i falt~s aire.
- Des de quan ? Des d'ara ? Perque t'he besat ?,
- No •••

Has dit no !

Ella va haver de somriure, pero en Domenec va proseguir:
Des d'ahir, doncs ~? O des d'abans d'ahir 1... "
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La Lluisa va continuar f'ent que no, =r= el cap ibJ1)Qfud1ro:matiha8-

vangaven entre~ls horts i eLl.s , gaire bé in stinti vamerrt, s ~enf'onsa r en

més en l'herba protectora. Ajx! i tot, eren perfectarnent visibles.

hornee s'atansareb, mirant-los, i ells dos van eapez-ar s í Lenc í osos , Qua}

van donar-los l~squena, en Domenee desplaga els ullo/cap als seus, sen-

se preguntar' res, i li acaricia els genolls, gairebé distret, mentre

pensava que en podr~a fer el que votgués, que només li calia allargar

Que -raí.r e e ?

els dits •••

Et$ mo¡.t bonica.

Ella va passar-li el bra9~el seu, oorn per r'er mé s ínt'im el con-

tacte~ Va tornar a besax-la i aleshotes, sense haver-hb pre~editat,

La saya m? avanca lleugerament fins als pi ts, on va immobili tzar-la, .

sobre el batec que s'ende~inava pel¡' enll~, i ella no va dir res, ni

es va moure , Va vincla r-1a enrera s: i eihib.m la noia obe! el moví.nent ,

ara amb la ma ques'e'nfilava'bra9 amunt , cap a darrera el coLL •

.i: La m.ír a als u í Ls , que es feien transpar.ts i humits, i la Mirada

va perllongar-se, ella mig aja9ada sobre l'herba, 6nifament sostingu-

da per l'abra~ada, mentre el¡ tornava a mourela m~ per acariciar-li

'1
.,

'els cabelle sddoso~.

[9

La Lluisa es v 8. anar re dre carrt a po ca poc, ·com des i t j osa de

tir-se més propera, i ell la va ajudar amb un moviI!l.ent del bra9_ Es-

guar-da cap a les seves ,carnes, on .r "her-ba cr e í.xí.a j i arans a lee/seves,

Plegades/ als .gan oLl.e de la noí.a ,

La llum s "hava a an at fohent i, entr~els horts, la ni t COI!l.e""n9aVa

a fer-se íntima i cornplice. Jn cant de 1 "home, més lluny, mor f , i el

cami continUava solitari fins on abastaven els ulls. Al fans de tot,

es dr.e9ava l'edifici de la J:J.aternitat.

Quan desvia l'esguard va adonar-se que ella encara el I!l.irava
"

els mateixo~ ul18 transparents, I!l.és llumi~osos que no per~etia el
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bant de la tarda. Li va haver de sOT'lrililre, i

- No dius 'res ?

Féu que no amb el cap. 1 és cIar, se li va Rcudir, que havia ct

dir ?
Va pesar-la, ~ ~11a es deix9 ana~ contra seu, c~lida i consenti-

dora, pero pot ae r sense autentica paee í ó , Ho va sentir distintament,,
,

pero no bo. ~ompren~aJ car ella l'~stiT'la~a, era veritat,i li agrada

que la petonegés. De "s ob.te , per:o , "t ot li va s ernbLa r d'una claredat

fana !" li faltava voluntat ·i fins ,i tot davan t .l"amor era Lncapa é

,
sobreFosa~-se .~ la seva ab61ia. Va venre-la coro un animalet dbcil i

que nans a , Sin6 que .ara :tot just era el c omencamerrt , i ella era bo-
,

nica, desb or-dant de ·j9ventut.:

Va s errt í r la' fi bl ada mist er.í.oaá., a r epe L de Ls seus periaamen t s ,
. ,

només .p er-quq sabia. que era al] í, al seu abast, i que els llavis, ja

sepa ra't s , -c orrt.í.nuaven a frec deLa seus .• 'llanca els ulls i

s obrir-los c om empenyut per una necessi tat indefugible. La ma rellis ....,
ca pel cos i va aturar-la a les palpentes, 'pero el di ts i 1'instint

fJ

eren . savis. ELLa va arraulir-se ,més c.;...ontra seu i fin s al cap d 'una
"estona no p~otesta ~uaument :

9 Doneriec •• A

No li'b va fer cas i es limit~a mirar-la mentre la b~, nerviosa,

s'estremia. La noí.a va cloure els ulls, com -d e primer havia f'e t ell,

i el~ obrí de nou. En Domenec pregunt~a
q - Ho.hi vols ?

s la -ve u !

Ella va 'moure els llavis, sense dir res, perb després retroba

No ho ,.
s e •••

,9 No ho saps ?
"

:9 re coro ea refl eJ)tia en els seus ulls. Ja no eren tan I!ll!Uih cLar s ni

La noia el mirava, desvalguda, i ell arrisca la caricia per veu-,
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~ Digues que ,
Sl.

Ella murmura :

cb DOI'lenee •••
Va esperar i, en veure que cal1ava, va besar-la de nou, i des-

prés, torna a mnqnIDm esperar, ara sense pregnntar res, aI'lbunR ma perdu-
da entre les aev es cu-í z es 'i e Ls ulls clavats en els ulls que a la fi

- ~
up el defugiren, quan ella acala el cap i es premé contra seu I'lentreamb
SI un bleix gairébé inaudible consentia
08 Si tu vals ••.
up 1, -contra t.o+a esperan9a, ell. es va sentir inféni tament

la drit i con f'esea que també l' sst Lmava ,,

OIT
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, L'Instructo.r' S' es cur-a la' garja breument i, sense aLca r els ulls

Pé¡per, va co.ntinuar llegint :

_. "Article 134. Les. e Le cc í.ona de diputats a tats els Soviets de di-

puta.ts de treball?dars : Consel,l Suprem de la URSS, Cansells Suprems

'de les Repúblique,s Federades, Soviets de _ diputats deLs treballa-

dO,rs,delslie~rita:r.iS i regians, C'anselIs' Suprems de les Repúbliques

Autbnames, -Soviets de diputa t s' d.e La treballactQTs, de les regians au-

tbnaqes, Sovi~t~ d~ ~iputats de~s ~reballad¿rs dels districtes, ciu-

tats i lacali t ats ,rurals (ustani tzasfl
, pables t llagarrets, "kichlaksll

,

"aauls"), són f'e t'es pels eLec t cns al syfragi universal igual i direc-

te,acib es?rutini s~cretU

La l1atilde bada 11a .í , des prés; s os t í.rigué imperter:ri ta l' e agua r-d

de la rassa des coLor Lda que es passava les sessions fent preguntes,

amb gran entus.;:tálasme inicia 1 de 1l'Instructar, el qua1, pe r o, a p oc a

p ocj oorae n.cava a fastigueo.ar-se una mí.eav s í bé pr ocurava dissimular-
, '-'

Aquell curset de farmaci6 palítica era una llaun~, pero calia

ha.

passar-hro, cam havia hagut de passar per 1l'afiliaci6 anteriar. Alla

li facilitaria les cases si ver amen.t valia arribar a acanseguir el

títal. d 'infermera. Li ha havien di t pr ou cLar , i el da ct or Maliné, a

l'hos~ital, se la mirava paternalment. Esteva conte~t que hagués

seguit el sau consell.

Va t.ancar- e Ls uI Ls mentre 1 "horne proa.e gui.a :

- "Article 141. A les eleccian~les cahdidatures s6n presentajes per

circumscripcions electorals El dret de presentar els candidats esta
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Enca.jr a no acabava ? La+r-os ea no i La treia els ulls de sOb:re,com

si endev í.nés el seu avorrime'nt .. Pero qUincfal tra rcacci6 era pos e í bLe ,

davant aquella Jectura que durava des de 1'eia tres qURrts ? Qu n'ha-

via de fer, ella, d~ la Constituci6 Sovi~tica ? Perb el doctor Molin~

creia que una formaci6 politica era imprescindible al personal que

sb feia practiqties sota les seves ordres., ..,

-IIArticle.143. Les armes d'Estat de la Uni6 de Rep6bliques Sovi~ti-

'.uq "gues Sociali$tes es componen <l'una f'aLc i un mar-te Ll. sObrrel globus

C)O terr:es·tré , , i.l.luminats ••• 11. ~

:0,0 El pare bauria -pr~ fe ;rit veu:r;e-lejtng"ressar a~a C.lIT.T., on ell ma-

riJA teix -s 'b~via bagut a' afiliar, perq ue al seu dir aqueLl.a central sin-,
1Ój- dí caL tenia si m~sn-o 1 "avarrta tge de' 'no estar s o'traeaa a influencies

tsj- estrangeres, perb el doctor Molin~ ••.

),6" Es va mirar iradaI'lent la r os sa , que continuava cbs er-vant=La , Pe-

~3j- rbdespré~,s'adonij que no, que en realitat no la mi:rava~

Escol tava anb _tan,t a a t.eno t ó.iqu» era cartsi fos ce ga.

so , ' L'Eulalig va ~ocai-la pel coLz e , 11enia el llapis a la boca i el

Jcrs mossegava CO{1lun i-nfant, Es van eomrí.ur-e discretament, ella no sabia
, ,.

) oq per qus ,

o off " - uAl?ticle 146 .La Const-i t.úc í.ó de la ÚRSS'nofPeyésser mo¡ffificaaa
,

pe'r aecisi.....0 ~el Cons.el1 SU1:Jremde la URSS, adoptada per [ma rnajoria

as q aLmenys de' 2/3 parts de vots et: .'caCle,una de les [leves cambres" •

.tI L'Instructdr' aí.xeca els uLle i t~othom s embLa relaxar-se. Un

j-lj- muri imprecis va rec6rre~ la.saia d'un extre~ a l'altre i l'home es
"

rt~l consult~.el ~ellotge. V8 tornara escurar-se la gDrja i digué :

1~88 - Per avui, res més. En la propera reuni6 co~entarem els punts més

destacats d'aquest text, pero de pzrírser r:l'ha s embLat preferible lle-

I - gir-vos-el in egtenso per tal que abans de passar a les preguntes en

)~.to tingue~8iu un coneixement precis ••• ~ins divendres,doncs •••
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Es van aixecar tates amb una gran remarpe cadirfJl1h'o.té.cag~lJI!.~tgt~ les

. de sempre, es van atansar a l'Instructar. Ella va mirar-les desdenyoea

ment i es gi+8 cap a la sortida.

- . lvIa t i 1 de, Ha t i 1 de !

S'hayia cb.lí.da t de l'}~ulalia, i l'espera. an sortir plegades,

31 sempre.

, " .

j- Que vo Ls d.ir , entre un'a cosa i l' al tra ?

lb No ho sé. Aixb i l'hospital. 1 potser, m~s que res, l'hospital.

- 1 tampoc<no ha

.. ,, "
- .110 s e 'que et deu haver .sembl a......t,

Es va arronsar d,'espatlles, .po ts er par sigbificar que ni valia

pena·de Qarlar-ne¡ L'altra va dir :

Em'sembla que h6 deixaré. Entre una cose i l'altra •.•

3e Em pensava ~ue m'hi acostumaria •••

Et fa f~stic ? No t'havies queixat mai •••

Ó'T No, ja ho ·sé. Per a í xo , pe rqub em pe naava que m'hi a ooet umar í a.• A

¡aa tu no et fa res?

lOro

- Algú o altre ho ha de fer, oi ?

- sr, a ix b s I ,

Ella va explicar

r sq llevadora.

!lIs Sí.

"Recorda que ja li ho ha ví.a di t al tres vegade e , Sabia qUE}

IJJíl1 t ar La, pe r-qus ho havía contestat cada copo 1 no es va equivocar:

~oo No sé com tens coro Es tan rapugnant, també •. ~ Potser nés i tot.

gucnyen pessetes. Me~ge hauria volgut ser. Pero •••

a8b Aleshores, l'Eulalia va tenir una pregunta inesperada:

N'has vist ma i Cap, de pa rrt ?

- 1 tu ?
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Jo~~mpoc •
Pero no era verita .....t; l'll'haviavist Gas. Es clar que tates dues

vegades l'havien foragitada. Ara ja no passaria més, al veinat tothom
sabia que volia fer-se llevadora. Quan la senyora ~ecla des11iurés,
li pe rme tria· d 'a ssi stí.r--hí ¡ Lf, , h o hav í.a pr-ones •

an tambar per la Ronda, cap a Urquinaona, on agafarien el tram-
via del~óble Nou.

- 1 s.11'1odeixes " que faras ~?

- M'?gradaria més llagar-me de dependenta.
1 de que ~ 'haurien eerv í r eLe tres cursoS/de batxillerat ?

- De res, ja ha sé.
Pero no va donar més explicacions~La Hatilde reflexiona

- Una depend errta .sefnpre és una depe nden ta , A mé s, quan s' acabi la
guerra, potser ja no n 'hi haura~. Vull dir corn ttl t 'ha imagines.

_.Sempre n'hi hauraJ.
- Enoora qu e aixi fas .11~pendre d 'un sau •••

Í;'altra va dir inesperadament :
- Un dia o altre b~ em deuré casar No penses casar-te, tu ?
- Sf~ .• Per~ em puc casar i fer de llevadora.,
- Es clar, és diferente

Van continuar avanga~nt, ara en silencio La cua era molt'llarga
i devia ~er es~ona que no havia passat cap tramvia. Van col.lacar-se
darrera de tot. L~Eul~lia va dir :

Uada dia fem més tarde Després, a casa es queixen.
- Els pares sempre es queixen.

L'iltra l'esguard~ :
Sempre has estat igual, tu.

,
- Que vals di r j

Que mai no t'ha fet por res. A col.legi ja eres així, Et castiga-
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ven, i tu tan trinquil.la.

- No eren pas'c~stigs tan terribles.
Si ho mirem ara, potser no. Pero aleshores •.•

Universitat Autónoma de Barcelona
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~ampoc, aleshores. Sabies que no podien durar aempre, que aviat
seria l'hora de sortir i 't or-naz-Le s a casa ..

L'altra continuava mirant-la, i exc Lana :

l)ura ?

- Que d u.ra tq ue ets

s í •

No diguis x'í.mpl.e'r.í.e a ~ Mira, ja.vé el tra.mvia.
Totho.m l'havi'a vist i la cua oe c í.Lv La de cap a cap, CO~i tot

d'una retorn~s a la.vida.
"L'Eulalia s . •8C}uelxa .

- No pOdrem,seure.
Ella va arronsar-se d'espatlles.

Tant 1i fa.
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Per darrera la cortina transparent de volves blanques, van pas~

sar una colla de geneta sllencioos i esperitats. Les siluetes dels
cavalls es lÜ'lilm:rb.mm.meII!l desdibuixaven sota els homes arraulits a les,

cellesi algÚ·'ya d í r :
Es Longo~ Sempre va a cavall.

"1 tu q u~ sap~ ?,

cinc brigades internacion als , Les uni t ats blí.ndadee rus ses ,

Un altre pr~gurith
Qui és,Longo ?

- El comls·ari poJíti c.de la "G8J!'Íbaldi ti •

EIs genets ja s'havien p erdut , engoiits pel b osc que la carrete-
ra de:'}l1ran9apartia en dues I1eJ tata inacabables.

La vetlla, al llari d'aguella mateixa carretera, havien rebutjat
les trope s -,de les div í.sí ons tf Li tt ori o" i "P'í amme ne re v • Un al tre xi-
cot ho va recordar i co~enta :

- Ben mirat ja ens en pod r í em tornar a casal. ~ot s'ho f'an entre
"Ellsfl eren no tan soIs ele italians d'ambdues bandes, sin6 les

italians i alemanys. Ara aquesta havien desaparegut, com fosos per
la neu ~ue continuava caient, espaiada, arremolinada perh per la tem-

'pé s't.ade' ventque, dins/del bos é , ensopegava arib eh. arhr es s ude í ant
entre les branques bellugadisses com una sorra traidorenca.

Tots es van enc ong í r una mioa més sota els pesats capots mili-
tars, i observaren la carretera. El bosc era pIe d'homes i, més en-
lla de lá cinta xopa d'aigua i de fang, podien distin5ir les silUe-,
tes qUE es movie~, despla9ant-se en tot de ~oviments que, des d'alli,



Tot i el~temps, la batalla' no havia pas cedit en intensitat i,
carretena enda~ant, es foguejaven com salvatges, a~b obstinaci6. Ara
i ad~s les ·bales espetegaven entr les copes deIs arbres, enlaire,
per~ sovini n'hi havia alguna que s'obria pas entre el laberint dels
troncs, com si cerques carn. Ningú no :ieia un gest, tots eren asse-

:8 guts o a j a cat.s"sobre la ter_ni fumosa onf 'hav.ien acumu Lat fulles l!lOr-
.o tes i branquillons, l'aspra densitat de l'humus que ara es despertava
.o i omp Ld a les narius deLs aoLda t s ambo una bravada de terra.

denifir.

En Dome ne.c es re'panj;.m~s comodament contra el tronc, sota la
J~ protecc{6 insegura 0e~es ~ranques, d'on la neu degotava convertuda

a.í.gua, i va pr-ovar d'encendre la cigarreta. BIs paas se li enfredo-
31 rien, xops des de la vetlla, des de l'avant-vetlla, des que havia
)a caigut 'en plena batalla de Guadalajaxa, des de se~pre potser. Va fer
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~ ,

Bsperayen,," remots. perb 'implicats en la batalla invisible que, la
'vetll'B~ els costa la mei tat deLa efectius. Pero ja hi hav í a sang no-
va, tot'dexicots' sortits ningd rio ~abia d'on, integrats ja en un te-
mo,r comú, en' una J!l.I!lIl,l esp er-anca comuna que cap d'ells no hauria sabut

"

...jugar els dits, adolorit~,pero no va aconseguir de conquistar ni una
fra oc í ó .de gran :rJ.~"sde ca Lo r , Els companys també es bellugaven,

ka bé timidament~ ,com per no atreure el foc.
+¡.. ~"\"
cJ.l.. Va mirar de nou caP.8 la carl'Jera quan la travessa una formaci6
s.I de tancs que es va perdre revol t enLlá , o potser no hi havia cap re~
sq YOlt, sin6 un simple efecte optic, engany6s, que creava el bosc. 1
as aleshores, tot d'una, la terra s'inflam~. Branques i arbtes sortiren

disparats i, entre ells, hi havia fragI:lentshumans.
G~ - Ja hi som

11 El crit havia e ort í f d'una sola boca, pero tots hi h avi en par-
9~ ticipat, La trinxera tot just era Lns í.nuaua , :pero van ajeure's entre
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Universitat Autónoma de Barcelonael marge de terra i els a r-br-esmerrtr e els obusos espeItieJgKeY'lOO ant i
darrera"a dreta i' esquerra~ De8prés~ els morters. Podien destrlar fa-
cill.mcntlo~~emor d.'uns i al tres ,perGu~ una e etrnana de llui t a els hav í a
convertit en aut~ntics veterans.t

En Dome nec havia p er-du t la cigarreta que intenta va d'encenlire t ,

sense incorporar~se, ~ira i palpa al seu entorn~ sense measa convic~
.c í.ó , el fusell dre cat al seu}1ava~t.

Ql,l~n l'Ordre e Ls arriba, n omés va haver d!:arrossegar-se de ge-
1 nolls p~r abandonar elrefu8i il.lusori, i tot seguit es troba

part de-lalini~ indecis~ que avan9B~a, amb el~ extrems negats en la
falsa transpe~encia clela cortina blanca. En Farr~, al seu costat, va,

v caurej pe rb rioméa havia e ns op eg a'tarab una rel t:raidora i s "a í.xeca re-
v

m negant, tot, cobert .de fang.

Va su~jectar-ae el casc mentr~ tots convergien cap a la clariana.
Perb la. van travessar de pressa, car aci, d'una manera inexplicable,
es concentra va apareni;men t el foc C1.c8 l'a rt t Ll.er-aa enemiga. Es redre-:q

, \

cava i s "a jup.í.a automaticament, entre breus mornent a d'iIDJ11obilitatso-,

bre la terra que feia' olor)de vegetal. J..l.aviaperdut ga í re bé consciencia
d'ell.ma'V"teix i un a i.d es eppe r-aoLó serena 1i afermava el pa s ,

Dispararen sense veure res, d eep rés d'haver saltat el barranco Ja

:s
:':1

rl havien muntat les metralladores sota'el replee que, com un llavi, 0-

3d ,bria dues linies d~rbres, °i entre el tacatac tac de les maquines i
l'expiosi6 sorda deIs canons, se sentia, gaire~~ perdut en l~arrauxa-
ment de~ temporal, el roncar deis ~otors, ear l'aviació s'acabava de9b

ov decidi~ a fer una so:rtida. Perb continuaven sense veure res, disparant
18 practicamBIDt a cegues, amb l'esperanya que l'atzar els ajudaria afer,
ln carn.

Es' van trobar ~I!lpenyuts endavant per la nova onada d'homes que a-
pareixia entre els anb res i aLgú , un tinent i dos o tres aLf'ere c , rep-

lj- taven cap a descobert per sObr~el llavi deL bos c , Les ratxes de me-
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9 tralladora els van pa asar pe r damun t , i f í.ns aleshoreDiblíbltbc~lihtsno
lJ acaba d' adonar- se que sí, que també els de davant, invisi bJ es eOPl e-
aren, podie-? disparar amb en ce rt , Pero ja ho sabia de L dí.a aba: ~.)i de

)8 tots eIs alttes sis dies carnissers a través ctelo quals haviR reeiyit

J8 La neu ~'espess~{ i elscega, perb ja no era neu, sin6 aigua, i
ca ihm.mI!JllU!iihmEl.mm)}mmels borrallons que s~havien adherit a les branque_s ara

es van ddso Ld re 1 1'e'sgotes, grosses, devie ....n caúre contra el terra. , '

distingir entre amics i enemics.

91 Un enl1a9 v~c6rrer, travess~ la linia, pero ells ja cridaven so-
39 bre l'altre llavi del b osc , en sobrepassar el ik,..ualva haver-hi una
'sQ curta pausa me nt re les m~tralladores tornavenf.. reptcar com campan es
rrd enderiades.

;'b El mur avan9a, foc i homes barrejats, pero no van cedir i, com

si elaboressin l~ figur2 harmoniosa d~un ballet, van c6rrer de nou
Türl quan la paret recula. ~ero no queia encara, només trontollava, i va

)a

3e

SI

ea
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a viure.

amb un gloc gloc ~n alt~es ternps a~~ble i ara inolble.
'Va trobar-se nés enlla del repIec, car1a carB amb els homes ,i

maqut nes, pero a banda i ban'da, f'í.ns on po dí,a allargar la vírta, el
dejeva Un véritable estol de companys, i dar~era en venien.més,
tilleria que disparava des de la dí.st anc í.a, increiblement capa c de

['Id fer-se arib una r-é p et i d a des car-r-egaque, cega, colpia arbres i cossos.
/'

";)'1 Les veus estrangeres ret¡egaven a dret.a i esquerra 1 pero ara no hi
19m havia temps de pensar en tot aixo, en l'Europa que s'havia donavt cita
~9D a casa per ventilar a preu de ganga els odis reclosits duranm tant de
'3'Iq t emps ~ Era temps de matar i de morir en e í Lenc í ,

L'ala dreta, contra la carte~a, s "hav í a desplegat, emp enyent

els feixistes bosc endmns, i els oficials van ser els pr~imers que a-
'IBq bandon~ren el confort de l'hunus palpitant de vida per tal de cOPlple-

ISO

VGJ ter la maniobra aob un darrer atac frontal.
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C1U~ls ja no,hi havia ningú, i ningú no He n "estranya , ni que el vent ,

to~ de sobte, r~brot~s aMb un iMpuls nou i puixant que inflava el
capots i el~ llangBva endavant, potser cap a lq victbria •••
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19
y'a bufetejar la Maria amb dos cops secs i precisos i la noieta

estrDhc~ e~ nlor amb una mena de renill. Despr~s va quedar-'e quieta.
Va agafar-la pe·r -La ma, sense de í.xar .La Flontserrat, i s radreg8 a la
porta que hav í a donat pa s a la mare •.,

escales fosques i abruptes.

Ya plegar els llavis anb un rictus amarg, ir.'lpr.opideLs seus at!!1p

tretze anys, i, serena, va recolli~ les clau que, com de costum en a~
quests ca sos , la mar-e ,s·'havi.aoblidat d'arrera elpany. 'I'arica la porta
~mb un c~p gairé~~~iolent, tornh a apoderar-s~ d~ la m~ de"la Mont-
serrat, que continuava allargant el brag, i totes tres davallaren

- No badeu ••~
, "L'adverténcia venia tard, perque la Haria acabava de relliscétr

D

sobre el graó gastat pels peus d'innombrabmes generacions de veins.
Va haver de contreure/el b ra c amb for9a¡"per tal de sOtitehir-la
li una caig~da gairebévertical;

Eren al primer repl~ quan van sentir l' exp los í.ó , i ella va
se, sense abandonar les germanes. La vla.rias 'arraulí contra seu i es

'1>queixa :
r,l •....lnc por •••

i

Aleshores la Uontserrat esclafí el plor, pero no d'aquella Planera
hist~rica que havia valgut ~ues bufeiades a la seva germaneta, sin6
qUletament, gairebé sense soroll .•Ella va d eí.xar anar la Ha rí.a, arra-

'1pada a la seva cuixa, i es car rega la pet í ta al coLl,

- No ploris, que no és res; ja ho veurhs.

Els sanglots de la nena, lltgada al seu cOll, van esmortuir-se
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germana gran. Ella va escoltar el silenci L, m~s lentament, repren¡Eue-
ren la rlavallada.

Es ~ornh a aturar a ~itja escala, car les explosions e rep tiene

Lapet1ta li pe aava i es va asseure al gra ó , a~b la I10ntserrat sobre

els genolls i l'altra al seu costat, també asseguda. Repetí:
9 .... Ti:10 por •••

v - Calla !

q Aparentment,' en tota la ca~a Qo.hi havia ning6; tothom,oom la

:j"

Jp

lB

l8

. .., ,

mare} s havia escapat cap al refugi proper. Va mur~urar una paraulata

entre dents, pero nq servia,de res, la mare no la podia sentir, 1 de

teta,.manera tampoc n e li hauria fet pas sa.r'el pan í o, aquella prulja

de fugida que l'embogi? cad2. co~ue. es disparaven les sirenes. Xiscla-
:va

Bombardeig

L1 que í.a el que tenia a les mane i uns nomen ts m.S.Eqrllllll'lfH!l després

ja havia.desaparegut. Devia é s ser la primera que saltava per

)8 les. Abandona va .eLs petits, deixava la porta badada •••
sV
.ti

a8

JJp

¡.tr[

.IJp

Dist~etament, acarona la menuda, que se li arrapa més fort, i
. .

continu~ eSQoltant la quietud estra~ya que respirava l'edi~ici i,

enlla, la c1utat aencera , Va decidir-se i torna a posar-se demp sus ,
Digué a la Montserrat

- Peses molt, no~a.

1 la deixa' a terra Van davallar tranquil.lament el darrer tram

d'escales, pero en arribar a la po~ta ella vacil.la. Hi havia cent
metres fins al refugi •••

No ya reconeixer l'home fins que aquest s~tura •
- Sou vosaltres ?

En la fosca ee di~ingien malament, perO/la veu els permet1a d'i-
dentificar-se.
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Ell explica :

He trobat la vostra ~are al refugi •••
. .
Sempre plegava en aquella hora i la primero explosi6 ctevia haver-

lo sorprés prop de caRR.

.Ella,rancorosa, va di~

Slha escapat com sempre, sense pensar en ning6.
L'homeva excusae-la :

No hi pot fer més •••

IJaMo.ntserrat s "h av í a agafat al cama.l dels seus p antaLoris i ell

es va a jup í r .pe r aixecar-la. La Haria Teresa es mir~ 1 "unJi l'altra,
" ,

i, vaganent, es pregunta per q.-;ueno podia decidir-se a anomenar-lo,
're. Sempre li deia Joan, i no perqu~ el1 i la mare no fossin casats,

s í.n ó p erqu.e encara servava massa pres ent e + re co rd del seu an te cess or ,,
que tampoc no li era pare, a ella, pero li n'havia fet fins que morí.

Es van replegar tots cap a l~scal8, quan se sentí el xiulet pre-
3[, cursor d·'una altra exp Lo sí.ó ,

~1 - Es'tireu-vos !

Es va sentir mAihmmm sollevada i un tros de guix del soet re li

)0 caigué al bap, perb blanament, perqu~ la bomba no ha~ia pas tocat la

tCI

,
19 casa El xuclador d'aire que acabava de separar-la del te~ra, passa,,

.' .....
calid i afuat, i es va perdre escales amunt. La Maria plorava de nou.,.,.,

En Joan s'havia assegut i la va prém~r contra el seu pito

- Ca\1a" calla, petita ••. No h a pa aaa t res •••
" r:n Ella va reptar fins a la porta per tal de veure el pou negre que

orn devi a obri r-se més ava LL, El carrer ha via qu edat intercepta ti, flen-

tre mira~a, va caur~ encara una paret. Perb aleshoreB retrocedí,
...

que se sentia un altre xiulet;

Aquesta vegada .'mm~mfu l'explosi6 fou més lluny, i després Re'n
van sentir dues més. ~n Joan va dir :
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Qualsevol corre cap al ~efugi, qua n raja així
Ell"B as sentí :'
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~ffJaestem bé on som.

Quin remei ~ueda !

Clarament perceptible, els arrib el roncar deIs motors i la

·!:Laria Teresa va so rt í.r- de nou a la porta. En J oan la repta :
No fac±s imprudencies •••,

Ella no"es va moure, escoltant la remor, cel amunt.
Em sembla que se'n van.

"'Va adona r=e e que en Joan 's'aturava al sau costat i es gira a veu-

ré on havia deixat les menudes. Totes dues eren darrera d'ell, i ara
no ploraven.

sí, ero penso que s'ha acabat~

La remor s 'anava alluny:ant ..De les embr-ee comeucaven a sortir al-

tres omb res que hom pcd í a Ldent í f í.car corn hOI21esi dones. Algunes a-

vart9aren cap a la casa·end~rr~cada, perb en Joan encara va esperar

uns minuts. Nomás quan va estar segur que els avi~ns no tornarian,
" .4

Bm1BJ.mllUll sortí francame nt al carrer.

- Va í.ga ve u.re-js í. puc a juda r ,••

Les sirene~ udolaren i 1i cobriren la veu que afegia quelcom
més. Ho va repetir :

- Torneu dalt, vosaltres~
..

~ero,no el van obeir. La Montserrat pregunta:
- No tornaran?

No, Na heu de tenir por.

De la banda ~el refugi s'atansava tot de gent i, entre ells, hi

havia persones que corrien. La mare fou una de les darreres. Bstúpi-
...dament, pregunta:

- .

~ No us ha passat res ?
Ella va mirar-la, despecti~a :
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- No sé per QU~ m'espante així •••

S'excusava amb les rnateixes paraules de sernpre, gaireb sense a-
vergonyir-se'n. Dcsprés digué :

- No us pOdeu, imaginar com m'heu fet patir •••

Ella. va allargar-li les c1aus :

- Aneu a dormir, aneu I emporteu-vos aquestes dues •••

Pero mibihmla mare no va fer cabal -de les seves paraules, car ara
es recordava de l'home,

- I en Joan ? Qu~ sap si no 1i ha passat res •..

Es va an ar espan tan t de veritat a mesura que el recor ....d es preci-
saya i'ga:Lrebé x í scLá me ntr s sub j ectava la seva filIa per la manega :

Jo també hi vaig,

Ha di~' que venia a buscer-vos !

- No us preoc~peu* Ha vingut. Ara és a ajudar.

Amb la ma assenyalava cap a les runes, i afegí

La dona s'asserenava
. , ",Tu ? Te n guardaras be prou ! •••

. Ella no es va prendre la moiestia de contradir-la.
- Agafeu les petites, que es moren de son.

I va girar-li l'esquena.

- Haria Teresa, és que no et dic res ?

Era com si nO,he digués, car la l~ria Teresa va continuar cami-

nant, indifercnt, cap a les runes on es movien les siluetes imprecises
d'una dotzena de per~ones.
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,

L'observa mentre ella examinava l'habi~aci6 pintarta de verd i,

després, aixécava la ,CQ rtina que amagava laf~r!lbrade bany. La va sor-
prendre per darrera,.~ ella es gir~ :

No estas contenta, ara ?

Havia hagut de véncer la s eva 'resistencia apassionada, car- li

feia"vergonya entrar a la casa, perb ara que tots els testimonis de

l'esca~ada eren tancats a l'altra ba~aa de porta, va somriure :
...sí. .

Enc ar-a semb Lava. una mica c.ohibida,potser perque ma í. no havien es-

tat tan soLs com ara. Abans d 'inco r....porar-se al front, sempre s "hav í en
estimat a l'aire lliure, sense veritable intimitat. No

cap moviment de defensa quau els Beus dits comengaren a ter saltar els
'botons del vestit.

- Quina pell més bruna

Se n'havia sepa~at i la mirava. Ella es mira també, com si allo
fas un des cobr nmen t ;

.
~ Has anat a la platja , oi ?

1 afegí !

Ea Va morir la seva mare •••

Ho va trabar desplagat. Durant aquell llarg any

estat absent devien haver pae sat moltes coses, i la mor...,td'una dona

que no coneixia no era pas l? més inter~ssant de tates.
Tu també estas molt negreo

I~s va Lnc La nar al seu damunt, amb els dit s av í ds , Qu an la J110rt

el festejava, havia pensat sovint en aquells moments. ~ense contestar,



rq

, r
..L

13J

89

130

c,ó

-99-
Universitat Autónoma de Barcelona

'allarga la boca cap a la seva t , mentre la besava, avLWP~~ec@)9:§l~fi'5~ls
entre les c~ixes que cedien.

Ella es feu suau i el noi an~ despla9ant el~ llavis sense deixar
d'espiar la seva r-ea ooLó , Pero només hi ha v í a aque Li a auav í.tat , l'a-
cull voluntari i amical, lleugeiament distant, que contrastava d'una
manera gairebé do¡orosa amb la seva passió que no deixava desbordar.

. En va sentir una mica de despit, no prou precis i que no va fer-
se plenament conscient f'Lns des p rés , (Juan ella abandonVel llit i va
desapareixer darrera la cotina •.

Ya mirar cap a la rínee tr a tancada i dint-re seu va obrir-se una
es.tr-any a espera, la mat.e í.xa que experimeJltava cada cop que havia es-
tat defraudat.' Va.semblar-li com si. l'enxarxés un món vegetal sense
ex igenc í.a , pero també sense donacd ó , que '1 "empresonava en ell mateix.

Quan ella tornA, pero, li va somriure i li agrai malgrat tot
'frena dels llavisque li fe ia, aque st c op espontaniament. Després va,

que de primer no havia visto
quedar-se mirant la taca fosba que li embrutava una banda de coll i

Allarga els dit~ per tocar-la.,.
....,Que és ?

....Que?
Frege..de nou 1,'indil:Jet.

- Aixo

La va fer anar fins al mirall i, sense moure's, va veure com es
ruboritzava. No gaire, pero, ja que en girar~se la cara tornava a te-
nir la seva expressi6 habitual.

- No sé- •••

- Amb qui hi anaves, a la platja ?
- Ja t'ho he dit, amb l'Anneta~
- T'ho ha fet ella?
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Has anat aIDQ algú altre.

No •••

Perb tot seguit va refugiar-se contra seu, i en Doro netva sentir
Iov II~8 COID confessava :

g B~ H~ - Jo no _ho volia.r.

S119lq 88

rn Havia eatat massa facil i tot de sobte va comprendre que mai no

tiridria secrets~ Va rebutjar-la sense brusqueria.

BV

,

Pero ho vas fer.

El~a no sanglota, ni va desbordar-se en penedimevnts espectacu-
, .'lars. D una manera pueril, va di~ :

No em deixava tranquil.la, eID perseguia •••
Qui és ?

No el coneixes, té un bar •.. Jo no sabia si tornaries •••

Va saltar del llit i comeng3 a vestir-se. Ella, desemparada,el
Q-TRfJGJJi mirava sense fer ni un. gest ]~ntre dents, en Dornen ao digué :
q SÍ) 91Jp

óxlA

No sabiea si tornaria •••

Aleshores va c6rrer cap al seu costat i, sense abragarelo, ass gu-
ra

- Perb només t'estimo a tu.

Ell va esguardar-la-de cap a peU$
,

i, sarcastic, contesta:
Ho crec. Quan ets amb ell, perb, el deus esti~ar a ell, oi ? Tant

r ::>tI te fa tot, a tu.

;~;t L'IodJJ No és veri tat.

. 9301-1-
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Es decidí a passar-li els bragos pel coll i, a despit de tot, a-
quell contacte lidesperta la sang •

;

- Ets incapag de ••• Bah! No et creguis~ me'n vaig adonar des del
mer momento No sap.s resistir, no saps dír que no •••f j- .sT.., ro

El d'e sLg sontinuava covant sota la seva indignaci6, pero féu un
esforg i proseguí :



á1 Un objecte que podem fer servir al nostre grat.
[e'I - Ja ha sé, pero t arrt me f'a,

No era veritai. Quan es va deixar relliscar cap a l'altra banda,
amb el desig exhaurit sense satisfacci6, va cOMprendre que havia comes

xer-ho explicitament.

Ya aixeca:r:-s~ i recomen9a a ves t i r=s e en silencio Al capd'uns mo-
ments, la noia va imitar-lo.Li pregunta:

1 - Vals renyir de veritat ?Q':f1J 89
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si, Domene c' ! J O ha vu Ll,

Tu no vals res. Vals el que valen els altres. Deixa'm !

~ero aleahotes la va enlla~ar i la féu retrocedir cap al llit.
La noia no s'hi oposa i ell va aturar-se, inclinRt al seu damunt.

- Després e_ns' d í r-eraád éu ,

Ella va continuar callada, amb elsul1s a1gatso
- No ha entens' ?
- No ....

Que és la darrer~ vegada i que vull que ha sapigues
Gairebé ha ha ví.a'd í t cridant, .exasperat ..Aleshores e Tla reacciona

i va provar d'esmunyir-~e cap a l'alt~a banda~ Ell va subjectar-la
rnés fort.

sí"
- No, Domenec.·.·.

.. ,Ne esta be,. o'

Va veure ~ue tenia ll~grimes als ulls, per~ no se'n sentí compa-
dit. La compassi6 no servia de res. Ella no era ningú; ni carn ni peix

un error. La mira fuga9ment, amb els uBIa un cap' més aturats sebre la
taca del co111 irisensible a la 't raí.cí.ó ~ Entre eLI s ma í, n e hi podria
haver res de profund perquE! a ella li -f'aLtava misteri, densi tat hunana ,
He havia vist 'des del' primer d.í.a, pero fins arana s 'avenia a reconei-
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Pero m' estimrs. Ara ma te ix .•.
Ell brand~ el cap.

- No. No és possible d'estimar-te_ Ets ca....m un animalet domesti. que

posa voluntat al primer que l'acaricia. Pero a mi no rr¡'hanagradat ma í..

~lsanim~ls dom~stics~ Patser a~uest altre del bar •••
Va espe_rar-la aturat a ran de potta, perb després es ,repensa

No cal quesorti~ plegats •.
,

M'esperaras, b¿ix ?,

Vols que t'acompanyi a casa, doncs ?
La noia va moure imperceptiblement les espatlles.

:troho sé ••. Com vulguis.

~oW ra, la tanc~ amb' un gran cop, per no bufetejar-la.
Va adre9ar-li una mirad2 exasperada, obrí la porta i, des de fo-

,~
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Perb ning6 no sabia si la victima era un home ,o una dona. ~ap a
~ ,3'1 priner terme hi va haver un ar-romboll.ament i el cinyell es va dilatar

una mica per~eTm~tre, una cer t.a llibertat de mov í nen t s aLs espontani::::
que s "hav í en ernprss la tasca de de,s,enterrar 1 'infeli9. Aleshorf}s

aoq:

r -
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Darrera el crit, tothom ya precipitar-se cap al fans del local,

,
i la Carroe també hi va c6rrer, per. ja,s'havia format una veritE\bl.e
paret humana ,1 només va poder veure el llarg apilament de sacs inter-
rompu t per una esllavisada ..Prop s'eu , les veus preguntaven :

Que ha pasBat ? Que ha paseat ?

Una frona grossa i bruta va contestar~.
- .~ han caigut elssacs damunt.

poder veure com,e'nretiraven els sa cs , Molts encar a eren plens, cosits
i tot~ perb d'altres es vessava el contingut Tet el magatzern era pIe

'. ,de fu.ngetes~ sucre;cigrons, arras, 1 els peue s enfonsaven en una ca-
tifa gruixuda de dos pams,

f . ,Es va trabar arnb la Roberta al set¡costat,qu~ pregunta?
COI!J, ha estat ?

La dona grossa i bruta, explica :

- Ha punxat un sac deIs de sota i els de dalt li han caigut damunt.
Ara els,homes havien aconseguit d'alliberar-la, pero la vella~

perqu~ era una vella, va continuar estirada sobre la capa de Ll.eguns
,

altres materies affimmmm aliment~ries, sen~e donar senJrals de vida. Algú
" ,va correr, pero tOthOfl rnirava la víctima.

