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Li contava de oreure-ho. ue fot, no a'ho podia oreure. Habitual-

ment ¿arrera d'aque;;t taulell hi eren tota dos, o ella gola qunnféll

l i calla desclavar els gran3 cascos de lea arengades, les caixee l lar-

guerudes i e.st éter, de les sardines, obrir pota de cogonbres i de pe-

brote confitáis, preparaj" lea olives, deopenjar els bacal ans seco i

po:ar-loa en remull per l'endena... Pero tot aixb, naturalment, era a-

bans de la guerra» perqué ara tot s'havía fet íonedía i a poc a poc

havia anat quedant reduit a aqüestes magr a raciona de bacalla que

derfatxava.

- :¡f, senyora, nor.éo cinquanta g/;ms, con sembré.

Ho aabien, el diari que havia anunciat el repartiment don dies a-

bans ho deia prou ciar, pero encara n'hi havia que s'adrairaven, que

preguntaven, que a'indignaven i tot, con si fos oosa eeva, un/, mesqui-

nesa que es pernetia amb el2ee ,er tal d'estalviar—se une grans i ven-

dré ' lo desprée d'anagat., a preu.; alts« ^ue no ho veien que aquella bo—

tiga que un ; arell d'any:- enrera feia tant de goig ara er« practica-

ment buida ?

Buida sobretot d'eila, enterada aquell mateix natl junt anb les

altrec disset víctines de la darrera incursió de's Savoia» 0 l'avant-

penúltima, si volia láser exacte, perqué el bombardeig a'havia repe-

t í t ahir, deien que encera hi havia hagut mes TÍctimes, una quarante-

na; també n'hi devia haver hagut avui, aquest natí, car e a avions

e'havien tornat a prefíentar i algú o altre devia haver rebut, Kn a-

quest mateix moraent, algú repetia la seva recerca afanyosa de dos dies

enrera, temia, esperava, inquiría d'una banda a l ' a i t ra , acudia ais

hoapitals, era introduit al dipbsit de cadnvers i provava d'identifi-

car une;; j)élleringuea, un trono Bense extrenitnta, un roatre contorsio-

na t, una testa decapitada...

ÍJ& rilomena havia quedat sencera, pero aixb no era cap consol.

Simplemente havia facilitat la idcntificeció del cadáver davant el

qual va quedar-se mut, l l igat per dina i tan bianc com la bata del

practicant o qui fos l'individu mal afaitat i de dents groguea que «'a



prfiosá a empenyer-1o cnp a fora potner per por que se 11 desmaiés a l l í

dina, Pero no s'havia dcsmaiat, ni havia plorat fins raolt despréa,quan

amb uno er;tranya presencia d'esperit va haver acón; ler t totes le.- for-

malitnts i fins es nmnon rec-rdá d'enviar un teleg-ama a Hiudeiles per

si lAesurnpoió volia venir. No va enfonsar-se fina que arriba a casa de

la Gameta o n n a v i n ;inat a deixar en Daniel abans d'eraprendre el seu

recorregut.

- Morta ? - féu la dona.

No podía pas suponer res mes. Tot devia delatar-ho, el seu rostre

desfet, ela cabello «aigutc uobrc el front, els ulis aproi'undita i gai-

robé raorats que va veure's en paaaar prop del rairall, abana cíe seure

Bti aquell menjadoret on en .Tráncese i el petit Daniel es van quedar mi-

rant-lo i aquest darrer botí els llavis i reclama amb un f i l de veu,

com ai ja presentís l'esdevingut :

- Jo vull anar anb la padrina...

Alpshores plora omb la cara anagada entre Jes mana raentre la mo-

dista devi<b endur-ae les duec crlaturea, car quan va eixugar-ae els

ulla a 1'habiÉació ja nonín hi era ;:lla» asseguda a l ' a l t re cap de tau-

la, din 11 allargavn aiguna^osa, una copa.

-Beveu una mica d'aixb, us fara hé...

Les bonee intenciona de la centt cía gestos i les jiaraules maldes-

tres 1 con avergonyides, la impotencia d'alieujar l 'esperi t , de sanar

l:.s autentiques nafres, alio que dol, que aofreix al fons de tet i que

no hi ha cap na que pugui a'.enyer perqué l'unica que p-^dria fer-ho ja

no existeix.

- SÍ, :jen.,oraj el tiquet ¿;et de "varis". I l'onze, també.

Ho (iiu rutinariaraent, ho ha dit ja raoltes vegüdes dea qu a la

tarda ha obert la botiga per treure'a de damunt aquest racionament de

bacalla que potser ja Bera el darrer per-;ue aíxb s'acaba, la guerra é"a

perduda diguin el que diguin eln eonunicnts de guerra que cada dia a j -

ludelxen localitats mes properea, els felxistes fta atai;uen peln sectors

do ü laguer i del ^nix Sefere» van endinsant-oe per la térra catHlana,

quelsevil dia els tindran a los porten de *arcelona.*.

Pos com fos, també plegaria. Ara que ella ja no hi £s, la botiga

no l i intrreasa,potaer fins i tot la fa una mica responsable de la se-

vo mort, perrue sense l'eatablinent ella encara seria viva, no hauria

hagut d'annr a üanta aterina a cercar aqueiles Hauneñ de conserva que

els havia promre en Vilana mentre el l era a recollir el caixó de sardi-

netea naladee que va carreteJar sobre l'esqu na, ficat en un aac,i arab

el qual va haver de daval':ar al metro quan es dispararen les sirenes

que avieaven del perill de bombardeig.
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Devia morir aleshoreo,m-ntrc ell cargúilava una ;>rina oigarreta a

tocar de la porta, on ar ibava el ressó liunya, somort, de lee explo-

sione que i. o 1 'ha vi en enquimerii t gens ni gota,potser porgue des p vés de

tants ateca aeris a'hi havia cor.en^at a acostumar, potaer perqué eota-

va convencut, irracionalinent convencut, que ni a ell ni a ella no els

podia pasear ree den/féa d*haver-se salvat aquella nit que van quodar-

se sense casa i.l lcvat deis dos nois -Bastida, van morir hi tots ele

venias, la yuimeta i en France3C arrib la menuda, la -03er que vivia al

pis de baix... r.13 s matelxos, probablenent s 'hi haurien mort ai l ' a t -

z.-.r no olí haguóei dut al cine, on anaven tan poqaes vegadea.