Al cap d'un mome nt, 'la majOria s e".n van desinteressar i el cercle
der fer-se del t ot . lJOf'lé, eits.q uí, ],"hav í en auxiliada i mitja dotzena
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Universitat Autónoma de Barcelonade badoes es van que dar al eostat de la dona, la quaJBitiliOm~aqiUt9l es
reeobrés una mica. Uns filets de sang se li eseorrien per la barbeta,
i un h om e va dir :"
- N. m'estranyaria gue l'haguessin rebentada.

,
La varme va serrtí z- un ca Lf'red i rm ra la dona i els saos ap í Leriats

arran de paret. Gairebé t ot hon t or-nava a treballar de valent, sagna_nt
aei i alla les bmsses' que rajaven eom una font. u~ailet va deixar es-
capar la mei tat del eontingut di'un sae d 'arras, va l!1m.BlInihfuÚJrnSumnmÍl1I!l.lrl.Bflffi

lligar eleul que quedava i s~i'l ear:!:'egha l'espatlla. Molts utilitza-
ven aquest proeedirnent~ D'altres, perb, i també la \J arme i els seus,
duien eoixineres que anaven o~plint.

Van tprnar totes dues al oost at de la nar e , que no s 'havia nogu t

i eomtióuava fent rajar el sae de mongetes qu~ havia eneetat. la ~ar-
, me va'dir-li :

N flL'I •

.m BriJJ - Una dOl1a ha pres
,

8 sup Pero la mare, ara, no s'interessava per les desventures deIs seus
'l9hcq semblants i, .sense deixar de treballilIr, digué :

- Si el vostre pare hag~és vingut, hauriern pogut earregar més.
nosí sr Era una ,a.al11entaei6vana. El pare, ni ara que ja no existia -n í,

g sl.U ape ren ca d"organitzaei6 o d '.autoritat, no s 'atrevia a deixar l'aFlaga-
,~T tall que eseollí tres dies enrera, qua n mobili tzaren tots els home s
~Or ~ fina als seixanta anys.

~J El maga t zem e ont i:tjuavaemplen an"t-se, ear le. gent entraven
1 BH ~ feta~ Pz-op de la porta va eaure una altra estiba de sacs , pero aque st
IA cop no va arreplegar ningú i tothom torna a la tasca eom si no hagués

QJJ p'I9 passa tres. Enea_ra no hi havia disputes, p ero no era difíe il de pre-
G9'I~1 veure que eo~en9arien aviat, ear els sacs e~buidaven rapidament i a-

'1'100 s bans d'una hora ja només restaria J.'eseampall que eobria el terra.
lA - Agafa aquesta eoixinera !

Ja n'havien omplert una d'arrbs i le[ mong~tesforribaven
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tar l'.peradi6 de la maré i ella s'apoder~ de la tercera
Que hi poso ? Sucre o cigrons ?

La mare s'ho pensa un ~o~ent, sense deixar la feina, i decidí
- M6s val sucre. Si conv6, servirb per fer canvis.

Prop seu n'hi havia un sac que es desinflava lenta~ent
a l'e~tiba' per tal d'estirar-lo.

- Que no ~t facis ~al !

- No •••

.Es van gitar quan s'emportaren la dona, perb els homes encara no
havien arribat a l~poTta quan els distraguéren els crits que pujaven
del subsolo En veure el s.....eu mov í n s.....nt , la mare ordena :

Acaba d'ornplir !

A ella les .came s se li n" anav en i bu í da ra]2idament el cul de sac
per córrer cap a la rampa~ Estava terriblement excitada. Per a ella,
despr-és 'de tantes setinanes d'inercia", de gana i de frect, aquell era un
dia gran que no oblida~ia mai per vella que visqués.

'TIebaix pujava una fortor de bacalla Que regirava els esperits,

3'IHQ¡ ven. Alg6 va dir :
va veure com la gent procuraven fugir entre els badocs que s'apinya-

- Pel cap baix hi ha m.íL pers ones •

Potser exagerava, perh per damunt els caps va distingir el forrni-
gueig de l'entrada del local, i uns quants centenars si que hi eren. La

Q .sj"91 roateixa veu comenta :

.[1SJ
, .,

'Oll ri

a qoo No ~'esiranya que perdin els sentits, amb aquesta bravada.
BBOSq També a ella l'bfenia, perb no es va maure de lloc, mirant coro
9'1:U3J treien els gui s'havien marejat. Es va sentir una trencadissa de vi-

~ aa0~ dres, perqu~ a alg6 devia acabar d'acudir-se-li que al local faltava
ventilacl'6.3;)A -

(, Un hone, al seu costat, féu
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Se 1i adtegava, i ella li va sorrriure distretament.
O· . ~l, nOla .

Se'n va separar, tot d'un8 convenguda que l'individu anava a~b
segones Lnt enc j one j potser es pensava que estava sola. I quan eLl +an-
b~ es desplag~, com si tingu~s la ~ntenci6 de seguir-la, retrocedi cap

1 B on s'havien que da t .la mare i la ge r-ma__na ..
- Diu que a baix ~s pIe de bacall~.

La mare va moure el cap.
- No podem ca r'r-ega r- més.

tvn1 _ Tampoc.no hi podri@rl e~tRar. Hi ha molta gent !

lsD Totes" tres coixineres eren plenes 2. ve sse r i la ma re que,
\.- ra CON sempre, fins i tot s r he.v i a endut co.r-díLl, ara eome nca a lligar-

les. Després digué :
'Ioq - Aga f'ernerieuna cada una. :

.qssh Se les van carregar,perb en atanoar-se a la ~orta van veure que
slb l'havien tancada, potser perque no entrés ningá rlés, i que uns indi-

vídue amb p í et oFee al cintur6 feien retrocedir tothom cap als cos t-rt a ,
)v av - Ens ho prendrah tot !

.IT9Y Continuaven traient gent de baix, i se'ls enduien. La porta es
9(1 - ba dava i es tornava a t.anc ar merrtr e els l1oI'1eS'r-ebu t javen la gent de

fora i de dins.
La'CarNe es va fixar en la finestra :

,
...Hare! Roberta ! ·Veniu.

Sense abandonar les pesadas coxineres, van desplagar-se totes
tres· cap a aquella band~. n'altres persones havien tingut la mateixa

19191 pensada i s'enfilaven pels sacio Els hONes ~e les pistoles no deien
res, ;.om.s.L a119 no fos del seu gave rn. La NarehoI!lenta :

o

u
- Deu ~er malt alta, per fora •••

Perb va veure que altres drones saltaven al carrer i les van sw-



.' r Universitat Autónoma de Barcelonagyirsaps amunt. Una colla d homes s'havia reunit en m~Me~'~oomw@m,
perb a baix de tot, d'on espiaven. Una dona s'enfad~ :

) -- - Poca-cve r-gony e e !

Ells només van riure i corrtí.nuaren allí, a.nb el cap aLza nat, a
)308 la cacera d'un dits de carn quan elles aixecaven les carnes per sa1-
3 ~1 tar l'ampitde la finestra.
8 no La ~arme va paSsgr davant, sense deixar anar la coixinera. La
T - Robertaes subJectáva.'les faldilles amb una ma , com la mare, pero ella

va gambar despreocupadament, una mica excitada i tot, i va esperar
n-que sailitessin les q ue la precedien ..Una v eLLa no s'atreviap. la van
f\ treure ga í.r-e bé ' a empentes, ,ja que ara 't othom tenia pressa. Els de les

r8.d' r

arr J IV

.
'lDDEÓ

r.l r -, i::>

0., .

',pistoles podi en Ln t er'vení,r d' un moment al' al tre •
, ~ 1"Algu aboca -una raste11era de cul~s de sae, pero la finestra

ampla i les dones van continuar saltant. La mare pregunta:
,- Es gaire alta?

Ella a í.xecava la aarna pe r damun t l' amp í t, amb les faldillas for-
g.sament a mitja cuixa, i comtesta ,sensa girar-se,

No •••

Potser hi havia t~~s metres, pero ara no eren tants perqub un
mun t .de sacs que un borne i una dona an ave n enretiran t fo rmaven un
gra6 comode i relativament tou.

Va esmnnyir l'altra mmnm cama i, mentre la coixinera es quedava
dalt, va pe~njar-se de manA i es deíxa anar. A l'altre costat de car-
~er hi havia un petit ~rup de noíets de tretze i catorze anys que
feien comentarís desagradables, pero ella ~a girar-los l'esquena sen-

)B8n~~ algb el cap !

) (8:j1 Au !

Jea - La Eoberta va tirar-li les cOixineres, que van CRure sobre elA
1 altres sa.s, i ella les va separar rapidament p~~qu~ no s'hi conffun-
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gue ssí.n- Qnan va tornar a aixecar els u Ll.s la RoberJtIiYer~!ft~u~oedi.a.de~~~_
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ta~lepl capd~munt de la f í.neat.ra , i gairebé va envermellir en pe naa r
que ella devia haver fet les mateixes exhibicions.

Va ajudar-la a r-e dre c an= ee quan ca í.gué al s.u d avan t , i tut v

dues esperaren la Mare. Perb la dona no s'hi va venre aMb cor. Una
cota, darrera d'ella, pregunta arib Lmpací.ancí.a

-·Salta o no, sBnyora ?

Mo va saltar i, de~ de dalt, els adre9~ tot de recomanacions.
Crida

- Ja sortíré guan puguí, jo Emporteu-vos les coixineres.
En VBu~e gUe v~ci}.laven, insisti :

Ne u s en t r etí.nguuu.í Nomé s fal taria que ens les p r engue aa í.n, des-
prés de la feina que ens han donat •••

Se~n van carre&ar una cadascuna, al coll. A l'altra li van fer, .. .
. .

una orella, van ag~far-lé una per cada extrem i, feixugues, emprengue-
ren el ciami de casa., a l'altra banda de ciutat.



via- fer gaire, gue volessin el pont, i es van veure obligate a passar

el riu a gual. L'aigua fre da els va s o rprendre amb els seus pess ics

C0 acerats i ells van serrar les dents, ava noarrt, enfonsant-se en el cor-

rent, fins qu~ els arrib~ al baix ventre. Despr~s el llit tornava a

[q en duia una muda, va posar-se ~ns pantalons secs. Els' altres van buida
les sabates i es van esc6rrer els mitjons~ Se'le van haver

!.U posar encara humi ts, per no entre teni r-s e. i::labienque er-en le s es cor-

l~ rial~es~d'aquell acuTIulament de mig mili6 d'homes que, entre sOldate,

carrabiners i fortificadors, havie TI constitutt el cos d'ex~rcit que
lliura" i va perdre"la batalla del Segre.

Pr~.ticament, des de Serhs que venien fugint, molts d'ells ja sen

se armes, que havien abandonat per les cunetes de les carreteres, per

J¡J
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Algun oficia¡ .í.npac í cnt i desfici6s devia haver ordenat, no de-

pujar do Lcame nt 'cap a la riba.

Es van asseure sota els arbres i en Cirés, que era l'únic que

les voresdels camins de roda, sobre els solcs de les terres de conreu
que travessaren. :Sn Domenec, pepo, encara du í a 'el fusell i una

arrencada de les mans drun ca~~ver, i s'havia fet el propbsit de con-
'servar totes dues armes fins a ~arcelona •

.Anem ?

Van aixecar-se quan un altre grupet, TI~S ressagat, travessava a

frec del pont endeTro~at. No van aturar-se a canviar-se de roba,.a-

guells. Es veritat que, fora de les armes, no duien res més. Eren tres

xicóts pr í.msi de cara crena üa pel sol, i quan se'ls van ;reunir un
d'e118 deia
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Van esperar que s'expliqu~s1 i ell va assenyalar cap on hi lmvia
hagut el p ont , da r-rera seu:

- Afusellaria el fill de puta que ha donat l'ordre de volar-lo ! Que

po~ser no ho veuen que res 'no els at.urará i que despl'és la reoonstFuo-
ció 17haurem de pagar nosaltres ?

Tots 11i van estar d'aoord i proseguiren per la carretera polsosa ..

A barida ibandahi havia una bona qnantitat de vehicles abandonats,
"pero tots eren Lna'erví.bLee , avar-Lats o sense gasolina.

]losquejavaquan van arribar al poble. Portes i baLo on s eren tan-
eats com si tothom hagués fugi t. En Cirés va dir :

- Un ll~t bé el t~obarem. No s'ho deuen pas haver endut tot •••

e En Domane c L. en 'Giral t també eren partidaris de fer-hi ni t

1

:1

1 liavien caminat setze hores seguides, de vegades oorrent, travessant

q llaurats i~possibles gue els empresonaven els paas.

'1 - Dev eu tenir ganes que us enxampin! Aba n s del matlí seran aquí •.•
,0 En Giral t es moe t rava e.s:c~ptic :

up

':lB

as

No ho creo. Volen assegurar-se del terreny.

Un deIs tres xicots q,UG els havien acoDsegnit ta~bé es mostrava
"partidari del desoans, pero ele altres dos foren irreductibilies i en Mo

les se n'ana amb ells.. ,

S'endinsaren per un carrer6 JaR teral .i, arnb un roo, van truoar a

la porta de la prirn.e~a ~m oasa de la ~anDonada de sota. Els cops

eudiren en el silenci sense desvet1J.ar ningú. La porta, pe r-oj ena ma saa
, ,

solida per esbotzar-la, de mBnera que en Cirés, que era el més agil de,
tots, va enfilar-se per la canal fins al balc6, trenca els vidres amb

¡'11 un oop de pe u i després van sentir oom ba í.xa va l'escala .Pero no. eLs

3llr va poder obrir i'tornaa reapareixer dalt del balc6.

El xicot que procedia de l'altre grup s'havia allunyat i ara va
,

cridarYlos. Els mostra la finestra baixa d'una altra casa i tots pene-
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davallar pe r la canal havia ca í.gut i tenia la peJl de t.ts dos p81-

melIs escorxada.

:El poble devia haver qu erlat v cramen t aban +onat , car
del balc6 ni en aquesta on es ficaren després ne hi havia ningá aroagat.
També devien ,haver-s_e endut els ~agres queviures, perque no van saber,
trabar res dé menjar. Els llits, en compensaci6, teníen ~atalassos, i
ells s 'hi van es tirar vo Luptuoeamen t , renctit s i capola ts.

~arall, ja no em recordava que fossin tan tous - féu en DOM~nec.
Pero una ma ja e_1 sacsejava per l'espatlla, i aleshores va com-,

prendre cjU~S/'hav:iaad orm.it sense ni adonar-se'n. La veu d'en Gir81t
pregunta va ,!

Sents ?
Al lluny se sentia una remor gronxadissa que van identificar tot

seguit. Els altres també s'havien despertat i escoltaven.
- Ls prop d'aqui.~.
- Cal fotre el c~mp

El rellotge d'en Cirés, que erA l'ónic que en tenia, va in~icar-
-los que eren les quatre de la rna~tinada. Ell, amb l'oreRiliadre9ada, pre

guntava

- Voleu dir que encara hi ha algunaresist~ncia ?1

Ningá no va contestar i en la fosca no era possible de
pressi6 de les cares. Va sentir els peus que es movien cap a les esca-
les i els'va s~guir. Vari sal~ar novament pero la finestra Mentre en
Giralt es queixava :

Tinc, un verrtre més pri rn

,r.~
,
)8

)j-

"UJ Era inútil fer-hi comen tar-Ls, En silenci van eSMuny:i!:p-secap a la

sv carretera i, un cop més, reprengueren la fugida. La nit era blana,
trellada, i el~s avan9aven l'un ~arrera l'altre, ordenats al llarg de
la cuneta. ~n Giralt va preguntar al company nou
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No, Formava p·a.....rt d "uns oomandos , a la r eragu ar da feixista.
,

Tots van aturar-se, perque mai no n'havien S08pltat res, d'a~ue-

lles activi tats ji! Hen t r-e repreni en 1,,: na rxa , el x í cot explic :
M- Es natural que no ho esbombessin •.. Hecollíem info~ci6 i la

metíem.

Bonica feina !

N'han pescat molta. SGbre~ot despres •••

Encara com no t'hi has quedat, alla.

No, Jo continuo f~ns a ]i'ran<;:a, si uonvé e,

Pero Pr-an ca era mol tP-lunJT i de sobte tots van alentir el pa s ,

cansats j a davan t la perspectiva d' ac ueLl s llargs quil~metre s C]U

filerave~a llur o.avant. En J)omenec tenia ganes d'asseure's, pero va

dominar-les i es limi±a a canviar-se el fusell d~espatlla.

El dia ja s'afermave quan van d í s-t í.ng í t' un grupet de tres edi-

ficis aJjcaPdavall d 'un camí que s 'insinué\va entre dues reng l eres

br es , a la dreta de la carretera. En Giré\lt va sngeerir :

- }J ntser trobaríe. ai gun a cosa de rien j ar ..•

Van d ec í dar arriscar-se a perdre un qua r.t d'hora. El cami tOP1ba-

J va per darrera els arbres i en sortir a des~obert,la p rí.me r-a cosa que

van ve ur-e' fou el cotxe aturat a 'frec de pa Ll er , Dosp ré s els dos ofi-

c í a ls que sorti en de la casa, un a ma s í.a de paret s es crostmnades. _~s

q van aturar, sorpresos, i tots es ~iraFen Aleshores en Cires a~an9~
~

1 f í.ns al -c ct.xe ,pero un deLs o f'Lcí.acs ja crictava ;

{) - No el 't oqu.í.s !

30

sI

- Teniu gasolina ?

L'hone va fer que ,
sl,senss ganes, i tots ells es van moure cap al

cotxe, lents, peilJ'odecidits. Bn J)oI'lenec digué

- Hi cabem tots.

L'oficial v e molestar-se:
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Va fer un gest amena9ador, pero aleshores tot van sentir la v u
del xicot gue havia fOT~at part del~ comandos

Les mans quietes !

Els apuntava aMb la pistola i l'oficial s'i~Mobilitz . L'altre
, ,no havia dit ni fet res, pero nOMes era un tinent. ~l primer, aMb les

barres de ~oronel, va preguntar
, "Que voleu ?

Que ens deixeu pujar al cotxe.

No veieu q~ue si hi deixem pujar tothom ens quedarern a ffligca~i ?
Tothom, no. Els que hi capiguen. Hi cabem tots els ~ue som agui.,

, "
No havien r'ema rca t la dona, vella i encongida sota la manteleta,

pero ara van sentir laseva veu, darrera els oficials
- Deixa'ls pujar, fi11 meu.

L'home ~a avangat cap al palIer, amb l'altre al seu costat. En
.b d 1 t " tllarrl ar prop e co xe es va arronsar s espa __ es.

- Algú de vosaltres sap conduir com cml ?

En Cmrés no va fer-s 'ho dir dues vega des s'instal.l~ darrera
BV el volant. El tinent Bemblava vexat.

'19 BV El' coronel va abra car la dona', pero ella no pLo ra , Es va quedar
JJGV l1SV mo.lt quí.eta , mí ra nt el cotx e que s'allunyava. 2-1ots van girar-se a fer-
ID ~ 1J~a li ad é u , coro si fos la mare coraun a ,

JJj- S f1D1J ,En sorti r a la carretera" el' corone 1 va di r
[13 ;::1(f1- - Sou decidi ts, oi, ?

:8 o l'l - - Quin reme i queda
\;;

arretera endavant van comehgar a trobar grups de fugitius,' i
f'J alguns es mig,plantaven davant'el cotxe, perb en Cirés en&ondava en-
I ,8Xj-Ü. cara l'accelerador i els altres saltaven renegant. Du es vegades els
'38 ü:- ~ van dis{1arar, pero la Plajo ria d "homas an G_ven sen se armes.

o J l:'assatTarrega, van aturar-s-e a omp'li r el dipbsi t amb la gasoli-
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sata mirar eJ nivell del ~fquid.

En reprendre la roarxa, el coronel preflunt~
1 vosaltres fins on aneu ?

Bins on sigui. Si cal,. fine a Fran~a.
En DOBenec, sobtadaBent, va declarar

Jo 'em quedo a Barcelona.

~ots van fitar-lo, COP1 si 1i demanessin explicacions, i eJl va
contestar la muda interrogaci6

Passi el que p assí , cal que a í xb c orrtí.nuf essent cas a nostra.
1 tots van comprendre que volia dir.



'1

10

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats

23
L'oficial, moJt tibat, va travessar el passadis i s'inclina al

seu damunt. En veu baixa, pero peremptoria, va dir :
- Facin el favor 'de'pos2r-se drets. ~ aixequin el brag.

Aleshores la Marina es va adonar que entre el bosc de bra90s que

,l'oficial, que l'havia seguida, se li plant~ davant.

salqdaven les notes de l'himne nacionel, unes butaques ~és enlla hi
havia un x Lco t que havia r'et COr.:J ella : quedar-se assegut.

Despres es va mirar l'oficmal, que retrocedí mmmmmmmmBmMsemmmfumm
en veure- que tats dos s'aixecaven. Pero ella va sortir al seu darrera

.i camina cap a la porta, indiferent a les mirades que la gent li adre-
caven , Ningú no va aturar-lá ~ pero flllnriúlIbmrbrníb en arribar al vestíbul,

, ,- Per que se n va, voste ?,
- No és pas obligatori quedar-se, oi ?

!,;lfitava altiva,. sense por, i ve observar que 1'home flaquejava.
- No. Pero és un aete de pra-vocaci6. Vostes •••

Va espenar, sense treure-li els ulls de sobre, i l'home acaba
- Tots s6n iguals ! No es v.len fer cé}rrec que han pe rd ut ,

Ella, més que res amb la intenci6 de desconcertar-lo, va explicar-
li

Fa dues setmanes que hem tornat de Burgos, on hern passat tota la
guerra ••.

L'home va obrir la boca, i ella el deixa en aquesta actitud, Gai-
rebé secretamen t divertida. ,

Va travessar el vestíbul i sortí al carrero Aleshores ~a notar
l'havia seguida i ea gira, irada. Per~ no era ell; era el xioot que
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- Ha estat molt valenta.

Ella l'escruth, perb va comprendre que era sinc r, i s .'n va sen-
tir afalagada.

- Voste també.
,

No, jo no. Quan ha vist q.....ue 1I0ste .se n'anava, ja no s'ha fixat en
ningú més. Una ~ona 11i96 que li ha donat.

Ella va reprendre la marxa.

Perb potser pel que voste no es pensa.

- Només p6t ser per una cosa.

La"naia va explicar

No m'agrada que m'obliguin a res. No m'agrada de fer les coses
, ,

mes pe rq ue le/? fan elsaltres.

- Ó sigui que ••• .- .
~º - Sí. No tinc res contra l'himne, no sento cap antipatia p er ells.
'{ Ben al contfari.

Divertida, ob~erva el seu desconcert. Afegí

Voste, ás ~lar, ja m'havia pres per una roja.
- l'

El xicot ·replica

No 1i sembla que s'abusa massa d'aquesta paraula ?
No va contestar-lii tots dos fan fer uns passos en silencio

prés ell va dir :

- Confesso que m'havia equivocat. Tanmateix, és curi6s ••• Vull dir
11 que no n'hi deu haver gaires,com vost~.

- Com jo, jo sola.

Ell va riure, encara no refet del seu desconcert.
- ~s cIar. Tots som únics.

dJ1 - De ve ga des no ho sembla.

El xicot va tornar a riure, ara en un altre to, i ella va endevi-
~rf'1 '~ nar mes e nenys aproximadamentel que segu±tia.
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Potser.
B~ ••• M'hi exposaré.

- No valla pena.

Ell va dir

Potser havia d'ha ver comengat per presentar-~e Domé ns o }l'iglleres.
La noia va sonriure.

He de contestar : encantada Q

- Com vulgui. Es confirma, que no és una persona corrent, voste •••
Eila es va aturar i el noi va i~itar-la. Digué :

- Jo vaig Gr$n Via avall.
Tarnb~ jo, si no.li fa res.

Va tenir un moviment deSdeny6s que deIs llavis es trasllada a les
espatlles, pero no se sentia pas disgustada.

Vo s te mát e Lx •

Devia demblar-li que anava pel bon can!, perque va co~tinu~r al,.
...

seu costat. Va veure que es palpava les butxaques, coro si cerqll~S una
...oiga rreta, pero o no en duia o les havia acabades, pergu~ la ma.....

nar a so rtir buida. Va di r :

- Ne voldria que em confongués amb un impertinente Després del que
ha passat, m~ha semblat natural de parlar-li. 1 ara, no vull amagar-ho,
estic mmmmIDID5mm encuriosit. NV em vol d ir corn se diu 1-
- si. Per que no ? Marina Llobet.

- Llobet ? Co~ec aquest nom •.• Té alguna relaci6 amb el fabricant ?
- Es el meu pare.

Ara era ella qui s'encuriosia,i es gir~ a mir2r-lo •
...

q u e el e a....n e ix ?

No és que el conegui, personalmente Perb treballo en una ag~ncia de
allí •..

Va callar un a nií o a ab!'upta~ent , perb deap~és pregunta :
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- Ja velg que esta ben informat. Sí, va muntar-los quan ens en va~
IIUlm have r d ' ana r ,

Ell no hi féu cap comenta:ri i la l\1atina li espia la cara. M s a-

mical, digué
,'.

Voste, és cIar, no s'ha mogut roai d'aquest costat •••
No. OGm tothom~

-Com tothom, no. Si'haguessin vingut a buscar-lo a casa i nonés per
un pel s'hagués po~ut escapar, n. ho diria.

De ep ré s , una mica precipite.da, afe.gí
- Més val que no en parlero, d'aixb.
- sí, m'és val. Ara ja no.serveix de res.

Ella vaassentir, i tot d ;una~s. sorprengué d 'haver pa rLat d' aque-
lla manera ,c.om si ii d egués alguna cosa. Al capdavall eJa un perfec-9

,te d~s60negut, encara que li .hagués dit el seu nom i a que es dedica-
va ••• M~s ~~ va sorprendre, perb, quan ~e 1i van escapar aquestes pa-

l8 raules :
"-'Suposo que ara ja no li deura interessar de seguir el mateix camf .•.

Per que no ?

Va mig sOmriure
flli - l~rina sempre ha estat el meu nom predilecte .••



I[ _

'1 -

D-
q :UJ

o • o BV

iS1sJJ3'1

[JJ ,., -

[9er -

[

1Bh -

Uníversitat Aútonoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

24

Mentre baixaven les escales va dir-li
Mira que tamb~ ha estat un acudit !

Ella va continuar s aLba n t al seu da v arrt, i el n eí, va seguir-la
sense insistir. En a.rr üba r al carrer va veure que algava mihI!ll!U!q!l els
ulls cap al balc6, i va imitar-la. La mare havia sortit i tots dos van
saludar-la -amb un gest de la ma , Després e 11 aria per prosegui r carrer

, ,
avall, pero la noia s'atura i digué :,

Mira

El cotxe semblava sortit de la capsa i tot el cel de la tarda
d'hivern s'ernmirallava en el ca p ot verd c La r , Va xiular, sorpres, a-
ban s de dir.: ,0,

- Te l'ha comprat,doncs ,.....
- Ja t'ho havia dit.

Sotal'esguard probablem~nt admiratiu de la mare, van obrir la
portetao i e~ deixaren caure en é Ls encoixinats flexibles., d 'un verd
més fose. Ella. va pregunt 8.....r-li

- Vols portar-lo ?

- No sé si me'n recordaré •••

Perb es va instal.lar narrera el 'volant. Va treure el cap per la
finestreta i iorn~ a saludar la mare que continuava al balcó.
- On anem ?

On vut.guí s ,

Van baixar fins a la Gran Via i tombaren eap a la plaga d'Espa-
Quan enfilaven la carretera de ~ants, se li acudi :

- 8i ens deteni 8Jl pe r algnna cosa ••• No tinc p ez-mf s de conduir.
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xofer tot i .have r segui t el curs de 3. "a caderrí a , en t.o rner de Gu dala-
jara.

,
- No passa~~ res. T'agrada ?
- Es formidable. No pot negar-se que té els sens avantatges,aixo de

ser r.....ic !

Ella va riure i es repenja mé s confortableI2ent en el s e í en t , al,
seu costat. Aleshores en nom~nec insisti

Perb digues ; com és que t'ha passatpel cap de venir a bL*ar-ne
- }.Te ho ,sé..Potser tenia ganes de coneixer la te_ya familia ••.
- Ja veus que és molt curta.

'(\P- ,
Va claxo~ perque un carnió de gros tmnatge li interceptava el pas,

es desvia lleugerament cap a l'esquerra i va passar-lo.
Bé, i quina irnpressi6 n'has tret ?

- Es molt simpatica. 1 ero sembla que t'estima molt.,
- TIe vegades, ma asa ,

TIeuE haver-li donat forga disgustos •••
Ho .dí.us p els cabe lls blancs ? Ja va c.ome nca r a 't en í.r-cne de j ove.

Van pasear els burots i continuaren cap a Esplugues. El motor
e~~0Q funcionava com una seda i era agradable estar allí asseguti amo i se-
(1 a~11] . ny or de la maquina que obeia docilment les mé s petites indicacions de
:oV -

oH -
1

nO -

3 .tB -

la seva ma. Va fer
Li has donat una bona sorpresa T a mi, éQ cIar •••

La Harina digué :
- ·s,tota una senyora, ,

p~rque ho ha sabut amagar. Ara, falta saber
,

que deu pensar de mi !

No t'amoinis. Ja sap que avui les noies no SÓfl com en el seu temps.
El'trafic per la carretera era esc~s i va enfonsar el peu en l'ac-

celerador. Va dir :

m'haur~s de prFsentar els teua pares. Veurem la cara que hi
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Per que ? Quina cara hi han de ter ?,
Imagina't ! ]~l gran indusyrial Llobet i aqu e st pelacanyes que (;8

"\

diu Domenec Figueres •••
.,

In papa és no'l t c ornpr-ens j u • +s t í c segura que 1i agradaras. A més,
,.

I98 ja li he parlat de tu •

... Ja ho s é , 1 vas d í r'-me qu e reservava el seu jUdici.

) ca

Es natural, oi ~

Era natural, sí, pero. no per aixb podia evitar de sentir una

ta ang6nia. Les coses s'havien precipitat i ell encara no acabava de

veure-les prou clares_ Per comengar, la ~~rina era una noia bon xic

es t r anya ,

Va mirar-la pe L retrovisor i es va trobar amb el s eu eagua r d que
, '\.

li somr-e.t.a, Es 't oeíba a mirar-la f ranc anen t , admirant la seva cara fi-

. na i la mata de' cabe Lte' g ue li penjava 'cap al" esquena. Després els

1- ulls van reseguir la cor ba una Mica adusta del pit, ja que ella con-

1 -

tI - t í.nuava amb l'abric c or dat , i el fus de les c u í xe s , sota/el ve et í t , on

H - l'abri~ s'havia desplegat cap a ambd é s costats.

Fins on vals que anem ?

, '3 ni

/

b C.lSJ P

ovr -

•lA -

- Fins que en tinguis pr,u.

Va veure el camí que s'endinsava en§re als camps de fruiters, va
"'treure la ma p er tal d" advertir el e otxe tiue v eni a dar-rwra i féu girar

suaumrnt el volant. Les rodes mossegaren la pols.

... On vas ?

Perh. ja s'eturava. Ella es va erraulir cap a l'altre costat, con-

tra la porta.

- Aquí mat e.ix,

El paisatge no és pas gaire ineteressant •.•

No ?
,

Aband ons el volant i va esmu 13rir-se cap a la seva banda .



Per~ va endevinar que estava a la defensiva i, com altres vega-
sc, des, va" llambregar-la amb una rrí o a de sorpresa Pero ara ja f eí.a temps

que es coneixien i nofrs va deixar impressionar per aquella estranyesa.,
Allarga el m~m~EaaHmffimm bra9 i va passar-l~hi per darrera les

¡lb
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Va fer lliscar el cristall i ~'aire lleugerament humit penetr~ a
l'interior del vehicle.
- si ...

,
espatlles~ Ella no protest~, per~ tot seguit ~efugi la seva besada.

,j- - J:'eraí.xb t'has aturat ?

kV 3V - També p er afxb ,

[;tes Doncs ja podem continuar.

td r,,' 1

trfl: -

ti[ -

Ell va fer-li girar la cara que l'evitava i reposa e_ls 11avis
sobre les seves dents nues. Estava segur que ma1grat els seus vint-i-
tres anys encara no l'ha via besada mai ningú. La .i.larj.nava recular
una mic.amés i ell, gairebé burleta, li pregunta:

,
Que, quina excusa tena, avni ?

- Cap.

- };s estrany. Un dí a estc}s re1'redada i no me'l vol s ericomana r , l'a1-
tre et sembJa que esta a punt de sortir-te una pansa •.• No t'agrada,oi?

La noia no contesth, pero un instant després havia obert
i saltava sobre la pols del oamf , Va allunyar-se uns metres i mÉi!SJ11PUW9

~~~-' , .~ s atura de cara als fruiters mentre s'aixecava el coll de
Ell va observar-la des de darrera el parabrises, una mica

atent a la finor ae les seves cames sobre els talons a1ts~ A la 1'i, va
salt ar al seu 't orn ,

,
Es queda al seu darrera i, pasaats uns momente d'indecisió, va

passar-li el bra9 per la cintura. La noia protesta
0'1. No siguis tan criB.-tura !

..,.

! En Domenec li va ter fer mitje vOlta.
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C oneixem i encara nCBiJheted¡HI~itaihe.sar-
te mai COB ~al 1

,
No ser~ perque no hagis aprofitat totes les ocasions
Aix~ ~s el m~s trist : que no m'ha servit de res •
. Ella algg la ~ara.

- Es aixo, el que vols ?

- Ara, ,
s r ,

11 Va inclinar-se, car{no hi hav í a cap dubte q ue per p r-í.ner a vegada
C9 li oferia els llavis amb franquesa. Els hi va ~mBhrnmm préfler gRireb~

:fos

srUJ

I -

1 -

)

,
amb tiesconfianga, pero els va trobar blans i c~lids i, enardlt, l'en-

"llaga amb tots dos br ac ce , Ella s 'hi avingué un monerrt i d esp ré s tren-
ca l'abragada i abaltí la cara.
- T.ornem-nbs-en, are..

La veu li trem.lava, i ell va seghir-la cap al_cotxe ~ense ~ir
r-es , potser més d e.frauda t que al tres vegades, quan ens op sgava a rib la
barrera de les dents. Un gran Lnpu Ls fet de tendre sa id' eap eranca es

desinfla com si hagués cessat el vent, i va mi~-se la noia com si no
la oone gués ,
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Els munts de draps s'allargeven ar~an de paret, darrera la barra-
ca on vivia, sOl, ~onsieur Butol~ Cap al fons, on hi havia l'estable,
se sentia el potejar deIs dos animBls que aquell ~ati no havien sor-

1 i¡,it"i després va e rrtra r- en Josep amb la mula.
is - Bon dia totes !

:1 Les cinc dones que triaven van saludar sense girar-se, i la
~8 va fe r :

.A fe que si

,Tenia els dits c orn'eutifarres, amb el s panellons infecWts, i a
J':1 ningú no li es trabyava que gastés un hUNOr: trencadís.
3d En Josep vad,sapareixer amb la mula, pero i~ediatament torna a

, ,
9b sortir a la porta de 1" es ~ ab Le ,

DI - On ~s, l'amo ?

Encara nel'hem vist, avui.
On"vols que sigui? A la tave~na !

Deixava la porta ajustada, perqu~ la taverna era davant mateix,a
l'altre costat de, carrer, des ct'on po d.ía vigilar el local.

Ale~hores l'~milia va dir :
- Aquí el tens !

Venia f'r-e garrt=-se els bigotis gruixuts i negrissims .í , e ene.e salu-
dar les dones, av an ca cap al' es tabLe , Prop de la porta es va a i:;urar,
i, mehtre la Filomena s'e_ncongia al costats deIs muhts de draps, to-
tes v~n esperar.

,',

- Tu !

Féu un pas cap a les dones, indic ant la J:i1ilomona arnb la te .ta i
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Totes havien deixat el treball, i se'n va adona~r. oens~ donar
temps a la dona de replicar, afegi •

"\

-1 vosaltres, que f.~eu ?

Van reprend~e la feina,draps a la dreta, draps a l'esquerra. L'h
me s " encara de nou amb la n oí.a :,

-'Au, toca el dos! Vaig dir-te que no et vo Lia veure més per aquí.
Ella es va aiEecar, probablemBmt penedida d'haver escoltat les

, "seYes company~~, que li asseguraven que 1 endema ja no se'n recorda-
ria.

.l. ...

La. aria Teresa· va girar-se
.,..:..

Si ella se'n va, ens n'anem totes
Monsieur Butol gairébé va sO.!!lriure

Ah,'si ? 1 on ? A passejar la vorera a la Canebiere ?
Totes -van murmurar, sense atrevir-se a aixecar la veu, i

ren 't r í arrt draps. La Jt'ilomena'va sepaT:iflr-sedel murrt ,

N. us en doneu vergonya ?

De mome n t no c1evien saber a qui s 'adregava la Maria ~Ieresa, i
tots van esprar.

, ,
- Ayui ~s ella, de.!!lasera qualsevol altra de nosaltres.

Té ra 6 •••

Ca~d.i'elles no ignoraya que si ac om í.ad.ava la FiloMena era p erque
se li havia refusat~ La ~aula, pere, dissenti del que pensayen totes

- De que et queixes ? Saps que no podem anar enlloc, que no tenim
carta de treball •••

.Ler a",ixo abusa, el per-o
1"'home masteg~ :

.....1:erque veníeu ! Ningú no us demanava,
S'enrabia i va cridar :,
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8 per allunyar-s~e i descobrí la Filomena, qu' ericara no s'havia deci-

~: Universitat Autónoma de BarcelonaAu , t orne u a Ee panya , a veure .si -r= mé s b ons tr8i6~ad!HMETheS
de gana !~••

La Filomena centinua avangant cap a la porta, perb ella la torn'
l'

a aturar :

Espera't, que vindrem totes

~ Coro vosaltres, n'hi ba dotzenes. ~er treballar i per rebolcar-s'hi

Les dones no sabien qu~ fer. Ne havien repr~s ka feina, per~

d'e¡les no havia insinuat el més petit moviment per'aixecar-se.

Sorpren entment "
monsi~bmr Bu t ol ,

,
\ell recobra un bon humor que no li era gaire

' l'

~,Sou up gran bac6,

bitual!! Va preguntar-li :

-Quants anys tens ? Disset, divuit ?

Ne n'heu de fer res !

Qui sap ! Ets un petit dimoni i ••.

~$ desplagh,' coro si volguks examinar-la més bé En Josep, que ha-

via presenciat l'escena des de ~a porta de l'estable, avanga ara cap,
al pati i, sense dif res, va travessar cap a la porta ne fora~ Mon-
sieur Butol proseguí

- Mai no m'hi havia fixat gaire, en tu, és veritat. Ets una mica ma-
gra, pero ..•

- Doncs més val que continueu sense fixar-vos-hi, perque per a v6s •••,
ni així !

1~ungla del dit gros peta contra la ~ent, i ell va rimre. Anh"
,

dit. Va espantar-la.:

3!) ~ 1 tu, sus ! Cap afora ! Jl pasturar •••

"Ella va c6rrer i la Maria Teresa es deslliga el gran davantal

totes ,'es p oaa ven per trebalJar. l'lentrel'entortolligava, va d í r :
Veniu ?'

"Monsiuer Butol es gira, pero ara no va intervenir en res. Les,
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~ Es clar que ne venim ! Amb mi ne hi ha de veler res •••
1 arnb un c op d'ull Lnd í cava la seva e r po ra oaauda , e I.s d í t s in-

flats i que supuraven. La ......
aria Teresa sempro l'havia tractada de V6b

I~
pe re ara la tuteja ~

""-1 les altres que es furnin, oi ? A fe que tens esperit de classe,t~!
- Les mongetes s6n primer~

......t'era;ixo no a rr-Lbarem mai enlloc, pe r aix. se"ns explotara teta la
\

v.i.da spe r-que quatre maLpa rí.des eom tu •••
La dora va redre 9ar-se feixugarn.ent..

- Vols que et faci empassar aque~ta llengua bruta ?

Pero en veure la seva mirada encesa ne s'atrevf a tocar-la i va
quedar-se simplement al seu davant, perplexa~

- Son la gent co~u que. p errsetc.n CL,ue 'ti hagi negrers o oru aqu est

L'home va inteTyenir :'

~ Gompte,nena, "que potser seré jo qui et i'ara ca Lr a r ••.
- Ht6veu-ho! Un horne que per den miserables francs t'esc]avitza

panxa tova de Butols !

hores ~ieries i despr~s encara et vol aixecar les faldilles .•.
Va escupir i es gir~ :

Mo~sieur ~utol decidí
Que, veniu o ne ?

La q,-ue suz t í. j a no cal q......u e torni a entrar.
Les dones van aclofar-se contra el munt de draps i ella es va

quedar mirant-les ~otser dos minuts sencers mentre moósieur Butol
s'afilava el bigoti.

C'luantorna a parlar., la seva veu gairebpG era neutra, sense pas-

+ si6. Amarga, va dir ..
- Molt bé, ja m'he podia pensar. No ,se per qu~ m'havia d'exaltar m8ll!l.llr.l.

tant •••
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i, S en =e pre$HI>~ecál.ud2alít~avan
tal,s.ta el,brag, avan ca cap a la porta., Monsieur Butolli féu ob e:r-
var :

~ Aixo que he dit/a les altres n.~al per a t u, Tu pots t or.....nar enpr e
..

que vulguis~ Pero que sigui de nit •••

Va sentir la seva rialla grassa sense feYne cas, sense ofendre-

se'n~ Monsieur Butol n. era ningú, no existia.
~ . ~

Ajusta la porta al seu darrera i mlra amunt i avall, pero la Fi-

Lorn ena no l'havia esperada~En eanv í , va veure en Josep, el mulater,

que encenia una cigarre,ta/a la cantonada.

Se li va posar al, costat

¿'.Laria Teresa •••
.. . .

Que vols, tu '? -

Tampoc no 1 "hav í a tutejat OOi,. pere ara trobava natural de f'e r=h o

t.t i que- ell,. corn la .!;aula, li duia vint anys .. LFhoI'1e no va deixar-se

impre.ssionar pel aeu to poc amí ca L.

- H. has fet mo'L t bé , Ets cO'ra_tjosa •••

.....1 qu s '?

,
- 1 ara que fe.ra,s ~?',

Ell, sense contestar, li sortí anb una altra pregunta:

Es va arronsar d 'espatlles.

Buscar un altre monsieur Butol.

- Fin s que hi tinghis una aga fada •. '.

No va replicar, i en JOSep proseguí

Si ets oom em p enso , no faras gaire es ta da enlloco

Ella es va atura r

On v.ls ~na~ parar ? ~erqu~ tot aix. ho deus dir amb alguna inten-
c í ó j o í ?

si. M'agr~daria presentar-te unes persones.

Ya reprehdre la marxa, i ell la seguí.
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Gent com tu~ T'he sentit des de la porta •..
Qui s6n ?

,
Ja ho veurhs. N. perdras res de coneixer-les, em penso ••• Ets cte-,

cidida i els calen persones que no tinguin por •.• Ha estat molt bé,
allo que els has di±- de l~sperit de classe.,

Va 60ntinuar caminant en silenci. Desprás pregunta
S6n francesos ?
Alguhs. La manoria s'n espanyols; molts, catalans.

Ella gairebé ni va. reflexionar.- .

Mol t b é , Quan me -'ls presentes .?

Aquesta nit et vindré a 'uscar. Podras sortir de casa? Cap a les
nou ? ••

-Sí, quan vulg~is. 1 ara ves-te'n •
.- Fins a les nou,doncs.

,
1, se'ns e dir ad éu , va i f'e r mitja volta Ella es gira a mirar-lo

l.iÓ1o VD "
('V'égadai despré s va continuar ca Lmosa men t e 1 seu camf •
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26
Es V? inclinar i va recollir un Men8t de sorra amb

al óap d'un momen t ja el deixava es capan entre els d í t s Lnpa cí.ente ,
Aixo n. pot 'cotltinuar, aixi.
Qu1; vol s dir, així ?

, ~
Ne va contestar-li, pero en canvi allarga les manp brutes de

ra cE!P a la o u í.xa de 1a no í a ; ella es va replegar Lnrne d.í at.anerrt•
A Lt r-e cap?

Ell va dir
Veus ?

- Ja sapa que'no m'ag~eáa que em to~uis.
Se la va mirar, agressiu :

Pero ens he m de casar, o í, ? 1 que et pens es qu e far im, mí r.l/'lI'-no
e'Ls ulls t.ta la vida ?

Ella no defugí l'e~guard i les pupil.les se li aprofundiren d'una
-man ra estranya quan contest~

.,.
- Ja sé que no. Aleshores sera diferente

No ha sera ..Sempre sera c orn a ra , ts frecta, freda com un peix.
,

No és ~eritat. Perque ara no et permeto •••.Cap dona no ha hauria de
permetre, abana de casar-se.

Si" només fas aixo, no diria res. Pero •••
-'lo

Deixa penjar les mans entre les carnes i va mirar davant seu, cap
a la mar fosca.

- Sovint, tinc la im.pressi6 que et repugno.
-.Ja saps que no !

SUPQSO q-,ue no. Al cepde va LL, no s6c l'únic hOP1e que hi ha, i si
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Se li va tombar de nou :
Pe rb , .cori m' es times '? Aj_xo e el que en ca r a no he pcgu t aclarir.

Ella, sen se respondre, va desviar la mirad a carlals s lb dits que
joguin~javen amb un palet de acabaven de trobar. Va enllagar-la, pre-
ment-la contra seu.

Marina ....

Dlla va esperar, per~'ell insistí un cop més i aconsegu! de be-
sar-la ..Li hav í.a subjectat els bra cos i l'obliljava a cedir. La
pan t.e í-xa una mica, amb l'esquena contra la dolger enca:.rat~bia de la
sorra. Pero quan en ~om~nec li alliber~ el brag, va provar d'esmunyir-
se a despit de' l'altre. ma que la retenia, del cos/que pesava contra
seu~ ••

El noi va repos0r els dits en la carn, que trob~ gairebé freda,
i ella xiscla iráda
- Domenec, deixa'n No vmll ! N. vull !

,Va ensopegar amb els seus ulls, i aleshoreH afluixa l'estr tao
La noia va c.lpejar-li la ma, com per castigar-la.

- N o ets un o dona' normal, HRrina.
si que ho s6c, si que no s6c ! No ho diguis, aixo ! •••

La seva angoixa el pe rcudí eor endins, i tot d 'una va SI- ntir-se
adolorit per aquelia incapacitat que n. podia ésser voluntaria. Perb,
insistí :

:01 No, Marina. Si haguessis vists com jo, els ulls que posaves •.. Ara
ja sé que ••• Oi que no pots ?

,
Ella no replica; meticulosement, trem.losa, s'ordenava el vestit.,

I B El noi va aixecar-se, indecís, i avanga cap a I'aigua.
mihEllpBllmmlUmIlW.l enl1a, 'la taca f'oaé a d 'una altrajparella va obligar-lo a
desviar la mirada" pe r-q u e de segur que ella, fos qui fos, no era com,
la ".larina.
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Es va girar i ella repetí

- Domerié c •••

Retrocedí i es queda paLpan tat al seu dava nt , ,~llava al" rLRr IR

ma •

Has ~e tenir paciencia ••.

N6, Marina, no ~s aix\ ••.
"Pero se sentiR colpi~ per la ~umilitat de les seves paraules,

per aquell to de veu, gairebé implorant, al q....ual no estava acostumat.
(' , 1)'" í-- ol, omenec, s

~ Et fa por, oi 1

De spr~s va sacs'ejar e1 cap.

-No, tampoc noés a íxb •••

Li VR agafar el brag i, gairebé ferotge, li digué :

- No _comprens que 'en cal saber si ets una dona?

Prova d'explicar-se

- Vull dir ••.

Ella morI'Jola :

- Sí, ja h o en tenc. •.

- Tot .í. que ja ere tan t.a rd , van passar dos infants corrent, pere

després es van desviar cap dalt, cap a la carretera, on es veien les
"] torres i}luminadeA. Una d'elles era un hotel i en ])omenec pensa que

1 mws amunt hi havia el xalet deIs Llobet, on la mare de la Marina de-

via estar juga,nt al !'bridge" corn cada vespre, mentre el seu mari t co-

t men~ava a endormiscaT-se~ Quan els nois VRn ésser dalt, féu :

- ~:ornem-ho a provar

Va adonar-se que ella seguia la trajectbria de les seves mans,
"pere seguidament tanca els ulls. Va atansar els llavis als seus i ella

,
el deixa fer, senae aparent sObresalt, si bé una mica tensa. Sentí la

calida urgencia del seu desig i va fer-la rodolar sobre l'arena. Els
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closos. Sospira quan la roba cedi i ell va estar a punt d'obli~ar a-,

quells llargs mesos de frac~s. T.t d'una,perb, se ti coro s'encar arava
entre els seus bragos.

Es .•• horrible ••.

Va subjectar~la amb tot el seu pes, sense moure's, i li clav~
mans a la" sorra. En un noment d'inspiraci6, va dir r.ncament

-'Es ara o ma .í, Marina ••.

Ella sanglot1 i va rebolcar-se.sota seu_ Amb un esforg desusat,
que li inflava els músculs, va .rebutjar-lo gairebé freneticament i ell
amb un desencís profund que ja feia impossible tota reparaci6, cedi~
A jupi t al seu c oatat 1 va deixar-la plorar, bocatetr.sa, com s 'havia
girat, i despr~s sent! que vomitava entre les SBveS man~.

Quan va aixecar-seJ la mirada que li adre9~ era la d'una noia
. ~. . ,

coneguda de la qual algu ha p~ovat d'abusar al mange d'una carretera,
entre Qo.s lfiTIulJmmrh81 f'oscan ts ,
- No t'ho perdonar~ mai !

Amb els ulls_ va seguir la seva cursa platja amunt, cap on se
n"haviEm anat els n o í s , car a la carretera, ara totalmen t inctif!S'rent
al seu perde, Dar sabi a que ja n e es -torn a.rí en afeure mai més.

Cinc minuts despr~s, es va treure la roba i cor~egué cap al mar,
m~mmfummmmmmpmm ignorava si per purificar-se d'un c.rttacte sullador •
per abandonar-se al pOli immbbiff que l~esperava sota les .nes.
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despatx delsenyor Mestres i, entre les taules, travessa cap a

maqu í rra,'Ella ni va soMriure, car ara ja hi estava a co st.umada ,

Es 'va asseure i s'estir~ una mica les faldilles sobre els

c.nscient que les mirades d'en Baró i del vell Sostre s'havjen des-

plagat cap a les seves carneé. Va posar carbone, i.~olandeseB, centra

¡, .La maquina p va apujar el car re i els dit s ,agils, iniciarenpn. tecleig
seguit.

Era una feina moribt ona , i ara ja la' feia d'esma .:cartes, nbmi-

D nes, fitxes. De tant en tant entrava alg~ i aleshores feia una pausa

?I per preguntar al 'visitant qu~ volia i fer-lo passar, si calia, al des-

patx del senyor Mestres. Es cIar, gaireb~ sempre eren hornes i tats se

la miraven amb aquells ullets cobejosas i furetejadors detmascle que

27

Tots el~ ulls es van algar de la feina quan tanc la porta del

'n pensa en el llit.

[8 Arriba al capdavalJ de la phgina, ~a va estjrar i separ~ els

bons de·les holandeses. En M.rales· sorti de darrera la ~eva tauIa amb
un paper als dits.

- Em podries passar aquesta relaci6 a maq~ina ?

,S 'ínclinava mé s que no hauria calgut i no li mirava la cara,
n6 el naixemenf de la sina.

Ho necessites ara mateix ?
- Si pot ser •••

Es cIar q ue podia ser, per aixb era allf i cobrava un sou. L'ho-

me va continuar inclinat en dav aJ]t, ara ssn ss cap mena de justificaci6,
i ella l'esguarda.
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Pel cap baix, li ha preguhtava un cap cadafetmsna. Pero en Norales
era prersagur-ament calb i tenia el nas de lloro, due s cos e r. que s empr-s
li havien desagradat.
- El mateix de cada dia; me'n vaig a casa.
- No t'agradaria de fer un vermut?

Per si fas poc, no tenia gracia en la seva manera de,

patser per aixo mateix li va sornriure una mica, cOI'lpadida de la seva
,falta de ma esquerra.

Em treu la gana

1 L'Elvira els mirava des de darrera la s_eva taula, al fans de tot,
,

I massa Uuny per sentir res, pero amb l'esguard envejós que
9 tava cada cap que els homes s'entretenien fora mesura al seu costat.

A ella no solien adregar-li invitacions d'aquesta mena. Va preeuntar
a -Quantes ~bpies vals ?

, "Iq - AI;1buna nr h.í hau ra pz ou ,

Se'n va anar sense insistir. Mai no insistia; es resignava facil-
ment a -les carbasses. Si no hagués estat tan calb i n. hagués tingut
que L'l nas tan agressiu •.••De tata maJler:a, ara ja havia fet tara, hi
hav:iaen J nrdi •••

Va algar els ulls fins al rell~tge, subre la porta del despatx
a~ del senyor Mestres, ~ol.loc~ r~pidament ela papers a la m quina i va

disparar-se. Ja eren tres quarts de set.
y'lfa",

Fa Ltaven c í nc minut s per plegar ~tansava a la taula d 'en lvJ:ora-
allargar-lila rel~ció.

- Aquí ha tens •
..../ Bona n o í a ,

Ja n. es va tornar ~ asseure, sinó ~ue va adregar-s~e al lavabe,
,

es repinta cu ráeamen t els lJavis ne rrtr s es mirava les dents bl~n-
i juntes. Es ~a sOI'lriure amb una ganyota exagerada i, deeprés,
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a la gaLt a ,

La porta es va obrir i entf l'Elvira Va ter un co~entari banal:
- Un dia més .••

Potser sí, per a ella, ja que e~l dia devia acabar-se~i en sortir
de l'oficina" on treballava des d'abans de la guerra. Alib volia dir
que; '''pelcap ba íx., teni a vint-i-cin e anys '.Pero també en po dia tenir
trent~. Durant molts snys aparentaria els mateixos~

1 Va fer un sorollet indistint, a tall de l!lI!l.~ resposta, i es
dona els darreffi's~ocsa Ls Ll.a v Ls ,

- N.,es cansa, en Morales'?
;['1 - Per que ho dius o

~ T'ha tornat a proposar que féssiu el vermut plegats •••
A Va riure i tanca el pí.nta ;Lav í s , anb el.$ ulls 'encara,

pillo
si.

Pero l'Eivira volia dir alguna altra cosa, ho va comprendre quan
c orrtí.nua mirant-Ja per damun t l'espatlla, dar era m :~ alta. Alta i seca
- Ahir et vaig veure amb un xi1ot •••

red - No t~ res d'estrany. ~n Jordi.
- sí, en Jordi Guiter. Fa dies que sortiu junts ?

Ion Ella va girar-se, sorpresa.
3~ h - El coneixes ?

, L 'Elvira va indicar' que ,
Sl amb un movi~ent del cap, i afegí

- Es vef meu.
Sí, és veritat que viu a Horta

r - Dues portes més amunt rte casa. Fa temps que us coneixeu ?
No ho havia dit tet, pero parlava negligentment, ara inclinada

,
:7 endavgJ]t, mentre s/estirava les mitges. La 'arme obserVE! les seves cui-
~90 Xes magres i una mica peludes.
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vaig tornar a veure i, des d'aleshores ••• Ja veus, tres dies; quatre
arob avui.

L'altra es va redregar i, a la fi, pronuncia le8 parauJes que,
via haver estat pr-epa.rant des del principi !

Ja ho saps, que és Gasat ?

La.Carme es va tombar de nou cap a'l'espilli alga la roa fins al,
ironti darrera un ~nvisible cabell despr~s de la i.fa abundant. Amb un
esforg, va dir .:
- sí~/

Pero, va veure que 1 raltra~o s "ho creí.a, Nomé s li caLí.a mirar-se
els ulls, on s'aboca~a, inc~nfusible, tota la seva torbaci6. t~lvira,
de t ota- manera, li seguí el .j oc :

N. ,sabia per. qq1 ho havia dit Potser perque li sabia greu passar,
pOT enganyad a , o potser e'í.mp'Lem en t per escandaljtzar una mica la sova
csmpanya ; sempre tan pY'immirada perque eLs h ome s n. s 'havien entretin-,

)' gut mai a dir-li res.
- 1 així i t ot ~ surts ?

Es.va tornar a girar, cedint el lloc a la noia, que ara ha~via
t i-et la barreta deLs llavis d 'un portamonedes ja una mica envellit.

,
- Per que no ? Ri ha so~ti~ i sortiÉ ••• Rem fet amistat, ves,
- Ja entenc ••'".

Tamb~ ella s'adonava de la seva reticencia. Pero ni la preocupava,
,

Hi havia altree coses en qué pensar. En Jordi era casat i no li ho ha-
via dit ••• A la seva sorpresa disgustada s'afegi~ara.un altre senti-
merrt, d'excitaci6, corrfquanh om trave-ssa una barrera no permesa davant
la qual $18 altres retrocedeixen, porucs.

La company a l' observ aya anb la barreta a tocar dels llavis, pere
amb el la dits irnrlobils, i enfrontada amb aque lls ull s qu e ja la eondeI'l-
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nave'n, va cedir a la tempt8ci6 caner fins al final, dIMb~tt'Saol\H}~ttital!a
...-Tu no hi .s ortiries, anb un home caea t ?

- Jo ? No
- Per que ?

Qu~ et sembla'? Diu8 unes Ivcoses, arme .•.

Va mirar-la fitament i, enseriosida, com si f_s una reflexi6 no-
més destinada al. seu ús personal i que se li escapava per negligénaia,
va afegir :

Els cas~tstenen ,mes ..expe riencia •••
A l'Elvfura se li havisn badat els ulls i ara, tan estupefacta,

gairebé semblava una altra, més bonica~ Ella insi~_tí ~
No trobes ?

J "La noia es refeia, pero encara estava desconcertada, perque es,.
va desar la barreta $ense hayer-se-la pEssada p81s llavis. Es va
com cansada de mirEr-se-la a través de l'espill •.

-..tEtsd 'una lleugeresa ....
Obri l~aixeta, potser sense saber ben bé que ho feia.

- Jo ja he complert avisant-te ••.
....,Ella es despla9a cap a la 'po~ta, l'Qbri.

- sí. 1 gr-ac í.ea per la bona Lnteno.íó ,,

Va travessar el pa asadIs i salta graons avall, sense esperar-la.,.
En s o r.....tir al carrer va venre en Jordi, a+ur-at a la cantonada. Va
v~ncer una darrera i~decisi6 i somrigué. No, no 1i diria res. Seria
our í ó s de saber fins on es p rop oeav a d "ana r .••

:1
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- 'valor, oi ?

28

.- b 1" '", J:.r "'Va sortir a eure un g op d a i gua , pe~..r01 esc'1-'-abans d em{)as-
sar-se-ía,perqu~ semblava més carregada de clor que de costum. Pere,

,com que continuava tenint set, va baixar les escales i entra al bar.
- ~ere, una cervesa. 1 rapid !

L'hqme estava acostumat a aquestes urg~ncies del personal que
treballava a 1 "'.A:g¡znciaPublici t~ria lhbra i amb dos mov í.nent s ben
dinats va obrir l~ampolla i omplí el got.

- No me'n pa r-Lí e '

El líquid era fresc, pero no gla9at. 0e'1 va beure am~n parell
de glopades, es va treure una cigarreta, l'encengué, aboc~ els dos
dits que havien qu edat al cuL de l'ampolla i se'ls v a vbe ur e més lenta-
man t ,

Té

Va deixar ela "diners sobre el taulell i. sortí amb una llambregada

v

a les cames d'una noia que seia al primer tamborete
Al despatx ni s'havien adonat de ~afeva abse~cia. D'altra banda,

t.ts en~raven í. sortien coritin~ament. n Fibra era un horne cOPlpren-
siu~ L'dnic que volia era que la feina fos feta ••

"-Es va asseure a la seva taula, deixa la cigart'eta sobre el cen-
drer i va apartar els p ap ere que tenia dav ant , Va recollir-ne un al-
tre, amb l'esbbs, i es submergí en l'exarnen de les tfes ratlles pri-
mes que corrien verticalment, d'un extrem a l'altre, tallades per
I." aspirador. No tenia res d' original, ben mirat, pero nc/era assumpte
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Bl text. Ya apoder2r-se del llapis i estir' una q~~~~lQ~ aWM~

frase bren, si era possible. Breu i qu~ cOlpís. Es va que~ar refi xie-

nant, car un a~piractor electric no era pas una cosa gaire in~piraaorG.,
Va escrtíur e : "No faci c orn la sev a mar t,

••• .t

Algh el llapis i esclaf! la rialla Ningú ne va dir res; ~~
tets tenien els seus tics i estaven acost~ats als deIs altres.

Es va distreure observant l'individu de la cartera flaca que

bava de demanar pil gerent. Quan en Rucabade s'allunyh pel passadis,

l'home va quedar-se passejant per l'espai que hi havia entre la porta
i el taule;l, quatre metres escassos.

'11orna a concentrar-se en 1 'aspirador, amb 1 'íntim dé sconf or-t de

qui est~ segur de f r-aceaear; , Per que ,li havien de caure eemp re damun t

unes tasque~s tan amoinoses? F~u un altre esforg i,sota la frase

que havi a eomenca t , va. escriure : t!Yisqui amb e1 seu t emps •.. " Humo-

rísticament, afegí.: ',tino faci pols" ~ Va rebregar la qua rt í.L'La , la
"llenga a la pap~rera i vam~~m~9mmMmmmm~mro~a agafar-ne una altra.
"

La ciga~reta s'anava consumint al cendrer. La recollí i aspir el

fum; de reull, sense inter s, ()bserva l'home que continuElva fent v 1-,
tes. Despré~ es va aixecar per anar-se'n fin~ a la finestra~ En tornar
cap a la tanla, en GOflis insinua :

s - Potser que ~elefoni per les diapositives~ ••

Per qua~ ho van prometre ?
- Havíem de teni z=-Lee ahir a la tarda.

- Telefona, dones. Sempre s'ádormen, aquesta.

S'adoroia tothom, ell per corlleng~r.Un~mica exasperat, s 'instal.la

:~ de nou davant la quartilla enemiga. Un cap més, agafa el dibuix~ Ales-

:~ horeA' decidí que si gue era assumpte seu. Aquell dibui~ no an2va en-

1m Ll.oo , Feia temps que en Sucre era 'd'una banali tat que esparverava.

Bu Rucabado ja havia tornat i l'home que es passejava, en canvi,
d.es apa r'egu't , Pr'e gun t a :
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si.
Mentre esperava, va eabosear la seva manera de veure la osu en

un altra quartilla. L'escombra que a19ava un n6vol de pOls, manejada
Per uns dits aspres i revel~tits; l'a~pirador net i eficient, sostin-

, ./

gut per unes man s fines, de dit s jOves i manicura ts •••
El dibuix era ,infame ,pero traduia prou clarament el seu P~oposit

Va deixar-ilioen un costat i es qued~ mirant-lo, cercant qu~ li ~ugge-
ria. Es a dir, ja ho sabia, pero la idea encara era confusa. Li calia
una frase esdajent que ha materialitzés • .Potser•••

L~ vis~ta havia estat molt breu, car en' Yibra acompanyava l'home
fins a la porta. Va acomiadar~lo c~rdialment perb sense exagerar
amical del seu gest, con feia sempre No era un client, dones.

Quan va retroeedir cap al despatx, el seguí a mb la quartilla i
el dibuix d~en Su~re a les manso No va donar-li temps de tancar la

[ porta.

- Us volia parlar d'aDuest dibuix ••.
t En Fibra féu la volta a la taula i s'assegué. No sabia fer res
j- d emp eus , Potser perque els tenia' tan petits };n Domsn eo no hav í.a vist

mai ningú qu~ el$ tingués tan petits.
- A veure •••

1i allarga el dibuix d~n Sucre, sehse comentaris. L'altre va mi-
rar-lo i tot seguit aixeca l'esguard.

- Que ? N hi
n

,se ve ure res,
Es ciar; no té res. Es anodí.

En Fibra el va mirar de nou.
- El trobo correcte .Classie, sone e enfarfecs ••'.

.<..1 Suggerí :
mica antiquat •••

Als clients ja els .ag raca ,
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L'home plega els ll~vis, indec~s, i va deixar el dibuix sobre la
t au La ,

Qu~ us sembla aixa altre ?

ii allarg~ l'esbbs rudimentario En Fibra va donar-hi un cop d'ull
Ho beu fet v6s ?

.~
- Per aixb esta tan mal dibuixat.,

En Fibra recollí el paper a~b totes dues mans i va estudiar-se'l
ab.aDw de ~u+m:urar :

Escombra, aspirador ••. C:!'""l, ja veig, el contrast •••
Ell, assenyalant-les, comenth :

- U'nes man s velJes, sarmentoses, pe r indicar un altre 't ernpe ; unes
mans j oves , delicades' ••.

Sí, la idea és bona.

:Cs miraaltre cor/el p:d.oer d í.buí.x
1 Evidentment.

"'Alga els ulls fins als d'en Domenec :

- Ro podria fer el mateix Sucre.
. ,Ell s." adoria gue el CO'1 suJLt ava i a saent L :

- Si, és un bon dibuixant. Només que té poca iniciativa •
L'home li allarg9 els d.s papers.

v
- Ho deixo a les vostres fiqUe. Aneu-lo a veure •••

Es va interrompre per mirar el rellotge, i af~gi
~ Ara ja és massa tardo Aquesta tarda.

Es la primera cosa que faré.

Va separar-se de la taula i aVRngR rapidam~nt cap a la porta. En
Fibra el va deturar

Ah, i el text' !

Ser~.qüesti6 d'un momento De pri~er calia ac i ar.ír a í xo del dibuix.
~l dibuix c.ruanda la llegenda~
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una mica ir~f.solut personalP1ent, li agractav.a de ceP1pebsar els sen8
defe c t es amb les virtuts deIs s ous empl ea ts : una mí ca dp di.nami sme ,

de segure:bat en el propi trebal] •

Es va asseure a la seva ta~la, escollí parcimoniosament un altra
cigarreta, va deixar-la al cendrer, contempla el dibuix malgirbat, va,
agafar el llapis i! sense vacil.lacions,redacta el text :

L 'ASPIRADOR RIJ)ER RECULL LA POLS QUE VAN lJf:IXAR ELS VOSTRES AVI S

Ho ::rellegíLentamen t , a mi tja ve u , satisí'et. Es c La r que, c orn
sempre, li caldria traduir-ho al cas te Lí.a • Des del que equfva Lí a a un
segon decret de Nova Planta, tot s'havia.d~ fer en castella. Ell en-
cara no s~hi havia avitlgut del tot.

Va arronsar-se im.perceptibleP18nt d'espatlles i crida :
..

~ Gomis, vols telefonar a en Su~re que aquesta tarda passaré a veu-
re'l ?

1'altre assentí i dGspenj~ l'aparell.
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Raurilla assegur?t que el jove tenia la intenci6 d'invitar~la,

en fregar la taula va adre ca r=s e a 1'Eulal-ia ':

- Ero permet aquest ball ?
L':r.;ulalia, que no sabia d"11que no, es va aí.xeca r . Ella rest~

la a la taula, refus~ dues invitacions que no li feien pe9a i seeui

lesevolucions pausades de la parella.

En passar, 1'amiga v s omrí.ur-e-d í d.,ues vegades per darount l' es-

"patlla del xicot, i ella observa que vestia una ameri-cana impecable i

que tenia el cáa t eL', net. Des dels eeu s dies d-'inferPlera corieer vava

una certa previsi6 c.ntra els cabells massa llargs i les barbes sen-

se af'a i ta r , Quan passaren de -nou prop de la tanla, v~adonar-se que

conversavep ~niPladaroent.

Després d'aplaudir sense insistencia, distreta~ent, van avan9ar
E v l.

tots dos cap al ra c ó , pero el xicot no se'n va ana r , sin6~te, dret

arran de taula, mentre l'Eulaliadeia

- lVIatilde, et vullpresf~ntar en Domenec •••

Es van s emrí ur e i el xicot s "as oegu é al seucosta...,.t ~

- Si em permeten •••

- Balla molt bé ..

- No. Estic desentrenat.

Va ve re que la mí.r ava amb atc.nc í ó , si bé procu rav a des i nuLar=ho ,

Afegi :

- Voste si que té el sentit del ritNe

Ella va comentar
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Despr~s va riure per amagar que li sabia greu d'haver-ho dit.
L'Eul~lia, pero, no s'havia molestat.

- Sempre m'ha agrudat molt.

Els mús í.c s encetaren un a altra pe ca i ell espera uns rnor.errt a ,,
men t re so'rt í en les prineres parelL es.

- Vol que ballem aquest ?

Assentí amb el cap i va seguir-lo cap a la pista. ~ll va enlla-

9a~la discretament, amb les pu~tes dBls dits entre les seves. Van dan-

sar cap al centre, on hi havia m~s espai, i el noi s'inclinh una mica
sobre la seva orella.

,
-:8n realitat, jo a voste em s emb La que ja la coneixia .••,
- Em sembla que no.

- Nov,éE).í.nf'erm ara ?

Aleshores .va comprendre que no ho havia dit per ganes de parlar,
Q

cem tants, i va sepe'rF una mica el cap per tal de mirar-lo.
- si. 'Es a dir, ha era.

- L'any trenta-vuit ?

sí. ·Pero no el recordo •• o

Ell digué

- Es natural; érem tants ! A l'h.spital de Castel16 ••.
'\ :t •Va riure, perque s equlvocava.

N. he estat mai a 0astel16. No.em vaig maure de Barcelona en tata
la guerra.

'\Va veure. que no se l'acabava de creure,pero era massa polit per
manifest ar-ho.

, .

- ])oncs ha ur í.a jurat •.• }lotser l~mefioria em juga una mala pa ssada ,
." . ,

pero si no era voste, era una hoia que se li assemb~ava for9a. No té

cap/germana ?

- Yna, pere aleshores encara era una criatura. Ara tot just té .a-
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torze anys , i és pe rruque r-a , Mai no ha er-t at en cap hoW~~aald~Humanitats
Em dec confondre,doncs. Ha dit que ho era, voste •.• Ara j8 no ?

Vull dir d'infermera.
- Ah, no ! Des d'aquest any que s6c llevadora.

Ell gairebé va aturar-se, s orpr-e s.•
Llevadora? No deu pas ser casa~a •••
No~ Per que '?

- Nó ho ,se. Sempre m'havia ima[;inat que les llevadores eren dones ca-
sades.

Va riure
(jasades ,i velles '! Una n.o La tan j ove •••

- Dones ja veu.
"-Van passar per davant la taula i ella s'adena que l'Eulhlia ja

hi·era. Després la va sorprendre en bragos d'un x~cotbaixonet i de
cabells molt engomats. V$ tornar a girar-se cap en ])o~en8c quan ejl
preguntava :'

Hi vénen sovint, aquí?

- ~o, de tard en tardo I més que res perqu~ a l'Eulhlia li agrada mol
iÍ'lillmilh de ba 11 ar •

No tanto 1 voste,hi vé gaire '?

Es la primera vegada. El dillumenge,m'agrada reposar.

- A voste no ?

[ - Es corredor, potser ?

Es va dir que devia sentmr-se ve ram ent interessada, perqu no so-
n li~fer aquesta mena cte pr~[;untes. El,va esguarrlar fugagment, observant-

li el llag de la corbata. Era.una corbata de bona qualitat,com el ves-
q tit~ Se'n va assegurar amb els dits. Ell protestava :

- Oh, no ! .l!'aigpublici ta t. JJarre ra un a ta uLa , és cLar ,
- Deu ser un treball interessant •••
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a neixer la gente
Li va semblar que sc'n burlava una mica, i sornrigu~ sense dcwp't.

- Hom s'hi acostuna.
- Es estrany, per.o jo no puc acostuwar-me a la idea que voste •••
- N. ~s el primer.

Ja ha suposó.
·s van desenlla9ar mentre l~ música oessava. Seguidament es van

maure cap a la tanla i la Matllildeva sehtir la seva ma sobre la cintu-
ra, CON si ell la gui~s. Va mirar-lo i el noi sOMrigu~, sense treure
la ma ,

Quan es van asseure, va véure que l'Eu.lalia era dreta al costat
de la balustrada, amb ~l xicot deIs cabells engomats. übserv~ que
ser era dos dits I!l~S baíx qué la seva ~miga. En Domene c corn.enta~a
- Sembla que l'Eulalia ens ha abandonat.

1 assenyala amb la testa. La noia va donar-se que la miraven i
)

adre9a un somris, per1 no es va maure i, quan la dangH revrengu~,
dos es tornaren a abra9ar i van desapareixer entre les parelles.,
En Dom~hee li pregunta

- Vol qus. ins if1tim ?

No, Hi ha ma aaa gent,
1':11 es mig eMpassa e},

,
SOI!'trlS.

Me n'he d'anar, potser ?

Per I!1i, no.
va trabar-se els dit~. sota els seus, i 'el¡ de aen L'la ó sens enuig .

.u Al"eshores ell va inclinar-se
"uap pe r que he invi tat la seva amiga, de pri rne r 9

una noia bonica •••
N. die que no. Pero volia invi tal'-la a v ost e i, quan anava a~'er-ho,

semblat que em diria que no.
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Per que ?
No ho sé, una impressió ..• Aleshores ja eN s eribLava Que la rc'('ol'-

dava d'alguna oosa, pero no havia caigux encara(1ftlé p od í a ser la an-

f'ermer-a de IJaste 116 ••. En fi, m'ha semblat més fElCil invi ta.r la seva

amiga i fer~me presentar.
,

- 1 per que tant d'interes ?

Ell va fer un gest que abr~9ava el local d'un extrem a l'altre.

- En tot'a la~a la ••.

Es va repensar :

No, no li,ho dic. ~s penSaria que vull afalagar-la.

no, digui •.•

Li ho diré més tardo

, "Va. fer una pausa, 1 esguarda ben francament i afegí :

- Quan l' acompany í a Casa seva.

V-a retoTnar-1p~ la mirada, entre of'esa i excitada er la seva S8-

", ,
guretat, a punt d'acomiadar-lo. Pero ell somreia aans e Lnp o.....rtinencia

i, no hi havia dubte, era un xicot forga agradable que devia gnanyar-

se bé "la vida •.. Només va dir :,

Corr molt, voste.
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No estava segur si li havia so~rigut i es va girar a seguir-la
,

amb la nirada, pero aleshores es va adonar que tenia les carnes tor-
tes i va travessar cap al carrer de ~anuda.

Es va tornar a tombar, dav ant mane i:x:de la easa de rnodes ,
algú el tocaya pe} colze.

- Sobrequer !

El xicot tanbé el mirava amh un sonrís, sense retira~ la ~a.
Que tal,.Domenec ?

A despit de la seva propia exc Lan.ac í.ó , tan espontania i ar:lical,,

va sentir-se una mí.ea cohibit o, més que a í.xb , d.í starrt, corn si
fOS~ la banda oposada d'un abí-s que cap pont no tr-avesaava ,

- Mira, ja.h o pots ve ure ••.
Eren 'els set 8.nys aquells. L~abisme existia, no e~ra un ~roducte

de la seva imaginaci6, i era fet de temps i d'actituds.