J-nvulnerables, va pen:;ar alejhoms, quan davant del desastre ni se

l i acudí de lamentar les perdues naterlals que els deixnren aense mo-

bles i sonoe roba, adhuc sense aque'.'les tres mil cinc-oen.es nesñetes

que guardava a casa. La botiga, a l ' a l i ra banda de carrer, quedava in-

tacta, tenien unn dinero al banct el1 sufie'ients per poder Hogar a—

quell entrír.ol fo3c i humit del ':orrent del Vidalet on vivia ara i mo-

blar-lo euciaTiament. I ela res ti-va també, m̂ s ir.iportant, prou//;enerosi

íat perqué la filomena tingues una arrancada del cor i digura :

- an Daniel ene el quedaren noaaltres !

La uarmer,a havia entat diopoaada a quedar se'I-: tota doa en

record de la bo_,na anic^tat que 1'havia unida ais ^astida, sobretot a

la pobra .¿uira^ta. aíufaa Deia que no podia ;.ermetre que ee'n fes carree

un eatnblinient de cari .at púb.1 ica i , anb el ten s, qui sap si alguna

familia deaconeguda. I la Filomena era del matéis parer.

- Al capdavall e' vaig ajudar a nei..er « va dir referint-se a en JJa-

niel - . Con que no tenim f i l ia , encara ens fara conpanyia - afegí, com

si la generooitat cnigués disfres: ar-la amb aegones intencione egoia—

tes - . ui t Elorcnc ?

I e l l , naturalmente va dir que s í . ;n Daniel era un noiet simna-

tic i ells de f i l ' s no solo no en tenient com havia dit la 1 ona, ainó

que ni en podrien teñir, el metge havia estat ben ciar. En reali tat va

ner l'únioa cosa c ara , potser perqué e l l s eren ignorante i no acaba-

ven de eapir 1*s explicacions que e s féu sobre e: contingut cxcesüiva

ment acid de lea recresions de la vagina de la Pilonena que na'.aven

els espermatozoides. Tant era : el fet era quo no en podien teñir,

Kl noi ee nabia fer estimar. Ben cert que l i va coatar una nica

d'adapíar-ae, de primer no parnva dt; reclamar el seu pare i la seva na-

re, de la mateiJta manera ¿ue ara re clan." va la Filomena a la qutil no

tardarla a oblidar com ja havia oblidat en Prnncesc i la Quimeta. rero

ni aleehores, durant el període d'adaptaciá, no s'havia fet estrany.

Ele conelxia dea de sempre, eatíivn acostumat a veure'ls i l i resultava
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per tant relativüraent fácil aveanar-ne a viure a.-.b eils tot i que el

pis i el bari-i l i i¿»ummtaw* nous. 1 la Filonen; tenia paciencia, ora

una dona de bon tnmnnh, de carácter falaguer i anircat.

ÜO havia eatat senpre. Mis que ell# i emprenedora.Perqué la botl-

ga mai no l'haurien posada si no hagués eatat per ella que Ja cstava

candada de fer de de:endenta al Born, on l'havia coneguda i se n'h; via

enamorat con qui diu des de la primea -vegada que la va veure, alee-

horea que canvia de feina i vn col.locor-ae de raoaso al nagateen del

coatñt de la bacal-aneria. A grada va a molts a l t res , també , per me se

la veia fresen i earnuseta, uno d'aquestes noies que eis homes aonnien

d'end1 r-se al H i t .

Se l 'h i hevia enduta e l l . 1, s i no exactarnent al H i t , entre unea

bardiaseB de Vallvidrera, alesho es que ja felá set nesos que feteja-

ven seriosament i ni l 'un ni l ' a l t r e no van saber-se reprimir quan,

tic banda de ve:pre, a punt d'emprendre el r í toai a ciut.at, ea petrtme-

jaren anb uneo besades larcuea que no a'acabaven raentre les mnns seis

e^capaven en una ansia infinita de quelcom que poteer encara anava raes

enlla de la carn perb que noraés l'ainor físic p dia satiafer.

íeia mal de penr>ar-hi0 Ara, en aquesta botiga on havia calgut en-

cendr>; el l'um perquo el dia día era gr i s t davant 1-s cares de^es

clientes que es;f?raven torn pt rque els des-atxés cinquanta gBins de

bacfilia amb els 4ubni| tiqurta set o onze de "varis", la imritge d'aqae-

lla tarda que es telesoopiava des de la ilunysnia del teiips, a onze

anys Uargs de distancia, afegia dolor al dolor i «onvertla, me;; que

raai, la seva mort en irreparable.

- "loreno.. .

t;ra 1 'espardenyera que tenia la botiga una mica ni'a enlj a, a la

mateixa banda de carrer. va escoltar les exclamacions i les frases de ;

condol amb aquella mena de rabia sorda i incomoda que l i bu' Lia per

dins cada cop que ler, paraulos oonegudea e8yetetla»en contra la seva

sensibilitet a flor üe pe11 i que per al t ra banda adraetia, havia d'ac—

cep)ar en c^stig de les mateixes que e l l també havia dit en ilferenta

ocasions, davant d 'al tres persones que, cora eJl ara, es trobaven mea

enlla de tot consol de velns, amics i familiars que pagaven 1'bbol f&-

oll d'uno Botn apresos i buits abana de reprendre l lur vida de cada

dia exactament on l'havien deiada uns segons abans,

i*er a ell iixb ja no «ra possible. Tot e'ha(ía acabat des del mo-

ment que va veure-la ectesa sobre la taula de maT-bre,sota un lien^ol

qî e el practicant barbut, o qui fos, separa. Ja no l i restava res, lie-

vat d'en Daniel, un noiet de cinc anys que al capdavall tampoc no esa

seu encara que ara, de; prés de prop d'un any de tenir-lo a casa, so*
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vint l i ho semblís. Pero no ho ora. Mi...

- Llomnc, que tenin pressa.. . - va sentir.

^avia pasaat temps, l'cspaíd-nyera Ja ee n'havift anat, se n'íia-

Tien anat d'altrea dones» pero n'havien acudit nés, la botiga continua-

va apr^xioadement plena, ele rostres el fitaven amb curios!üat.

- Sí - va fer, i continua tallant lea penques de bacalia reraullat,

peoant-lee, oobra..t-íes, dcixant al calnix el tiquet corresponent que

deapufée l i caldria presentar al servei d'abaatiments.

Ĵ erí) lee seves ninns es novien autonaticam^ nt, e'dutes ¡-er 1'habi-

tud, senso control del corvell que havia ensopegat ar.bLn altre proble-

ma, anb una altra tragedia que també era seva : Daniel,»

<:l noi teni • cinc anys, l i calia una mare, 1'afecte i la cura

d'una dona. Eli no era companyia auficient per una criatura a la q al ,

oel reetant, nonís podría dedicar una part mo t limitada del aeu terapa

•'.ixí eenBe parlar de la seva incompetencia, de la seva ignorancia de

tantee i tantee qüestione praotiques que exigeixen decisiuns inr;edia-

tes, inajornableo. lampoc no podia, perbt resignar-se a desprendre-

se'n,a confiar-lo a la cariiat oficial.

- Pero Llorong, en que penca aVui ? - va dlr una altra veu.

l>evia ser una dona que encara no sabia res, acabada d'entrar,

perqué tot seguit va sentir ell xiuxiucig de le; altre;; que la posaven.

al corrent, l'exclanació avergonylda i 1 fra^e naquinal :

- Ü que en oap gjeu ! Perdoni...

Til ve contestar» No per malvolenga ni perqué se sentía particu-

larment ferit per la fraee irapacient que d'altres abane que e}.la ha-

Tien tingut, per bé que en un aitre to de veu, sino perqué entre el

aéu mín d 'ara i el mó# que reprecentaven les do. .es no ni havia prbpia-

ment oontecte. Ja no n'hi havia hagut, tot 1 que amb el a la aituaoió

esa una al t ra , amb la ^ármete que l i aliargava una copa de licor per

ajudar-lo a wftn refer no sabia que. Hl n'hi va haver, despr*'s, amb la

seva germana i en Jooep, el cunyat, que tafcb¿ acudí a la crida del

telegrana i va aconpanyar-lo a l'enterrament, A partir d'aquell moinent

que el drap blanc retirat per la ma del prncticant o qui ios descubrí

el rostre de la Filomena, hi havia ha^ut una escieiÓ profunda i total

que oonvertia el a altres en estranyo•

En Joae¡ va encaixar-hi eile^ncioaaBent,arb el cap inelinat, i

l'Assumpci6 va abracar-lo i ploriqueja :

- Lloreny, pobre Llorenc ! . . .

Une eatranye. Uno eatranya oti la, impreooindiblna i tot , aobretot

la germana que tot eeguit va imposar-oe deis scus deures i ea féu car-

ree de la dlrecoió de la cas.- eenae preguntar res, on tehien les couea,.
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que volia nienjar, on dormirien, perqué in3tintivaraent sembava sataer-

ho tot a desgrat de no haver poéat nai els peu;j en aquel! pie tota ve-

gada que el darrer oop >iue es van veure a: la ene ra vivien al ofirrer

de Banyoles* Ho reeoneixio : sence ella no sabia ^ue haurlw fet» pero

sixb no el:: atan ava ni gens ni gota. Talment con si la filomena haguéi

eíütat l'íintma que el posava en relació anb el mÓn i ara, arrancada de

la seva existencia, que nones ho ere grades a aixb, 1'naguas deixat

s-rd i mut a tot alio que pot se^eignificatiu.

Ferb no havia eatat hen bá aixi . Ocasionalmente ha ia pogut viu-

re altres vides al aeu cost at , amaga des d' ella, ho Estilo a la se va a-

raor, a la necea^itat de la seva presencia, i una d'elles no feia gaire,

ja en plone guerra, quan va deixar-ae templar per la dependente del

magatsemiata que il facilitava los aardinetea, ben mirat una cosa v»;

gonyosa, i no solo per la seva dealieialtat envera la Pilonena, sino,

encara, perqué amb aqueil enbf'iic traicionaba un aoldat que era al

front, puix que la moeaa, la Claudia, era caf.ada .«o/ra hora de pene-

dir-se'n, nnturalment, ja feia nmm cine neao:; que no es veien,pero a-

quell record l i provoca va un rau rau d'̂  cor¡:ciencia, com Bi ln raort de

la Üilomena, rotrospectivament, agreugés la l'a..ta que aleshores Benbla-

va :enoe importancia.

rotr,er tot adquiría una altra dinensió, ara que e i a no hi era: .

el paa¡;at que coniengava a traomudar-se i el present que ja no semblay»!

una mera perllongaclfi d'af",uell paasat per bé* que, fina a cert punt, •

d 'el l deinnia. Tot plegat reoultava una mica absurd, i m's que res,

quan a 'havia eadevingut una cosa tan trascendental, aquest i'er diari

que no podia eludir i que 1'hsvia dut, per exemple, a obrir la botiga

tot just unes ho e.; deaprés d'haver-la enterrada, esclau ele la seva

obligació de repartir un racionanent que, al capdavajl, tambe a'hauria

pogut nspe•ar.

Ho havia preferir, perb. ríavia eacollit 1'escXaliatge del costum,

aenoe dilflciona,potr,er perqué cotifiava que el gcot conegut i r«:petit

l i procurarla una nica d'alleujament i 11 facilitarla una mena d'adap-

tado t pero haviíi estat un error, la aimplícitot d'aquella tasca,en eo-

l i t a r i , l i pesava, el feia encara mes coneclent d'una al terado radi-

cal de la eeve vida que ja no tenia sentit darrera el taule l l .

Ho deixaria,doñea. J-iquidaria la botiga que peí restant ara gai-

rebé ja no era un guanyapa i tornarla a col-locar-seo rio era pas tan

veil, encera, tonía trentíi vuit anys, con en Jo^e; , el seu ounyat, que

va rccordor-li-ho a 1'hora d diñar, afegint senae que vingués gaire

a tomb :

- /.ncara ens poden nobilitzar. ,



1

- 7 -

- Déu. no ho vulgui ! - excíana l'Asaumpcíó.

11 no havi a fet cap comentarle cap de 1 s dues obaersacions , no-

via dintretanent la cullera en acuella sémola una ca ^ancia que la

done havia sabut descobrir en algún rac6 >̂e reboot i no eottí de la oe.

va abotracció fina c¡ue el peti t , que havia aru-.t a reoolJir a casa la

Carmeta en tornar de l'ente ranent, digué per d«ucna vegada :

- I qu n vindra, la padrina ?

Havia estat idea d'e:la que els anomenés així, padri i i-adrina.

101 tractament que el noi ele ha.la de donar l'havien diacutit forcae

perqué ja comprenien que pare i mare no els ho havia pas do dir. «i

ell no 8'ni hauria avingut, potaer» .-,1 caá d'en Francesc era rae ̂  sen-

z i l l , perqué elo Bastida, menuto i grana» a la modista aempre l i ha-

Tien dit simplement ^armeta i la traetaven de tu . ^uan va adoptar-lo»

doñee, reo no podia canviar en aquest aentit, per al nui la Carmeta

sempre seria IB Camota* A elio, en canvi, ni l'un ni l ' a l t r e no eBta-

ven aveoats a anomenar-loa per llur non de fonta, o no ni estoven prou

i per aíxb e l propooa que elg digu'n onclee. A la filomena, perb, no

l i agradava gaire i va continuar pensant-hi fina que oortí anb alio

de la padrina, un tr;ctament que de primer a ell l i feia estrany per-

qué l'asnooiava a la idea d'avia, cosa totalment dií'erent com va cie-

mostrar-li la dona» Ara, ja e'hi havia avesat.