- Hi be pensat sovint, en tu ... bstic content de veure't

Jo també.
Pero no ho sabia. Era una frasat una d'aquestes coses que es

diuen sense 'sospesar-ne la sinceritat. Va ad on ar-vee que en Sobrequer
s~havia· deí.xat el blilgo,tii que era: es pentinava d'una aJtra nane ra ,
amb tots eLs cabe Ll s .cap entera, sense cLehxa ,

- Que fas, ara !;.

Les frases s.naven desacordades. i, un moment, va preguntar-se si
en Sobrequer ja n. estaba penedit d'hav~r-lo aturat.

,
Pero no, al cap-
i tot. Am1fn ar-davaII entre ells dos mai no hi havia hagut res. Res

ronsament d'espatIles, va corrtes t ar :
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L' any pa ssat , a la fi ! V8 jg acabar 18 car rera d~ctvocat.
-Home, esta bé !,

Ara estic a Hisenda. ~rovisionalment, SElpS ?

Havia enr-et í ra t la m9 i ara\va t rnar a aLl ar'gar= La , gairebé amb

timidesa, sen se tocar-lo. Afegi

- Tena tard ?

No •••

Caminaien l:un al costat de l'altre, cap a la Rambla. Amb una
mica de r-e t a rd , maunriUhmIDm en Sobrequer va d í.r :

- Si no et fa res, t'acompElnyaré unEl estona •••
- No~ Jo content, home ,

Pe.rb de que }:lodiénparlar ?

- De man era. {J ue tu, al ,capda vall vas r-enunc i ar de fini ti vament ••.
<-Que dius ?

Als es~udis.i.
Si, ja h~saps. 1:1an passat tantes coses
sí, és oLar ,

Van desembocar a la Rambla de v analetes i t.ts dos van tenir una
inctecisi6 entre continuar cap amunt o cap ~vall.

Vols beure algundcosa ? Vine,' que fa .e.mel ve rmu t ...

u b' - 1aire e va arrossegar-~o cap a bar, an t~obar 0,08 tamborets de
costat, cap al f'ons , i s'instal.laren al tan.lell.

Vermut. Que prens, tu ?

] - Vermut s61~
A mi porteu-me o¡ives.

L'entrada al 10cil no havia as millorat la situaci6. Va recordar
:3 les tardes passades amb l'amic, quan en Sobrequer 1i feia coneixer,
~ darreres novetats en disces.
t - Enea ra .t 'agrada tiarrt, la mús ica ?
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- Naturalment.

(., , d S6 f" .01, enc2ra magra a. .n a .lc10ns Que n. es perden.

Vragueta 'ta, Ne podien dir-se res de subRti:.mciaj, car aque"'"''"1 , t

anys, e cm haviareconegut, eren naeaa pl ne d "a Ltr-os cose~,. Va t n í r
la sensaci6 que dins de breus rnomentR se separarien per no tornar a
veure's mai més. Si es trobaven de nou pel carrer, ja no s~turarien;
es limitarie n a saludar-se tot passant. Se'n va sentir una mica mo-
lestat, i per aixo comenta fera de to :

- O sigui que t'has enxufat •..
- Horns ! .••

E'L: ba rrian va servir--los el vermut i ells seguiren el seus nov í-,

, , 11" ,ments .fins que 1 h om e s a-,-_uny a ·cap a 1 al tre extremo Van beure
. ,simultaniament, i en Sobrequer p1ca una oliva. Devia trabar el siJenci,

inc~mo~e, car pregunta
1 deIs companys q~~ en saps ?

- No veig mai ningÚ. Les coseD canvien • T tu ?

~ampoc. En RamoQ
, ~lguna vegada_ Tots dos érem al ~er9 de Monte .T-

rato

Va ul1ar-lo, observant que en Sobrequer acabava d'adonar-se que
havia parlat més que no calia.
- Ja

Petser p erq L ~ se sentía tan íY\coID.?dec orn e Ll , el seu amic f'ou

capa e; de a eixar passar l' exc Lamac r ó sen se cOFlentaris,.
Qu v oLs dir, ja ?

Res. Que és natural.

En Sobreguer deixa el got sobre el taulell i, gairebé agressiu,,
féu :

, .Em condemnes, oi ? No ets ca pa c de ne ccne i.xer- •••

ne era propl d'ell parJ"~r d'a ......qu el La manera. Pero ara era un a1-



sI

JV

9 -

: JJ~

-152-
tre~ome, és clar, no Universitat Autónoma de Barcelona

1,.~ 1 Biblioteca d'HumanitatsauO_eHcent gueell havia conegu~.
Tothom ~s lliure de fer el que vul~ui.

- Com ho dius !

Es va inclinar més enda van t , freeant-l0, i amb un a duz-_,e Lna e)] i-
ta a la veu, pregunta :

- Ho sabies que van matar el ~eu pare ?
,

No. Pero no veig".
. ,En SObrequer no el delxa continuar :

- Jo mat eí.x vaig haver d'amagar-me, tot i que era una criatura
Ho sento.

No, no sents res.

Pe r-o sobtadament tota la seva agressivitat va esmicolar-se, i
un gest decebut amb les manso

Aban~ podíem parlar tranquil.lament. A~a •••

Es veritat. Tots d_os va~ escolJir i ...

El va mirar fitament i canvHt:
,

Pero digues ... Ne et sent s defraudat, ara <'? Es tot tal COp] ho eapo-.
raves ?

En Sobrequer va s2csejar el cap.

Ne. No a totes dues prgguntes. Sembla que t'oblidep que ens vam es-

tar matant durant prop de tres anys , que varn deixar el pais en :tmines,
desfEet•••

Ell, sarcástic, comenta
Ho he sentit dir.

Ro has sent t t dir •.. ~n fi, deizem-ho, que tampoc no arribariem en-
110c. P~rlem d'una altra cosa.

"-

En nomenec va acabar-se el verciut i després, amb el mateix to de
veu, pregunta

- Que opines de 1~situaci6 internacional?
~le'n burles ?
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- Veus com vius a la iluna ? Ara, al' octubre lt al n ovembr-e, les des-
mobilitzaran.

F~u una indicaci6 al barMan i li allargá '18 din1rs. Devia donar-
li un a propina, ja que l'home digué :

,
Gracias, senyor.

~ "En DOflenec salta del tamboreti en Sobrequer el va seguir cap al
carrero Es van atur~r a la vorera,on e~ll comenta:
~ Un fructifer canvi d'impressions •••

L'altre el Dir~ amb retrete
- ~otser podia haver-ho estat si tu hagriessis volgut.

s cIar; alg6 o altr~ n'ha da t~nir la culpa, oi ?

Vius ama r-gat ...

Es va sorprend.re de veri tat. No li ,semblavé~ pas have r donat aque-
lla 'fmpress Ló ,

"- T'equivoques. Ens beu ptes ~ot allo que podiA ter la v~da una mica
digna, pero' no hi h,a res que.sigui def í.ná t í.u, Els h ome s es moren,les
circumstancies canvien ••. O potser no ho craus aixi ?

- S i aix'O et fa fa 1i9 • •• S 6 c mé s re a lista, jo.
Van ~vangar cap a la plaga de ~atalunya, en direcci6 a

del metro.
,

- Pots~r sí. De tota manera, sera interessant tornar a parlaPHna,
qui,a vint-i-c~nc anys •.. si enca~a ¿om vius.
- Per que no ? 1'otjust p assar-en, una mica de la c í.nquant ena •••, ,

- T'oblides qu~ caqa dia hi ha més maneres de illGrir.
Va aliliargar-li la 'ma i agegí :

v

- Jo em quedo aqui.-Gracies pel vermut.,

" En Sobrequer encaixa sanse ex~es de fredor.
- Ens hem d e 't oraa r a v eu re , No hi fa res que p ensem

Ara v~s~ al carr8r de v aspA Eppera,q~e et donaré una targeta.
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butxaea sense mirar-la.

- Jo no m'he mogut de lloc, continuo a Viladomat.

aque LLa actitud tímida i indecisa de qua n s rhavi eXJ troba t.

- A reveure, dones •••

escal~s. Li seWblava qu~ raramcnt havia fet un gest tan defibitiu.

En Dome ne o va moure una rní oa el cap i despré s es gira eap a les
,
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,

El Qages va ajudar-les a en~a~ar i pesar, pero sabien qu el

transport fins a la car~et~wa se lrhaurien de fer elles, com sempre.
,

La Trini es va.treure un feix de bitllets de la pitreta i els co~pta
,

sohr e eLs sacs que la l.Jlui¡3alligava L'ho.I.'le,guarneu, con errt.a -:

Per aixb feia tant d'embalum ! Ja em preguntava jo .•

- Noks he u de preguntar res ~

Va allargar-li els dinero i digué

Mireu si estab~.~.

L'hone, entre la pitreba de la noie i els diners, va decidir-se
per aquests da r'rera i es. 'posa a e ompta y.....1 Os •

sí, mo.I t bé.

La L,ursa h~via acabat de lligar i ve dir

- Vaig a buscar el mammmmmw carret6.

A 1 'entrada de can Ripoll n e hi havia ningú, pero la po rt a era

.berta i el petit veh~cle' al fons. de tot. Va agafar-lo sense dir res,

perqu9 ja havien avisa t q ue se "n s,ervirien, i el f'é u c6rrer carrer/en-
118.

El pages se n 'havi a anat, pe r no haver d' ajudar-les a carregar.

Au, .no ens torbem, que haurem de ter doa viatges. 1 després encara
hi ha les llaunes.

van
Van ~stibar els sacs i els subjectaren amb una corda. Seguidament,

atansar els que qUedave~& la porta, perqu~ el segon viatge l'hauria

de feruna d "elles soLa ; L" altr-a es CJ ue c1ar"i'~vigilar la ne rcartez-La.

-"

Van tomba jo pel cam.í que paas ava davanf del cenerrtar-í i, una

vara del carret~, s'inclinaren enrera per tal de frenar/la cursa en el
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nyer en entre eLs rocs, aten-t es a les r'oder-ee p nof undes d' on els seria
dificil de sortir.

Van aturar-se al lloc de cost um , Gairebé a cent mct r s d j ~_\

sJ

retera, i descarregaren darrera els arbustos i moreres que di 'muJa-
1 " d 1rien a presenCla e s sacs.

08

- Et quedes tu ?

La ~rini va indicar que si, ella va girar el carret6 i se~es eI!l-
prengué costa amurrt, entre les' dues vares. Dal t de tot de IR pujada s s
va aturar ~, amb el dors de la.ma, s'eixug~ la suor ~ue li xo)ava el,

rr-orrt, Va r-ebu t-ja r -un ble de cabells .r ebe Ls i, reprenent la na.rxa,
,

tomba cap a l'arcada~,

El pag~s nO.havia ieaparegut i en tota la ~laceta no es veia
gú ..De ve ga de s a.lgutittlOl;els ajudava, t ot f'errt=hí. br-onet.a, pero avui
t.ts eren al camp. Va anar est~rant els sacs cap al· carret6 i, amb

J • •

mans i. genoll~, els enlair¿ fina a la post. Després va passar-hi la
corda, va eixugar-senovament el front, la nusa per davant i dsrrera,.
i va aixecar les vare3 que reposaven sobre les pedres.

Pendent avall, el pes de la carrega se l'enduia, pe~~ ara ja,
una certa ex pe r í.encí a en el ma ne í.g del carret6 i l'inclinav2 d'una a
l'al tra banda, zigzague jant pe¡ camf , La ~lrini s "h aví,a assegu t sobre

L: la pilera de sacs i mir~':vacap a la' carretera ..Perb encara s"haurien
d~8sperar m~s d'una hora.

Ve ajudar-la a des car-rega.r , amuntegaren els sacs ben junts i la
Trini s'apodera del carret6.

- Ara em toca a mi.

Seopre reten uh vtatge cada una. Ella es va asseure al mateix in-
dret que havia ocupat la seva amiga i va anar seguint la seva rnarxa
pendent amunt, .f~ns que es f~u fonedissR dsrrera el cementiri .

...
Aixeca les 'carnesi es va treure les sabates, L'esparadrap ael,
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ga enceteda pel contrafort. El va subjectar de nou, pero continu,
calga, amb les carnes penjant, fim que al cap de vint minutA va veure

I Va ca19ar-se amb un sospir i sorti a ajudar-la. Les llaun ~ eren
la Trini gue r eap reixie. al caj.damnrrt de la pujada.

T més manejables que e1.'3 sacs i, d'altra banda, nomé s pe sev en vint qui-
los ..Van afrhlerar en 'un costat i la Trini se'n torna costa anun t a
deixar el carret6.

C/.
r~ Ella es va desplagar fins EÜ pou , al cost(t del qua L hi havia ~
;v 'IZi'l.:D l'abeurador pe La van Lrna Ls , i es renta la ea ra i les mans , Després
.1 s'assegué alli a tocar, sense eixugar-se. Perb era més cbmode sobre
~ els sacs i, al cap d'un moment, torna a desplagar-se. Es descalga per

segon c'Op i repenja les rian s cap enrera, a mb tot el cos projectat en-,
dava n t ,

La Trini va baixar i se n'an~ directament cap a l'abeuTador. Quan
va haver-s e rentat ca na i bragas, es va treure les sabates i hi entra

)Q de peue Cer:t si fins á Le sho res no se n'adones, féu
.Í - Ud , que freda !

Va acariciar-se els peus i les carnes amb tot d~anades d'aieua i
,

.JJ aleshores s "eixuga amb e1 'mocadar. Va sa1t ar a I ros t.o Ll , ja caLcada , i,
" r '\avanga cap als sacs, prop dels quals va aturar-se.

- Tu !

. 'Ella va seguir la seva m.írcda sorpresa i canv i.a

la T . .. 11 la. rn 'a . 1 l' 1 t d t - .rlnl JB a_ argava ~ u 1 ve. pa~par-_l e_ ven re per amun • La ml
"e- ra, interrogativa. La ~Juiaa va fer :

Si.
- De qu arrt ?

Quatre mesas. :Cncarn es nota poc ,

La ~rini va preguhtar 8mb naturalitat
de gui és ?
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.... Uníversítat.Autenoma de BarcelonaNo arriba a arronsar-se d'espCltlles,pero inicia e~li~" unJ)~~prés

va tmrnar a reIJenjar-se enrera, perqu~ ara ja no 1i calJJ-~af'laear:res.,
- No ho s~. Bm penso que d'aquell r02 del tren ••. Tarnb~ tu ...

L'altra es defensa:

La Trini no cüntesth~ Va ajaQar-se al seu costat, amb un bra9

cap, ev í tarrt de fer caure el pe s del seu oos sObr~el ventre ,
La sacsejaren i, remotament, algú féu :

Ja s6n aquí !

Era la Trini, ~s clar~

Brandava el cap, co~iserativa«

Dones mira que ••• El teu pare a la pres6, la teva mare a l'haspital
i tu prenya da

n. va reaccionar i l'al~ra, mentre s'asseia, digué :
- Ja ho~ap en Raman ?

No h o sap rrí.ngú , encara.

a .i;:a~lraj~~ieosp.ír-a i va canviar -de posici6, estirant-se. Ara ~
~#¡;;¡,4'tetiI egd'MiC>.

- Non~s et podia passar a tu, aixb.

Ya callar i ellQ clogu~ els ulls. Estava cansada i tenia son~ Ya

pensar en els cinc C]uilof'letres,que els sepa rav en (le @ervera, en 1 'espe-

ra a lrestaci6, en el viatge ,en un tren tan ple que potser ni pOdrjen
seure •..

Em sembla que' dormiré una mica.

- Si que han fet d'~ora •••
- D ....hora ?

s: de.
Aleshores es va ad.nar que era ~ nit. Devien haver pasaat pot-

,
ser un parell di'hores. Mira cap a la carretera"on el carrí o maniobrava

per entrar a recu¡ons. liavia apagat els fars, per~ la nit era cJara i
podia distingir-se bé ia seva alta silue_ta fosca.
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a veure que la 'J:rini e orria p '31 rosÍJoll i beixav$ibtiP~c ni!}~via

,
saltar al ma rxa peu j' pero el carn í ó no s "a tu r-a, sinó que va continuar

,
entrant lentament, fregant les branques de Yprn. qu e es dr ecava pI' p de

l'8beurador.

De sobte, la remor cessA i, en el silenci del motor apaeat, va

sentir-se ilimm~mmmmmdpmNnml~espetec d'una porta. Una veu, la d'en Ra-
. . "m6n, el seu germa, digue :

- Au, de pressa, que venim retardaLs.

La Trini féu

- GairEibé mitja hora Que us ha passat ?

- Hem hagut de canvi ar una roda.

La veu ja era.propera i dues siluetes es retallaren sobre el

t o'lL, Va aixecar-se i en cJauI'le, el p romes de lalTrina, pregunta

- Tot bé, vosaltres

1 en. Raman :

- S om-h í , L, uLs a..!

Va sentir la r~mor de ~es caixes que la ~riui despla9ava. S'havia

enfilat al caÍnió i feia lloc per la mercacleria.
,

En Rim6n s?bjecta un sac, va inclinar-se i digu~

~ Ajuda'm !

L'nn darrerE' l'altre, sobre l'esquena, van anar car-r-egant

al carrí ó , on la Trini 't re ba llava eom un hcme, Després s "h í ve enfilar

en ~auI!le i van sentir que tots dos r'e í en , sense deixar de 't r eba Ll ar ,

Ella va aga@:ar dúe s llaunes, seguida del seu germa , Les aL'_argaren

~~ .

:, Haví.a relliscat cap aterra i ella l'enrotlJa per projectar-la se-,

p bre el cami6~ ~n cJauI'le la recolli i va saltar cap a l'altra banda. ~n

Id Ramcn j a ava.ncava cap a la cabina.
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La Tri ni ea1t a a1 seu eo st at i e8 van quectar eJI~i~l~t~!~m~~j~?~yt-

me acabé s de sub j eotar la corda. Al cap d'uns ncme nt s sentiren els

peus que es deixaven caure a· I~altra banda i el xicot féu la volta al

cami6.
,

Ll.astima que n. us pogue m portar .••

El van seguir fins a la cabina i després cap a la cart -,t~r-a , on

el vehicle va sortir anb els fars apagats .. .La pols que aixecava les

de posici6 es van anar allunyant.

cega un momsrrt, mentre ells els cridaven ad éu , i aleshores els Lr uns, .

Apa·, no ens adormim, ara !

'"1 la L-uisa, en sil enc í , trota darrera la seva amiga que ja ef'1-

prenia la bre~ pujada a bon paso
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El 'pare de la l'.latildeva ó e í xa r canre el seu dos de bastons

el 'dos d 'espases i r-ecollf fins al n ou , Es gir a fer'-li 1 'ullet
,gue :

Una mí.ea l!lés?
Ja agafava 1 'ampolla i li servia una al tra copa de conya c , La se-

va dona ho aprofita per apoderar-se d'una carta que no li corresponia,
perqu~ sem~re que podien es feien trampes, pero en DOl!l~nec, que ha va
veure, preferí callar.

Va beure pausadament, amb el cap g;irat vers en j\1agíque llegia
al e.•st at de 1 a f í.nest ra ..Era un x í.cot Lmmeris i taci turn que aque 11
any -en t.r-a r-La en lleves, i .La seva corpora sempr e el sorprenia una r.li-

ca. Després, distre tament, esguar-a les pare t s , plenes de 't aqu es d 'hu--mitat, brutes, car feia molt de temps ~ue no havien estat pintades,
cosa estranya si es pe naava que el pare de la ,I.1atildeera, pr-ec í sanen t

pintor, i que exercia l'ofici pe L seu cortp te des, de l"aeaeament de la
guerra ..Així'li h. havia explicat duraniuna de les seves esperes, una
tarda que la ma_r€ no tenia ganes de jugar al cau i ells dos s'entre~
tingueren x~rrant.

La ~aura va sortir de la cuina, on havia estat fregant els plats,
,

i deixa elscoberts al bufet al!lbtot de gestos rapids, gRirebé preci-
pi t.at s, ca r t'enia pressa d "ana r--s...,;e'n.La J.·J.atilde1i havia dit que
també fes te java, si bé d 'a...,ma€3at deLs pares.

Es van sOTIriure a través del mirall, un d'aquests somriures una
mica pOc&6oltes que la genr s'adrecen quan les mirades coincideixen
sense propbsit, i en Domenec torna a desviar la seva atenció cap al



:~1 i'r

f) "- D sOD
"-. GSJj.

o.tri BaU

'ss .81,

olÍ B .o fl 8V

9JJ ,YIsq..
': ":J'Iq ~ 9'LlJ 3\T

) j-G j- (3 o D 113

x.t A

'fJp

JJ......... s~C

-162- B
joc', que proseguia sense fatigi. Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

"La l'latilde va fer petar involuntariament la porta d 1 s u dorJ'lÍ-
" é' .tori i entra tota enpo l.aí n ada , Sempre hi a nava , .8 c La r , pero t"., ctill-

mcnges s'hi errt r eten í a m s jue d c o stum lnl v e examí n l' .1 v'btit
escotat, la faldilla de vol amp Le , .í , sense adonar-'Mlt',eJlretira una

mica la cadira de la taula.
Ja estic. Quan vulguis •••

Va aixecar-se i en aquell moment es dispara al timbre del tel fon,,
al vestfbul. Hi acudí la r'la...,tpixaHatilde. Per la porta va venre que

deixava el POrtamonedes s.bre la tauleta i s'at nsava l'allricular a
l'.rella.

- ])igu.i?

Instintivament, s:arranjava el cintur6, ample i llustrat.
Sí, ~o na t e ixa .

Tots van. escoltar, fin~i to~ els pares, sense deixar de jugar.
- Fa estona que han comen9at ?

El pare, en veu bai~a, digué :
- N. sé qu~ m7hi jug. que. us e sguet-r-en l~tarda.

Ell va moure el cap, atent a les paraules de la noia.
- Ha trencat les aigües ?

~amborina amb els dits sobre ¡a tauleta, asqentint ara i adés al
li deia 'la veu de l'altre extrem del fil. Va concloure :

Si, probablement ••• Ara vindré.

/ . des de damunt la tauleta.'C> (~ nx.r Sr) 1

Va penjar i entra de rrou a¡ I'lenjador,.sense recolli!' el pcr-tamonc-.,

O"" 80C[

" ..- Bm sap greu, pere sBf'lblaque hi ha feina.

Va encaminar-se a l'hahitaci6 que li ieia de c.nsultori.
Vaig a recol1ir tot . "aJ.xo•••

};lJ, una mica indecís, la seGuí
rp' . d L- - aJu .ar~.
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,Entra da r-r e.ra seu i, negligen t.nerrt, va aj usilmiveüsaatAp@l1Qma~c\:H!.na
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peu. Ella s'havia aturat i, d'esquena, recollin els guants de cautx6.

Va enlla9sr-la per darrera, a l'altura de les n~ues, i d .sp ~s

eamuny í les man s c os amunt i la féu girar J e ntene n t , Va tJ Obhl:-~) anb

tembar-se del tot.

"els s eu s llavis, calids i amorosos, que c orr-es ob í an s ens e re ervea ,
]espla9~ de nou les mans, par acariciar-li els pits,pe~o ella acah~

- IVIatilde•••
Va tornar a besar-la, ara encarats l'un a l'altre, i despr~s,

quan se separaren, .ell l'esguard~intensament, amb retret •
....Sembla mentida que •• "

Ella el va entendre a l'acte i, sebse donar-li temps d'acabar,
digué :

Ne ho sembla gens. Ne obltdis que he vist maltes M~S coses que
majotia de noies.

Aixb tenia la culpa d2 tot, i era in6til lamentar-se'n. Non s
féu

- Ets tan apassienada,quan vols •••
"'- Sempre, Domenec.

Pe~\ ell no n'estava· tan segur. Va fer un gest faatiguejat i
pira . ,. .

- 1 ara qquesta visita •••
La neia es va separar i recoll! un davantal. Amb els guants, va

ficar-lo a la bossa que sempre tenia preparada.
Que hi vol s fe r ?

Vasubjectar-la pel muscle i ella, rnrnmwmrnarnm aMb la cara a19ada,
iIuhm m.Eum~flIhJÍl·liféu un pet' rapid i 11euger abahs de separar-se. Va
travessar cap a la''porta\i en Domenec la seguji, Mig ssper-anca t , cemerrta

- Pot er és una falsa aLaz-na •••

~fo hn crec paso Fe nou dics que ha acabat el conpte.
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On és ?
Al carrer de Wel'tington. P~s ac ompany ar-rn/jrí ,

Van e crt t r al men ja dor , on ara nOM'S hi havia c) s r1"",OS v 11.. El

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

pare va a Lc ar els ull s de le s ca r+e s i ls mira, ga Lr hé COP¡¡Ü eru t í.u,,
- Gangues de l'ofici, noi !

Bromeja :
~ No m'hi hauria~as casat, jo, amb una llevadora •••

La mar e va s orrr í.ure pLac í.darnent
No el desanimis, home.

,Van riure tots dos i ell hi col.labora amb una rialleta que no
passava del c oTl"; La J.J.atild·e,al vestítml, recollia el portamonedes.

Ens n'anem •
Els adéus van escalonarese i ells dos sortiren al repl~, fose

coro de c.os tum , Van baixar l'un al costat de l'altre tet i l'estretor
q.e~'es('ala, ell amb el bra c passat per l'espatlla de la n oí.a, Al re-
pIa de 'sota es yan aturar·i el noi la premé contra seu.

P.t s o r....,tir á 19ú•••

N. ho puc evitar. ~inc tantes ganes de~u..••
Va deslliurar-la i proseguiren escales avall, enc a.z-a en Lt ac at s ,

'"En abocar-se al carrer, ella exclama :
Plou !

-S6n qua t r-e gotes.
Era un espurneig invisible i peres6s que ben just si humitejava

les llambordes. Així i tot van c6rrer carrer Maria Aguiló amunt, per
s.taels balcons •

- A veure si ara no trobarem cap.taxi !.~.

A la carrétera van aixoplugar-se sota una portalada.
~- 1 ara que f ar'ás., tu <;Jr

- Que vals que faci ?

Es precipita endavant
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an bave~ de travessar, ja que el cotxe venic dp la banda de Ba-
dalona.

- Veus si ben tingut sort ?
bs van instal,lar al seicnt i ella dona j 'adr ~'a é1J xofer. La

pluja semblava amb tend~ncia a aug~entar i ara els fils agote~lats es
precisaven. Ell rnmmrnémmm~Bmrnmmmm decidí:

~ T'esperaré. Si veus que v~?r llarg , surt a di~m'bo.
- D'acord. Pero no et facis il.lusions.

Va enllagar-la de nou per l'espatlla i tots dos van mirar per
vla finestra, cap al carrer que es mullava rapidament. Alesbor s digué:

- Quanens casem, ha bauras de deixar, aixo. No m'agrRda que a tata
hora del dia i de la n.i-t he.gis d 'ester a disposici6 del primer que ee
presenta.

Ella no conteos ta. Insis ti :

Em sents ?
- sí. Yo és el moment de discutir-bo, ara.
-Vals dir que no bi estas d'acord ?

- Ja en p ar-Larem una .aLt-ra estona •.
Tot de sobte ,la senti dur-a i .Ll unyaria, COI?lsi fos una altra no í a .

O potser era així, l'aut errtLca ll,'fatilde? 1 aquella al tra noí a , la que
ce~cava els seus beses .•• També era-dura, ben rnirat, i segura d'ella
ma te í xa , sempre conscient de la frontera que no volia tre.vessar...

- Es aqu--í?
El taxi s'aturava.

C1 ; '\.
- ül,. gracles •

.Va saltartot dient ..
- Espera'm cinc minuts.

I corregué cap a la casa. ~ll va esperar, pero al cap de ~os mi-
l'interior del taxi ja 1i seI?lblavamassa estret i, al seu torn,
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Va encendre una 6igarreta per ecupar ela ..ita i m~ra de nou Va en-
Isb dí.naar-cse fins on comengaven els graons .í , Len t.a ne rrt , retroce í altre

cop cap a la porta.

Aleshores va sentir els talons que baixaven amb precipitació,i
.nEq s'at ura . Ella desembocalla del r ecLa u , amb el davantal sobre el ves-
li)'_[: tit, i es van reunir .aL peu de l"escalé>._

Calcul~ que n'hi ha per dues hores.
[-

t ~·1

v -
1, -

vis~ La noia va mmmfum~mB esclafar-hi la boca.

El1'va consultar el relJotge.

- S6n les.quatre i deu. A les sis et passar~ a buscar. Si fas abans,
, ,espera. m.

Va enlla~ar-la, ella més alta, sobre el gra6, i avang~ els

- 1 ara deixa'm, que tinc feina.

1 va córrer eeca Les aníurrt, me:J1tre ell sortia al cerrer , aclapa-
rat per la buidor de dues hores sobreres.
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Els nuvis van bRixar els tres graons, fins al jardí, i tots els

ven una mon tona enho ra.bona ,

presents, arrenglerats a anbdues bandes, els obriren un estret caflí

triomfal. Després, ;f., l'emoci6 de 1espones es va desbordar en un

afany de cOI!1iatsi, prop de la rei:ga, la Hagda e.menga a repartir pe-

t.ns entre les amigues que gé'~rebé no gosaven abra ca r-u.a. Holt serena,

per tates tenia una perau La agre.ida quan , amb un somrís mo lL, rettera-

La Harina va atansar-se-li p entre les darrcres, mentre el nuvi

ja s "adr-ecava al eotxe~ue el.S es perava arran de vorera.

Que siguis 501t feliy •

.Van fregar-se les galtes arrrbels llavis.

GrEwies, l\larina.AJveure si. ~•

Perb no va acahar, perqu~ ja una altra amiga se l'enduia entxe

les exelafi8eions d'algó q~e, no se sabia per qu~, repetia :

-Apa, apa !

van sortir al earrer amb els llavis plens d'adéuB enea~a WE6mrn

I prematurs, i ella va restar on era, a free de ~eixa, amb un somrís

estereotipat a flor de llavis.
" \va aixecar la na, pero eap er-a eJ darr-er mome rrt j quan

el Rlmmrhm vehiele ja h av í a engegat. Despr s retrocedí cap al jardí,

la festa proseguia.

Es va asseure entre les cadireG buidas, llirant al seu entorn,

cereant Lnc ens c í en__merrt la no ie ta que anta ny juge.va al p ar-e ltarbasser

amb les amigues. El temps serab Lava no haver pa seat pel jarctí, que je,

era vell a_eshores, Der- eJla s'havia fet gran i aviat c.~pliria 1318



~~ dona, sense tacte,comenth :

¡- Ara ja només quedes tu, de les arrí gu es , A veure q uan et decidei-l>
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cap' a la torre del dostat, d'en, en la inf~ncia llun~ana, un nej t
convalescent de pulmonia, 18 roirava des e darrera els vidres. Ara ne

11i havia nin,gú, car e I.e s eny or-s Sorella, que coroprclJ.'enla f ínc a en 8-

cabar-sela guerra, tamb eren a ln fe~ta.

Les cadires es ven anar eroplint i algunes parelles ja dansaven.
Desbia 1 'esguárd cap' al sau pare ,que pa rl ava amb el pare oe la Hagda.1

r ":Per aí xb 818 ha v í en invitat, perque ells dos tenien negocis en c ornú •
'.

- Ho balles, Marina?

Era la mare rle la Rosa, perb la Rosa no hi era, s'havia casat amb
un enginyer suís i ara vivia~ ~uric.

ni; i'a massa ca Lo'r ,v

xes •••

Va' somr íur-e ferida per di ns i, disposada a amagar-ho fos oorn fos.
- .Oh, jo ! Ero sernbLa ..que tinc pasta de fadrina •.•

"Es va mossegar els llavis p er haver-ho di.:!;,pe r e la na re de la
sa ~a desviava l'~tenci6 cap a una altra senyora que se li atanAsva i1

que' ella no·coneixia. Hi hsvia molta gent que n9 coneixia, ara, tet i
quw cada any pas8~ven ben bé una guinzena de dies a Valls•

q Per darrera leu cadires van passar dos xicots joves. Es van
turar i Un d'ells, contestant una obeerveci6 que ella no havia pogut
san t í r , digué :

,9
Iv- Oh, aquest~ ! No t'emboliquis amb~ •.
f'

La darrera p aran La es va perdre en'tre~"e strepi t de la Música, i

ella va pensar' si devi~ haver dit "ve L'ra Ir • ltneurastenica". Tots dos
mots eren possibles,. i .í.guaLmsnt equd.voo.at a , No era vella ni neuraste-
ni ca , Pere p ot ser no es memma' referien a eD a, al capdavall.

Va mirar co~ s'allunyaven, alts i polits, segurs d'ells matei-
lB

[ :1



Va travessar cap al dor rm. tori circUI!J.stancialment habiIi tat COI'l a toca-

x dar de les senyores i on sobre el llit deIs hostes nom~~ es veíen por-

tamonedes, moca.....dor-a, algun abric d'estiu que no hav í a trohat 110c al
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XOS, conscients i enorgulli ts de la e eva masculini tat ib~c~IItfpjta~est

despectiu i s'aixeca.

En passar, va interroTIpre el seu pare:

Tots dos homes miraren el rellotge.

No, Per que' ?

Ha deia perta. Con que aquesta nit tens la reuni6 ..•

::i -En8podem' quedar f'Lns a les set •
...~ LEl pare de la agda feu :

- Que no ha pass es né , 'larina ?

JJ - Oh, sí, es una festa dl'allo més simpatica !

Va deixar-los, una mica des conce rtats, ipuja el s grao s de la

casa Bins, llevat del servei, no hi havia ningú; tothom era al jardí.

penjador~ Sorprenen~I2ent, en un eostat hi havia un parell de l!litG.8

enrotllades

AjustA la porta i va desplagar-se 1'ins al mirall, da~ant el

Jp va afurar-se arab els ulls rlrits en la seva imatge. Es va reseguir la

up cara, el cutis fi, encara sense,arrugues, i pensa que tot mmmsmmmmR

el s eu cos era així, bL'an c i suau , NOPlesels ulls •.. BIs observ¡¡ de

más a prop, cansa t.s , "enve 11i ts •.. Hi havia al guna al tr~cosa que no po-

dia precisar, alguna cosa que •••

Va porta es va obrir i, en gíro-r-se, va veure la se.va mare, atu-

08

rada al llindar.

le - Qu~. fa s , Harina ?

"O!'l Avarica pe ls p eus del lli t, fí.ns pr op del r1irall.r:

11r - Co121, que faig ?

T'he vist deixar el jardí •.• Tot el dia que estas nolt estranya,
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.... l ? Potser pe rque , des de fa t.e mp s, no em tre.ieu na í eLs uJ.ls de
e e br e

La mare eludí la resposta.

No volies venir, tot i q--ue saps com e stem ele lIigat8 81 b o Ls .l.l8ta-
llé.- 1 tu també havies est 8......t I!101t amiga de la Magda •••

Es va asseure al llit, prop rn.6.rtma d'un portamonedes de ve Lr ut
bIanc que despla9b pe~ no eeclafar-le. Féu :

Ah MOletto,potser ?

-No sé per que he heI!1de tornar a discutir. He vingut,oi ? ~oncs ja~,
n'hi ha· prou. Les festbs no em divertei~en, les persones canvien .••

- Aixb és er que no m'agrada, aquests canvis. Descoratges els nOis,
fuges de les amigues •.• Nomé s t'agrada c6rrer, c6rrer ar.b el ten cot-
xe !

v
r,

Ella, molt pa usa dam ont , va dir :
- 1 encara que així fos ... Et s emb La que és el 110c i el mome n t de

q

parlar~ne ?
·La mare va reconeixer J

)1.1"0.Pero em pre ocupes tant ...
No et preocupis,doncs. Oi qUG no em queixo de res?

;v - No sé si aí xb és gaire tranquil.litz¡-'.dor•.•
..

18 Ella féu un gest las, mig interromput quan la porta s'obrí de
_9 nou ,

La mare, somrient, amb an canvi d'expressi6 digne de Fregoli, re-
plica !

,
31 ~ Pero q u ~ dius, Tina!,

Va girar-se cap a la porta, on gai~ebé ensopegh amb la noia deIs
Viciana, que també vivien a .D . "arcelona pere passaven tot l'estiu a
Val.ls,on teníen terres.

- Entra ..•
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La Tina li va e onr í.ure i avanca cap al llit. La mar-e ajus t: la

porta, encara parlant amb la Viciana, i la noia teixe caure l~ sabata,
,

ropepjael peu sobre el matal~s i diguá

- Ne s~ COI!l fer-ho per trobar une mitges (ue en durin. ~i.8rt quina
carrera 1

Despreocupada, va aixecar-se les faldilles fine prop de la for-

ca i feu lliscar la m~tja, llestament desprese del subjectador.

La .b·arinava mirar-la ..De pr.íne r la carn bruna de les cuixes i

t ot seguit el rostre ova La t c orn el d'una n í.na, pero molt viu, fins i

t.t IDalici6~. Va calciular que no tenia I!l~S ~e vint anys i record~ que

festeja~a amb un xicot que a~uest curs acabaria la carrera d. medici-

na. Li ha havia explicat la mare, q~e sempre~~interessava per
coses.

Tu de q~iTIes les compres ? .

:no va saber de qüé li pa rLava L, gBirebé amb uryaobresalt, pre-
gunta :

Com ?

- Les mitges. Dic de q~ines ...

.s va aixecar, amb un~ltra llambregada cap a la carn exposada.
No ho sá.

La Tina es va abaixar les f'a Ld í l.Lee , tot él. 'una desconcertarla.

Ella va travessar cap a la porta i sortí del ~Orl'1irori a!!lbla boca

gada en un rictus amarg que l'envellia.

nV
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e.m que encara n. h8.vien donat l'electricitat i l'ascensor, per
tant, no funoionava, va havar de pujar a peu. Prop del pril'1erpis va
trobar-se amb la DOlors, del tercer, que b8.ixav8.talonejant. Sense
xo , patser ha ur í en ene op eg a't, pe rqub je era gairebé fosc i ee eaLe e a-
munt ben just si s'hi veia~

- HOla, noia

Hola, Dome ne c ! N. t'havia visto Cada die donen el Ll.um més tard !

- ])7aguesta m~nera,a final de mes, el rebut no puja tanto Ho fan per
afavorir-nos r- dona)

Ella va riure i cOntinuh escales avall.
- Ja-tens ra6 ••• Adéu !

g Adéu •.

N. es va tombar a mirar-la, ja que físicament no li havia agr~d8t
mai, tot i que r.econeixi~ que era forga eí.npat í oa ,

E ib d t 1 t fO" 1 1 1 1 1 tn arrl ar avan _a por a, lca a c_au a_ pany a es pa pen es.
El/;piS tamb.é era.a les fosoJques.

Nar-e ?

N. va contestar-li ningú i avane; cap al Plenjado.r. La llum que en
'i'-'I~"} vertrava pel balc6 li va permetre de distingir el'~ de petroli que re-

posava en un costat de trinx8.nt. Rppetí :
- l\1are!

Perb ella devia haver sortit, potser a comprar alguna cosa a la
botiga de la cantonada ~ Pe í.a temps que els havia ma rxa t la darre ra
criada que van tenir i ja no s 'hayien preocupat de cercar-ne una aj tra.
Darrerament, en ])omenec havia vist que, un parell de cops a la setmana,
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s Quan, se'n va adonar, ja hav í en lassat deu milluts,i aleshores

acudia una "dona a rentar la roba i 2. §reg8r el Universitat Autónoma de Barcelona
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Es va treure eLs llurüns i s'at,0rlsa al quivque r per encendre'l.

Va trasllade r-lo a la ta ula, pero després, quan la flFlrrl8 de pr i ne l' V8-

ci.lant va h aver--ne abran sa t , se l'endnguó al Javabo, 00 ~ rcot~t 1.8

mans, com feia sempre en arribar a casa.

De tornada al mentador, va deixar-lo de nou sobre Ja taula i 80r-

tíal baLoó , Hauria volgut llegir una rlica, pero més valia espera!' que

,a.nessin el llum. Esguarda cap al cel, entre leR cases,i, vagament,,
e rumia unes frases per al Tl ancarren t d~aquella nova n af ca de sabo d'a-

r¡ faitar que els havien corif'Lat , L'empipador era que ja fui havia I'Ia8Sa

sabons; entre tots havien acabat per trobar totes les variante possi-

bLes pe:¡::- a s aeguzar que era el millor, el que p errie t La r'aau ia r=s a mé s

bé, el que deí.aa va el cutis més fi ...

...
tranya que ella enca r-a no hagués 'tornat". Mai no s 'entretenia i, en a-,

~
quella hora, a les botigues no solia haver-hi gent. Es giy cap al

menja.dor L, en aquell momerrt, denar en el llur'l.

Irinter:rupt.r devia haver-se quedat obe r-t , per que ara~'habitaci6

U1 s'il.luminh, absorbint la flama molt més modestf del quinqu r. Va apa-

gar-lo, t.r ave s aa cap a la seva habitaci6 i des p ré s retrocedi perAal

de tBhc~r el llum del menjador. A la seva flare no li agradava que el

comptador corregués sense motiu.

Aleshores va veure la faixa breu que s'escapava per sota la porta

~~ del dormitori i va emp~nyer la porta, una mica Bstranyat~ Tot seguit
,

)q es prenipita endavant, cap al costat del llit, on ella havia caigut.

E~un instant, record~ aq,uell dí.a, qúan ell encara anava a l'Institut

la va trobar sense sentits s.bre el matalas. Ara, la positura del cos

JO indicava que també havia intentat d'ajagsr-s'hi, sense aconseguir-ho.

-[O S'inclina, ang oí.xat

mare
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Allarga ~les mans amb la intenci6 de redregar-la, ~~ a'é'~!'l¡mt'f1ae"s

retrocediren amb un sobresalto La carn que acabava de tocar gairebé

era freda •
...¡

- Mare, mare ! •••

Va haver de fer un es í'or c per t~car-la de nou •. ~l cor 11 puj

fins a la g~la i se senti sense forces per sollevar-la. Bsper~ pa-
,

ciettment que .La sang refluí s dik'!@8, i aleshore s la subj ecta

els bragos. Pesava terriblement, i la reclina entre el llit i la tau-

le ta. }]l cap li ha via ca í gut endavabt, inert, e00 al s pOllastr8r&e-

gollats que es me....nj8ven els dies de festa quan el pare encara era

viu, i que ell de 'vega des li a j udav a a mat aro

Poteer fins en aquell m.ment n. va penetrar-li a la consciencia,
f la seguretat que ja mai mé s no po dr í.a matar cap pollastre, ni anar a

t
la botiga a comprar, ni- contestar el. seu crit, perque era morta.,

"Així i tot torna a cridar, més baix, pero amb urgencia, amb els,
ulls secs :

1 ~ Hare, mare ! ••• Mare •••

La r e'ooLl f. pe r sota els genolls i, tan suaument com v poder j La
,

deixa sobre el llit~ Li agafa les mans i va esclafar-18s entre

ves, pero en deí.xar=Le s anar van tornar a caure f'eí.xugament al
r
) . ,

del coso Sabia que no podia ésser de cap altra maneraa per. a despit

dl'aixoun s ent í.nien tr í.ncr eduL l"'obliga a tocar-li la cara. Li sembla, ,
que era més freda •

... ~
are •••

Ara ja no la cridava, ja no creia gue pogués respondre~ Deia el

ncm per e 11 mate ix, el nora que ha \~iafapres de peti t, el p z-í ne r