- Se n'ha anat lluny - va explicar al nenut - . Ve vintge.

- X tardara raolt ?

- Una nica^ s i . rero monja - afegí - • y.í qxx.n torna :ap que no nenja-

vee, s'enfadara. 1 tu no ho vols, OÍ ?

- l'io - va concedir en -Daniel•

ura un bon pet i t . De vegadas tenia alguna raresa i aleshor' o násk

e'obetinava» pero en conjunt es portava bé i fins era ara-róa. üs ciar

que ella ho havien fet tot perquo els poeéa afecció, la rilomena no

l'hauria paa troctot diferentnent si haguéa estat llur f i l l . ± ell tam

poc, ben mirat, íi'havia d^scobe t une¿ aptituda naternülti que s'ignora

va i que de vegades adhuc 1'aU îirHVcn. rero no n'hi havia ¡/rou, el pro

biema quodave en peu,

*a travesnar-lo un penEanent fugií3ser,pero el refuaa gairebe a

l ' ao te . uairebé era indecent que se ijjhaguís acudit, ni quo fos per no

tiue tan nftnhmraihHiTnrtitqp altruismos cora el bé del petit» ella encara era

cal.mta a la t aba, con sol d^r-ee , i reaultava ofenaiu considrrnr ja

la poasibilitat d'un altre natrinoni. jiixb a part que en el fono no

ŝ ni í3entia paa inclinat, -^iuen, reflexiona nentre anava tal ant lea

penques remul ades, que un bou matrimoni inclina a un eegnn casament

mantre que una previa experiencia î oo reixida n'ailunya. no l i hé sen-



-8-

blava pas, a e l l . ^ra con tcoptar la sort dues vegades. i< rqu?; ara era

: rou gran, si no vell , per haver pogut con; rovar que tot plegat era u-

na rifa en la qualjhi feavia nís perdedora que guanyadors. flo podia con-

f i a r . . .

- Bona tnrda - va dir aleshores una veu coneguda.

jira la Carmeta que també venia a cercar la seva racl6 i la d'en

Prancesc« i-ero gairebé no va teñir temps de correepondre a la aeva aa-

lutació, car en aquell monent, per cinquena o si. ena vedada en el cura

del día,pero la primera des que havia obe.'t la botiga, les sirenes es

posaren a bramular.

- Jo hi tornen 1 - crldh algú, i entre la mitju dotzena de dones que

que hi havia a l'ectt.blinent e¡; va produir una mena ne remolí que les

atansa i les a '̂lunya alternativament de la porta, indeciaes entre el

tenor, sempre prenont, de perdre'a la ració, i la por de 1< 8 bombes

que els acon.eñlava cié correr al refugi. A la fi se'n van anar duea,

les raes vellea, i los altrec * arab la ^armeta, van arraulir-ae cap a

l'angle de les dues párete del fona que oferia m's protecció. Jíll va

continuar darrera el taulel l , tallant enaig del siienoi total que es ú

féu en cessar les sirera^s i abana lea doñeo no pertoj besfíin aquel 'a

quietud ai:b l lur xerrameca nerviosa i frágil.

- QuineB ganes tinc lie no sentir nés aqüestes sirenea I

- Dlu que ja avancen cap a Cogull.

- * Balaguer,eón.

- Jo, després de la batalla de l ' i ibre. . .

- Que vol c;ir que no guanyarem ? - la va interroj.-., re una rosea de ca-

ra adusta.

- No vull dir rea• Jo que sé, f i l ia meva ! :

Al lluny, tremola queicom i totes van contenir la respiració" men-

tre el l procedía a una pesada, deeinter:ssat de l iur conversa, alie a

les explosiona que van suc^eir-ee, fin3 que la Carmeta exel ama t

- 1 en j>aniel ?

- A cí-.aa - reapongué pausadanent - . EÜ a caeao No l i ha de pascar

res - afegí.

1 tot seguit, quan encara tenia els mots a la boca, a'adona que

no ho sabia. Una l lar no er& una protecció, la geni morien a casa;lee

parets famlliars no ola eatalviaven paa, qu'n queien* Ro van eatalviar

els Bastida que devien duimir tranquil.lament si:nt>e inaginar, quan

van ficar-ae al H i t aquell vespre, que ja no eu despertaran más,quo

no CB tornarien a veurefque el oostre preteearaent amical dep.'ambit do-

mestic els esejaftiria entre endenocs que despréa va caldre separar

treba loaannnt a.>b l*ee,oranca que podia haver quedat alga Tiu, no de-



fraudada qunn Is hornea descobriren eln dos nois practicament indemnes

ab-a^ts pero inconsciente, mee que rea de feredat, en un buit provi-

dencial darrra un armari esbotzat, s í , perb prou a o lid per haver re-

aintit lee erabentides de podres, naona i bigues que el cobrien.

rrovidoncia, pero, no era el mot, va reflexionar amb aquel"'a nena

d'aut mati ¡;me que doc de iü niort de la Filomena es de:.cobria en ei

pensaraent. La mateixo providencia quo ele havia Balvat oondemna els

pares, la Heus i la Ho:;er del pi s de baix amb la criatura que encara

duia al v.^ntre, perqué recirdava qu(: la xicota eetava enbaraaeiHda, No

havia fet ca;¡ distinció entra culpables i innocente, car la ¿ernane-

ta deis dos noia tot just tenia un any, ai hi arribava.

Va sentir la imperiosa necessitat d'escopir, pero va resis t i r - la

per un inntintiu respecte a lea donas que e en davant, a la b">tiga que

la ¿ilomena senpre havia tingut neta i ordenada. Abana, de ¡--olter,

no a'hi houria mirat.Tenia precisanent el costura d'escopir que ella 11

va fer perdre, con el de dir paraulotes a tort i a dret.

- no o'angra da, que rene guia tant — va di r —11 al pri.ioii>i ae llura

relaciona» I ell havin volgut donar-Ji la aatiHÍaccio d'esnenc.r-se tot

i que vivia en un anbient on blastonar era coaa habitual í ins entre d£

nes s Ella, perb, ora diferunt. No que Oi:asionalment no ae serví s d "un

l]enguatge energic, al capdaval n;< era cap aenyoreta, pero tenia una

mena de delicacleaa innata que, quan la va coneixer mis bé", el captiva

tant, o gairebé fant, com ela seus enciaoa fídiceo Sra..-si f era na-

tural .

Torna a disparar-se la sirena. L'al^rta ha e:; at breu. Ben nirat

ho son totes. Breus i freqüentn» ^arnisserea• Que ha dit , aquest raig—

día, en Jo3ep ?

- fins ara, nonce d'ataco a les. poblaciona, hi ha hagut ua mis de

quatre mil morta i uns aic mil ferita.

Mo havia llegit al diari . Ell potoer taraba, 11 semblsva recordar

una mena de grafio que establia el nonbre do poblaciones ag'Gdides,

de bombardeigs per mar i por l ' a i r e , d'edifioia totalmejnt o parcial-

ment dentruits. Pero no havia retingut les xifres. rot .er no 11 ha-

via interessat prou, calla que el desaotre el toquáa cíe ben a jrop

perqué tot allb tingues un sentit precís, foa queicom m's que unen pa-

rauler? eanrites en un tros de pa¿er o unaa quuntea caseá anbnimes con-

templades anb un fona d'indiferencia en el seu anar i venir per la

ciuv.t. óe'n dolia, 6H ciar, pero d'una manara abatracta que no ate-

nyia rea de vi ta l , que no el privata en ei nía inlnim r continuar ea-

sent com era ni poaava en qunrentena la seva existencia.

- Aro em toca a ai - diu la rosaa de cara aduaxa.
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La pesada ¿n al cos-tat do lea tal ncea, rmbolioada i tot, nones

la hí ha d'allargar, cobrar, recolé i r el tiquet, alJargar la ñeg?¡entf
cob^ar-la i recoliir el tiquet•••

Vornen a entrar lea dues vellea que ae n'havien anat al refugi,

comen que una altra dona, sembla que prenyada, a'ha ma'ejat, pero ell

no escolta, treballa de p^reaca, com si tot d'una l i hagués entrat u-

na gran urgencia d'aeabar, de tnncar la botiga que ja ha obert tard,

car eren leo cinc qu.-:n ni ha acudit i lora la cua a'aliargava fine

i-rop de la cantonada. ih:i::a la banda de penca mea gruixuda, senae es-

pines, que reserva per la ^ármete i en tráncese, pesa un cap d< morro,

l'erabolica. Quan l 'allarga a la dona no diu : ai 6a ervida, cora feia

1;Í Filomena, con feia ell mateix uno aies enrera.

no diu res, s'ha tornat aduot, i exles ho troben natural, es ian oar-

rec que passa per un trangol. XJ'aitrea, pero, un cop teñen la ranió asj

segurada, potser el ereuen insensible par haver obert la botiga tot

Just unes horea després d'ftaver enterrat ia dona. O putser 1'admiren

pcl aeu valor i aerenitat. Ki deu haver de tot .

«fa no entra ningú néa, ni cap d'aqüestes tocatardanes masea con-

fiades que n'hi haura per íothon i que alguna vegada, quf-in no l i donen

tot el racionament que té apuntat, se n'han ae tornar anbL^cua entre

les canea» Mult rarament, nixb a i , perqué tem^ enrera, qwn tot ana «m

pitjorant i el pea no hi era o no sortia un cop el bacalig reinullat,

ell i Ir. Jrilomena van convenir que era preferible r e t a l a r una r.ica

les raciona i aanegurar-ne que ningú no es queda-ia anb les mana bui-

des. SoTint, n'hi havia trou aab descomptar dos o t r a grane per ra-

ci5.

- Ara voste, Eirnet.1'..

rotaer BÓn el;; priners mote .espontanis que ±1 surten en tota la

tarda0 üine aleehoreo s'ha limitat a contescar , en conjunt mee aviat

lacbnicament, a anc-entir aab el cap, a denegar quan calia, sobretot a

repetir els nota de r i tual , preu, pee i tiquet.

- Quan se'n torne la seva gernana ? - s'interesaa ella.

- Iiema al raatí. Ha deixat lo nena anb la aogra...

- ce ciar.

Í'O torna a preguntar per en •'•'aniel, no l i pregunta que en fura,

xotser ho troba indelicat, pot^er eo¿.ere que ell digui alguna/cosa, nu«

s'expliqui, i-ero no ho fa. ¿n canvi, l'esguarda i , interior nent, a la

impensada, s'etímira que no a'hagi cenata Ho $a pas lj.e'ja ni mal feta,

ben a l ' inrcv'a , resulta una noia agradable. Wuants an^s deu teñir ?

No costara de eaber-ho, en rranceac, el pare d'en •"aniel, en tenia

trente-ais i en duia dos a la Quineta, la qual era de la mateixa edat
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de le. modinta. £51, trenta-quatre, dimes, tí tr<;nta-ci c, Ja. ¿a jove,

ben n imt .

- i 6r, servida.

A ella 11 lio diu, no aap per ;ue. Tal vegada perqué entre ella

existo!* un cert 12igam, el í*et d'hnver adoptat els ñola -^aetida. U

potser perqué l'ho vist plorar.

- ' 'ráeles, fclorenc - . raga - . I oolts ,etons a en Daniel - diu encara!

Ja non*p l i cal servir una a?trn dona que per desgrana áíproflta

de ser IB darrere i eor.ence :

- Mira UG tanbé" ha eetat cala sor"1., aixb de vostfe. Quaii m'ho han

dit , gairebe no trt'ho creia. una noia tan plena de vida, Lan...

- l'í - diu vagement.

-LÍI 1,robsra a faltar - i roaeguoix eatúpldament - . Aiab la ma que te-

nia per lo botlga !

- Tingui - diu e l l .

La dona reculi les cinc raciona, l l lura els tiquete, obre el portj

monedes.

- fi.n ciar que voste 6s jove encara... Jo, qiu<n va raorir-ae el r¡eu na-

r i t , Ja fa d u anys.. . Tosté no l'havia conegut...

•ui torna si canvi f senae eaooltar, aen.'je asaentlr ni denegar, es

frega naquinalment les nana anb el davnn^al blau l l i e t a t , obre el tap

de In pica gran, deixa que l'ai^ua vagi escolant-se, engejja i 'a ixeta.

- ífl « rué dio, que no som ningá, senyor i*loreng - acaba .': a dona.

Ho ha sentit dotzebes de vegacies. I rer?ignació. jfrobablepient Ja

odiara tota la vida aquistes paraulc;s dea d'ara insofríbiea* 'Joapi-

ra, cíe ulls in,bbils sobre 1'esquena cié ia dona ya la £í ae'n va i , ae-

guidament, en l 'espai decert que deix-a en s o n i r al car 'er . Se aent

canaat, corregudcs, angiSriles i emocións reflueixen damunt seu, el bui-

den de la darrera ene*gia Que - i n a perinés de traveaaar una tarda de

racíonaoent, el deixen senae ánima d'aoabar fe netejar lea piquee, d'o£

denar-ho tot com tcnien el cor,tura amb la Filomena que volia trobar

l'endena unn botiga polida i d'aapecte agraaab.e. no hi fa re3. L'es-

tabliment, a e l l , ara, l i cau damunt.