un nom que durant tant anys pronuncia sense pensar-hi, potser am.b
,1

diferencia, un norn anon í m que 1>0(':1,8correspobdre a qualsevol dona i, , -
que, als seus uL~s,només 'la identificava a ella. Va pronunc í ar=Lo

com si l~cabés de descobrir. Pere ella ja no era allí per sentir-lo.
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'L'i va posar la na sobre' el I1llilJnfpRH!lIDPU'l, sor, sense e~fJ~!eytl'~tati,

per a í.xo torna a separar-~a a l'acte, .í.mpao í ent , 2~ycor. Era a Lt o . ])os-
prés de .tants anys, devia haver tingut un altre at c. El darrer. PI
metge ja havia dit que •••

~¡'lmetge ! N. hi havia pe naa t , 1',1 metge i tota la resta
po~ia quedar-88 allí,·al seu costat, mirant-la i plorant. var ~ra sen-

" ,tia la humitat de les llagrines sobre les gaItes, unes llagri~es dlfi-
cils, lentes, que el creBaven per dins~

Sortí corrent cap al manjador, on s'atur9 en sec, perque havia,
obl;idat el seu p ropbs í t. El torna a recordar i va precipi tRr-se cap
al pa ssadf s , En primer lloc, el met.ge, Ell li diria ••• La e eny or-a Ger-
trudis, é s a d í r-, la s eva f í Ll.a , perque ella feia any.s que era no r-t a ,

"-tenia telefon .•• '

Va deixar la porta .berta i corregué cap al primer pis.
els punys , sense recordar que t ot s els pi so s tenien tmmbre, i mar-t e-.

"-

lleja la .fusta fins q~~ I.a ven e xa ape.r-adac r í da :,

- Que us pertseu que ·hem d'estar darrera la porta ? .•
La filIa de· la senynra Vertrudis era al seu davant i tot d'una

havia caLl at , Alta i grossa, orip.Lf.a tot el buit de la porta.
,Qu~ passa, DOillsnec?

Ell va mnrmurar :
El telefon ••. La mare •••

...ss pro j ee ta en dava rrt, amb un sanglot, i e Ll.a va s es teni r=Lo .. Es
, .

frega ela ulls amb els punys) pere ara el plor s'havia desfermat i'no-" . .
més l~exhauriment l'estroncaria. La dona féu :

1 - Entra, entra! Jo .corro'cap dalt ..•
No va sentir com esbufegava escales amnnt, ni sabia que s'havia

~ .quedat sol al pis. Li seFlbla que la llum srhavia apagat de nou i cem
)

"-un cee, a les palpent~s, avanga capa la saleta, on hi havia el tel _
) fen.
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La mare , com si acariciés un s ornní an t í o, VD. )a11)ar arnb dits

cums peot os les peces interiors, tan fines, i digné :

- NOI:1éseI:1sa p gren q......u e el ten pare no et pugui fer costat ••.

Perb ~l pare encara tarda~i8 cinc anys a sortir de la 1res6,i la

Llur~a va veure que, en recordar-ha, les faccions de la dona es tiba-

ven, endurides. Amb una veu més r~nca, afegí :

Si no' s 'hagués f í.oa t en a ous s ta mal.eI'da política

No va voler-li dir que ella l'havia atiat guan la foguera de ran-

cors a!Jrandava la ciutat, perque no servia de res discutir amb ella;
, ,

quari 1i convenia, tenia Larmembr La mol t curta. D'a1tra banda, estava

mala1ta. No hi feia res que l'.peraci6 hagués reeixit. Es tractava

canc er , cosa que' ~11a no sabia pero que el metge havia precisat a en

Ramon , Illard o dln~ra, s í no es moria abans , re brotaria. Es lir'1i ta a
~

~ Que hi voleu fer ! .••

Va mirar la roba disposada al seu entorn, lec seves gales per

l'~ndéma, i els ulls se li omp1iren de llagriPles. Res no era COID.ha

v í a desitjat.

Va sortir al menjador, on la mare la seguí, i es va asseure al
,

1 ca st at de 1a ta u Ia , Al cap d' un mom ent, aclofa la c ara entre les mans ,

,1 - Que et pa s sa , ara 1

~n la veu de la seva r:tare no hi havia tendr sa, ni veritable

cupa o í ó , s í nó una t.nalitat impacient que encara la féu sentir-se né s

(J - Res ..

,1 - .Per que plores,,
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C". ne fos Clue•••- tJ1

S'" , ~ , l' , sostinguda mica, hanria trebat elI 1, nenes Clue al.gu hegue s una
Pero contra ' - -SJJ valor de negar-se. tots esteven seu, adhuc en Raman.

- Ja veuras COr.ltot ve. m S bé Clue no et penses ara. Es un bon nOi, i

Uníversitat Autónoma de BarcelonaNo va conte ...,t2r i 18 dona contf.nua inclinada endam~ton; d~at!!tf!ÍS

maJlE1 'sob-re la t.a uLa massa remota ril alhora massa pr-o pe r-a,
Quantes t~ehveja~ien !

Va algar la cara, a nb e Ls ulls ente:1ats, i distingi 18. eva mure

oom una forr'1ade o onto zns Lrtpr eoí sos, vagarnezrt anonacad or-a• Sen tí una
, ~estranya i momentania revolta que creixia dintre seu.

)

,
- Envejar que ? Un esguerrat ?

,
~erque és una mima ~oix?,

Era més que una mica cOix, saltava grotesc8nent sobre la cama
cur t a i estrafeta quan cainava al s.eu c o stat ,

- ~ncara has de donar les gracies Clue t'hagi vo!gut, ]\Jotots els ho-
mes •.•

S
,
1, ho sabia, i totes dues van girar l'esguard cap a la car:tbra,

on el pe t í t dorrüa tranquíl.lament, sense saber qp:f' era un infant na-
, ,tural, sense saber que 1 endema la seva mare es casaria i que

gaya. EL odtiar el seu f'u tu r- mar í t , Apass-ionadament, exclama:, ,
) ¡

~
\ .Em fa f'ást í c
r Ó

. 110t hav í.a estat cbr a de la PIare, ella 81s ha v í a posat en reLao í ó ,

e~ havia lligat caps , trebalJ.ant la v olurrtat de l'un i de
que se sortí amb la svva, i per aixo ara la cOIDprenia una mica en -la

,1
~.

seva repugn~ncia.

1v Ne diguis ximp1eries

Per. ella torn a aclofar el cap1 com un animal en la tram~a, i
entre les man s va dir00

t'estir:ta.

La dona mentia desca r-ada.c.en t , i Lí, constava ..No l'estiP12vé1, ne
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-Ets una llepafils, una desagraIda ! Qu~ esper8~es, potser un prin-

o cep, un ba nque n ? oés qU:e t' estimaries més quedar-te so'~tera ?

podí a estimar n í ngú , perq ué trenta cinc anye,
Uníversítat Autónoma de Barcelona

de s eb t i ~~tc"d 1'~:g1f~s

deI.s altres havien destruit; la s eva capacitat d'anor, si mai l'havia

tinguda .. Li cobejava el c",os d 'una manera na Ls ana , n'hi havia rou

amb veure com se la rnirava. 1 tembé li f~ien goig toteA

) tes que ella havia sabut reunir corrent pels pOblea, de v8gndes CRrre-

gada com un ruc .. Perqu~ sempre havia estat un pelat.

- No sabeu queua dieu

La aeva mare s'enfad~ ~

'Potaer .si qua ho hauria prE?Íerit "Podia trebal) al' pel seu fil1,

m que no t errí a la cuLp a de res, i s i un die. ne ce s si tava un horne••. doncs

bé , el.podria hayal' s ens e donar-li cap dr et sobre 'la seva vida.

- Ens f'as passar 'per la vergonya aquesta, t'ho ar:neglen tot .i, té !
rj-

Quina 6s la paga? La ~enyo~mta es queixa, la senyoreta plora ! Una

bona llisada, et mereixies; la llisada que t."ha uria donat el seu pare

si' rt. se l'haguessin endut~ Ara toquem els resultats d'h8.ver-te trac-

tat maasa bé , amb mas sa miraments •..

La dona s'havia desbocat i deia tot el que li passavapel cap,sen-

.rp se preocupar-se del grau de versemblanga de les seves .a f í rmac í ons , Es

)0 va aixugar els ul1s i di~u~ blanarnent

0a11eu, que es despertar~ •••

La mare va llambregar cap a .la cambra i totes dues escoltaren,

fP pero el menut continuava d.or-n.í.rrt , a l-áltra banda de par et no se sentia

la més petita remor. Una mica asseren8.da, la mare digué :

-1'1és val que te'n vagisa dorradr , Dena faras una cara que ni tu no
CV eemb La r-á s ..

,. ,

Es va aixecar, obedient per instint, com sempre ha hevia estat
" J amb tothom, amb tots els qui tenien .veLunt at i s ab i en imposar-la als

al tres ,_ e ls més fe bl es ..



Ara me'n vaig a dormir. Hem estat parlant amb la L,uisa ...
'J Potser tenia ganes de confiar-li les seves q u eí.xes., d '.exp·licar-li
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Va adre9sr-se a~ dormitori, sense dir bona nit, sernse afegir res
més'l'El LLum rl'havia qu eriat obert i el primer qua f u fou incliñar-se
sobre el menut, que dormia pacíficament, amb l'expressi6 satisl ta i
aLgora concentrada d eLs infants san s . ..llava s onr í.uro en t re Les 11a-

grimes i sentí l'inpuls urgent d'agafar-lo en bragos, de besar-lo i
acaronar-lo c.om encara no ho havia f'e t na í , pero va limitar-se a con-

..

tinuar mirent-lo.
," " ,Despreo es tonba cap al ll~tl pero no va aturar-s hi, sin6 que

s "a t.anaa...a la roba q ue un s Eloments·e·nrera hav í.a preparat per tal de,
tenir-ho t ot a ma .en 11ev ar-s e •

Féu un movimen t tímid, sense ar:ribar a tocar res. Es despertaria
cpp a leB set, es vestirla, i al cap d'unes hores es despullaria de
nou.I aixb s~ria l'inici d'una altra vida, una vida defin~tiva, 8mb

"coix al seu costat, amb el ~o~x al seu lIit •.. ~voca les seves mans. ,
am.ples i Llarguo s , e1;J e1.1ts carregats de nicotina i els ulls c enoup i a-.
cents , c r'ena t s per trenta-cinc anys de rancúnia contra t.tes
que passaven in. s'aturaven, contra el món que havia bagut d'aprendro
de nu rar a díst! ~cia, des de baix.,

1:s va t'a:ncaruna porta la del pis, i la veu d'en Ramon, rogallo-
o

v sa, pregunta :
Encara sou per aquí ~

Havia begut, se li noté'va en aque Ll. rogall que se li pas ee j ava
" ,~. pel c oLL, pero s havia aturat en aquesta banda de la sObrietat, c orn

s emp're, c ar e11 no hav i a fetElai res '\en exceso La Elare contesta:

, é "un cop mes que no sabia on era el seu b , pero en Ramon va liElitar-se
afer :
- B.nes hores



s
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r aLe shor-ea ser.tí que avanc ava cap a:M sen dor['1;?effe,.r~tatAB~n~W8de\~~celona

~ - Bit; otec~H:l'r.rUl'namn:tts

tancar.
,

Dé nou instal.lada en el silenci, torna a submergir-se en la,
seva interiori tat, pere 1 'havi en deet orba da i are le' ai(3Ues (el GU

esperit corrien cap a zones m~s profundes, on li era dif cil de (AVa-

llar. Continuava pero turij.Bntant-la el pr-esent í n ent .í.nconcr-et d'LUla

vida furura on tot seria mesurat amb g.na altra Ela, COPlsempre ho

estat per a ella, sí, perb ara la m~ faria presa per no obrir-se mai
,

mes•..

8

o
El peti t féu un sor(Llet en gira:r-se, i ella va c6rre/al seu cos-

tat, tendra i disposada. Perb el fill de dos anys retrobava ja la im-

mobilitavt d "un son pregon i pLe de misteris. Li va somriure i Ji to-

c~ delic adament .e L front. Desp:ré s es va quedar contemplant-lo, greu,

Ip

paradoxalment agraida dé la seva existencia, per que e2.1, amb la seva.' ;

amor, mID.1IijUBll!lsm.mrimt fins i tot amb la/seva futura indifer_@Dcia, arnb la

seva ~fubmm prtvisibl~ rebel.li6, compensaria la usura del temps i

l'avidesa d'aguelles mans que algú li h~via buscat per protegir-la i

subjectar-la.

uairebé reconciliada amb el seu destí, COITlen9aa despulJar-se,r:
, l

desp~és a'baver apagat el llum.



Uníversítat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

[

36
- Sempre t'has de sorti~ amb 18 teve, dones?

L'aire era fi i, malgrat la discusi6, s'hAvie~n arraulit l'un

contra l'altre per tal de defensar-se del vespre que ja cridava, en-

cara imntilment" la primavera. Nés amun t , en altres banc a , hi h aví a

més 'pare11 es, i t otes aemb Lavesn tranq uil.les .i unLd ss , La Matilde va
'M

- Potser ésque"- no t 'has explicat p rou bé.
No m~he ~xplicat prou bé !

contestar

- ~s que no ets raonable~

No e6c raonable ! El que passa és que no ,has volgut co~prendre
res !

No 'r,epeteixis cont í nu'ament les meve a paraules
.' .

Observ~ .la seva exasPeraci6 i'fér endavang, va saber que discu-
t í an .par no r~s. Pero ara ja hav í on come n cat i calia a nar f í n s al fi-
nal. Vindicatiu,va dir :

- He pogut pa ssar per. aí.xb al tre, t ot i que .La t eva conducta ha estat
••. indecent. La de qualsevol no~a est6pida que •..

- No tens ca.p necessitat d 'insultar-·me ! Perque t'hepermes u=tre,
llibertats •••

- lias fet més que pBrmetre-les, les has encoratjades.
- 1 que ?

Proje.tava el cap enrera, desafiadora.

- Que potser nd tinc dret a ser de carn i ossos, j. ? No era el que
volies ?

. ,
a i x o . Molt més que aixb~prou que h. saps. vé un moment que



..- En aquest cas m~s valia no deixar-me co~enºar. Pero ,e8 c La r , et

guan et demane una cosa cofuplet~Ment distinta, que no pot co~prornetre

en res la teva peJsona, o sigui que deixis la teva prJ)fessió quan

ens casem, t'hi negues també, }~t negues a tot ! Vas a la teva, pe rque

1 si, per egoisme, perqu~ Do~és pot estar bá all~ que tu decideixes. 1

d'aixo en dius estimar-me !

J8¡vaig dir-t~ un die·que he vist massa coses.

~s indecent negar-se. Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

com.totes aquestes burgesetes espantadisses que volen i dolen, p0TCll

tenen pot que ¡'home s'aprofiti i despt-é s digui : b', ra ja poctem.
. ,

plegar! Per que et penses qu e et dic que mai no rl'has volgut COL'1p:ren-
'?'" 1 f t .~ L' ;dre . ~sco ta •.. es~ e c~rrec que per a mi alXu nO~es es un ca~l, no

un objoctiu, gue. jD eptencl'amor d'una altra Manera. Es dificll d'ex-

plicar ••. Sempre ~'ha semb La't que l'únic que existia, l'unic que va-

lia la pena d'acons~guir, era aquesta pptenciació del p rop í ser que

..'

,. . . . ,
s enr1que1x ~ enriqueix l'eltre en idénfificar-s'hi. Pero guan hi ha
una reserva ..•

Ella, obstina~a, va sacsejar el cap:

- Demahes massa, e ho ~e0aneB Dassa aviat.

Que no ! Que ;:potdona r--jnos la subjecció a ur/cost um , L" oñe d í 'encia
,

a unes no rme s que n orné s. s ón de caracter social? •. Es inútil ! Hai

nó comprendras que allo que té valor és l'espontaneitat. 1 V.o hi re-.,

nuncio per tu, aMb l'esperan9a que després, sota una anció exterior,

J !llI]¡nnemmm!í!JJemmI9Jfl1IDElTbmijJ:!ml pcd rem superar el jou i recograr la nos t ra ):Ii-

bertat d'escolli~-nos. 1 tu no selament no he vols entendre, sino que

EIJa~s va regirar pei bancj tensa, despitada.
Sf . t' t ._)1 es 1mo Si sabies ••• Tamb~ jo et parlaré cIar. Tu ne saps

" " -que quan et vaig conei~er volia una altra cosa, no un senzili empleat.

En ])om~"necga í rebé va saltar, mirant-la corn si no fos ella,i va, 'r.J ,

allargar la I!l8 ex'temp oraneane n t , COP'lper interJ'oPlrJre-la,pero a la fi, ,
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~Et vaig prendre pel que no eres, i pe r aí.xo vaj_g deixar que vingues

sis a acompanyar-me i vaig consentir que sortissis a~b Mi Fina deo-

prés no va í g saber que •.. aí.x e , que n orié s ere ..: un emp.Lea t , 1 ro 11. et

vaig pas deixar, oi ? vaigJrenunciar a tot el (iue hav í a volgut d s de

sempre i vaig continuar aMb tu, i hi continuo ar~? disposada a que ens
..I::~ ... ... ~ ...ca s em. . • er que, Done ne e 6? No ha aape ? Don es .ier a í.xo, I erq ue t' esti-,

IDO. I després dius ...

- l~aturalment !

Ella gairebé va tenir una vacil.laci6.

eut d'a-

L'exclamaci6 tenia una tonalitat amargada, i ella ha devia com-

prendre malgrat l' exe.speraci6 q u e la cegava.

Je no et conei«ia, aleshore$.

L I despré.s tampoco Parles del teu amor coro si haguessis fet un sa-

crifici. E& aixi com ha sents ?

No••.
Jl.J~uaIlVsí, pergu~ has renunciat a alguna cosa que ~, t 'has L

contentar amb menys ,del que m~mammam ID volies •••

Ella e1 va Lnt er r onpre' vi varnent :

No ~s veritat ! Ara no vull re~ més. Que no ha veus con [Il'has fet

canvíar ? Jo era dura, disposada a no cedir davant de ningú , a seguir

la meya via ....

I corrt í.nue s essent dura, .Hatilde. 111["" estimes com a la guerra

l'enemic, amb el desig de vencer-lo .

.den tida ! Hentida ! .Pere;:ue he volgut guardar-I'le, p erque •••,
Horn no es p ro.te geíx con-trala'pe~sona que s'estima,perqu~ l~ers.-

na que estimem és nés c¡ ue nasal tres mate izas, i tot é s poc ... Pero

és qUG tu tampoc no t'has guardat.

Va aturar-se en sec i, aPlb un gest réapid que ella no hauria pogut

li erif'orisa la na entre les cuixes. La noI a resta imr10bil, pot-
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pr-ovcca t una escena per desfer-se "n, Era ara, ara m ateí.x que pe:r p±i-
1 mer cop s ent í a el desLg d.'acabar, rl'alliberar-se d'tma cri$turo/estra-
~ nya contra la pell de l1qqal s "haví a fregat. La p eli, i res_ més. Cir-

cume peu+e , pe r tal d,'evitar-li una ferida inútil', va contestar:

sao
ser sense saber co~ rebutjar-lo, , . _. ,Universitat Autónoma de Barcelonai a 1a f i s ln e _I.lnél emBJa,teébl1l"1Jiunialetl!lV i0-

Veus ?

Deí.xa que L. pregunta exc i amac í é f'ee el seu carrí , amb toji ,1 aeu
significa t, pero en veurehue ella no r eac c í onava nfegí :

.Per que, Matilde, .per que?
Ella li va tre ure la me. cap al cos tat •

Si et penses que aquestes són maneres ..•
~

- Aixb nateix, maneres. Es l'ónic que et preocupa, a tu, les mane-
res. Aixo ~s fa i aixb altre no es fa. O aixb pot ferese ara, en a-
questes circumst9ncie~, pe~o no després, en une ocasi6 diferente 00-
digs, sempre codigs que han Iet els altres, en els guals no creiem,

, ,perQ que obelm, que oblig~em ,e18 altree a obeir ... 1 es tracta no~~s
d'amor, d'una cosa nostra, teva i meva, de· cada parella que decideix
6nicament per ella ••. -Coro podem saber que el nostre amor ho és, con
pod em exp oaa r=n o....a un c~mpro·I'lÍs~ertota la v oda , si c omen cem p er fu-
gir-nos,· E!lI'!lI9. si ens amague m l'un de l'aJtre i ...

- No cridis, Domenec !

Va callar i es pasa~,la l¡engua humida pe18 l_aVis, ressecs.
- rifo1t bé ..N e crí.da1é mé s , Deixem-nos d 'ex lica ci ons ~ con cret.em ,

Encara que uan s'ha de cemenQar a posar con iciOns .••
Tot d'una, ella va fer :

- "1 que passa és que ja n'est~s cansat. Et pesa.
J..l.avia di~els' mota precisos. Li pesava, n'estava cansat. Per. fins

ara no 'a c ab a......va de descobri:r-he ...He hi ha v í.a 1)re~eliiitaci6,no havia

9 manera, sí. Tot rlep~n de tu.



1

Potser no. Pere en aquestcas m/has I1entit en dir-I1e que havies
canviat després de coneixer-me.

Je no pue ser de cap manera.

- O sigui que ne em creU8
No he sé ... No.
Esta bé ! Vals deixar-ho, doncs ?
Que ?

Es ve decidir
Aixb nostre •.•

Potser valdrh I1és per tots dos.
La Matilde s'aixeca, va cardar-se l'abric, nerviosa, i digué

Pel:'fectament.
,. '

Ell taI1bé abandona el banc, las1 amb un gust de flor marcida a,
la boca. v~veure que, tot i la seva aparent deo áé í ó , la noia vacil.la-
va. Si hagués "f'et un gest, un sol gest ..• Pero no el pOc1Ja fer.

Res I1és ?
La pregunta ere una nrica x.í.mpl.e , pero va acollir-la eerí.osame.rrt

i br-anda el cap.
Em sembla que no.
Adéu, doncs. 1 gr~cies pel temps que m'has fet perdre.

"En Domenec inclina la testa i e torna a asseure, ara sol ..Ben
,

mirat, n e pas més que abans, quan erer/ctos.

B

r,

11
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Va mirar-lo quan corria encara, local endmns, endut pel seu
impuls. Després va aturgr-se-li al costat i es contempla l'americana
clapejada per t.t de grosses rooones. Comenta:

- Bonic espectacle, oi ?

Se li afiregava,perb la ~~ria Teresa ni va so~riure. Potser tarn-
poc no h. havia esperat, ~ll, perque va tombar-se cap al barman!

Un conyac doble. 1 si-fó !

!mb naturalitat, se li adregR 'de nou :
- Em permet que lá inviti ~

Havia vist que' la seva copa era buida~
-;-No, gracies.
- COr!1vulgui.

Va agafar el e í.f'ó i despr-é a de lluitar un nomo nt contra el ne ce-
nisme de l'ampolla, que funcionava malament, se n'aboca dos dits a la,.
c'ba. ,Digué :
- N. pi ha res da tan an t:i,P?tic

Rarar!1ent.

La vIaria Teresa co nt inua v a callada 1 sense pa rt Lc Lp ar ni r-e no tarsen t

en la e eva aventura t.t i que el mirava.
- No s onr í.u ma í., v ost e ?

Ell'va fer un petit gest reprova~or
- No esta bé.

Voste, en canvim deu somriure semnre.
Era idiota haver-ho dit, perqu~ ara ja n. la deixaria trenquil.la.

Pero 1i 1'ei2 una certa gracia~ ~s captenia -anb una naturali tat de la



u
que ella ja feia temps que havia perdut el rpstre.
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Sempre, no.

Es va beure le. me í ta t del contingut de la c epa i toril' q nei_xB!'-

la sobre el taulell •
....

Pero sor~iure ás un acte d'.igiene.

Va mirar cap al jons, on darrere un paravent es ve~en tot de tau-
~

les buides entorn d 'una pare lla solitaria ~ Va preguntar,
- Serveixen menjar ? l\1[aino m Tiav j a fixat que t.ambé era un r-e staur-ant .

Ell digué !_

- Ben mirat •.. Em vol acompanyar ~-

No. Pe n CJ.ue?

Es desagradable, 'men j ar sol.

- Espere una, pe rs ona "'

- Aleshot~s, ne he ~it res.

Va glapé-jar una mica més de conyac i sife.

::el seu pr omes ?

- We sigui tan cuii6s.

El xitot es queixa ~

Si a Lmenys em somrigué s una nri.o a, ni que n omé s fos una mica ••.

Va fer una gariyota que podia passar per quals~vol cosa, i el1 va

riÚlre.

Tot éu comenca r

Per sobre la seva espatlla ja havia-vist en Bulla que entrava al

bar, a~b l'impermeable ~op. Va fer

:Perdoni •• ~

Se li va reunir a mí,t j a sala, quan 1"hone es des cor-dava ,

S6c pubtual, oi ?

- sí.
,1

Van entravr al res ta urant, on ara hi havi a una al tra tau l-a ocupa-
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A mi pfurti~m una s.pa de verdura i un bistec.
En Bulla accedr :

- El mateix per a mi.
Van esperar en silenci que els servissin i ella va veUTe que el

desconegut del oonyac penet:r.ava també al restaurant i s'asseia dues
taules més enlla. Distretam~nt, li estudia el perfil, que li sembl

,d "aspe cte noble, i des prés des pLega el t ova Ll.ó, car el cambrer ja
venia amb la s.op er-a.

Quan va aLlunyar= se , en Bulla agafa la cu11era i la submergí en
"

e~lat* En un to de rosari, va dir, :
- Ttt esta lligat. Sera dema al matí,a primera hora. Les nou. Quan

obren.
, Ella a ssen tí BI"'...b el cap, va ficar-s ......e la cul era a la boca i

seguidament pregunta :
1 el cotxe ?

- Ja et donaJé les claus ~ L'he dz.sat al cerrer de Torre lJamiaas,
ja saps o ••

Afirma de nou.
Puges pel'carrer de Tarragona, fins a l'avinguda de Roma. T'espe-

rarBn allí, a la,cantonada.-
- D'~cord.
- Després, és cosa vostra.

Es va eixugar la boca i e~la continua menjant en silenci, El
cambrer acudí amb eI.s bí.ste cs , :Bn un costat de p.í.at hi havia un mun-
tet de patates fregides i efuBulla va encetar-lo anb la punta de la
forquilla.

Jo us esper_ré a les deu. Teniu temps de sobres.
- Si no passa res •••

Si no pa saa res. Baixa per la car-bet er'a de Corne Lla •
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El bistec era tend.r~ i ben chit, • sigui r'ligCTU, i la
va omplint el plato

Els coneixeu bé ?

:En Bulla afirm •

- Gent segura. Fa anyé que treballen~ He de ~ir que amb gran desin-
teres •••

El xicot del cenyac els mirava, peró no podia sospitar res. SiI!l-

plement, se sentia encuriosit~ Potser també l'estranyava una !!lica

·veure-la amb en Bulla, un h om s de cinquanta anys, de cara poc avinent
i amb una espatllacaiguda.

Hem estudiat l'afer amb tota meticulositat,. corn de cost um , Jh hi

ha motiu perqu~ no surti b~ ••. Suposo que no deus estar nerviosa •..
Sempre he estic, perb és natural.

Ell la va contemplar mentre mastegava.
- Ningú no ho diria.

Va enCTeuar ganivet i forquilla sebr~l plat i espera. En Bulla
menjava més Lerrtam errt,

- 1 de postres, senyors ?
El cambre r es tornava a inc :~inar al seu damurrt.

Hi ha taronges

- sí, senyoreta.

- Una ta r-cn j a s-

En Bulla s 'estimava mé s elsplatans, .í, ho va indicar. Qu an el cam-,
brer s "aLl unyava , ella va dir :

- N.us oblideu d8 les claus •••

L'home, quehavia rebutjat el plat, se les; va IDe1!l1mPl treure de la

butxava i, cautanent, per~ sense ~eDel aparent, va deixar-les' sobre

la t.auLa amb el tovalJ6. Ella les recollí, mirant cap al xicot del co-

nyac, que ara semblava f'orca entretingut amb l'espina d'un ta).l ele »eí.x
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Va pelar la taronja amb par cí.mbm a n errtre en BullaBitrHeFg::~H~'M~it3@l

"
p.l aaan , Era una taronjasuc.sa ,una mica acida, com li agr'acave n , :Sll
digué ;

- T'hauré de deixar de seguida ••.
- Ja ha suposo.

- I tu més val que no t'entretinguis. Et vull en bones condicions,
de ma ,

Orid9 de °notfeycambrer i va allargar-li un bi tllet de cent. Els
calgué esperar el canvi i despfés s'aixecaren tots dos. Fora, va veure
que continuava plovent.

- Si vals que et dugui en algun lloc •••
Es posava 1 'impermeabl e en ca r-a tot o hurrí t.

No; prendré un cafe.

Ell li va pré0er el brag gairebé amb afacte.
- BOba nit, doncs. 1 s orrt••.

S7'atan$~ al taulell, mentre lrhoP1e desa par-ei.xí.a, i va instal.)ar-
se en u~~amboret.
- Un cafe.

El xiíot havia sortit del menjador darrera seu i ara el tenia
tre cop al costat.
~ 1 un per a mi.

Se li gira :
- No ha d uz-át gaire ,la coraaanyí.a •••

- No.
,

Era s~mpatic i ins i aten t, pero 11!Juellani t n e li serviria de res.
Ell digué :

~ Potser una presentaci6 fara les coses m€s planeres, em dic ])omenec.
- Anna ,

Ira alJ~argar els d í ne rs al barman que li deixava el caf davant i

c.men9~ a beure!se'l, bullint encara, perque nOPlés hi havia una nanera
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.- Que' es vol escaldar,AnYla ?

"Se'l va acabar amb dues gI epad es i s a Lt a del t.ambo r-et , ~~ll va
que ixa r- se :

- ~aYlta pressa ?
-'sí, pe rd on i •••

Li va ,saber greu veuJe'l tan decebut, per. no hi podia fer res.
llavia tingut mala sort, simplel!lent.

"Al ca r r.er- la ~j a encara no havia ce s a t., pero no tenia iI'lportan-
,f1 (4 e~otP¡¡¡

c í.a, Amb una e oz-r'eguda , travess9 ~t ca p a la pe ra da del tro-
leb6s que s'atan~ava amb els fars que parpallej~ven darrera
d ",¿:Lgua.



B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

38

El cel, un moment gaireb~ aclarit, Bnfo~quia de nou el seu color
, ,

de plom amb un breu ~uixat que neteja le~ voreres; despres la ratxa

pas sa , de í.xarrtal seu darrera la xarxa clara d'un xim-xim obstinat.
,

En Domenec es' fica les mans a les butxaques de l'impermeable i va cen-. . ,

tinuarfosperant. Er& el tercer dia que e's mu Ll.ava i, en~ixa; protes-
-,

ta.amb un parell de mets gruixuts.

P~r sota rafecs.i marquesines la Bent es' desplagava amb tot de,
peti te1corre~udás ratolinesques que semblaven cessar anb la na teí.xa

falta de propbsit que foren iniciades.

En aquell moment la no~a s'aturn al seu davant i ell, amb una,
rada habitual, 11 exarrí.naels f'Lanc s dissimulats seta '4@I'Aa l'im er-,
meable fosc i les c~meR nues i brunes. Quan ella va fer un moviment

amb el oap, una impressi6 de familiaritat l'etliga

tat mentre algava els ulls fins a la seV9 cara.

Va somriure per ell i mormola ;

Anna ••.

Va haver d'insistir, car ella no havia fet cap gest~·

Lapluj a a embla que

Tamb~ ~s amoinosa •.

T ot s dos van mirar capp. la Ronda, en direccié a la plaga on els

, .ens pro pa cJa •..

.... Anna
...

La n o.í.aes va tonba r , pero la seva cara era inexpressi.va quan els

ulls ceincidiren i es sospes~ren. Ell avang~ m~s, fins al seu costat.

-Ne en recQrda ? A bans d' ahir vara esta r a pun t de sopar plega ts •.•

- Ah, ~s vost~ ! .
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tramvies giraven l"'u:ndm:rera lra1tre, en una llarga r ~l1@qra'~rwit~sin-
g~ n._int¿rrompia, car l'urb havia de~aparegut en caure el x·fec.

Hi ha mane res de resistir~la ,mes bé que refugiats s.ta una Plarque-
sina ...

sí ? Com ?
Si accepta de prendre algun a cosa ar.b mi, podem fer un s aL't ¡ffins

al bar •••
Ambel cap va indicar el 106el, e la cantonada de la Gran Via.

Ella va consultar-se el rellotge, sense sorpresa.
- Només dis~oso de ~i~t minuts. Entrar i sortir.
- S~ que és just1 aiza !

Ella, com de.costum, no va eomriure. En Domenec va ae8far-la pel
bria c ,

Anem.
"Van correr per entre la circulaci .....6 todada que algava t.t de bro-

Llad er'e.en l'aigua es tan cada en l'"asfal t, s'"esmunv í r-en entr e dos t.ran-
vies quepcabaven d 'aturar-se i s 'endllinserenpe r le vo r e.ra. A la
del bar es van aturar •

. Després ell va menar-la cap a la taula, a tocar deIs vidres, des
d~n es po dí.a pa r-t í-cüpar encara de la vida de fora.

- Sap que gairebé tenia un deure amb mi ? L'altre dia vaig
dues ve ga d.es ...

- La segona, ja havia deman at el me u cafe.
Ell va somriure i recanegué :

Es veritat ..
La n oí.a es'.dee cord a el primer bot' de L 'iI'lperrneablementre el,

cambrer se'ls atansava.
,- Que vol beure ?

Ne .ho sé •.. El dia sembla indicar el canyec •••
.,

Alga els ulls fins a 1 "hcne :
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. Després l'esguard li rellisca cap al diari que 11egia el solita-
ri i~stal.lat a la taula de davant. N.m~s va poder veure un fragment
de1 s titolars "Tmpor tant s decLara c í onav , ]/espatlJa 0.E-) J "home BJlaGD-

,
va la resta, pero per sota també po d.ia L'egir-se una altra ratlla, en
lletres rriéspetites : "env í.at especial de". As .eriy aLa amb el cap :

Divertit, 0i '?

Ella no el va entendre, i en Dom nec~ repeti el gest~ Va veure
que e.LLa mira va de llegir.
- NoQ.~s fan c oses importants, peL qJle. s emb.La.

La noia va lla~bregar-lo co~ si sospesés el grau d'ironia que
hi havia en les seves paraulas i, seguidement, assentí

Vivi~ l'~poca de l~ retbrica~

El cambrer ja tornava i va de í xa r .dues copes sobre la ID.81m.i!üh tau-
la ..Hi ve ssa dos d í t s de eonyac I , .amb 'un gest sec, tanc a l'ar'lpolla.
Ell va esperar un mement i digué

~ Sovint he .pe naa t q-ue a í.xb era inevitable en un te.tnpseen el nostre,
quan s'han'falsejat tants valors. Cal .mplir la mentida amb alguna co-
s a •••

Es va interrompre, conse~ent que no eren les paraules m~s
eseaients, si.volia interessar la noia. Rapidam~nt, afeg! :

- Pero no en parlem, d'aixb. J:"arlerJ.de voe ts ...
Per que, de mi ?

, ,
- Perque sera més agradable. Abans d'ahir em va deixar deseonsolat.

Ella va esguardar fUttivament el rellotge, sense eontest r. Ell
ebserva :

- Deu ser terriblement important, aizo que ha ele ¡fer d'aquí a vint
minuts .•. Veu ? Ja pat~em coro els diaris : terriblement importante

Aquest eop la noia es féu r~sso del seu somrís. Digué :
M'agreda ser puhtual a les cites.
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pr-egun t í. to't seguit el que reservava per més endavant ! q uan ens tor-

narem a veure ?

- 1 pe r que em vol tomar a veure ?

a inclinar-s_e endavant, fitant-la,obs~rvant la s Va ba 8 ben

d í bu í.xada i els ul:~8 omb r.í veLs ,

Per que unvh ome vol tor",nar a veure un'} dona ~?

~lla ho accept~, per~va objectar-li :

1 de que sergiria ?

Aixo jaho veurem. l'er a...,ra n smé e pUD dí.r que m'interessa, que

grada ••• 1i sembla poc ?

No ho ,
se ••.

Va beure un gLop. de e onyac i e 11 La imita.' Després Lne í.s t í

Eno LOrnareI!l a venre ? Quan ?

Ella repetí de non

Ne ho sé.
On viu ? Puc telefonar~la, puc venir a buscar-la •••

1117.e.. h 'tJ /itA r J..
No• .Lsti e amb un s' ar ics, pero ara <ijJltíi&p§52jí»@% ..... i4dtikiO.iP'NP.?b

El en una pe n si 6 •••

- 1 jo que m'havia cregut que era barcelouina

- No.

Ell torna
,

~ Ens podem trober en algun lloc,en voste vulgui.

La noia rest~ quieta, reflexfot}:ant, i en Domeriee va teni:(el pre-

s errt í.merrt que acaba r i a pe r dir que no. Per. I!lira novarnen t el r eLl.o t ge

• i f'éu

Ja el telefonáré jO, si de caso

. ff!

,
~ Ho haura de fer a l-t')ficina. JJi donaré el número ..•

Va apuntar-lo en un tros de papel' que es va treure de la

i l'hi a=ll,arga. :Eséeptic, c onen t
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,

que d'aqui a oinc minuta ae n~haur~,
'ha~e di.t, he faré.

Quan ?

Quan pugu í . Aviat.
Seria m~s senzill que ha canvingu~scim ara •..

Ella es va aixeoar,sense acabar-se el canyac.

J.a ?~

si.
Eppe r í " s 9 ••

F~u, un."senyaL al caribner , va danar un cap d'ull aL cartanet que
\1i haviadeixat i li allarg? els diners.

Van santir tats ~das fins a la porta. Gantinuava pLov errt,
_ Val que cridi un/taxi? L'acaropanyaré ...

Ara, deixi'm.

,ves, "Era una roa'una .rrí.ca basta, que devi.a haver Iet tata anena de fei-
nes. Perb gairebé ne va't~nir temps d'adanar-se'n, car ella va a11i-

berar-la amb una saspita de b~usgueria
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Pere si enc~ra sou unes mocases

La perruquera aixecAva el cap, les nan s ocupades amb un ble deIs

ca be L'l s que tallava coro a prelirlinar c. 'una pe j-manon-t, A la 11atiIde li

va semblar in~til de fer-li observar que ella ja tenia vi~t-i-set

anys, m~s que res perq~~ no havia pres part en la conversa. Les al-
tres, en canvi~ van protestar:

- Com, mocases !Tinc dinou Nnys

- 1 je prop de vint-i-~n !

La perruquera va riure

Ja ha veieu ! Dues aYies

Tates li van fer 80r i despr~s ·la rosseta digu€ :

~ Ne ~s q[esti6 d'edat, tampoco Als ho~es se'ls fila aviat.

- J2ilque has de mirar é i:5 que no et filin elIs a tu !

Totes van tQrnar a riure i la pe~ruquera~ a la fi, va tallar el

bleque sospesava. La ~aura, que·fins aleshores tampoc ne h2via fet co
mentaris, potser una bica cohibida perla pres~n&ia de la
va posar la sova clienta sota l'assecador.

La.pigada va dir :

els deixa •.-.

La rosaeta la va sostenir

Es allo que mihm diuen : els dónes el d í t , i ells es pr enen el br-ac
- Oh, si nom~s fas el brag !

Es van repetir les rialles, mentre la perruqnera corrt Lnuavn ta-
llant blens. La pigada reflexion~ :
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_ De tota manera, una cort a L'l í.bert at bé eLs l'has

"que s'entretigguin .•• ·
La mestressa va dir :

_ "Aneu errades. Fine al natrimoni, s'han d'entretenir mir8nt.
- Aixo devia ser abans, al seu tpmp~ •..
- Com,a1 meu temps !

La dona tot ju·st tenia una. trentena d "a nys i només en f'eí.a sis

que era casada •.
Si que em fas vella aviat, noia

La Hatilde va agaf~r una revista de la cadira ~el costat
distretament. La rosseta va deixar que la protesta de la dona s'apai-
vagués i va prosegnir ;

Jo, el que dio és ~ue, quan festegi ..•
La pe r-ruquera la va Lrrte rror p.re :

Que no festege.s ?

No.

J~ bé t'he vfust aco~anyada ...
_ Oh", sí, ao ompany ada sí ! El que ps saa .8 que no .s'acaba de decidir.

,. ,. . ,Pe r tan t , n e es q~H3S t1 o de res , Perb quah festegi .•.
"- Faras com totes.

Ella es va girar a la pigada !

Que vols dir,con totes ?

Doncs all0 ¿ue heru dit que avui un dit, demh una m , i des~rés ...
_ EJ.s interesea poc, a í.xb , Tet el que no sigui amagat ...

L~ Uatilde va tombar un altre full, sense Llegi~ res, atenta a
la conversa. ~a rosseta "féu :

"La ~aura ena ha dira, ella que festeja.
La L8ura va ebri2:'la boc a per p.ri.mer cop

_ Oh, jo ! El meu pr-omee s'interessa er la política internacional ...
Ara només Bap pa~lar ~e Tite i que si Iugosl~via ha estat eXJuJsada



La roéaeta pregunt
de la K.miform~ .• '

", "'-")- 1 que es, alXu .

L'altra no va donar temps que ninLd ho aCJari8, peT~ue va di~
- Pero no en deu pas parlar tot el sanr dia ...

La mestressa va intervenir amb un comentari personal
, , 6Jo, a en Joan, q uan festejavem, fera d algun pet •••

]~ po'c a ljoc he anirem mai~IÍ1ª" ee br-í.nant tot .•.
Van tornar a riure, i la bruna digu~

-..¡'h± ha que no s'acnntebten amb tant p.c, s6n ~~s exigents. Alguns

,
"

he volen 1;ot.

Aleshores rai, ja saps que \usquen,,
De vegades ..Perque t.ambé n "h i ha q u e es cas en, de SllI'és.
Fia-te'n

- Hi ha de tot, "no es pot generali tzar. A tu, Laura, ne t'ho ha de-
manat mai, el teu ?

Observa que la Lau'ra es ruboritzava una mica me nt rs cont s t ava
N •.

Les altres, pero, també havien vist com envermellia, i la
ta va voler insistir :

- Apa, dona, conta'ns-h.
N. us dic que no ?

La perruquera va preguntar-li :
, .- 1 voste que .plna ?

Aquell vost~ la situ~ en in m6n a part. Se~n va sentir vaguaMent
dolguda, sobretot gua:n s~~dona q,,-"ueles noJes somreien per sota el

-
nas. Eren" del vetnat, devi@ saber que havia fedtejat durant dos anys
i mig i que de6prés havia renyit amb el xicot.

Que s 'ha de ser condes dend .rrt , '

La Laura la va fitar, apa r en'tnerrt est ra nya da , Pe rb m s sd2rpresa
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estava ella d 'hav er-ho di t .. Les d......u es n e í es se la UrWf~ ·Wé~utgIWWaM~Barce~n!.
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patia, i la pigada digué :

eieu Q

La mestres8a es queixd

Ne penso pas con vost , doncs.

La ,J:.1atilde refl ex í ona en veu alta

Em sembla que, en gen eral, ] es dones som na s s a desco r f i.ad es Proba-

JleTI;lent la ma j oria 'd 'ho!!les duen bones int encions, fins i tot qua n s )TI

,
exigents •.. Es una impac~encia preu natural .••

Les altres, per~, dev1en trabar aquella declaraci6 una ~ica

s eLemne , Eren mo l t joves i mi no s'hagü~_n pres ] a conversa seriosa-

mentM La bruna va dir :