¿s treu rapidanent el davantal, eo renta 1. u nang .;& labro sea i

pudente i , a la nenuda rebotiga, deopenja el gec, se ' l posa uobre el

jernei cruixut i gairebé innecooseri tot i quo son a darreries de no-

v nbre. Pore,, l 'oratge ea ^nceimat, la nit tranquil.la i profunda, i

Bit!ñrti»naBira3iampniBai c l l tonca la po. ta anb clau i cadenat abana d'acudir-

ae-.1 i quo ha deixat f.•}. a dinera al oalaix. Obre doncsjtíe nou i , aense

conptar-los, con també solían fer anb ella, ee ' ls Xica e la butxaca

deaordenadament, ta l con els engrflptn les seveo mana, i es corda el gec
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perque quedin mé?. subjectea. Nc caidria que se'n preocupas tant, no

teñen gairebé cap valor i aviat, s i tot oortinua con ara, serán un

troo de paper qualsevol, per:;u§, naturalrmnt, no n'hi tleu haver cap de

serie, tothon se' la guarda, fins i tot aquelJ s t;ue no oreuen en una

victbria feixista o en numeraciona que, el aquesta vietbria té l ioc,

serán respectades. Cerque tOLhon eo nanifect.-: en do3 nivella, i qui

sap ci ainoers tote dos, sr l i acut en el precís raoment que en ije£,

el taverner, el naluda des de la porta del aeu euta^blinent.

- Bona n i t , iiloreng.

- Ah, hoa ! Bona n i t .

- íáRmpre eaolaua del deu^e, oi ?

- yuin renei !

- Cap a casa, ara ?

- '¿1 ec'n pot dir casa*.. - se l i escapa.

i , Ja m'ho imagino... un cup així , aclapara un hov.e - brHnda el

cap i aíVgeix - Ja oabeu,si us podem servir en r e s . . .

No, ningú no era pot servil en res, ,.ensa quan tomba ca;> a Mila

i Fontanal So Es una cesa que e'ha de áur sol, a la qual ĥ m B'ha d'a-

nar fent a poc a poc fins que es vagi convertint en oblit . Perqué ja

sa , ja preüont, que aquest rau rau sord i puncen* es convertirá sim-

pleraont en un buit, en una abae,ncia, en al:b que ís fonamentalment, i

que un dia ponr<i dir : ^u^n la dona vivia . . . aipb la wateixa veu qu«

té quan parla, per exempie, de ia aova infnnciü tan perduda con el""at

o dele seus paree no-ts i nonía de llany en lluny recorclat3» evea t s ,

senne trititesa i ja aense neceseitat de de resijnaoió.

Ben cert que no ís el maVix. Amb ia muller ea oomparteix una al-

tra mena d'experiencia, mis profunda; alegriea i tr istesea, raonent

d'enjoga-.Baraent i discusions, eníeses i deaacoda teñen una qm l i t a t

adulta que fina¿ ce ' t ^unt éa absent en la relacló anb ele pa^es, per

vella que arribin a viure t per gran que hom es i'aci al costat lluro

Arriba un inor.ent en que construeixes definitivaraent la teva vida, sol

o amb una dona, piro nai amb ela paree.

No ee i i havia acudit,encara, '"alia unr; ooatraguda com aquesta

peroue deterniinato peneanerits ee nanifentesain, perqub una mena de

aaviesa perturbes la seva tranquil.li^at d'hone aentill que podia

ben peüBar-i.e d'aqueEta experiencia, car l 'únic qut* anbicionava era

una vida üeguida i plañera i les nenuúes satiafacciü,.fi de cadn dia,

unes satiafaotjiona que quaranta-vuit ñores en era ignoravs que ho un

foaain, potser perqué era exoesr.ivanient natural que forme su in part

de ia oeva quatidianitat nomée trencuda per paréntesis con ele de la

Claudia i abans, e-1 tercer any de teñir botiga, el de l'Eaperanca, la
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vídua que er, feia servir a docicili pero ers massa exigent perqué el l

poguér, complir amb ducs dones ni que 1'aJ.tra i'os fácil de tiatisfer con

ho ;ra le filomena.

Amb un oobrenslt, recorda úma per primera vegada deB que ella és

morta que la posseí tot Juat unec hores abana d'aqueota mort, perqué

l 'atac délo Savoia havia tingut 13 oc cap a les onze i ella d os-, van es-

timar-ae a lns set, a punt d 'aixecar-se, una habitud que havien anat

agníant ineeneiblenont qu; n ell s'adona r¡ue ce bon raatf la rea os*,8

era mes calida» Des íntima» -fotser perqué de banda de nit eataven can-

eáis, potser perqué l'escalfcreta del l i i t creava l ' i n íc i tí'una sen-

sació voluptuosa que tenia la seva perllongació natural en el c*it*

t i l també ho prefería, el coa de la Filonena, reposat i tendré derprés

de lo dornida( aenblavaifesponjar-ae en una confórmenle carnalitat en la

quál era bo de perdre'e abans do reprendre la jornada.

Fomcs que ara era inciecent de pensar—hi i adhuc feia una nr ca d'ar

g'nia saber que acuella cam cobejsda havia estat tan moridora que un

breu tros de metralla, t.l rea;uill d'un obús, havia pogut foredar-le

arran mateix del pit eoquerra i convertir-la en aquell cadáver ;ue va

veure sota el clrap blanc, en una eatranya que no í:stimava.perqué tota

la ogva amor era encara adrecada, i ho seria serop-e en ia mesura que

persist ís , a la persone viva, l'úr.ica que coneixia,! 'única que volia

coneixer, l ' ínica que era.

cense adoraar-se'n , ha deixat ja enrera ia Iraves^era ríe feracia i

avanga peí torrent del Vldalet, en aquesta hora una via silenciosa i

prncticament f^aca co* tota els carrero áea que 1- r. ineuraions aeriea

han obligat a dio¿imulai- ja claror deis táñala páb^ics i han convertit

la clutat nt~rturna en una nena de cala d'espeía del cementiri i eis

tranneünta en orabree incicciseo i furtivos que es desplacen a frec de

fa<;anee per secentuar encaro llur inviaibil i tat .
Í-ÍÍB foaca, pero, 6o enera l'entrada on ningú no s'ha preocupat

d'encendre la bombeta que psnj a del acstre i on no a i iba mes Ilumino—

si'^at que la claror llunyana d'uno finestra del primer o £iegcn pia que

aleahorea, quan enceta el breu traa d'eecale:; fina a l 'entreaol, ea

tanca en el precia monant que la porta del pis es bada vio 1 entapiynt i ,

perfilat contra el raig de llum del veatlbul» en Daniel es precipita

cap al replai

- Padrí !