Doncs a mi, la impaciencia .••

'Descaradament, afegí : .

Tamb~ jo m'aguanto la meva

La seva amigacor:r::obora

Quin remei q~ueda !

La mestressa, que hav í.a aca ba t arb e Le blens i ora proc .d í,a El

ren~ar el cap de laclienta, una dona d'edat que cap d'el1es no con.i-

xia i que feia cara de ser soltera, repetí les p ar auLe s de p r-i ne r :

Sou unes mocases.

Ella va disoentir inesperadament

No, s6n domes fetes.

Oh, j a ha sé

N'"hi ha qua a la seva edat ja son casades i afillades •••

La perruquera precisa :

1 segur que no parlen així

- sí, ~s cIar! Tot a í.xb és natural. La .na t u'ra Le aa és la mateixa per

tots, homes i dones. No en s hem d" ave r-gony í.r' de des i t j ar una cosa que

és primordial, ni ens ha de saber gre4q(}?e e18 nomee ha bnsquin •..
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No es va ofendre. Greu, repIic
- 1 ha s óc .

Potser massa. Par aíx o havia on el un er ror , j't I'(,L'I "n'!, l)~ (l()~,

anys. 1 potser per a í xo el 't orna rí.a a r spe t í r ar'a. No ainb 011, "
,

perque a en ])omenec ja no el veuriR f'l2.imés. il.mbun altre, af'lbun
,

eenegut que no conencar í a él ceneixer fins despr~s, quan j a seria nas aa
tard ..• Pere potser ja ne hi hauria ningú més. Afegí :

- No cal confondre unes idees de caracter gen9ral amb lR no~t:r~ cen-,
duc t.a.privada •••

La perruquera va callar, perque ella havia parlat severaMcnt, i
l'

es va fer un silenci una mica tens, fins que la +aura dí.gué

- Ara j a et pod ras asseure de segu ída , Hattlde.
1 ale6hores la conversa reprengué, al flarge d'ella.
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D'entrada, ja va ve ur-s que el bar ers maean 11 (l i SO. oT 6,1 1) '_

parlar tranq uil.lqmen t. 1 de~)....J l'é.s • •• b , ne t et s' aca buva al b p't.:r.l,J~.

Gairebégehse saludar-la, dones, l'agafo pel brag i li digné:

- Paga i anem-nos-en.

Bé, suposo que ara l!l'explica.,.TEts que significa aquesta desaparici6 ..,

Ella, que ne sembLavs sorpresa per la seva bru8CJueria, ve obr í r

Deixa, ja pago jo .

. Després la va tornar a aga ra r pel colze i s' obrí -as entre les

taules i el taulell nentre la seva irri teci6 s ' anava diluint, potser
,

perq ue ella havia somr-Lgut , O potser perque ara, d'esprés de tant de,
t smps de no veure-la, encara' la trobava mé s bonica.

FDr~, va dir-li :

- VeLe que anem al L'lco de se.mpre ?

Va cridar un taxi quan ell a assent í .í , j a dí n..., de1 vehic:1 e s

li gira

....Desaparici6 ?

- Sis meses sense donar senyals de vide bé es mereixen aquest quali-

ficatiu ...

Ella li va pa s ar la na .pe r la ca r-a.•

- Ne digui s que m'ñas engora t

Es .c r ar que sí ! 1 fins he pas aa t angúnia, si ha vals saber. T'he

luscat pe r tot ar-r.e u ,

Ella va besar-li superficialment.

- Pobre Domenec
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Ell es pose el dit dav3nt els llavis. SeMblava más contAnta que
d'habitud, havia perdut una mica de la s~va rigid .sa, i aix~ el COM-
pensava de tots aquells micteris. Perb no fins a l'extleM que r0nunci6e
a investigar-los.

- La veritat ~s que no t'entcnc
])esprés va ca L'l ar , Une mica na Lhuno r-at encara, p "ro m' ti d

,0 ella va agafar-li la P18.i la hi pr ené contra el s seu s genolls.
~arrera la cortina, a cobert de mirades indi8cretes, van saltar

del taxi que engega altre cap s~ense entretenir-se. Dalt, l'eP1pleat,
era nou, si rnés no no l'havien vist les altres vegades, i elf va aCOM-
panyar a la cambra 8mb el seu esguarct impenetrable.

Ell va fer girar la clau i es tómb~
~J - Ara podras explicar-me •••
lq La n oí a llenga ~ el portamonedes sobre la butaca, sense respon-

d S 1, .. r ' 11 s,Ij re. e l va r euru r l _ en __a ca .
Quins misteris s6n aquests} Anna ?

La noia féu :
- Ara ero pots dir Maria Teresa, si vals.

.. ~ tEn Domenec es queda tan desconcerta que va r et í-r.a r' el brt1~~de

la seva cintura.
- 1 pe r que t'he de rli:.>:'Maria Teresa ?

- Es el meu nomo
1 - El teu nom ... No entenc res

Ella va caminar cap al llit, s'hi assegué i es va treure les sa-

- He pBssat aquests cinc mesas a Franga.
bffi.tes.

á - A Franga ?

sí. De fet,hi vise. A Barcelona nOPlés hi passo temporades. Quan

m·'hi envi en pe r algun serve i.
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va asseure al seu coet at . Li s emb.Laua que COI'1(8IlbIJólle.éáld'Huñl.ál1il!la.~en-

dre-bo. En veu m~s baixa, preguntk !

Forfles part d'una organització ? ..
Sí.

Va descordar-se la b rus a , per. e11 gaj.rebfS ni s '1'Ji fix

1 no me n'bavies dit ~ai res

Es natural, oi ? Ne bo havia pas d' pregonar.

Perb jo .•. nosaltres ..• Vull dir que ••.

Ja bo s~, el q_ue vals dir, per~ ni aixi. Ben mirat, que sabia de

~,

- 1 ara que saps ?
r

:~t d d' F ' ~_ recor es .en _aque_

~n Flagué ? V0ls dir aQue:l na estudiava anb mi i que ,
dGepT.......es va

ser cOTIissa~il pol~tic ?

~~s t d f'~- ) que e s e con lan 9a ..

- Sí, te'n recQrdes. Dones bé,! per ca eua Lí.t a tv he n 112.rJat t't- tu. S

Amargaaent, va exclsrnsr

1 cal que t "no diguin ele al tres! luan enso que fins i tiot el

-teu non El'havies, amaga t ! Con ~els que ara n'acostnrlJi a clix~t 1 E'rt'

Teresa ?
el - T'hi acostumaras.

Tenia la .eea I!101t a prop de la s.....eva i en Dornanec ne ve. saber

reprÍIür l"impuls .. Despr-é e ja no se'n separa .• La roba li f'e í a nosa i
, ,

pr-eve d'ajudar-la a desf:-;r-s€ "n , perb ella el rebutja, con sRI!ll¡re :

H f'a í , b" 1- o alg mAS e JO SO_B.

Va ifli tar-la, i fins al cap d "uns inef2ents, al seu costat, no lJre- !

gurrt a :
- 1 de quina flena d'orcanització es tracta ?

Ella va girar-se-li amb un llampegueig als ulls :

-.;Fa prop de mig any que rro ens hem vist, re e o rda •.•
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Va enllagar-la, ioclinat al seu da~unt, pere la féu esperar, i
ella palpitE<,suaument set.a els seus di ts.

- lYla'rí.a Teresa, ...
- si ...

Ja no volia di r res, car el mornen t de Les :p' r auI f) h \\1ieF::", t

i el seu nom , Anna • Naria ~eresa, f'o rnav a part (1,,11)1' ll.:u i mo r-ó a ,
Va sentir la ce1idcsa del vehtre que l'atreia i hi vo respondre a~b
tota la voluntat del cos, engolit per aquella forga greu, i arrenoli-

JJJ nada"que'li fue1}ejava la ca rn , J!'insdesprés no torn a dir
Ha:r:ia'l1eresa .•.

1 ella tenia el sonriure trist draquestes ocasions, l'unic
autentic que li coneixia. Va incorporar-se i corregué a cerCHr les

':1"8 cigarretes. ,En\vaencen<1re dues i li'n lliura una. Va es ie rar que les
"~ idees afluissin de, nou amb naturalitat i, aleshores, pregunta:

1 -

'vo -, -.
,) 1 -

1

Quina relacié hi tens, aI!lben Flaqué ?

- Es un icompany . Un de aant s C0J11p80JTS.

- N. sabia que fos a Fra09a•
- Doncs si. Creu que eos po<1ries ajudar .
....Segons i como

"La mirada de la noí a ca nv í.a de color, s "apaga i s 'Encengu c orn,

un fa~, per. llevat d'aixo n. va I!loureni un húscul.
- SegoDs i com ?

- Es claro
Afegi :

_ 1 potser ara no 68 el I!lomentmés .p.rt6 ...• ·

Ella replica ;
T.ts elsmoMents s6n bons.

" "No em diras que ets una d'aquestes fanatiques ..•

- Acaba.
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...,
Per que no ? Una él.'aquestes fané}tiCjues que ni són ca, a ces de tE nit

una vida privaél.a.

T'he donat praves que la tinca Si ara et par a ai i ...

De sobte, perb, va ~enir ganes de no saber re~ m's1 rl no peD~ar-
TJ h í., i la va int errompre

SJ lo Avui, no. COT2 tu riate Lxa has dit, ieia mesas que no ens ha vf ern vist

1 ,[U,

~a noia assentí :
Molt b~. Potser si que et dec alguna cosa.

- Ite la dFUS a tu ma.teí.xa, també ...
Va abra9ar-la de nou, llenºant la cigarreta cap a'l'altra banda

de canbra. De moment, ella va restar inerta, consemtidera pero sense
abandona r= s e , L'esguard ti vacil.lava, com sota el pes d'un lluita que
feia per manera d'amagar~

}laria Tare,sa•••
sí, Domenec ...

1 aleshores vevenre que tancava e ~Is u í i a , nont re pi t~ i 1°1/ vis
se li inflaven.
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PlJJ

,!i - Si no domines aquests nervis •.. Uada dia est~s Bás histprica, fi-
41

,
11a

La J:J. .arlna va fer petar els talons.
Si e._fldeixéssin en pa u !•••

[- Els uTI.:lss 'havien ne t e jo t. de llae;.rimesi la v eu era sorda, amb un,
pooit d'e~aspBraci6. Ni h. sabia, per que havia plorat. Ara 1i passava,

) - sovint, aixb, i el plor l'alleujava. Al10 que no podia sofrir ere els
. 3és retrets, la cara a:moj.nada de la seva mare , la seva fall::tade tacte ..•
81 ~ }ier que no la deixava tran~uil.la ? Que potser s 'hi ficava, e...) la , en
,1 - elIS)al tres .~?

- Es que sempre m'heu d'estar damnnt ? Sóc prou gran, ja
La mar~ va tenir un gest resignat i dolgut, i va r'coN iXBr

[)8 ..,. Sí, de.sgra ci ada en t , ets ma asa gran ,
Despr~s, com tantes altres vegades, va afegir

- El que a tu et convé, és basar-te.
Ele talons tornaren a petar i va c6rrer pe I. IJasbactís, amb el COlB'

qUé li tremolavá, presonera d'una rabia fosca i profunda. ~l cristall. . .

del cancell va trencar-se en rebotre la porta, pere no per aiY. s'a-
. .

tura,' s Ln ó que se les emp'rengué escales av a.Ll.' com si l'empaites"in, 1_
,

brí neguitosament el ga ratge i salta da rr er-a el v elan t . Un mome n t a-
bans n. sabia que acudiria a aquest recurs, per~ ara li sernbl~ inevi-
tableo Fugir~ fugir, con sempre que sentia el pes ~cict del seu €sser.

En trromba , va sor-..,¡tira l'avinguda, frena brnscament i redrec;
•el cotxe. Va enfonsar el reu en l'acceleradür i el mI!1Jlr¡ vehicle fáu

salt rnentre el motorista que pujava dihuix2va una ~ran sset cap a la
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cuneta per tal d "'euite.r ) a t . ihlioteca d'Humanitats·opEIda. ]1:0 va ni pllra...,7-8f> 1., ca r e., e t-

xe, possei t pel seu furor, ee disparava cap ElP.Iib~ al vi, CIte; . I¡e~, J 0-

des xisclaren llu:r iir·oteete.,p8:0 van aCc'bai' ller o.bcí r la :-3 v vo].u

tat desenfrenada, eo redre .r re n i van mosscgar rle nou . ,
él" al t.

El s odiava,e Ls odie va tpts" per-qus entre t ot s 1'11 v; ",11 eonve rt í.da

en al10 que era, en un rnanyoc de nervis sense control
'1 -are ne li

deia mai res, pero la mírava, la mirava .•. No acabava d'entenrtre qu

passava i, lJuny de les seves orel~es, hi havía converses fLcils d'en-

devinar en leJ guels se la díscutia i es propsaven re~eis. N'estava
segura.

"El cotxebrunzia, dbcil, pero res no s'aquictava dintre seu, ner-

vis i P1ÚS culs li sal t aven espa smodí cen ent .í , un segon 1 la tremolo!' f'ou

tan forta que ~m haver d'aturar-;se en un COStRt fins que el des f Lc L

minv8.•

Els dós xícots del sedan van frenarun~mica, ~irats cap a ella,

com indecisos ~ntre c.ntinuar o aturar-se, i ella va veure les seves

Cares bigotudes, repugnants, í al a s orrriur-os inconsciente i pl, 11, ele

suf í oí. snc La , J?ensRven en a11., tot s GIs homes penaa ven COllbintl8rrtent en

all'O. Va engegar de nou, per~ el motor se lí cale. Va 8sperRr-se i h.

pr ova aLt ra veg2oa, gaírebé sense sabe __r que es r'eí.a , La rabia s "'abran-

davR com un foc mmmEEm~mOOmEm incessantment alinentat.

Va travessar el porrt , eví tant per un s centífletres el cotxe que f'eLr

el trajecte de Sant Just, i tot de cares s'abocarenp les finest~etes.

El ae u incon¡3cíen~enre.gistr~ les mirRdes reprovatives, pero tot s cgu í t

es van fonare en la ní t que 1"anava p enet ran t . Creua el pobl e anb un

movimeTIt de zigzagueíg, evi tant eamí ons i Y'lotorístes perqu~ sel!1pre ha-

via estat una bcn a conduc tora í e Ls r-ef'Lexe s r-aram m t li falJ.aven.

D'inst'int, havia alentít, cortsi tíngués a Lgun significat aquell retol

que ia comminava a no sobrepass2r ele vínt-i-cinc per ho~a, pe~b ara

Piy'ja altre cop l"'acceleredor i el c otxe , c:ue brinca, va r'er=La saltar
,
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Uo havia oblidat el camf , ne l' obLi da ~iftna:í, car t n í.a una PIe')1
ria excepcional per tots eLs inc'lret...., en s 'h•.iv í u ctpi a.t ".tlg'u:;,'1 r d "un
manera o altra. Ep va venre, doncs, aItl i p!oject'da cotlt lu '1'-
bres de la~ard a autumnal, i eJI al seu eo~tat , snd ri at a be aa r+La .

1s va sentir els 11avio P101suts i adelorits, co~ si els bes.s fossin

pogut ~sser tan il.lusa i esperar

actuals i fossin massa, per\ d€spr~s el cemi VD ~updar enrera, a~b en
Dom~nec i el cotxe que tenia aleshores, el seu plimer cotxe. Com havia

<).......
Pero el temps de les e~peres havia ~assat i ara al seu davant

n ornés hi havia qu i Lorie t r-e s i né s (luil~r,etres; elf1 c1.'avu.i,eJ~J de den,
els de ca~a dia. Va girar suaumcnt el vOlant, sen~o aIpntir. Con.ixia
la carre-oera CC1J1l e] pa Lme L'l de la aeva na , 1 "haue í a pogut segll.ira
ulls clncs. Va tancar-los per as~egur8r-sJñ, pero/una sobt8da esg2.rri~
fanga l'oblig~ a .brir-los gaireb~ a l'acte El cotxe, de totq ~an ,r,
no ~'havia dcsviat gens.

Com senpr-s,el b~lsam de la ve Lo oatált cornengBV+ fer 1 eeu
,

te" i s "an~ r-eIaxan t , Pe r e era{una ca Lma ficticia, un ,ngany n cur-a
l'enganyque es feia a ella ria.t eLxa , D'í.nt r-e, va tornar a son ar la ve u
de la Dare que insi~ti2 que li celia casar-se. Va provar
la amb equanimita~~ amb indifer~ncia, com corresponia a la veu d'un
altre mOTI que par1ava a una aJtra noia, nés docil, norBal •.•

Sense adonar-sp~n, la velocitat del cotxe augmentava. El peu,
nervi6s, insibtia, ment~e l'aire la cremava i s'en uia eIs llares C8-

bells en una imatge he roí.ca i convencionel. Accelera m( , i,
,m s, con-

fusa i emb",riag8da pe 1 pro pi riaLes t.ar, pe r la pro .La calma, pel des.-

ri del seu ~sser, perqu~ ja no sabia de qu es tractava.
"enfilall de ciutats satel.lit hnvia quedat enrera,i ara la

carretera era neta, amb un tr~nDit escas, que A'arr0~AoGava. Va obtir,
la boca per beure une r gl.pades de l'aire que la ~'Gria. IJ'indicHdor



Lant , aliena E' tot, a eLl a mate í.xa, tal e P1 1i i.:1Gractula, tal cori , 1'-

n.cava de sentir-se quan el món es f'e i a rias sa illqll¿(tani,i ca] .í a
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a s s e nya aya prop e s c e n l e 8 arbres, pels COE' [' s, eco uespen"tlnaver
com si participessin en la seva fuga.

Serra les dents i gairebé VD. somriure, en arca {¡(1' dar,~_lrl.1 e I V.-,

deixar-lo, allunyar-se'n fos COA fos, plorant o corrent, cridant e tre
carrt portes, vidrades.

L'agülla anava pujant,'s'aturava un mo~ent, com vacil.lant, i
reprenia la seva ascensi6. Despr~s torn~ a vacil.lar i, ~b lentitud,

VI 'rJ"j-c.retrocedí qu an el cotxe s "atansava al ha a phm,. Va accionar el volant
~

i el centra cap a l'altra banda~

Qua ...n va veure l'omnibus, ja era I!18SSa t a.rd. Ni tan eols n. in-
tnnta de frenar. Amb elsulls ~mma fite en la tossa que es precipi~Í'

tava al seu damunt, les mans treballaren deseDreradament per tal de
redregar el c c.txe, tata' ella inclinada ca~a la dreta, COI'l si aj ud é s
la maniobra amb el' e os, Els rieums tics van relliscar anb un xiscle,
pero abaris ~.ll!J.Hlm~m d "ert av eI.ar-se contra la xarxa dp fj.lfli)'rl".
va tcnir ~~ temps de veure els ulls, COQ1 hLpn ot L't za.ts , i Le e ma ne
balbes, ínutils, sobre el parabrises.

El cop l'pnfons~ endavant, pero la barrera era massa fr~gil per
resis~ir l'impuls victoti6s del motor que s'encabrit~ com una euga.
Després les rodes van mossegar l'aire més deDs i pols6s de l'abisme,
van trobar la terra dura que les repel.lia amb violencia, el vehicle
es capgir~ i, abandón~nt el llit de pedres que rodolaven timba avall

~
com si pregonessin la catastrofe, an~ a en~e~sar-se en l'aigua
del riu, on resta plssoner.. ,.

Ella va veure encara e18 ocells que fugien, esmaperduts, les
bardisses que li ombrejaven el cap. Per~ seguldament van ornbrejar-li
eLs ults que , seriae ha ve r=Lo s +anca t , ja no obri--,iarnaí, m s.
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~n Dom~nec es passa la ma pels ulls, una ~ica las,

42-
- ~'has de decidir ara. Aquest vespre me'n vaig.

1 si dic que no ?
- Ja saps la#respoata.

Va passejar-se por la cambra i els.seus ulls, un cop m~s, van
,fixar-se en el diari en acabava de llegir un2 referencia de l'afer

Mindszenty i ,tambá uns comenta~is sobre l'esc~ndol del prQc~s contra
l11e& Lettres Fran9aises".

Hi sento, ne els puc fer el joc.
- El jec dequi ? Ne em creus, potser ?

sí. Per.'també els el feuvosaltres.
Con excusa, has de confess~r que és minsa .•.

tament com ella encreuava i desenere ua.va e ls bra coa amb un nervio .Jin e

estrany, de pe r-s ona que e.sta a punt de f r-acassar .
- ·Potser si. D'altra banda, t'he de dir que mai ne he aprovat el

rorisme. No puc fer-me solidari ...
. ,.La nOla escopl :

- Que', doncs ? T 'estimes rnés mirar c orn els al tres et treuen les cas-
tanyes del foc ? O ets també deIs qui creuen en la resistdncia passi-
va, com en Sandhi ?

Per q u no?
Estava cansa t de discutir, f'eí.emassa teaps qU'3 dur ava , i ja n e

tr-obava ar-gunerrte arib que c!mba tre-la. I n e pas perq ue els d "ei.La , li
s.cmblava, fo ssin inexpugnables, sin per.qu b Jl1Dreé s d~fícil 1"1 e dis-
cutir amb un a persIDncmque, en a caber , ceI!1E'i19ae ncu con si no A 'hl1.gués
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L 1'1 • T'a arla eresa va fer :

- Du ra rrt la guerra b devios ser d'uné',a l t ra op í m é ••• Alef111n]'..,bl~
vas Ll.u í.taro •.

- Al10 era diferente
La noia es va aixecar.

que un petit burges preocupat par la seVA persona .••
Va sentir que un<1 b10pada de sang li emporprRva la cara i avan9

fins a la no í.a, Amb for'.,a, li va subj ectar el b ra 9.
- No ~s veritat, sents ? Ne ~s veritat ! Si et penses que les te ves

pa ra uLes •••

EIJa ne havia erdut la serenitat, tet i que continuava mostraht-
sa nerviosa, pe~h era un nerviesisme purement fi8ic, exterior, que
ell no sabia COEl explicar-se'.

- Be ~s que t'enfadis ..Pero no serve Lx de res. ])C:J tota [flf\ne:ra,neet
creguia que ne TIe~a~2bia, la teya resposta.

Si la sabies no et calia preguntar.
- Mai ne ho hauria fet, ni hauries sabut res de tot aixb, sense en

Flaqu~. ~11 em va fer creure que els tenies ben poséts ..•
l~expressi6 el va molertar, cem aempre que una dona es permetia

una paraula g'r oLt.e ra al seu d.avantr

- Segons ai:xlo,tots hauríem de practicB;_r el terrorisme.
Ho dius tu ..Ningú no t "h o 'deTIana. Sa.be m q1.1.8vius aquí i no «» vo-

o omp rome.t re indegudament ..}~ns p et ser útil de mil al tres rrane r s ,

Va deixar-la i· reprengué, el passeig per l'habitaci6.
Ja ha sé, per. a poc rp~c...A més, s una qUestió de p~incipis.

Ne pu c estar al costat dels qu i c r euen que la v í.oLenc ia ho soJ uo í.ona
tot ~

- Ells bé sembla -que siguin d'aque t parer .•.
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- Es elar, tens resposta per tot : a bese d'amagar el cap s o't a l'aJ8.

N. va contestar, pGr~ s'assegu€ a la butaca n hi havia el
'\[ l'agafa i va rebregar-10 entre les manso Al CHIJ d'nn P1IJ'1\.nt, V{I d

amb amargor :

~ Es una Ll.a s tí.ma gue e í.gn í e així. Vn reali tat, es t s p1erb d " or í •

Odi ? Potser si. Perb €s un odi sa, perqu no s'hi barregen m tius

I!') d" ordre persona l.

.9

Dl1 va riure seeament

Que? Un odi ••• abstracte ?

No, eoncret, i ben concreto Un adi verQu~ els nostr~s fille puguin

es t í.na r ,

- N'he sentit mo l t- sovint, d"'expressions d'aqUest~rrrena. 1'er' corn es

pot estimar,si no s'ensenya l'árlOr?

A despit de tat, ne tenia ,la consci~ncia tranquil.la, i pateer

a,ixo parlava a mb aquella falta ce c enve ncí.ment , Va eaguar'da r=La de

:0 r etiL'L .i , t.t d'una, es va a dona r que ga t re bé l'Rclr'lirava.

'1

- De qui~ amor parles ,tu ? Amer per als ~otxins ?

Va amagar la cara entre les mana i s 'aeariei barroerRment els

phmuls, les eangues dAIs ulls. Quan torn a mirar,va veuTe que ella

se li havia atansat i s'inelinava l~e_ugera~ant al seu dRmunt•

...,.Em d.ldr~ ana.r=ne Cn amb el teu no, Domene c ,

J.!er qu~ ? Al capdava Ll , que s6c per tu ?,

T'ho he de dir ?

......Encara que m"ho digu8.ssis, no et ereuria.

1lf1:1espera.danent , ella e omento

sapR nui s6e, ne veus l'hora de desferete ~e mi •..es que - '.1.

Es va aixecar i l'agafá pels bra90 .

IJ - Fins i tot deslleial amb tu na te í.xa !

Ena f'é u j ugar e13 col zes i s "al] ibera dels sen s di ts.
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Va .b~ir-la~ ~ ella digu~ :

~'~i,obl~guBS. A

mai n. e~)ot saber

,
PlPS ,

,
que po t s e r 11. sé, j. ? AMb un hnll1tl e 0111 tu.

rN' elel cert. N. et _, ca rn ni ,-,izo Al', Ji. t L ~'

Jffi3 tas turmcntant .• ~

No diguis xi~pleries,

- S¿ps que .ts un covardf per~ la covar~ie t'~s c~~oda, i hes a ri-

)'0 bat a l'edat de la c omcd'i ta t , qian t re í r s van facil, ck,uan l'egoisEle,
c.llien98 a burzar i ...

A198. La 1:1ai va bufete jar-la anb un e op s ec que coincidí arib p.l,
seu crit

Calla
"-PeI'"' e1=-a no calla ... ~enia 81s u l r s e nce s os i ni tan e ol s no 11a-

J"oq via I10gu t la cara._

Í]rn

r ...

". - VeLs res coses faci1s i 'usques raons que h. justd,fquin~ Per ques-

tions de Batís defuges la responsabilita~, la part de res Jons8bilitat

que et toca •.•

Et di e que ca11is

Per que ? Et cou, potser ?

Sense esperar resposta va fer un gest desllectiu anb les espat-

11e8 i s egu í.da nerrt tra v es sa el s dos metres es cas s o s que la se par-ave n

del 11-it, d"on recollí el por t anone de s , Va a dr-e ca r=ae a la 'porta sen-

se mirar-lo; per~ aleshores va haver d~turar-se; en D'I'1enec li inter-

ceptava el pa..,s.

~ Te'n vas,doncs 1

La aria Teresa va fitar-lo.

M'has de di~ alguna altra cosa, potser ?

"Es repensa f.

sí. Que ..• Per que no pots ser una rJ.iCQ cOrJ.p:nenfiva, H8.ria ~!!l're8a,
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S' P , ,
l. ere tu, n e es que pensis d í.f'ere n t , Que n e pen: es de ca) n'lé.1-

nera. Els qui han caigut en una rutina jo s6n incapac.s d. ~ n~~r ...
S Parles aixi perqu~ et sents ferida.

';~j- - Si aí.xb t 'ha de fer feli9 !

[3'1 Quan havia di t ell •.• Pero n e era el mome n t de r-e mour-e r ecorjde ,

9 s í.nó de dr.na r a entendre 'a a que Ll.a ohstinada que allcjera una arma de

10 o

¡G"

,IV

)JJ n

r r

No, no el feia feli9Y Ben a lJ'inrovés, se sentia terriblo1ent
dissortat. Ella ho havia dit : la consci~ncia •.. P~ro quina conscien-
cia ? N. havia cOffiplertamb el seu denre, segons
En veu alta, digué ..

Ets una fanatica, 11 . Teresa.aTH',,
Et sorprendries ms L t si digués que el .mateix ponso de tu ?
De .mi ?

sí. Perque oi que series capa9 de qualsevol cosa per conservar la
teva tranquil.litat ? Oi que h. sacrifiques tot, absolutament t.t,a
la teva nanera de viyre sense .maldecaps, sense ideals ?

No saps que et dius !

N. ?

Va fer un gest molt breu.
N. m'estines ?

-,Es clar que si
Dones ja ho ve us. em sacrifiques a la teva comoditat .••

JO dos fils.
liT ,. de1 qu o t u em sa crifiques a. les teves idee s ..1',' pa s mes ,~

,
No és el mateiz, Domenec.

Semblava adolorida, ara, i eJl 17'esGnard~ encuriosit, pregunt8nt-

se si encara acabarie TI pe r recoitciliar-se.
Sacrificar per sacrificar ••.

~lla va fer que no amb el cap, ~empre seriosa.
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sacrificar els qui estimo. Tu,en canvi, sacrifiques els qui dius que

estimes sense sacrif~ca~-te tu mateix

Va veure que no havia ac aba t i EH:J11era,lir1i t· bt-, l. L PW "'~'C'\ ._~

el llavi amb despit.

No sóc una fan~tica, Domene c , p er-qua també jo he 't i ngu t de s eng: nys.' ,
tf} i sé que no tot és pu r , Pero hi ha una c eaa que ne pucfoup.rtar ! el

ae nt í.ment drI meu propi benestar q uan els altres,tants altres en ca-
~r ra n. _an pogut trobar el seu.

Va a Ll.ar-gar la roe cap a la porta i féu girar la cLau , }]ll esboss

un gest tímid, pere la noia va ignorar-lo.

- Es un adéu,doncs ?
Q' D '"- ,....l, ome n e c ,

Ella mateixa va ajustar la por-t.a , des 0e f'ora , 1 ell resta on e-

ra, moLt quiet,com si la no í a hagué e de to~nar. Tero ja sabia que

ganyava ,

LÍA

so b
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Va acabar de llegir l'article sobre el S_cus que es conservava
al jardí del palau del Marqués de Camp, ara convertit en via pÚbibica,
1 s'aiaeca de darrera la taula meticulosament ordenada. Va passar al
despat~ del costat, s'atansa a la Dolors i va indicar-li l'article :

~ Ho has llegit ?

La noia mirA l'encap9alament.
sí. Que et sembla, el tallaran?

e No ho s~. Deu fer nosa per la circulaci6.
~ L'hero d'anar a veure.
- sí.

Va sentir el timbre que indicava que el senyor Monner necessitava
els seus serveis,entra de nou al despatx que acabava d'abandonar i,

#

par l#altra porta, acudí al del gerente
- Verme, em podria buscar el darrer contracte que vam fer amb l'agen-

eia Fibra ?
El xicot era assegut davant el senyor Monner i fumava una cigar-

reta turca que el gerent devia haver-li donat. Sentí els .... ulls
chlids que llexaminaven sense impertinencia, pero escorcolladors, sen-,
se perdre's detall de la su~rf!cie del seu cos.

~ sf, de seguida.
Avan9~ de nou cap al seu despatx, conscient que l'examen es per-

llongava, confiada que el resultat seria favorable i una mica exci-
tada a d~spit d'ella mateixa, car aquells ulls eren com una caricia.

Es va aturar arran de taula, pensar~sa pero sense pensar en res,
~eixant que la sang fes el seu fet, Buau, callada, i alhora misteriosa
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El contracte era arxivat al seu degut 110c 1 va trobar-Io sense
dificultats, pero abans de tornar al despatx del gerent s va treure
1#espi11 de .. butxaca 1 s'hi mir~~ EIs 1lavis ren b n pintota le
permanent ecceptable, la cara tendra i harmonioaa.

Ell tmrna a desviar la mirada del senyor Monner quan sentí els
seus talons, i la noia es va ~oure amb lentitud, com s1 se li oferís.
Allarg~ el paper i Ta quedar-se arran de taula, ara amb e1a ulls al-
gats fins als seus. Ell va somriure imperceptible~ent 1 la ~arme ob-

~ 'serva les menudes arrugues que es formaven al eostat de la boca, pero,
que no el despareng8ven, sin' que li donaven un aire madur ••• Trenta-

:3 - quatre J trente-cinc anys ?

.w El senyor Monner va dir :
'\¡.~ _ Res m~s, per ara, Oarme. Gracies.

te _ Ella es va allunyar de nou oap al seu despetx, mentre el gerent
ja s'adregawa al desconegut :

I ".l$q

sO -

ló.t.L6o

B sósJ

rrsx.t~b

- Veu, com 11 deia •••
Tanea la porta 1 va quedar-se a11! aturada, sense escoltar, sim-

plement aturada, com s1 ja tingu~s tota la feina feta. Al cap d'un mo-
ment, pero, es va asseure davant la maquina 1 fulle~~ els papers a-
muntegats en un costat. No era res que urgís, podia deixar-ho perfecta
ment per la tarda, o per l'endem~. Sempre anava a.angada de feina~ era
efioient, com el senyor 1-10nnerreconeixia, i per aixo 1 'havia promogu-
da al lloc de secretar1a p ersonal quan tot just duia deu mesos a la
casa 1 la Montserrat Ta haver d 'anar-se'n perque el seus parea deci-,
diren emigrar al Braai1, on ja hi havia un germ1i de la noia.

Replegh les cames sota la cadira, va tornar a desplegar-lea 1
, , ,l., 6-s -estira magu1nalment la faldilla totf1i que a 1 habi taoi no h1 havia

ningú m's. Després Ta aixecar-se i passa ae nou al despatx del costat,
onla Dolors co~vava unes nomines amb el setmanal obert .mm••ammm ••
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sobr-e la. taula.

_ Si Tole, podem anar-bi aquest migdia, en sortir.
Li parlava del Sieua, encara, pero ell~ePlich :

,
Has Tist aquest de l'agencia de publicitat ?

Amb el cap 1ndicava el despatx del senyor Monner.
-Qui le ?
....No he vist ningd. Per qu~ ?

No, per res.
Va passar per darrera la taula 1 sort! cap a l'altra banda, on

h1 havia la telefonista. ~arlava amb algd, un individu barbut,i va
continuar fins al lavabo sense dir res. Per costum, es mirA a l'es-
pill i va examinar-se les dente sense profunditat, car no li agradaYa
d~ veure l'or del fons de tot, sobre el pendltim queixal. Es clar que
no es notava si unano's'hi entossudia •••

En sortir del teducte, el barbut ja se n-havia anat. La Merche,
sola, maategava xiélet, un costum q~e 8 ella sempre li havia fet la
noia una mica antipatica.

...Qui ~s aquesta Tisi ta que' t~el senyor Monner ?
,

_ El subdirector de l'agencia de publicitat que fem treballar,,
~ El .subdirector ?

>'

_sí. El senyor Fmgueres. Domenec Figueres.
8 No havia vingut mai •••

La Merche va fer un gest, com per indicar que ella no hi podia
fer res~ que les coses eren d'~uella manera. Va dir :

_ U~bon exemplar, oi ?

La Merche sempre havia estat innecessariament basta i per aixb
no passaria del lloc de telefonista. Prou estrany era que hi hagu~B

arribat.
" sí ? No m'hi he fi~at •••

. Gira cua i va tornar-se'n al seu despatx. ~s va asseure altre co



-220.... U... ... encar~o havi~omen9at:refos a la maquinaf pero a teelej
8 - les cadires que es mOTi en a l'altra banda de porta S'aix e 1

rer cap a aquell costat. Ara escoltava.
H - Ja veu que en aquestes condicions/s'imposa una reT1si6 •••

Era la veu del senyor Monner, a la qual l'altra repllc~ :
,

:1S~"" Estudiaré l "aasuapte , Voste ~s un deLs nostres clients de primera,
IvI - hora 1, naturalment, no estalTiarem res per denar-li t......otamena de fa-
~VI- cilita...¡tsi·satisfaccions •••

Era una veu calids, profunda, una mica precipitada, com si des-,
Hl .i:rl
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confiés de tenir temps de comunicar tot el que intentava de dir.
,

Sera qüesti6 d'uns diese Jo mateix, personalment •••,
Va endeTinar que el s..,..enyorMonner s'inclinava, atent, com feia

"' ~ ,s~mpre, d una manera automatica, des d aleshores que encara
gerebt i bavia-de conquerir aquell lloc a base d~ajupir l'espinada.

La veu torn~ :
,." Suposo que a voste li deu ser m~s cbmode els matina •••

tota hora. Ja ho sap,a partir de les onz••••
Es desfe-ia en cortesies.

- O·potser Taldra més que em telefoni •••,
La M ..... Carme va allunyar-se dw la porta amb un somrís.
Acabava d'instal.lar-se per tercera vegada davant la maquina

criure.quan~a entrar la Dolors. Duia les n~mines que havia COmpr0Tat.
Eacol ta, carme", aaxb no ho entenc. Aquí sembla que hagin repeti t

~
nom, de manera que no s~ si ~s un error •••

Ella allarg~ la m~.
...A veure •••

1va tornar a submergir-se en la seva feina acostumada, conscient
que ara el despatx del cost~t a'havia quedat silenei6s.



,:no~ li que el retol contrastava estranyament amb el tipus de publicitat,
! - tan a la moderna, que la casa exigia. Desp~s va emp~nyer la porta.

La recepcionista era darrera el seu petit taulell, parlant per
¡mea te-l~fon, i ell va quedar-se al seu davant, aens e mirar-la. La noia

,
~~aB tall~ tot seguit la comunicaci6 i a19~ els ulls. Ell pregunta :

~ El senyor Monner ?
~ Ne hi ~s,encara. -

..En Domenee' es va mira.r el rellotge. tot i que sabia perfectament
que només eren tres quarts d'onze. La recepcionista afeg1 :

O - No pot tardar. 11 es yol esperar •••

- ~arme ? Hi ha un senyor que la·demana •••
En Dom~nec, sense ~sser preguntat, explica :

A - eo J:<stavacita t amb el senyor Monner.

1. S

le'!

A -

:iJ.t~o
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Es

~ qual
lletres

va aturar un instant davant la porta, , en el .ristall apee
es po dia llegir : "GROVA, productes farmaeeutics", en unes
ant\iquades que sempre li havien fer gracia, .sobretot la oua

que hom baTia .regut necessari de plantificar a la G, i va acudi:r-se-

Ell, amb naturalitat, digué :
~ 1 la senyoreta ~arme ?

- sI.
Disca un número de l'interior i ya espera-r-se. Tot seguit, féu :,

,Lanoia repet! fidelment :
Diu que vea tava oitat amb el senyor Monner •••

Va escoltar i desprls se li adre91 de nou :
" Un moment, de seguida el rebran.
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1 Bibli..-2teca d'Humanitatsa parva que ara.Va ter duea paas es, enea rae amb el retal de
de1!nter'6r~ Teia com una mena de taea que enfosquia el -rista1l. Es
fica la m~ a la butxaest cercant una cigarretat pero va renuneiar-hi

·l'r.~,tdf'/f ~to.
"i torna a iN ., buá da ,

La porta del primer despatx Ta obrir-se 1 en sPrt! la
verme. Va correspondre al seu Bomr!s, mentre ella ja exclamava :
- Ah, és Tost~, senyor Figueres !

e,

11 E1l explic~ :
e~p ~ üavfem quedat amb el senyor Monner que passaria aquest matí,pero

1i em diuen que no hi éSe
as r La no ía va repetir les paraules de la telefonista:

~ No pot tardar, ja. Mai no Te abans de les onze.
[ t _ Es veu que ho vaig entendre malament •••
Ls;t Ella li torn~ a somriur~ d'aquella man era franca, ga í.rebé íntiI!'l8t

IIJp

que 1i era ·tan peouliar, i proseguí :
\¡¡

ada dia passa un parell d1hores,..
'\

a la fabrica •••,
A1eshores va fer un gest que llinT1tava s

- S1 es pot esperar una mica ? ••
~atura1ment.

Va menar-lo pel passad!s, cap a la saleta on ja sabia per una a1-
tra espera que h1 havia una tauleta rodona, dues butaques 1 unes pres-
ta8geries plenes de llibr-es.

Arran de porta,pero, la no1a es va aturar CO~i es repens~s.
- Es veritat ••• H1 ha un altre senyor que tamb~ l~espera.

Ya quedar-se un moment ind.ecisa, el llambregA, 1 despr~s decid:! :
~ Vingu1. Pot esperar-se al meu despatx 1 aix! el far~ passar primer ••

'\

....Grac1es.,
Va seguir-la, examinant-li els flanes, les carnes gracils 1 equili-

brades que desapareixien sota les faldilles.
- -t'eraquí.
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Universitat Autónoma de BarcelonaEl va ter passar per darrera unes taules t on hi BM ii<s~it~e
,aixecaven els ulls. Despr~s obr:f una altra porta. En Domene. entra a

la petita habitaci6, on tot indicaya la pres~~cia d~a persona curosa:
la taula ben ordenada, la m~quina neta, e~s arxivadors metal.l~ s sen
se una engruna de poLe •••

.- Segui.
Ell va 'anar fins a l~altre costat de taula i comenta:

- Veig que sabia el meu nom.
La noia somrigu~ ':

Es un dels meus deures com a se*ret~ria del senyor Monner ••• Ah,
,

pero vosti també sabia el meu,
'Waig sentir que el senyo r Monner li ,deia \oiarme•
Sf, ~s veritat.
1 el vaig retenir. Se~pre'es retenen els noms de le'persones •••

No 'Va acabar, perb digué :
No deu ter molt de temps que hi treballa, amb el senyor Monner. Si

l'hagu~s vmsta abans,me'n recordaria.
- Una mica m~'s d'un a,...Dy,pero nomé s fa tres me....sos que s6c la seva

secretaria.,
Es somreien entre les paraules, m~s enlla d'elles, p~qu~ eren

aassa insignificants. Ella va dir :
Pero probablement ja hav!em parl*t per telefon, nosaltres •••

~ Molt faeil. Pe~o no ~s una manera molt adequada de ter eoneixen9a.,
L'esguardá, insistente

- Ni aquesta tampoc •••
"Va sentir que e~lla esperava, receptiva, i accentua el somrís.

No 1i sembla ?
~La noia va agatar un 11apis i hi joguineja breument.

- No s~ si l'entenc •••
Es-possible que Yost~ en 1a/~va qualitat de secret~ria del senyor
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treballar m&s d 'un eop plegats.
'- Fins ara encara no he tingut res a veure amb la publicitat de la

casa.

- No hi fa res. Poc presentar-se el cas. Amb la noia que hi havia a~
bans, la senyereta' Montserrat, s'havia presentat. ~er aix~em se~bla
que a tots dos ene ha .. d'interessar de fer una m~s ampla .oneixen9a.
Aixb seapre' facili talesrelacio'ns ••• eomercials.

,Ella Ya deixar .el llapis i el torna a agafar.
,

- 1 que em pro posa ?

- Ens po«ráem veure algun cop •••
\Féu una'pausa. que dediea a observar-la, per tal de veure com e...,

11a acoll1a les seves insinuacions, i proseguí :
- ••• un Yespre mateix, e~ sortir de l-oficina. POdriem canviar impre-

sí.ons tot prenent alguna\cosa. M-agradaria inYitar-la •••
La ~a~me tornA a deixar el llapis, va somriure amb un posat gai-

reb~ absent i digu~ :
....ereu que ~s indispensable ?

,
"Va assentir amb el cap, deSencreua les cames que havia posat una so-

~ore l'altra en asseure's i assegura :
~ Absolutament indispnsable.

Ella va rii.re.
- Vost~ sempre deu estar terriblement ocupat
...Per que?

- Si les ••'*8R••••• necessitats comercials l·obliguen a invitar ...
... les secretAries de totes les empreees qUe utilitzen els seus ser-
veis •••

En DOmBB~. Ya fer-li cor, sineeraBent divertit per aquella sorti-
da,i, encara rient, aelar! :
- Em limito a les emprees importante.
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- 1 s6n gaires ?

Va mirar-la amb intenci~ :

Universitat Autónoma de Barcelona
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En aquest moment, només una : la casa Gro?aJ de productes far~ac~u-
tios.

El tell:!fonque hi ha via sobre la taula ?a brunz í,r- due s vegades,
breument, i la ~arme agaía l'aurieular.,

Digui ?

Una petita pausa i afeg! :
- Gracies, Merche.

-
Se li tombh :

....El senyor Monner ja ~s aqu:f.

....Perb vost~ encara no m'ha corrree t at •••
Ella es va aixecar i féu un gest en direcci6 de la porta que co-

municaTa amb el despatx del gerente
P~dr1a in?itar-lo també sortiríem tota tres •••

Ara el sea somriure era l!IBlici6s,i 'el1 va co~prebdre que se "n

burla-ya. Amb hummlJ'·!sticasimplici tat ,.va .ter :
Un altre dia.

, ,Ella simula sorpresa, obrí m~8 ele ulls 1 reposa una ma contra
d el pite ,

.e1:
~.
'-

.í ..s

- Ah, era per 8vuiIJ dones ?

sí. Vost~ den sortir a les set •••
,.

branda lleu.gerament- el cap,La Carme va riure,

que aquell gest n~enia
seriosa, va di r :

Un mo ent, q e avisa r~ el senyor .Honner ••

"pero el1 a'~dona ,
res a veure amb 1 'hora de sortida. Despus,

Obrí la porta i tornh a a ustar-la al se ~darrera. En Do ene. T8
esguardar al seu entorn, sense veure res 11evat la i atge
que la noia aea ava de deixar-l1. Era una . a ge plaent en tota sen-
tita.
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La porta S' obrí de nou 1 ella la mig ajusth men'hMotthnd:ifb.ar\llaita
El senyor Honner diu que ja pot passar.

Ell s'havia posat dempeus 1 un! la me ... a la seva, sobre el pom
Continuo esperant la seva respesta •••
sí. Surt0 a les set •
. Ell assentí s11enciosament J va enret1rar la ma 1 la varme tornA

a obrir la porta.
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Va aturar el cotxe a ren de vorera i observ~ els tres xicots
qU~Van9aven rhpidament. ~omiés coneixia en Berbal; els altres dos,
m~s joves, no ela havia vist mai.

- HOla, Anna
'En Bernal B'assegu~ al seucostat, amb la caDl'tera,i els seus

companys van instal.lar-se darrera.
Que tal, nois ?

Un dels xicots, llarg de cara, comentA:
- No sabia que ~indr!em un zofer tan maco.

El cotxe- ja travessava la P1S9Jde Letamendi i, sense
la Maria Teresa contesth :

- Doncs oblida-te'n, ara.
El xicot va somriure, indecís, i ru~llaren en silencie Més

"amunt tomba mentre donava un cop d'ull al rell~tge. En Bernal, ~e
ho va veure, digu~ :

...Anem a 1"hora •
Tornh a tmmbar, ara pujante Se senti~l pola seré,

qu~ la secreta excitaci6 que sempre l'envara en aquells
eursora no 1 'afectava gens ni mica en el seu ésser fisic. EIs dits
d~en Berbal, en canvi, tamborinejaven sobre el vidre de la !inestre
te. També ho havia fet les dues altres vegades que treballaren
plegats#i per aixo sabia que no tenia impprtancie.

Gir~ lentament i alentí encara una mica. No va mirar cap a
l'establimen~ bancari, que disting! de reUll. Després el cotxe
s'atura suaument, un s metres m~s enllA. En Bernal, sense un mot ,
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.. \ . . t dI umatritatsabandona el seu seient 1 el veieren desapareixer ~~ urva gira-
tbria. Un dels mmmmmaM xicots, el qui encara no havia parlat, tenia
els ulls fits en el rellotge polsera. L'altre havia allargat la m~,
disposat a obrir la porteta.

~ Ara!

Van sortir tots dos i seguiren el camí que havia fet en Ber-
naL, Quan van haver desaparegut, la Maria Teresa torn~ a engegar,
retrocedí uns metres 1, sense apagar el motor, aturh el vehicle.

Les mans continuaven sobre el volant, el peu sobre l'accelera-
dor, l~esguard fit en la porta giratbria. No podia veure l'inte-
rior~el banc, pero ara ja sabia com operaven. En Barnal havia dema-
nat pel director 1 l'havien introduit al despatx sense fer-lo
rar, car en aquella hora encara no hi havia clients. Després el di-
rector es veia .obligat a cridar el caixer sota l'amena98 de la pis-
tola. En ~arnal donava in~truccions i,abans d'acabar, els altres
dos' ja eren dins' 1 'establiment, 8mb les pistoles a la butsaca.

El caixer tornava ~bandonar" el despatx, s 'a"dre9ava a la cai-
xa i l'obria. Recollia els diners, mirant cap a l'altre costat de
taulell, on cómprbvava la presE}ncta deIs dos indiTidus al.ludits
pel desc»negut en el seu breu parlamente Aleshores es ficava de nou
al despatx del dir~ctor, sense fer cas de les mirades estranJrades
deIs escrivents que.havien sorpres la seva maniobra.

En Bernal es feia c~rrec deIs diners, s'acomiadava polidament,...
pero feia sortir els dos homes amb ell, fmns a la porta. Se n'anava
tot sol i, al cap de mig minut, el seguien .~s altres dos. Darrera
d'ells, solia disparar-se el timbre d'alarma.

La tecnica del cop era obra d'en Brull, pero la ~aria Teresa
trobava que tenia un defecte, el mateix defecte que tenien totes
les t~eniques : que no podia serv~r m~s de dues o tres vegades. Per
aixo avui li demanaria de cercar un altre procediment. Si continua-
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fin s i tot el detendrien.
Va seguir esperant, immbbil, amb una mena de tensi6 que no te-

nia res a veure 8mb el temor. sin6 8mb una sensaci6 d'impaciencia
'inherent a totes les esperes, ni que siguin inno~enta. No va mitar
el rellotge ni una sola vegada, car el gest de consultar-lo no pre-
eipitaria pas la tornada deIs tres homes i,en canvi, podia anorrear
la seva serenitat.

Aleshores, gairebé inesperadament, va veure en Barnal • Aoaba-
va de s~rtir de l'edific1 del banc 1 s'atansava al eotxe a pas viu,
seDse o6rrer, amb la cartera penjada als dits. Va obrir la porta,
pero no la bada fins que 1 ;home ja arribava al seu ca stat. Ell va

~1nstal.lar-se, tanca amb un cop seo i, perllongant el gest, obri,
porta de darrera. Els altres dos venien per la vorera i van fer
els tres darrers metres corrent, estimulats per la sirena que s'ha-
via posa~ bramular mentre 'dos empleats, un d'ells el mateix direc-
tor, sortien a la porta de l'establiment.

Van precipitar-se a l'interior del Botxe quan el vehicle ja
....comengava a rutIlar i la aria ,Teresa va sentir com blastomaven

en oaure l'un sobre l'altre. Després, el cop de la porta quan ella
ja tombava.

En Bernal somrigu~ i va dir :
- Com una seda.
- Espera'D, que encara no s'ha acabat.

El comentar! venia del xicot prim, que seguidament va girar-
se cap al vidre de darrera, per on ja mirava el seu oompany. Tata
dos teni6-D les pistoles a la m~. En Bernal no va immutar-ae.

Que si, home, que sí !

e Dones mira,ens segueixen
Ella, instintivament~ Ta accelerar. tamba de nou 1 redrega
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el co'txe, En Bernal s "hav ía mig incopporat t , amb r Oh ° cae~ ff8Hat~1

respatller del se'ient, afi torava tamb~ capjenrera.
- Veievu ? Tomba !

Era un Chevrolet despintat, conduit per un home. La veu m.mm
d'en Bernal traspua una certa inquietud quan digué ~

8 Poteer ~s una casualitat •••
Després remugh :

- Iviat sQrtirem de dubtes. Fes unes guantes voltes, Anna !

Ell~ gir~ap a Corcega i. tot seguit. amunt, disparada cap a
Indústria.
"- Segueix ?
- No ••• sí

....Sol?
- Em sembla que si.

" ..Un del s xicots renega :
- ~1a1e!t xafarder !

Ella no va alterar-se. Fredament. va dir :
- En arribar a Concepci6 Arenal, trencaré pel cerrer de Trinxant.

Tu saltes, Bernal. Recordes l'indret ?

~ Per Joan de Peguera et farhs facilment fmnedís. A més,ell deu-
rh continuar darrera nostre. Tirarem per la Meridiana.

Sabia que el cap era el1, en Bernal, i que podia ofendre's
pels plans que ara establia sanse consultar-lo. Pero l'home ele

, -

devia trobar encertats, perquB assentí de nou.
-, ~

Va donar una' ullada al retrovisor. El Chevrolet era a un cen-
tenar de metres, potser una mica més. Pitj~ l'accelerador i les
cruilles de Sant QUinti, Cuenca i Nac16 quedaren r~pidament enrera.
Eer aquest dajrer carrer pujava ~n cami6 de gros tonantge 1 va cal-
cular que coincidiria amb el paa del Chevrolet, el qual es veuria
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. Amb el peu sobre el fre J tomba pel carrer de Trinxant.
Ara, Bernal !

L'home havia obert la porta i aprofita aquella fracci6 de
gon que el cotxe va romandre gaireb~ aturat per saltar amb ela d1-
ners.

- Bona sort !

Ella acceler~ novament, redregant el cotxe un cop més Indús-
tria enll~, ca~ la Meridiana. Inesperadament,pero, trenca per
fiavas de TOlosa, perque el Chev~olet ara no es veia per enlloca
Va puja r fins a 1a plaga de ,i.·!aragall.

- El veie~, vosaltres ?

No.
Havia abandonat, els havia perdut. O poteer s'havia estavellat

contra el vami6. Ella va oontinuar cap a Virrei Amat i després
trenca per Puig i Fahra. El de la cara prima va dir :

No calia haver deixat en Bernal.
No sabíem qu~ passaria.

Tots dos s'hevien desat les pistoles 1 el m~s callat de tata
dos es fregava les mansa Ella t~avessa el carrer del Comerg 1 pro-
seguí cap a Burriana. En arribar al final tomba a la dreta i,
aturar-se, féu penetrar el vehicle en el magatzem d'alfals les por-
tes del qual eren obertes de bat a bate En Bulla li somreia des
de darrera el vidre del mttnlp"1ftJ!Udt m1npscul lespatx.
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Van pUjar enllagats,a les fosques ell guiant ela seus pasaos
insegurs. En ~rribar al capdamunt del tram, va dir :

- Ara hi ha el.replh.
Pero ella va ensopegar 1 la ma va subjeetar-la m~s fort, per

sobre les anques. Va sentir que la noia li passava el brag pel
coll i, en la nit que els envoltava, va cercar-li els llaTis.

B

°aurem •••

ro o

"- Pero si a nosaltres no e~ns ha funcionat
Despxés la Ta portar escales amunt, de pressa, fica la clau

al pany i obrí. Ella es va deixar anar contra la porta, part de
dins.

- Estas cansada ?

J:tB - Aquesta correguda ••.~
Va ag~far-li la mA 1 la dugué cap al menjador. Ella pregun-

tava :
. ,1 tot a~o per tu sol ?

;".Per ara',s:!.Vine.
La porta del-dormitori s'havia qu edat oberta i l'ajuste al

seu darrera. El balc6 tamb~ era obert, i va haver de deixar-la per
anar-lo a tancar. Després Ta girar-se-li.

Ella no s "hav í a mi1gut de lloc i va mirar-la compLaguti , amb un
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mirant-se-la.pero ella es deslliurh i va repenjar-se-li.
Trobes que be fet ben fet ?

No 11 va respondre amb paraules, 1 ella tampoc no devia espe-
rar-ho. Van restar un moment enlla9ats i, en separar-se, ella exa-..
mina el seu voltant per primera vegada.

M De manera que ~s aquí on duus les secretaries •••
Només una : tu.

Va veure que la Carme li somreia, afalagada. Costava poc d'a-
falagar-la.

- Em ?ols ensenyar el lavabo ?

Van travess'ar el menjador 1 la va d1i.rcap a l'altrabanda.
Ella es va tocar els llaTis davant el mirall 1 despréa obrí la
boca per mirar-se les .dents, oom feia sempre. En Domenec 11 som-

doc111!lentt
,re1a. Va girar-se i, se li atansa. Ell va trobar-sa-la,

entre els br-acee t s'ajup! 1 va subjectar-la per sota els genolls.
-·Oh

~ ,Perb pesava 1 la deixa de nou, amb prou lentitud perque la
m~t que re'lliscava, s"e....ntretingués sota el Testit. Ella no Ta

C!. ir res, arraulida contra aé u ,
Vine.

Travessaren el'menjador per segon cop, cap
el peu, sense deixar~la, féu petar la porta.

Va senti~-la manyaga sota els seus dits que l'acariciaven,
pero després va'veure que allargava la mh 1, seguint-la, observa
c0rts tancavC sobre' 1 'interruptor. El dorm1 tori Ta quedar-se a les
fosques.

Aleshores se 11 escapol! 1 va sentir-la caminar per la cambra.
La lleba del balc6,va grinymiar feblement 1 la llum de la nit tar-
doral s·apoderh de l'habitaci6 dom una gran ma propicia i amical.
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- No.trobes que esta més bé, aix! ?- ,
Va fer que sí amb el cap, pero s~adona que ella no el podia

distingir i digu~ :
- Mol t m~.s b~.

EIIE\ va riure i s~1nstal.la sobre el llit, asseguda. En Dom~-
nec retrocedí fins a la banda de l'ombra i, en apropar-se-li, sen-
ti les seves mans i,.desp~és:¡.latebior de la pell a l'altura del
pite

...Estimat !•••

Ni l'unni l'altre no van dir res i, en mirar-la, ell va veu-
re quehavia tancat els ulls. El cos palpitava sota el riu de sang
que corria ~ada cap m~s de pressa i en Dom~nec va trobar-se endut,
1 penetrat,per.una vaga sentar primaveral, d#humus en renovaci6,
comsi s'hagués aja9at damunt la terra, una terra xardorosa que
venia al seu encontre i el cercava tendramen~.

Van continuar cal1ats en La quietud de la sang que reprenia
el seu ritme,fins que ella, a cau d'orella, sospirh

El cor glatí m~s fort, car mei ningú no havia tingut una veu
com aquella. Enc~ra que fas un error, va estroncar-la amb els seus
llavis, mmpaamemm de nou impacients. Pero ella ja fugia i, uns
segons, la va veure retallada contra el baLcé, Despr~s d"adona que
corria cap a la porta.

Va esperEr, fumant una cigarreta, pero tot i que la seva ore-
lla espiava la remar deIs passos, no atina ~entir-la. Sentí,en..
canv í , la ma sobre el ventre i la cama que e...lfregava. La frescor
de la pell va produir-li una breu esgarrifan9a~ pero tot seguit
el benestar torna a penetrar-lo, m~s profund, més complete

Carme •••

Com dir-li que era marevelloea ? Ella, pero, que poteer l'ha-
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via entes,'va riure ,amb unarialla clara a la qual es barrejava
quelcom de calid que ressonaVt!ldins,al fons de tot, en l'entrabya

11

d'on el riure naixaa. Recomengh:
- Ets una noia •••

Ella el va interrompre :
No s6c cap noia, Dom~nec.

lo ,Ja ha sabia,pero no havia volgut dir allb. Amb tot, ara va fer:
Tens ganes de, parlar-ne ?

~ No. Per qu~ ? Ja no té cap importancia.
Es veri tate

No la tenia. No 1 'engelosia I!JI!UIII res del que podia have r--hf,
hagut en la seva vida abans de coneixer-lo a elle perque tote els
bomes que el precediren eren la forga, l'impuls que li permet~ ámm

d~~sser talcom era actualmente 1 era aix! com la volia, ara que a-
cabava de coneixer-la.

- Et valia dir que ets una noia deliciosa.
....Tu trabes ?

La rialla,li bullia per dine. complaguda.
Sí, Garme• 1 si t"ho -die, ~s perque ho sé.

Ja m'ho penso. Sempre he'cregut que en deUB haver tingut moltes,
de dones.

- Sempre ?

Bé, des d~aquell dia que
quan tu hi eres. la~g veure
- Sí, m'hqv8s dir.
- Pe~o poteer encara no t"havia dit que tam.~ a mi em van venir

vaig entrar al despatx del senyor Monne
corr/emmira ves.

ganes de coneixer-te ••• más bé , M~ s i mé s bé , sap s ?

Reposa els 11avis eillels seus i de nou va sentir aquella mena
de palpi taci6, 1 1 'olor de la terra que gom treballa i eatima per--

qUEj retorna 1 'amor i e18 treballa ••• S'hi endinsa.
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~

Esta segura que tot anira bé ?,
En el seu nerviosisme havia enLl.a cat els dita i ana els feia

.petar tots de cop. La mirada, de tan excitada, sembk~a balba.
La ¡'latildecontesta :

~aturalment.
- Pero ja fa molta estona quw dura. No valdria més que crid~ssim

el metge ?

La noia estava una mica exasperada i, sense motiu, els seus
nervis se 11 encomanaven. Fe1a massa~stoma que sentia la seva veu,
se l'havia trobada massa vegades entre les cames en el seu anar 1

.
venir al ~oltant de la.partera. Per aixb ara se li va encarar:

- Miri, la seva esposa ~s una dona normalment constituida •••
Ell la va interrompre per repetir:

- Pero fa t~nta estona •••
~

Voste est~ molt excitat. Més valdria que sortis. Ara per ara,
tampoc no ens pot ser dtil en res.

- Perb •••
- Vagi-se'n, 0regui'm. Hi guanyarem tots •

...
La que havía d'ésser l'avia de la criatura que esperaven va

fer-li costat.
- Si, Josep, més val que~~'n vagis •••

La ¿o'\atildeinsistf :
~ El se~ nerviosisme no fa cap bé a ningú •

.
El va anar empenyent cap a la porta, 1 ell retrocedí s~ense

·convenciment. Per damun,la seva espatlla va mirar la dona, sobre
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comflicte. Va intentar de protestar :
- Al capdavall s6c el pare. Ningú amb més drets •••

No es tracta de drets, ningú no els hi regateja ••• No a'adona
que fa més nosa que servei ?

..Havia estat una mica brusca, pero potser m~s valia aix!. Ella
mateixa va obrir la porta i l'home, desp~s d'una indecisi6, va
girar-se i s'allunya. La Matilde tanca de nou al seu darrera.,

Una veu, a l'altre costat, pregnbtaYa :
Qu~ passa ?

Va sentir la seva queixa :
No res. Aquesta renoca ••.

Va allunyar-se de la porta, ferida pel ~ualificatiu. Arran de
11it es va aturar, mirant la pacient que ara es sollevava una mica.
Ya pregun§ar-li :

Tornen ?

La doma indic~h que sí.
- J;:'aciun eaf'ore, dones. Agafi'a fort !

..La dona aixeca els bra90s cap al cap9sl, on va subjectar-ae
,

amb totes dues mans. Ella va dir a l'avia futura:
" Fregui-li el ventre, com haTia fet de primer •••

,
Tamb~ ella el pressiona, sense rudesa, pmmm energicament.,

el dolor de la partera semblava haver-a9'n anat 1 la dona s 'immobi-
..litza de nou en el llit. Ella se li queixa :

..
- Es que voste no s'esfor9a prou. La criatura ~s normal, i VO$t~,

també , Posi-hi una mica més de voluntat •••
Si faig tot el que puc !

Helaxi'a, ara. Pero quan ela dolors tornin, no esperi; ajudi's.
An~ f~ns a la tauleta on havia disposat tot el que

no toca res 1 es gira altre cop, mmrant la dona, ara de, ,
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una soltera vella de trenta-un anys. Una fadrina vella que aDudava
a venir al mon els fills deIs altres. Ella no en tindria mai •••

Va sentir la pres~n«ia del seu cos ferm i virginal oom una men
d'insult. Ferqu~ no servia de res. Havia deixat passar la seva opor
tunitat. Com tantes altres vegades, va trobar-se el nom d'en Dome-
neo a la punta de 'La llengua, i mira de foragitar-lo, d 'obliaar-lo,
car mai no s'havia oomplagut morosame_nt en els seus errors, en els
sens desenganys.L'home havia dit renoca •••

Ara tornen
Aoudí al costat del llit 1 va aixeoar la oamisa que la furura

avia havia tingut oura d'abaixar púdioament sobre el ventre inflat
de' la dona.

J: •aoJ. for98
~a dona es queixava, ploriquejant. Ella 1i va rectificar la

posici6 de les cames ~er tal de badar-la m's,1 observ~ la closca
que s' entreve ía en la profundi tat del aexe , perque 1 'infan t també,
sembtava impacient de am.mm sortir a la 11um.

- Voste, el ventre
;

.u ' ,a futura avia s'aplica a fréccionar l'abdomen de la seva f1-
11a, peeo ho feia massa blanament.

- Més fort, no tingui por !

Subject~ els peus de la dona, per immobilitzar les cames en
la posic16 escaient, pero els dolors tornave n a cedir. Fer ella
mateixa, comenth :

~ No s6n prou forts.
Va mirar-se-la, disgustada. No hi havia res pitjor que aques-

tes dones mandres que no s'esforgaven, que posaven obstaoles a
l'impuls de-l propi cos i en frenaven l'acc16 natural.

- Esta cansada ?,
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parlar.
- Li agradaria de beure's una copeta de livor?

IJ a tornar a rep e_ti r el moviment, 1 aleshores ella s'adre9~
a la seva mare :

~ No tenen cap beguda ?
~

La dona se n'an'a cap a la porta,llestament, i ella s'atansa, ,
al balc6. No podia fer ~es, llevat d~sperar. Es va repetir que la
dona' e+~ormalment constituida 1 que l'infant'no ~xcedia n1 el vo-
lum ni el pes correctes. Una mica de pae í enat a •••

"Repenja el front contra el eristall 1 els seus llavis, baixet,
diguerem : aquesta renoca ••• 1 els mote es van quedar allí) dintre
ifara seu, envoltant-la, informant-la. Se sentí pesada, com si
realment hagu~s perdut tota la seva joventut, i va reveure aquell
banc del passeig on tots dos havien estat asseguts, el va veure com
si ella fos un espectador de l'escena, perb cap paraula no li acudí
a la membria. Només les actituds, mMmmdmm$mmmwmmmmmmammmm ella dre-
ta al seu davan t , encara esperant, i eJl que també s'aixecava, i
després de nou ella que g1rava cua, incomprensiva i injusta.

La porta s'obrí de nou i la vella entr$ amb la copa de livor.
Va girar-se :

...Que és ?

- Conyac. ~sth b~ ?
Va assenti~ 1 la do?a atansa la copa als llavis de la partera.

Pero ella all~rga la ma, va apoderar-se'n i se la begué sense neces
sitat que l'ajudessin.

Va tornar a deixar cau.re elfap sObr~el coixí 1 elles dues es-
peraren altrepop, la vella amb la copa a la mh. Seguidament va
xar-la sobre la tauleta de nit. L'espera es perllmnga un
cinc ••• Va notar el canvi d'expressi6 en les faccions de la dona.
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Va respondre-li la indicaci6 del cap qUeAfirmava,i la ganyota
de sOfrenQa •
....Agafi's ! NO~lanYi, les forces !

El cos es solleva sobre el llit, projeotabt endavant 1 enlaire#

el ventre immens i obsc~, i ella va ajudar-la,conven9uda que ara
anava de veritat.

El cos ded! i torna a aixecar-se, pOder6s, amb un impuls in-
contenible. Xis~la, i la Matild va avan9ar les mans, massa prema-
turament, car el xiscJ.eslhavia de repetir, un xiscle agut i enfello-
nit al qual succe! e~op de la porta que havien obert i que ara
retrucava contra la paret, darrera. 1 la veu esfereida

Haria, ¡VIaria,que et passa ? Que ~s, aí.xb ?

Era simplement una criatura, i la ~~tilde acabava d'acollir-la
entre les seves mans, bruta, arrugada 1 pilosa. Digué :

Un noi

El marit i el pare es van precipita~ cap al llit amb una
'(

nerviosa, i ella no va rec~ar que li havía dir fadrina vella ni
que l'havia embafada durant més d'una hora i mitja. Un moment, mmmma
mm aLea els ulls fin s als aeús 1 es va quedar mirant-lo, desconegut,#

anom.m 1 poca cosa oom era, ga í rebé amb .respecte.
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....Ha estat mol t dur , una ve ritable catilinaria •••

..Va atardar-se sobre els mots,com si els aesabmr!s, i en Domenec
va assentir ciistretament amb -el cap. No sabia com es deia, perque no,
havia ent~s b~ el seu nom el dia que els presentaren al restaurant on
sapaven tots dos, 1despr~s no s'havia pogut decidir mai a preguntar-
l'hi •

..
~ Pero en Mae Arthur ~s un resentit. Al capdavall, el van destituir

per ordre de Truman 1no ho pot oblidar. El més greu, pero •••
En Domenec va aturar-se, car ja eren a la cantonada.

s ••• ~s la seva actitud diguem-ne antieuropea, potser fruit de la
. - '1 •seva lJarga estada a 1 or~ent.

Va assentir de nou, co-nven9ut que l'altre li estava rp.petint
l'article de fons o l'editorial que havia llegit aquell matí al diar!.
Feia dies que havia observat la seva devoci6 als especialites de
ca estrangera que pontificaven desde les pUb1icaciDDs del pa!s. Mur-
mur~ :

- Molt possible.
- si, no hi falta res. Perqn~ ~s evidentment parcial el .eu comentari

sobre la capacitat de resistencia d'eurepeus 1 orienta1s respecte al
comunisme. Coro si aquí ma~teix no haguéssim donat pro~es suficiente
de la nostra voluntat de lluitar contra aquesta ideologia amb totes
les armes disponibles •••

....Teniu ra6, ~s no tenir en compte la realitat. En ti, suposo que
discure de mée o de menys •••

Va aomr fur-e, amb la ma allargada J 1 1 'altre eembla una mica eor-
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acompanyar-lo fins a la parad~de~ramviaJ ja que fina aleahores només
s'havien vist al restaurant. Encaixa i afegí :

- sí, potser no cal donar-hi Mil importancia que, probablement, no té,
J~entornarem a parlar •••

Després de l'encaixada va fer un gest amical amb la mA, i el1 va
dir :
.....Aixb ~s. Bona nit •••
- Fins .demh.

Va enfilar el carrer de Viladomat, una mica cansat per aquella
conversa que durava,des que s'havien assegut a taula, dues hores en-
rera. Va travesser Diputaci6 i'pujh a l'altr~orera mentre es treía
la e í au d eL carrer .de la butxaca pimtolera. La porta ja devia fer es-
tona que era tancada. Se li acudí de consultar e~ellotge i va veure
que encara 'era més tard que no es pensava : un quart de do~ze

La noia va sortir de l'ombra quan feia el darrer pas cap al por-
tal. Perb no va recümeixer-la fin s que el1~ dí.gué :

- Domenec:•••,
....Maria Teresa

No havia canviat gens durant aquella tres anys tarrers, des que
ja no es veien. PerÓ potser la penom ra dissimulava les possibles
transformacions de la seva cara, del coa ••• Ella va fer :

....T'esperava.
B~••• Poc pe náav a en tUt la veritat !

liavia suspes el gest tot just iniciat d'anar a obrir la porta i
la elau li penjava de les mans com un objecte inservible. La

Teresa Ya indicar-la amb un moviment del cap 1 pregunth :
No m'invites a pujar?

.... ,arJ.a

....Ah, s f , sí!
Apressadament, va ficar la clau al pany, i aleshores ella allar-
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_ Espera't. Vull que s~pigues qu~ fas, de primer •••
Va esguardar-la, observant la seva cara m~s greu que d'habitu~.

~ La policia em Dusca.
- La poli cia•••
_ He vingut a demanar-te acull perdues o tres nits •••

Va mirar amunt i avall, examinant el carrer solitari, llevat pels
dos hornes que, m~s e~nllat seien en una de les taules del bar de la
cantonada. Després, impacientment, digué :

Entra, depressa
Obrí 1 la va emp~nyer cap a l'entrada, on, sense tancar la porta,

..
li pregunta :,

~Que passa,doncs ?

Ella xiuxiueja.a :
_ Han descobert el nostre grup •.Hi ha hagut detencions i, és cIar,

cap dels ll<?cs on podri~a anar no ~s segur, ara •••
."Si que•••

- Entra.
Va precedir-la cap al menjador i, sense invitar-la a seuref dema-

nh :

-·B~, explica'm tot aquest embolic.
~ No ~s cap embolic. Van detenir un deIs nostres 1 l'han fet cantar.
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Hi ha hagut altres detencions i jo mateixa m'he sa
litat.

No m#has dit que et buscaven ?
- Si. Saben el meu nom i en aquest moment ja deuen tenir una descrip-

ci6 completa de la meya persona.
- Si ~s així, acabaran per detenir-te •••
~ Potser no, si puc evitar-los durant un parell de dies ••• Temps de

procurar-me una altra dmcumentaci6. S~ a qui acudir.
Ell va passejar-se amunt i avall del menjador i, a la fit Ta

re'a l'americana.
- 1 has pensat en mi ••• Per que?
- Ets l'única persona que conee i que no pertany a 1~rganitzaci6.
- 1 aquest que t'ha de fer els papers ?

No. Par a ell ~s un guanyapa com un altre. Les seves relacions amb
nosaltres-s6n purament comercials.

~
Tamborineja sobre la taula, i va veure que ella el mirava estra-,

,~

nyada, com si allo li desvetJtl~s un record que no corresponia a la ee-
va persona.

1 no se ~a acu~1t que em comprometies ?
O!!oo S!.
~ 1 així i tot ••• Deus recorda_r com te'n vas ana~, la darrera vega-

ga que ens vam veure •
...S::!.

- 1 malgrat tot, no has vacil.lat. A fe que com a delicadesa •••
Va sorprendre el llampec deIs seu~llB i estudiA inconseientment

"el sflenei que seguí els seus mots. Quan ella parla, pero, ho féu amb
,

la veu tranquil.la.
- No hauria vingut si només s'hagués traetat de la meYa pelle L'empi~

padmr ~s que a'trav~s meu es poden perdre massa coses.
- Vols d1r que no et fa res humiliar-te per l'organitzaei6 •••



v

:9

-245~ u B
Exactament. Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Hurnanitars

Ell va reflexionar He nou, lluitant altra vegada amb lea seves
ganes de treure-se~la de davant. La

....aria Teresa va dir :
Pero si tanta por tens, me'n puc anar.

_ No es tracta de por. Per qu~ has d~fendr~empre ? Et sembla que es
demanen així, els favors ?

Butxaqueja en 1 'americana que havia penjat al respatller de la
#

cadira, va treure'n el paquet de tabac i encengué una cigarreta. Va
'"adonar-se que els dits 1i tremolaven lleugerament i es mira la noia

de reall. per si tamb~ ho havia observat. L~en9~ el llumí aterra i
es va aaseure al costat de la taula.

Ella no havia contestat la seva darrera obaervaci6 i esperava que
es decidis, m.olt dreta, r:fgida, certament. tan .ella com aba na , gairebé
m~s bella, tot i que les parepelles ban xi~ fatigadas li posaven anys.
Desvia l~sguard cap a les sines amtmmm altes mentre es preguntava

,
quants en tenia, i després el deixa relliscar pels malucs,al llarg de,
les anq~es arrodonides qUe~ibaven la faldilla.

Ella va sostenir l'examen fins que s'aixeca de nou. Alesho~es va
preguntar-li :

- Bé, et decideixes ?

Ell va travessar l~spai que els separa.a, car la noia era a
\ .tra banda de taula. Observi la flama que li vacil.lava als ulls, sen-

"se saber com interpretár-la~ i, en arribat al seu davant, allarga la
m~ fins'a la seva espatlla i tot seguit l'esmunyí pits avall.

~ Pots quedar-te.
Ella li va colpejar la ma amb la seva, secamente

A~uest ~s el preu ?
~ ".Torna al aLca r la ma , sol:rdiadamentexcitat per la s.....eva..resi stElD-

cia,. i la va atreure contra aeu , amb els bra cos entorn dels flanes •
....si, aqueste , .
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pres, perqu~ mai no havia vist uns ulls de noia amb~uella expressi6.
Pero l'esguard ja es transfo~ava 1 a poca po~ els llavis s'obriren
en urJsomrís. Fins després no es va adonar que era de menyspreu.
-Sempre has esta~un poca-vergonya aprofitat •••

1 els llavis s'enduriren.
Per~ no et pensis que no ho sabia, en venir aquf. Potser he vingut

precisament per a íxb , Ma1 no m"ha agradat demanar res sense pag ajr=ho
B~u una pausa molt breu, ªlz1na m~s el cap 1 pregunta :

- Vols comengar a cobrar ara mateix ?

"Va bufetejar-la. Era la segona vegada que algava la ma contra
,

seu~ pero ella no semblava ofesa, car li pass~ els braQos per darrera
el coll 1 murmura:

- Apa, home •••
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Va baixar les escales amb la Dolors, totes dues rient perque en
tombar el reclau gaireb~ havien fet caure el caixer. Ell havia bran-
dát el cap, reprovatiu pero paternalt 1 la Dolora exclamh :

..~ Camina tant a poc a poc, que algun dia prehdra mal, voste
,Les r1alles duraven encara quan van desembocar al carrer, pero

aleshores, tot de sobte, la Carme va posar-se seriosa. En Domenec l'es
perava sota e~fanal. La Dolors també l'havia vist, perqm; va dir pre-
cipi tadament :
- Et deixo.
- No, escolta •••

Pero la noia ja. s'havia despr~s del seu bra c 1 somreia amb una
complicitat mal entesa. En Domenec avab9ava. La Uarmen arruga una mi-
ca el front.

Per que has vingut ?

- Era l'única manera de veure't.
... Vaig dir-te que no v1nguessls.

l?er tel~fon.
Valia més aix:í~·

Havia comen9at a caminar, i ell la seguia.
~.

- No creus que ero deus una explicaci6 ?

Aixb era el que havia temut, les explicac1ons. Perque no podia
pas dir-li que en Jordi havia estat el primer i que ara~dU1 11 de-
manava de casar-s'hi, "o s'hm podia negar; sempre l'havia vo~gut més
que~ tots els alt~es plegats.

- Ja te la vaig donar.
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c6rrer. Hi ha d'haver algun motiu que t'ha fet canviar •••
~ Diguem que me n'he cansat.

Va veure com la seva cara envermellia~ ferit en el més sensible
de la seva masculinitat. Per aixo ho havia dit, per allunyar-lo defi-
nitivament d'ella. Sabia que 1i havia de coure.

- No m'ho puc creure , Aixi, sense ••• Encara no fa una setaana , la
darrera vegada •••

El deix~ dir. sí, s'havia mostrat enjogassada i tan avida com,
sempre, no li haVi~egatejar res. H~dmetia. Pero era perque en Jordi
encara no havia reaparegut; no he faria fins l'endemA.

Va sentir que lí subjectava el bra9 per fer-la aturar.
- H1 ha Jpaver alguna altra cosa, 0arme. ~er qu~ no ets franca?

Ella va continuar callada.
~ T'he molestat sense saber-ho, potser ?

No •••
- No ho dius gaire conven9uda.

No, ,no m'has molestat en res.
- Dones ? ••

Se li gira i va fer :
No pots admetre que les coses acabin corovan comen9ar ? S~ps que

no ens hem estimat mai. Vull dir estimar de veritat •••
Ell va decidir, mentre reprenia el pes:

- Hi deu have~lgúaltre.
Massa l'recipitadament, declara:

~ No, no hi ha ningú.
- Si, Una noia com tu

Ara fO~lla qUits ruboritzA. Hostil, va preguntar-li :
- Que vols di.,una noia coro jo ?

- No t'ofenguis, ara. Ne ~s pas cap mal, que t·'agradi tant de fer
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- No cal qvue m'ho diguis.
Van fer uns~assos en silenci i travessren cap al passeig de GrA-

cia. Va adonar-se que ell no li havia deixat anar el braQ, pero no
"sabia com fer~ho per alliberar-se'n. Si per atzar en Jord1 els veia •••

,Pero en Jordi treballava i vivia a Horta. Va sentir que en Domenec
deia :

.Lstic segur que hi ha un ma Lentes,

No, no hi éSe
"~s va aturar, estirant el bra9~ pero la ma d'ell va seguir el,

moviment.
No tinc ganes de continuar així, Domenec_. No mena enlloc.

Es va empessar la saliva 1 es decidi a ~onfessar :
- No sé si ho saps, que ja he complert els trenta.

No, no ho sabia; ni ho se~bla tampoc. Estic segur que mai no has
estat tan jove i bonica com ara.

No va poder -evitar el somr's complagut 1 per dins es tract~ de
tot, sense miraaents. Perb era inútil, l'afalac podia méa.

Ro dius •••
1 ~s veritat. Ets una dona que fa honor a un home, °arme.

Va tornar a somriure, més amp1ament, tot i saber que ell espiava
l'efecte de les seves paraules. Pero allo no volia dir que no fO~in-
cer. Sabia que, pel carrer, els homes es~ombaven a mirar-la, i sempre
n'hi havia que li d~ien coses. Ningú no 11 feia m~s de vint-i-cinc
anys ,

Ell va premer-li una niea m~s el bra9 i gairewé l'arrossega.
UNo puc renunciar a tu, arme •••

També allo era afalagador, pero les mateixes
gerir la resp0sta escaient :

- Et casaries amb mi, dones ?
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Ell no va poder amagar la seva sorpresa, pero t if?li<l:Jtfg~:t ~tatsom_
riure mentre comentava :

De manera que era aixb ?

No, no ~s aixb. Pero contesta : et casaries ?

- Si, Carme.
Es va mossegar el llavi, més smrpresa que ell un moment abans,,

perque mai no se 1 'havia pogut imaginar casat , sempre havia cregu t que,

si un dia li plante java la qüesti6 el perdria. Per aixo no havia dit
,

mai res. 1 ara ••• Pero hi havia en nfordi, en Jordi que va plo:rar ales-
'"hores que va deixar-lo perque era casat i v01ia abandonar la dona per

anar-se'n a viure amb ella; en Jordi, l'home que s'havia cregut prou
forta per oblidar quan va ~sser~an bleda de mmmmmmemm fer-se enrera

,

per por de l'escandol amb que l'altra l'amwna9ava, l'home que havia,
perseguit a través de tots els seus successius amants •••
9 T'ha estranyat ?

... Era en Domenec qui preguntava.
sí, una mica.

Es va tambar, ara disposada a .ser sincera, i l'obligh a aturar-se
~ Escolta, Domenec •••

Perb era difícil de dir'J calia cercar les paJ:'aulesJ mostrar-se
"aenzí LLa , evitar de fer-li mal sí,' era veritat que ell també l'estimava

- Hi ha un altre home •••
....Veus !

Esperaw no ~s el que et penses
Va sentir-se angoixada per la seva cara lívida, pels ulls humi-

liats que gairebé no gosaven mirar-la.
,~ Fa molts anys que ens coneixem, ens havíem de casar, pero ••• no po-

d:fem.Va ••• va haver d"'anar-'se'ni li va í g prometre que l'esperaria •••
Ja s~ que no ho he complert gai~e bé, pero ara ••• ha tornat.,

4J a veig •••
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- 1 en9ra l'estimes ?

Li va semblar qtleera difícil mentir o, simplement, no dir tota la
veritat. Pero calia fer-ho.

- No ho sé ••• No puc dir-li que no. Te'n fas cárrec,oi ? Tu sempre
has estat comprensiu i gener6s •••

- Per~ ara, haver de renunciar a tu •••
Ella 11 va somriu~e, intebcionada !

- Hi ha moltes dones, Domenec.
~ Ja ho sé, pero no ~s e~l mateix. Tu •••

Sabia la continuaci6, perqu~ coneixia aquell llampegueig deIs
ulls. Se'n va sentir contenta i descmntenta alhora, perque significava,
que el1 ammMmmmmmdmmmmMmmm acabava de renunciar.

- Per que no ven s .un altre dia ? La darrera v egada. • No digui s que,
no, ~arme, gairebé m#ho deus ••• No ~s demanar gaire, oi ?

No, no ~s demanar gaire •••
Va mirar-lo, serena :

- ••• pero jo s6c una noia honesta, Domenec.
- Ja ho sé •••
-No, em sembla que no. He anat amb tu, i amb altres homes, i per

xb potser ~s natural que creguis •••·
No sabia com explicar-ho, i calla breument, humitejant-se els

llavis.
Sempre tenia l'excusa de creure en un futur, de pensar que era

finitiu ••• Ara,no. Ara, si ens tornavem a veure, seria deshonesta
mi mateixa ••• i amb elle Ha comprens, oi ?

Ell acala la testa.
- Si, em sembla que.sí.

Alga de nou els ulls.
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Ella va ddr s1mplement :
Gracies, Domenec.
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Sobrenada unes aigUes tranquil.les, emergint d'una clotada pro-