Una onada desproporcionada i ofegadora de tendresa 11 munta d'un

indret iniocalitiíable de la aeva persona, s'eixanipla encara i l i fa

guapftrejar incontroladament el3 ulla quan e^fooiet ae l i t ira al coll

i ell l'arrabafiBa del térra de rajóla trinxata per premer-lu contra
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seu, inogre substituí d'una il.lusiÓ,pero,a•a, l 'únic que ja l i queda.

- r í ¡dr í . . . - torna a fer l ' infant .

- 'í, s i . . . - barboteja e l l .

ül duu cap a la clapa do llura que ar trenca la presencia Ce l'A-

sumpció quo ha acudit darrera el noi, diafreamada amb un davantal de

pitet de 1a filomena que a clin l i ve gran perqué 's rafa aviat menuda

i 1 isa.

- A(-J, ete tu. Ja deia ¿o ! . . . No t'havia senti t .

¿anca la portaf deixa el menut a térra, pero el noi continua prop

sen, l i dona la raá OOÊ BÍ ea dispose.;uin a surt ir a paaseig.

- B'ha portat be ? - pregunta e l l .

- l'í - diu la germana - , na s inpa t i c

JIIB precedeix pis ondina, cap al menjaaor on seu en Jo.<;ep amb un

tíiari del natl a les mana, una "Publicitat" primf Ca,de quatre pagines.

- Be hae fet prou d'hora.. . Molta feina ?

- La de co stuia.

el noi l i est ira la ah.

- Que jugaremt pudrí ?

- ¿¡que VÜIÍJ jugar ?

- A fer oaaea.

J 'As£.umpció riu ;

- Mare de Déuf con ai no n'hngu's l'et puquea !

- B* s'ha d'entretenir - fa e l l , i a en iJnniel - Ueixa'm canviaj- d'a-

mericana 1 ja tu:no,

Ajuütn al seu darrera la porta ue xa cambra matrimonial,anb el mmm

seu H i t ampie i la vánova, per la banda de baix, agafada al mataiaB,

coda que delata u^a raa estranya, xa de 1 'AB amapoló", car la Pilone na

sempre la deiiava penjant, deia qae feio mes bonic. Altros detnlls,

també, indiquen la seva oboencia, com la diaposiciÓ relativa ael des-

pertador 1 l'ar.polla d'aigua sobre la tauieta ;:• n i t , o la ool.loca-

ció de 1'única butaca que van poder enquibir en un dormitori na¡íBa es-

t r o

Ni aixb no sera mai mis com era, penaa* La eeva mort no -• a re-

dueix dones a una abeencía, sino que afecta un ordre total , des de les

coges essenoiala fins a les insignificances ';ue mai no havia observat,

o os pen."ava no haver-hu fet (perqué ara descobreix que res, absóluta-

ment reB, no l i havia pao^at per axt. La sentsació d'inconotíitat que

callp. preveure d'aquesta constatació, perb, no s'acreix, no augmenta

el aeu dolor o la eeva impresoió de perdua. Hi ha el noi, a .uella ra-

buda calida, la ueva apontaneliat, IB ma confiada :uo í;a, que tampoo

no té reo mes...
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Kncarn ee'n sont entendrit men',re es treu els diners de .'a butxa

ca i , sonso comptar-los ni ordenar-loa, ela va col.locant en un calal

xct d̂  l'arraari, penaant que Ja ho fara després, r-uan hagin aopat i

tothon sigui a dornir mentre, per a ell» eoraencarn uno vetlla llarga*

yuan torna a aortl í al menjador^ l'Aasunwció 3a se n'ha an t a

la cuina, on ae sent anguBtenmc espctegnr lleugerament algunacoBa que t

al f oc, en una paella,pero el noi i en Joaep contin ¡en entorn dê La

taula, en •"aniel amb les peoes del 3°° de la conntruc i<5 que aioposa

al aou davant i el cunyat anb el dinri enc^r; obert» del qual aixeoa

els ullti per comentar i V

- Ara ni que H'acabe, nixbf noi.

- Srnbla...

- Seu, -adri - fa el noi.

- El ;ue ra^g m'onpronya - torna en Joaop - , ía aquesta mania de volor

fer vcure que cadn -epl garaent 5e una viotbria» Des del Juliol que no

par^n fie correr i . . .

- Naturalment - fa e l l tot Reient - , anb tres exeicite davant...

*:n Jorep replege el d:.ari, en redreca u ;n mica, [

- (.Juina trea exercite ? '•

- Eli? aleranye, cls itolisna i ele feixistcso ¿-¿i a riir, tota ho son.
nnn ]>.niel l i RD*;ira la Qp.nsga.

- 'nren !><n enotnll, oi ?

- x^nbé t 'ho cr-up, tu ? - sonriu una nica despectiu el ounyat -o

Quatre voluntaria» com aquí. Ho, desenganya't, ai guenyen f-.n er la

disciplina, perqué teñen IB fírnt al s^u coptat i no han deixat fer lea

barbaritate que•.• ¡

- No ho nabem, aixb - el ta l ' a - ; potaer no ho sabréis r.fii. j

i-:ro no ignora nue ^E i n ' t i l discutí1" amb en Jotuip i la sava do-

na, tote don tenon idees fermes sobre la situacifi i no anaguen cap on.

a'inclinen lluro si^patinc ja don del principi, poteer perqué ell» pro—

oedeix d'una familia nolt católica, obrern hunils, p.ixb a i , pero amio«:

de careliana i nnnges, conn que elr ha Talgut m6ñ d'un nncorcoll de

lea patr t l les de i-iudelleo que aospitaven que podien hostatjar algún

facc:i6s arb solana o nonse sotana. Potner anb rao", reflexiona ner.tre

inicia la conat'ucrio del cantell anb en Daniel que l i va tnirvint pe-

OCFÍ 1 fent sug^erencieD.

3J * as niin pe í o t o ma de Ir. cu Éna, es q ue dn un raon nt a r ran d e taula •;

- Q^, m*s aniraot T ¡

- rote conptar. i

EB una pregunta inoportuna, gaírebé grollera, que l'ofén enoara

ttén perqun procedrix d'ella i no hi havia cap necesnitat de fer-ia,
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'¡ntre germana la eBtúpici aixb de parlar per parlar. un lnstant desprás

pero, compren que nonio ¿B l ' i n i c l naldestre d'im a l t re assunpte i;ue

!,ued¡i aclarir quan anb una indicado de cap vera l ' in íant diu :

- I d'anufist que penses fe r-no ?