funda i terbola de la qual no sabia com s'havia escapat, i un instant
després obrí ela ulls a la llum hivernal tue entfava per la finestra
mal ajustada. L1 van caldre uns segons per retrobar-se dins del llit
1 recordar que estava malalt. Ara, perb,la febre semblava haver des-
apazegut i se sentia celid j. confortabl e sota els Ll eneoLa ,

Una remor, potser el aoroll d'una cadira espla<;ada de lloc, li
feu dregar l'orella abans de cridar :
- Senjora Merce¡ •••

El soroll es va repetir, més distint. 1 seguidament uns passos
8'atansaren peI dormitor!. La nOia, granada i menuda, avanga fins al
11it amb un som.rís.No era la portera. Devia Teure la pregunta impl:!-

preocupat de cridar~la.

cita en el sau esgmard, car va dir :
~ S6c~a infermera. La portera m'ha~onat la clau.

Assentí amb el cap mentre reco~dava que el doctor Meli~ li havia
dit que no pod í.a quedar-se sol, que li calia escollir entre ingres-

sar en una clínica o posar-se una infermera a casa. Ell mateix s'havia

- si ••.

- Com ae sent ?

- Bé, ara.
Li recordava algUna~Osa, alg~ Tist o entrevist- potser molt de

mmmpammammmm temps enrera, pero li e~ra difícil precisar-ho. Pregunta:
- No la conee ?

La no!a f~u que.sí, eomrient 8mb la seva cara revellida i alhora
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~ Veig que té bona mem~ria. S6c la germana d'en Ferrer.
conggut de seguida, tot i que quan he entrat dormia.

Ferrer ?
No acabava de trobar la imatge corr sponent 1 cerca en la pro-,

funditat del seu cervell. Ella precisA:
- sf. van estar junts al front. Quan els 118m_. van donar perm:!s,

Toste va -venir dues vega des a casa •••,
,

Voste era una noieta molt jove,- Ah, sí:t'ja ho recordo
sí, gairebé una nena.

Ell va girar-se, cercant una posici6 més comoda.
~ De manera que ara ~s infermera •••
- sí.

Va aelucar els ulls i es regira altra vegada. La febre no se
n'havia anat, perque tornava a sentir-se calent i els llen901s el
molestaven.

1 el seu germa, que fa ?,
- Encara ~s a America, No ha tornat més.

No sabia que se n'hagués anat. Potser ni havia tornat a pebsar
en ell.. , desd'aquells dies de Guadalajara. La noia afegí :

Va acaba r ela seus msuinimtb estudis all:! i ara té una catedra a la
1>

V'universitat de ~nceton.
Esta bé~ aixb •••

Record~ que havia comengat a estudiar enginyeria quanAa guerr.a
va interrompre els seus projectes. Era un noi callat, una mica rene-
gaire, que sempre duia un llibre o altre damunt. La seva germana
bé era callada, aleshores, perque cap de les dues vegades que va es-
tar a casa seva no li va veure obrir la boca. Digué :

- He oblidat com se diu.
QUi, jo ?
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- Elena.
Devia observar la seva agitaci6, com desplag8va les carnes d'una

banda a l'altra de llit~
Es troba m~s malament ? Potser l'amoina parlar •••

o,.;, No, estic bé , i m'agrada tenir company'[n , No ha d í t quan tornaria,
el doctor Melib ?

- Dema al matí. 'No té res greu, sap ? Una mica de grip ••• Per01s'ha
. '\de vigilar, perque de vegades poden haver-hi complicacions.

Si, ja sé.
Cerca el mocador sota el coix:í i va mocar-se, una mica humiliat

d'haver de fer-ho davant la noia. Després se l~ van acudir altres hu-
miliacions po~sibles,i la seva inq~ietud augment~.

- ,NO es desabrigui. AqUeS~iS és molt humit •••
....Com que ma í no s 'hi fa foc •••

.~ Es cIar, Tbst~ hi deu parar poc.·
Torna a despIacar els p eus i després va moure les mans Cada cop

e~ava més incbmode i tot li feia mal.
Quants dies m'hi hauré d'estar, al llit ?

-~ Quina liora és ?

- Tres o quatre si no passa res.
COI!!.aniria l'oficina y Havía telefonat tot seguit que el metge va

d'ir-li que es qued~s a casa i no fes imprud~n9ies que<po dfa pagar ca-
res. Sortos~me~t~ feia tres setmanes que, després d'una llarga espera,
1i havien instal.1at l'aparell.

~ Dos quarts de cinc.
Devia haver dormit un parell d'horeB, potser una mica más, pero

més que una dormida havia estat un ensopiment provocat per la febre.
Ara tmrnava a sentir-se ensunyat 1 va cloure de nou els ulla. La noia
no d:lgu~res i el1 va abandonar-se com qui rellisca per un pendent
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Quan torna a remuntar-lo, l'Elena no era al dormitori 1 observa
que pel balc6 no entrava gens ni mica de llum. Va mormolar

Elena •••

La noia va acudir a l'acte, com s1 hagu~s estat esperant a l'al-
.tra banda de porta.

-_He tornat a dormir?
- S1. Ara que s'ha despertat, li don aré un comprimit.

La noia va allunyar-se 1 ell resta en la fosca mmatm relat1va del
..dormi tori., car el llum del menjadfor era ences 1 la porta s "hav í a que-

dat oberta. Va sentir la remor breu J6US1cal de la cu11ereta que reme-
nava alguna cosa dins d'un vas.

- Li encendr~ el llum de la tauleta, no 1i sembla ?

Sí, més val.
Després va· incorporar-se sobre el coixí per tal de beure.

Que ~s ?
- Un febrífug.

"Retorna el vas 1 va estirar-se de nou. Aleshores descobrí que te-
nia ganes. d'orinar i una mica de suo r li brolla sobre el p1t i el ven-
tr~en pensa~ que no podia a1xecar-s~e despreocupadament i ••• Pero, per

"que no ?

Rebutj~ els llengols i l'atmosfera glagada de la casa va mossegar
li els membr-ea , Apressadamen t, va tirar-se la bata sobre les espat-
lles i desminuí el volum del cos amb un arraulirnent drnmmwammmemmmmdB
de ventre.

Ella el va sorptendre quan abandonava el dormitorio
On va, a ra ?

"'Va sentir que es rubor1tzava 1 evita la seva mirada.,
Una necessitat •••

I va c6rrer cap al water sobre unes cames que li feie n f1€a i,
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En sortir, ella l'esperava al llindar Be l'habi~aci6 i, severa,
digilé :

"- No ha faci més, aixb. Per que es pensa que e6c aquí, sin6 per cui-
dar-lo ?

Ja ha ,se.
- No se n'ha de donar vergonya.

Va murmurar1unes pavraules ininte1.1igibles i tornA a colgar-se.
Ella va aeotxar-lo com un infante

Semb1a mentida que siguin homes grans 1 decdits •••
~ 4ixb de decidits •••

Ella, potset per ajudar-lo a recobrar-se del seu atabalament, in
dice :

Ja s~ que sempre ha ha estat forga ••• Recordo el que ens coa+ava
el mevu germa, i els seus discursos quan va venir a casa •••

....Potser si.
Com ell •••

Va fer una petita pauea, canvia la tonaiitat de la seva veu i,
amb una altra mena mmmmmm d'inter~s, prosegu! :

- Per aixo fins i tot m'ha sorpres de veure'l. Sempre m'havia pensat
que tamb~ era fora.

No.
per~devia marxar •••

Va limitar-se a mi negar-ha amb el cap. La noia explic~ :
-Nasal tres, si no hagués esta t per la mare, ens n 'hauríem anan

tots .Perlr estava malal ta, aleshores. 1 si ara no fas tan vella •••
Es tan difícil resignar-se

No sabia si ¡'acabava d'entendre. No obstant, va fer :
Quan no queda altre remei ••• Entre tots, potser hem exagerat.

,
Ella el fita, estranyada.
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Va comprendre la seva desil.lusi6, i Be n'irri~h. Que poteer pre-
tenia demanar-li comptes d'alguna cosa? Una desconeguda, una noia
que havia vist dues vega des qu an era una criatura ••• Que n 'havia de
fer ? Per~ després va haver de confessar-se que sota la seva irrita-
cmi covava un sentiment incbmode,de culpabilitat. Mmm~a Mir~ de fora-
gitar-lo i, sense gaire esfor9, es refugih en el malestar fisic que
encaJaaugmentava •.

Ella va continuar reflexxonant :
Pero ~s cLar , ara esth malal t •.•

1 després, impersonal :
Vol alguna altra cosa?

"Va denegar,m!s incbmode encara per la distancia que creixia en-
tre ells. Seguidament, va tancar els qlls, mentre la noia abandonava
el dormitori.
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S'havien reunit tots al voltant de la taula, en l'habitació seve-

ra, de parets nues, i en Cort;s tenia uns fulls meoanografiats a les
mans.

No ~s encoratjador •••
El IIJbitre!l!JIIDm~rj:lI8!mmmJlmm comentari va caure en el s í.Lenc í , senee des-

torbar-lo, i la'Maria Teresa va agafar una cigarreta del paquet que
en Flaqu~ acabava de deixar sobre la taula. Gairebé tots fumaven, en
Muelas amb la seva pipa que empudegava.

,
En Cortes deixa els papers al seu davant.,

....La sitúació ~s clarta.Durant el darrer any hem perdut quaranta-dos
"homes.

En Muelas es va treure la pipa de la boca.
,A canv í de q.ue ?

A canvi de prop de dos milions de pessetes. Exactament •••
Va tornar a agafar els fulls 1 en consulta un.

- •••• 'exactament, un mili6 vui~ecentes trenta-dues •••
En Muelas, darrera una cortina de fum, decid! :

No és car,
La ,haria Teresa jrotesth :

No hi estic d'acord. Es car!ssim
T'ho aembla? Només e t voldria fer una pregunta : com hauria

subsistit. l'organitzaci6,sense aquestes pessetes ?
- Jo te'n far~ umaltra, Muelas: quins objectius practics

seguit ?
L'altre féu un gest vaguer6s.
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Precisament per aixo parlo De tots els reunits, només el company

Rota i jo hem estat a l'altra banda •••
En Cortes va convenir :

Els vostres informes no ~6n gaire optimistes, en efecte.
Gens. Vols parlar tu, Rota ?

L~home, gras i mal vestit com de costum, amb els pantalons plens
d'arruguest va refudar aquell honor:
- La me~va experiencia ja queda una mica envellida •••,

La ¿¿aria Teresa encz-eua les cames ,
" Dones bé, l'dnic que hem aconseguit fins ara ha estat només aixo

que ~ Cortes ha exposat : prop de dos milions de peesetes i quaranta-
dues baixes. Entre les quals no comptem les persones que ocasionalment
hem hagut d~utilitzar i que no pertanye~ l'organitzaci6.

- Pero .hem creat un estat d'opini6 •••
No hem creat res. L'~stat d'opini6,que dius tu, ja existia Vull

dir que sempre hi ha hagut una resistencia sorda, iberta, desarticula-,
da. El nostre comes era pr~cisament d'articula-r-la 1 galvanitzar-la
pels mitjans habituals de propaganda oral i escrita.
-- 1 aix1 s''''hafet.

Si ho mirem des'd'aqu!, sembla que si. Peeo des d'aqu1 només es
veuenelsdiners i els esforcos despesos, i se suposa que per forga
han_d'haver obtingut un resultat practic. Rem distri.u1t ~ilers d'o-
puscles~ he~ subvencionat dotzenes d'agents •••

'\ ..En ~,elas aixeca la ma :. .,

" Subvencimnat no és la paraula. Els hem ajudat esporadicament •••
Els grups terroristes, no. Ens han eostat molts diners. 1 fins ara

no s~ de cap cop'de m~ que hagi tingut l'exit que esperavem.,
. ."En Cortes pregunta :

- 1 com t'ho expliques?
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Jo hi he tingut m~s contacte, ja q~ue algune e1s he organitzat per-

sonalment • .c'alten caps dirigents B¡uetinguin valor i inte1.lig~nBia.
Cal recon'ixer que aquests grups es composen gairebé dnicament de pis-
tole~s que troben cbmode d'aixoplugar-se sota les ales de l'organitza-
ci6 per proseguir le~ seves activitats particulars.

- A1eshores, com a.organitzador d'a1guns d'aquests grups, has de re-
con~ixer la inep~titud de la teva gesti6.
- No pot improvisar-se, aquest és el mal. E1s vells s'han aburgesat,

som si només esperessin l'exili per retirar~se tran~uil.lament.
- No és ~eritat 1 Tots nosaltres som dels vells i continuem al peu

del can6.

dividua1ment •••
Pero no he vist mai que donessis l'exemple.

La ¡'lariaTeresa es posa a riure i tots la miraren. No reia so-
vint. Després, .agressiva,féu :

,.
- De que en dius estar al peu del can6, tu ? De passar-te la vida en

conferencies que no menen a res ?
En Muelas es molesta :

- No toleró ••• ~econec les teves qualitats,com tothom, perb aix~ no
et d6na el dret d'insultar-nos D'altra banda, fa temps que no estic
confor~e amb els teus metodes. Sembla que obmidis que tots som peons
d'un joc q•• m'm més important que cadascú de nosaltres considerat in-

Va veure que ell a~an9ava el cap mentre la m~ engrapava la pipa
gairebé convulsivament.

- Espera !•.• Fa quinze anys que no has trepitjat terra espanyola,
des que te'n 'vas anar , Ordenes que els altres ho facin, ignorant o
despreocupat de la seva sort, del seu sacrifici. No ets tu qui s'ha
de rosega~ l'~nima darrera les parets d'una pres6, no ets tu qui,
a'ba d'encarar amb el piquet d'exeeuai6 •••
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Et sembla que seríem més ~tils morts, o presos, que vius i lliu-
res ?

- No. Del que em queixo és del vostre irldiferentisme davant la vida
del s altres •••

No envi em ningú per f'orca , Tot's s6n voluntaris.
Aixo no justifica res Si ells s6n prou suicides, perque no pensen,

'la vostra mmmmm~&mm' obligaci6 ~s pensar per ells i estalviar-los sa-
crificis esterils.

En Muelas es féu sarc~stic :
Una germana de la caritat, ja ho veig ! Dona havies de ser!

En Flaqu~ ,que no havia dit ni una sola paraula fins aleshores,
fer sentir la seva veu de aapa sef onada :

- No serveix de res insultar-hos. Estic segu.r,Haria Teresa, que ens
v.ls proposa.r ~lguha cosa •••
- sí. En resum, aix'b : que abandonem tata activitat terrorista El

trebáll s'ha de fer qyietament, no cridant l'atenci6. Heu pensat mai
en totes les antipaties que ens crea cada atemptat, per insignificant
que sigui, per il.lusmris que siguin els seus resultats ?

Que vols, l'aprovaci6 dels burgesos ?,
Hi ha una gran massa que no ~s burgesa 1 que odia la violencia La

feiba s'ha de ter alé centres de treball, dins dels s1ndicatst als
ganismes estatals. Hem de col.locar-hi gent nostra. Gent que potsef
enc~ra no sabem que s6n riostra•••

••• ni ho sabran mai.
Potser no. No hi fa res. N'hi ha prou amb que treballin per nosal-

tres. Cal posar-se en contacte amb gent que no han abandonat el país,
sabe" com pe·ns.enara, si sén aprofi tables. J.:istablirun programa
espanti ningú •••
- El classic compromis, vaja
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En Muelas,sempre agressiu, va preguntar:
Qu1n resultat han donat els elements 1nfiltrats a les f~briques,

tallers -»... ...
- Si ten1m en compte la situaei6 global, cree que s6n els qu1 han

trebállat més bé, els qui acmnseguiran •••
Amb quants anys: deu, vint més ?

No. Hi ha un estat d'esperit favorable, en Rota ho sap.
En Rota va assentir amb un gest i gairebé va cremar-se, perqu~

encen1a una cigarreta. En Cort~s digué :
- Suposem-ho. Quina és la manera practica d'intensificar aquesta,

-la pOlítica dél pais.

panya 1, rnés, com podem descobrrr aquests mmmmm elements capa90s
d'1ntroduir-se en els organismes dirigents ?

- He estudiat-l'assumpte, he reeollit noms i adreces, en algunes fa-,
briques els nostres mate ixos agents m'han a esenyaLa't individus dispo-
sat~ secundar-nos •••

En Cortes passeja la mirada al seu entorne La ··aria Teresa estu-
dia també les cares 1 va veure que tots estaven disposats a aprovar-
la, llevat d'en Muelas. 1 sf, aquewt digué :

Desnatura11tzarem els prop~sits pele que hem lluitat sempre.
No pas si aquests propbsits tendei«en a un millorament de la cond1-

ci6 deIs desheretats i en la seva futura mmMmmmmmmmmFm intervenci6 en

Continuo des~provant-ho. No aconsegueix res qui no ho arrisca tot.
. ,

La ~r1a Teresa eselata :
Pero no has compres que arriscar-ho tot és preeisament aí.ab , saber-

se ~daptar a les eircumstancies amb la intenci6 de destruir-les, de
superar-les •••

En Flaqué va di r la paraula definitiva -:



PasseW-ho a votaci6.
En Cortes~'hi avingué immediatament.

Qui apr-ova ?

Tots, excepci6 feta d'en Muelas, van a19ar la ma En Cortes va
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girar-se a la J.\J.ariai'ereaa :
- B~, ja deus suposar el que aixb significa: que hauras de tornar,

a travessar la frontera.
Ella va acceptar-ho amb naturalitat •

....Es cIar.



-265-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

52
m L'empenta de la multitud va projectar-lo venicle endins amb certa
violencia, desfent el tap de viatgers que obstru!a la porta. El se-
gon remoli l'obligh a esmunyi~-se cap a una de les.barres, d'on va en-

,
retirar tot seguit la maJPerque el llaut6 conservava encara la tebior,
humida d'altres mans que hi havien deixat un palp de suor •

. La porta es~a tancar, el metro engegh lentament i ell va entregi-
rar-se~n sentir que uns dits el fregaven. Aleshores la va veure, al
seu costat mateix, presonera de la gent que els comprimia, i tots dos
van mirar-se, una mica indecisos. Després ell va fer :

Suposo que seria ridicul no dir-nos res •••
La noia assenti :

,
- Si. Con estas, Domenec ?

va sorprendre'l una mica l'ifalae de la veu reposada, mmmmm en la
qual n0 sabia distingit el m~s petit rastre d'animositat.

- Bé. I tu, ~~tilde ? No has canviat gens.
Potser estava mmammIDmm m~s prima,pero el cos que cobria amb un

vesti t senzill .i de bcn gust no semblava pas que hagu:és sofert encara
els ultratges del ~emps. La cara, ara madura, era agradable com abans,
sense arrugues, i ela ulls continua ven essent' grossos i foscos.

NO ho diguis. Tu si que ets el mateix. Un xic més g~as, potser •••
- sí.
- Perb et va'bé •

Va somriure, eurt de paraules, ja que al capdavall era difícil
obLí daz-com s "haví.snseparat.

- imosrnmmmmmrnmammriammm Suposo que ets casada •••



-266- u B
Univ rsi at Autono ade 'Ill"celonaDesprés 11 va semb.Lan 1nñelicat haver-ho pregun lb ec1>§' m t-ltª ja

sacsejava el cap.
No. Tu, si ?

Tampoc. Ja veus •••
Una altra pausa, durant la qual es limita a mirar-la. A la fi,

digué :
- H1 he pensat sovint, en tu, ~~tilde.
- També jo en tu. 'Esnatural, oi ?

si. Vam festejar més de dos anys •••
Li semblava impossible haver dit tot allo amb aquella naturali-

tat, i que els ulls d'ella encara fossin amicals. En cert aspecte era
fals que no no~agués canviat.

El metro va alenti~, mmammmh·s'atur~. Les portes s'obriren i,
sat un -moment, van sentir els efectes del novell remol! que els empe-
nyia l'un contra l'altre. Ell va dir :

En aquesta hora no es pot viatjar ••
Sempre va ple.

Els dits continuaven fregant-se,sobre la barra,pero no ems era
posaible de desplagar-los, perqu~ tot d'altres mans ela tenien com
presoners.

- Fins on vas ?

- ~amxo a Triomf.
En"Cara vius al PobLe Nou ?

~ S!, al matei» lloc.
1 els teus pa...;res?
El pare es va morir, ja fa més de dos anys.
Si que ho sento.
La ~aura es va casar. 1 també en Hagí, encara no fa aí.e mesos.

- Tothom es casa.'
Ya mig riure, mentre afegia
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volgué refusar-s'hi. Ella el va mirar francament, sense vergonya.
"sí, Domenec.

El vehicle entrava a l'estaci6 d'Urquinaona i van
portes es tornaven a obrir Ara la pressi~els cossos ced! una mica,
pero ni l'un ni l'altre no canvia de posici6.

Ella va correspondre-11 amb un somrís, una mica circumspecta.
Aleshores, enseriosit, en Domenec va fer :

Qui sap sí••• No em ten s rancúnia, ....'attLde ?

"Era estúpid preguntar-ho, pero ara sentia la necessitat d'atansar
,s-hit de convertir-la, ni que només fos momentaniament, en quelcom més

que un a coneguda arnjtlJlmIJmmibÑ!lmrnmmlljhflriammmmm8mBlmRlIiullrnrgmJlllbmmm~mllmmmm'JllmJ!libm

amb la qual hom besvanvia quatre frases banals.
Ella va tornar a sacsejar el cap, com havia fet de primer.

No. He acabat per comprendre que tota la culpa del que ens van
sar era meva.

Mai no hauria esperat sentir-li-ho dir i, sobtadament, va aemm
.deixar-se arrossega~ per un sentimamt de tendresa que l'ablaní

De tots dos.
. ..

Ella fita la seva corba ta.
Aleshores em costava d'entendre les coses. Era massa dura,com deies

tu •
....l •••, et sap greu ?

De cop, habien entrat en una mena de complicitat que podia esde-
venir perillosa,pe.....roper -aixo mateix va sentir l'emoci6 del joc i no

Continues fent de llevadora ?

-, '" .- Es cIar ••• I tu amb ~ agencla de publicitat ?

Si, pero ara •••
"'El movimen t del metro el'projecta cap a la noí a-,va subj ectar-se

amb més forga a la barra 1 mira de recobrar l'equilibri comp~ocres.
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ara ens hem traslladat a la Rambla de CatalunYH~lio~~13mfitatS]'i_
bra es va morir i la casa s 'ha converti t en una societat anbn í.ma , En
s6c el director.

Me n'alegro molt, Domenec.
Jo, de vegades, no Tinc una serie de malsdecap que abans no tenia.,
Es natural.

El moviment del cotxeJ ara que la multitud havia minvat, els se-
parava, i ell, sense deixar de parlar, va examinar-11 el cos amb tot
de llambregades rapides que li tornaven el recmrd d'u1temps passat,
quan les carícies.pertanyien als dits. Ella se n'adona 1 va dir :,
- L'altra pmm ~s la meva.
- Jo tamb~ baixo.

Ho haviadib impulsivament, 1 va seguir-la quan la noia s'obrí
pas cap~ la porta. Observ~ les costures rectes de les seTes mitges i
el mov1ment harmoni6s de les faldilles que oscil.laven breument sobre
les anques.

Quan va aturar-se de nou al seu costat, va dir-11 per damunt
l'espatlla :

Estic molt co~ntent d'haver-te trobat.
També jo.
1 de comprovar que ets tan bonjca com sempre, Matilde,

Ella no va somriure.
No em vulguis afalagar. Els anys no passen debades.

- De veritat ••• Si no ho fos no calia que e~ digués res, oi ?

També tens ra6. Perb tu sempre has esta t molt falaguer •••
Ara 1a va veure somriure contr a el cri stall de la porta que el s

f.ia d'espill, amb l'esguard una mica a19at, coro si examinés les se-
ves dues siluetes, l'una al costat de l'altra, ell lleugerament més
enrera, tots dos madurs pero encara amb prou prestigi ~mmmmmm~ joveni
per suportar bé l'examen 1 sentir-se'n complaguts.
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tall retrobava la seva funci6 normal L'aire va escapar-se del vehivle
entre remors de frens, i les portes es van obrir sobre l'andaba.

Tots dos s'encaminaren a la sortida nel passeig i enfilaren les
escales, ella atenta als te¡oús alts i traidprs, ell terriblemen~
conscient de la seva pres~Bcia propera,mirant-li ara i ad~s el perfil
voluntari6s, les sines tibades sota la brusa fina i ben tal~ada.

1Jalt -d e tot van aturar-se i ella li allarg~ la ma ,
- Bé, Dom~nec •••

Cap on vas ?

He d'anar a la pla9a ne Tetuan •
...Va enretirar la ma en veure que e11 no feia cap geste

~'l'agradariaacompanyar-te •••
....J?er que ?

liavia a19at l'esguard 1 estudiava la seva expressi6.
No ho sé. Perb en tinc ganes. Et sap greu ?

No.
Inicib u~as, i afegi :

- M'agrada.
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Era una coseta insignificant, ho reconeixia, pero potser per ai-

x. mateix l'estimava m_és • Havia nascut pelut i arrugat com
ta marcida i ara tot just ~omenc;aTa a allisar-se-li una mica la pell
de la cara en una expreasi6 verament infantil. El va prémer gmarnm m~s
fort entre els seu~braC;OSt i el menu~ proteath perque amb el gest el
mugr6 se 11 havia escapat de la boca. Va tornar a orientar-se tot
eense dificultats, i ella va sentir els mmmmm. petits llavis calids
que succionaven amb avidesa, i el doll del pit que es veasava sense
pausa, com una font inexhaurible amagada en les progoneses de les si-
nes es-tranyamen-t eres cudes •

Va deixar-lo mamar dos minuts més, fins que les succions comen-
caz-enafer-se mecaniques, com mancad s de conv í cc í ó , Va dir :

Apa, apa , que €ts un tip !•••

Va b eaae-d.o , gairebé desficioaa, en un d'aquella rampells que
,teien riure el seu marit. Després va ama cordar-se i s'~ixech de la
caoira per dur-lo al bre_ssol;

-' No' tens una s oneta ?

El menut, que acabava d'eructar, va fer uns sorollets,com
l'en~engués, i ella va rinre de nou, encisada

Non, non ••• Ah Aixb no esta gens de bé !

Va deixar-lo sobre l'hule per anar-se'n a cercar robeta neta i
seguidament va mmmmmmwmamb canviar-lo amb tot de gestos~aPids, efi-
cients i man~acs. Ell la deixa 1er sense protestar. Era una criatura
,pacifica i ara semblava content que el canviessin.

En acotxar-lo, el noiet va destapar-se immediatament i allarg~
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dits oe joguina i amb la cara esponjada en un somrís de tendresa.
Quan se'n va adonar, ja tenia els ulls closos i la respiraci6

lleugerament feixuga, ritmica, deIs dorrnents Va continuar contemplan!
lo uns moments i, després, recollí les peces que havia deixat caure a
tE'rra.

Va anar a deixar-les al cubell pIe de roba bruta Perb aleshores
va repensar~se, retrocedí, el mirh de nou i seguidament sortí a la ga-
leria. Tenia temps de rentar-ho M~s amunt, en una altra eixida, hi
havia un noi que jugava. Potser ten~ sis o set anys,i se'l veia molt
entretingut amb un objevte que ella no poiia distingir.

Mentre els seus dits corrien per la roba ensabanada, va contem-
plar-lo amb la mateixa tendresa que si fos el petit Jordi, perque un
dia ell també tindria aquella edat, i jugaria, i parlaria, i sabria
dir el seu nom. Una onada calida i emocional la va rec6rrer de dalt
a baix, una onada confortable i ensems inqhietadora que ja eemblava
presentir les futures alegries i els futmve desenganys.

Va esbandir-se lee mans 1 es va treure el davantal. Al moment
d'entrar de nou al pis, va sentir el timbre de la porta.

Hi va c6rrer,pero abans d'obrir s'atura uns segona davant l~es-
pill de sopre la conssola. Es va s.mriure, mostrant les dents, i tot
seg~it es g:i,ra.

La Roberta va abra9ar-la 1 des_prés el pare besá el front que ella
li oi'eria.

- Entreu, entreu !

Que.'fa, el menut ?

Ara dorm.
Perb vá endevinar que tenien ganes de veure'l i, a passos curts

1 sigilosos, els va menan a la cambra mentre recomanava :
....No feu soroll.
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Totes tres caree es van inclinar endavant,

f'r:.fffl.
rients, el ~la Roberta una mic~ecanci6s, car
i ja no en podria tenir cap más D'altra banda,
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el seu fill havia mort
el marit l'ha~ia aban-

donada, i per aixo ara tornava a viure amb el pare.
S'assembla més amrnmmmÑm a en Jordi. Cada dia que passa •••

Es va posar un dit davant la boca, per indicar-los que calles-
sin. Després, en filera india, tan sigilosament com abans, abandona-
ren el dormitori. Al passadís, la Roberta va dir :

L'únmc que té, de tu, s6n les orel~es i el nas.
L'admirava una mica aquella subtilitat amb qu~ sabia distingif

i diferenciar cadascun deIs trets del menut per adscriure'la a la
sona corresponent. Ella ónicament sabia que seria com en Jordi, i se
n'alegrava. Un Jordi petit •••

El ,pare pregunta
Es al futbol ?

,Ja se sap, no pot faltar. No tardara gaire, ara •••
No tenieu intenci6 de sortir ?

No. Poc podem fer-ho, a~b el menut.
S'havien instal.lat tots tres al menjador, al volt de la taula.

No hi feia re s que tinguessin un}alonet. A casa sempr~s 'havien
al vo1t de la taula per conversar, els semblava més intim, més fami-
liar,,·1 ella no havia sabut trencar aquell costwn en passar a viure a

una altra casa.
1 Toste, papa? Aquest reuma •••
Aquest any em vaig defensant. Només que a l'oficina t1ng~éssim una

mica de calefacci6 •••
Tota la vida l'havia sentit queixar-se de~ateix. Pero ara ja

pOdri~lament'ar-se durant gaire temp s nés, car aviat el jubilarien.
-1 tu, Rober-ta?

- Ja veus •••
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Aparentava cinquanta anys, en lloc dels trenta- .. tl(fíl. 'Hg wfft1~a

de complir. Com sempre, se'n va sentir dolguda d'una manera estranya,
culpable, perque ella era tan felig !•••

Drega l'orella, atenta, i va fer un moviment per aixecar-s~e.
Pero havia estat una falsa alarma" 1 'infant devia continuar dormint.
El pare mirava al seu entorn i,com havia fet ja dues altres vegades,
comenta :

Viviu bé •••
No ens podem queixar •••

La conversa sempre era semblant, procedia a salts, entre pregun-
tes i respostes que al.ludien fets coneguts. Per~ en Jordi estava a
punt d'arribar i la seva presencia ho canviaria tot. Amb en Jordi sem-
pre era tot diferent.

Us portaré alguna cosa, una mica de berenar •••
Tots dos protestaren, el pare una mica hipbcritament, ja que ella

sabia que li agradava de sucar unes quantes galetes en un vaset de vi
ranci. S'a19h.

La Roberta va di r :
T'ajudaré.

- Treu vasos.
oVa ana~-se'~ cercar la capsa de galetes que calia encetar i,

de passada, féu una visita al dormitori~ on el petit continuava dor-
mi~t placidament. H~abia per endavamt, que el trobaria tranquil, pe-
ro no podia evitar d'entrar-hi de tant en tant, a donar un cop d'ull
vigilant que, quan era a casa. fei~somriure ammmmmDmm el seu marit.

Després, amb la capsa a les mans, va adre'9ar-se de nou al menja-

- Jordi •••

"dore Pero es va a~urar'en sentir el cop de la porta de l'ascensor i,
seguidament, la remor de la caixa que davallava. No s'havia equivocat.
ttna clau es va ficar al pany i ella corregué cap a la porta.
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passant-li les mans per darrera 1 mmmmmmmmroma esmunyint-les cintura
avall, com a ella li agradava que fes.

Hi ha el pare i la Roberta •••
I el menut '1

Dorm com un angel. Com ha anat, el partit '1

Hem guanyat, pero ha estat fluix.
Ella va passar-li el brag pel seu i, amb l'altra ma, va recollir

capsa.
Anem. Si no, encara es pensaran que festegem •••
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Va llegir la noticia per segona vegada, detingudament, ensope-
gant amb les paraules, i després torna a algar els ulls del diari.
L'havien detinguda, s'havia escapat, l'havien perseguida, es defensa
i ferí dos policies. La darrera bala se l'havia reservada per a ella
mateixa.

El neguit li va creixer bragos i cames amunt, com una gran ~
"formigor que tot d'una el privava de restar immobil. Pero no es va

moure, ·sin6 que mira de nou cap al diari, ara sense llegir-lo, amb
, rl rn1 esguard perdut sobre les lletres que no dmstingia. La aria ~eresa

havia lluitat fins al final, sense estalviar-se, amb una fe que ex-
~lora dubtes i v~cil.laci~ns.

Havia oblidat que hi ha gent d'aquest tremp, amb aquesta voluntat
V'!l

1ndo(Ptable, 1 ara el renovat descobrinent agitava uns pbe í t s ocults,
quelcom que sempre fou present dintre seu, pero que havia oblidat,
que potser havia tingut interes a ob!idar.

L'havia éoneguda viva i de primer es deia Anna. Quan li digu~ el
seu nom autentic,li explic~ qui era i que feia, adhue sol.~icita la
seva col.laboraci6 ••• 1 tot aixb no l'havia afectat, car el colapse
d'unes esperances antigues i jovenils, d'una il.lusi6 en darrer terme
desinteresada, havia matat en ell tota vel.leFtat de rebeldia.

"Va sentir que la sang li omplia la cara i recorda aquella esce-
, ,

na, q...Jlanvan separar-se al costat de la porta, ell sense valor per
replicar als seus mots durs, i després, aquella ni~ue la va posseir
1 ella es deixa pos8eir per salvar quelcom que estava per damunt de
compres i vendes •••
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. . t tant allo i i€l1 'Humanitats 1Ara compren1a que no 1mpor ava per qu ~ ava com a
seva fe, la fe que e11 havia perdut 1 que, en abandonar-lo, convertí
la seva vida en una successi6 de dles sense sentit. Pero per qu~ no
se n'adonava fins ara que ella havia mort ?

Inquiet, va aixecar-se 1 s'atansa a la finestra. Distretament,
a trav~s deIs vidres, .va mirar cap al carrer, les tofes deIs arbres
que es pe~dien Rambla amunt i Rambla avall, com una doble renglera
de pasRejants identics 1 continuament renovats. Després mmm~mmh va gl-..
rar-se a contemplar el despatx confortable,i la sang continuava 1nun-
dant-li les galtes, sense enrojolar-Ies, ho sabia, empal.lidint-les
com sota l'efecte.de la por. L'espantava aquella covardia que s'havia
anat apoderant de la seva vida fins a anul.lar-lo.

Hi havia gent que mmi po havien renunciat, que mai no renuncia-
rien. La mort.de la Maria ~eresa simbolitzava tota aquesta gent, llurs
esperances anorreades i l'anhel de construlr de nou sobre els enderro
Tambe ell havLa estat íntegre, un dia •••

Pero per que havla de venir a pertorbar-lo aquesta gran recan98
i el dolor del propi anul.lament ? Per que, s1 els anys havien anat po
sant entre ell l'la seva antiga fal.lera una capa protectora que du-

•rant tant de temp s 1 "haví,adefensa t amb eficacia ? En efcurs
anys havien mort altres persones que no eren la .I.J.aria Teresa, i no ae
n'havia commogut; foren un fet divers preglimat a les planes deLs dia-
ris, unes paraules sobre les qUijls passejava els ulls sense amolnar-
s#hi.Per qu~ havia d'ésser diferent, ara? Que havia passat ?,

No'ho sabia,potser no ho sabria mai,pero tot de sobte 11 sembla-" .
va retrobar i'adoles cent 'qUe~ambé ,era oapac de morrr 1 va quedar-se,

perque, passés el que pass~s, aquella terra sempre havia de ser casa
seva. La tornaci6 s'aprofundia 1 va caminar per l'estan9a, enderiat en
una áuscultaci6 del propi ser que es desconeixia.

Sense aix~car un d í t , havia tolerat, consentit, la ignominia, de
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primer ambo rabia, humiliat, després amb
nic, a mesura que els vencedors anaven acumulant errors; a la fi, 111-
gat per l'habi,tud, pres en el plec d'un costum qUefi permetia de res-
pirar l'aire viciat sense intoxicar-se'n. Perb la intoxicaci6 exis-
tia, havia estat lenta 1 gradual •••

Els trucs a la porta van fer-li algar el cap abatut.
Endavan:b.

L'empleat va di r :
Hi ha: el senyor .t!'arrús,de les destill1eries •••

- Que s'esperi. Tinc feina, ara.
Era un client important i, si es molestava personalment, devia

ésser per alguna ra6 poderosa. Va llegir el seu nateix pensamen~ en
l'esguard de l'empleat, que no es decidia a reti~-se. Repetí:

...Que s ~esperi.
Va continuar mirant la porta que l'altre ja havia tancat i ales-

hores es tomba i va atansar-se de nou a la finestra. El senyor Par-
rús ••• Pero va a11unyar-10 amb un brandament de cap.

La ...·.i.aria Teresa havia tingut ra6. era un burg~s espabtat de la se
,

va ombra. Ne li n'havia fer cas, no havia vo1gut ereure-la, perque al,
capdava11 només e_re una noia, una xicota agradable, silenciosa i pot-

"ser massa severa, pere una noia que dormia amb el1. Ara ja no era res
de tot aixb. Ara restava tan soIs la integritat d'una vida que no ha-
'Tia cedit ni davant el darrer sacrific"i. r/a ella +ambé li agradava de

, "viure, com a tothom, i sabia gaudir les bones coses de 1 existencia
i correspondre a l'amor amb l'amor •••

La imatge del seu cos es dregava en el seu cervell, pe~o aixo no
el torba ni un sol instant, ja que ben mirat la noia en qui pensava e-
ra una aLtra ..Lentament, va tornar cap a la taula i s 'hi repenja.

En veu a1tal"Ta dir : Fe. Pero sabia que era molt m~s que allo.
Allo i quelcom més. Torn~ a tocar el diari i, després de fer un gest
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,
no havia dit que no. Perque els altres que eren com ell no havien dit,
que no. No n'hi havia prou amb refusar-se interior~ment i obeir de
mala gana. Calia dir que no.

La ......aria Teresa ho havia dit. Potser no eré exactament el seu
no, el d'ella, noho sabia. Hi havia moltes menes de no~

Es va ass'eur-e i amaga la cara entre les mans p e:t:dudesal seu da-
vant, tan ínútils com.ho havia estat el1. M~s que inútil, d1fet : no-
oí.u, S "haví,acobert de verglÍmya i fou un instrumen t docil. Pez-que la

'i~difer~ncia, l'arronsar-se d~espatlles, el deixar fer, s6n instru-
ments que poden utilitzar-se, que s'havien utilitzat, sobre els quals
s'havia bastit un ordre de coses que l'empresonava.

Fins ara no veí.eels murs ,alts i massissos oom eren des de bon
comengament; fin s ara, p erque una noí.ahavia mort, no s 'adonava que
l'havien tancat, que elL mateix s'havia tancat, pez-que amb la seva
inercia va aúudar a posar els maons i les pedres, a dregar les rei-
xes espesses i gruixudes darrera les ~ualst sense saber-ho, 1 poteer
fins i tot amb la voluntat d'igno~-ho, es motia inconfortable, hu-
miliat i avergonyit.

,
Perp no era mort, encara. Només havia mort la .daria Terp-sa, lJiu-

re i neta de'c08plicitats, tal com s'havia escollit des de sempre.
Va aí.xeca.rel cap. Havien trucet novam errtElla porta.

L'empleat va d-ir :
El senyor Farrús •••

No el v~eixar acabar ;
Que entri.

Agafa el diari i va desarelo en un calaix. Rebria el senyor Far-
rús, rebria qui fos. Per aixb era el direc~or de l'agen«ia, al ser-
vei deIs clients. Cap d'ells no tenia necessitat de saber que anaJa
a iniciar una vida novella que, sense recan9a, podia dur-lo al sacri-
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fm.ci que d'altres, com la .I.'.I.aria Teresa, havien accep eJtd~liili··tlltsd a-

quell instant, reprenia contacte amb la seva joventut - i l'aprovava

integrament.

T~rrega, 26 de juny - 14 julio1, 1958.