3211 mateix ha reconegut hores abtins que el problema exiatia i , i n -

plícÉtament, que podía ser de nalí. sólució, pero ara contesta sense

vaci l . lar :

- yue vola que en faci ? Quedar-ne'1.

li'Aseumpuiú es írtigu lt;B Liant omb el davantal» 1 'eeguurda anb

franqueea, amb u^a mirada honesta que no l i pot negar.

- Dones trobo que ís un nal deterraini. üom no aigui que ],..nsis tornar

a casar - te . . .

- No - álu aduat 1 hos t i l .

- Ara no, ja no 36; nés endavant. !

- Wi nr;1 ni mis endavant.

EX nolet, abaenl ele la conversa, pero tei r ibiemsnt pi\.aenl en el

«joc, - B q&eixa :

- .fadri t <lue cau !

Üquiiibra la pesa que amem.c¿ava d'ennerrocar el po jec ta t caotell

que no arribara enlloc perejua han voigut emprendre una obra na asa am-

biciosa, i en Jo.ep comenta :

- Ko valdria mis . . .

- i)eixu'm parear - el re,.ta la dona.

- '~f, diguas - acoepta l'hoiie.

No b.i ha dubte, sá l i acut a e l l t ::lla s'ha intey^at al pencar

de la familia i 'a ' la t , 6s una pe roo na ben jaonoant cora el nar i t i ele

seus, pero ¿a ho devia ser abana acnse aaber-hot oom no aigui que el

canvl de papero sigui la consequentia d 'a l t r B factora que ea referei-

xon a l lur vida íntima, car r ía pantalono ara ele ,o-ta ella tot i que

no Beiupre ho d moaóri anb la raateixa claredat.

- V;l noi noceasita una l l a r - aent qu: diu» i ho ha ti'adatjtre, perqué

ís exactament el que creu e i l , toitb aixb I*exa3pera.

- Que voló, doñee ? - rondina - . ^ue el coni'ie a la casa de Caritat?

- rto, naturalnent, ni se n'aouiliria.

- i.'onca !

¿lia repoda lo na danunt la taula, pero aleahoraa se eent un es-
peterraig a la cuina, con ac líquid ves.*at Bobre el foc, i la torna a
retirar.
- li c 3 3 o p c a ! - diu.

Se n'hi va oorrent i ells treu rj.)tan ailenciuuoH, en Josep recol-

zat sobre ei (iiari que mira :;enae l.egir-lo* No pot deixar d'obaervar
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que senbla une mica ir.cbínode, 1 'actitud de la geve mulier no pot haver-

l i agradat.

- -ñ'.ul, padri, danu.nt - fa en Daniel.

L'ASuumpció ternn tot eixugant-se le:- nnne i ara, decididanent,

va al gra :

- HÍ. pernat une cosa.. . - ;; 'interromp i rectifica - . Hem penr.at tote

tioa que p^tanr ene el podríer: endur anb nosai t ren. . .

i-.G queda ar.b la boca oberta, Plai no se l i heur-ía acuriit, mai no

hauriEi inaglnat ni la possibíl i tet de denenar-loo-ho ai ae l i haguée

ecudit.

- Voioltrea ? - diu - . fío ten:u la riña ?

- 1 que ? - contenta la gernnna.

- jOdcu teñir d'el.iRD f i l i s , encara.

Ili ha una re t i t a vaci] ..'.aci6 de?>prÍB tíe lo tuuil : n cona repeteixt

- 1 que V

- a l poden nantenir, no tinguin por - obnerva gairebé sinult^nianent

en dosep.

- Jp. ho supcüü, no ÍE eir.b. . .

\i\xb íe V doñea ? üs uno solució ideal f s i mis no de cio¡"^nt f \-erh

no el f B f e l ic . Eco no e 'opora a que n^s en da van t, c,unn ea pugui val—

dre per e l l nateix, oln el reclarai, pi.ro aleahores ¡a tot haura can-

viat , en Daniel haurti pei'dut 1'habitud de viur^ anb e l l , d 'eet inar-lo,

i e l l ¿otaer tampoc no el bece editara. Mil' or, pansa; rail ¡ o"-, fin olar»

Pero en aqueat monent no ho :;enb?_a. De fet, semble un desnutre. Cerque

e l l no té res mósf encera no Ma mitjn hora que ha pogut ainiMWui ado-

nnr-ee de 1-3 conpanyia que fa un infant, del coníiort que proporciona

una ma menuda que cerca la nontra i a'hi confia. . .

- Norma que foa con el seu geronnet, el que té a-ueeta rooíÜKta, ,1a

seria dife ient, pero a l i cinc anys.. . - va proBegui.nt la aeva germana

aiab una veu persuasiva que barcina el aeu dolor - . Tu no aols eta un

hone sol , ara, amanga* ñiná un home anargat per air.h do Ja teva dona.

-a conprén,pero el petit no on t í cap culpa.

Kll va desprenent-ao d'aquella mena d'enterboliraent que ha provo-

cat la proposta de l'Assumpcifi i que els S2U3 penaocien'.e hyn anat es-

posa eint , alca l 'oaga^d i 11 pregunta :

- i-er que, aqueat interés ? Fa rio" ..ios que ni el coneixí^u.. •

- No ho eutens - diu ella - . ¿s ciar, t u . , . - Pero no acíiba» - Hi te-

nin ; n deure.

- TU ? Tu hi tena un deure ? H'hi ha nolts, cl'orfea.

- Tenin un deure anb tots« Tots tenim un d*?ure a.Tib tota . Deagraciada-

ment, cadarcú s'ha de l i n i t a r a les seven poasibilir .ata.
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- ]-'obJigaci6 conenga pela DÍ& propere - intervS aleahor(;s en Josep.

- I ho íéu per aixb, per obligúelo ? - insis^eix e±l.

- No oola per obligado, ¿o un bon n o i . . . - fa vagament, l*Asp.unpci6 - .
uc volem ajudar a tot^tioa, a tu i a 11<. fin un deure amb amor, rapa ?

No, no ho oap. Per corientar, e l l no ha sentit mai anueata mena

de lj.enguaíge, no conprén que pugui ser el de 1 Vsoumpció'a Ki el de

ningú. Branda el cap, mira l'iní'ant que, ara( a la f i , sembla haver-se

aesinteresnet del ^oc i ela esguarda a la aeva vegada, con ai ac«béfj

de captar que es refereixen a e l l , que es tracta del seu futur.

Obre la boaa per fer- i i una pregunta,pero torna a tancar-la aenae

hever par^at, perqué no seria l.'eial ni anb ells ni anb en i>aniel sol-

l i c i t a r la aeva opini60 Ka e l l , qui ho ha de decidir, nones e l l . I pen-

sant noraáe en l ' in íant , no en lo G. va conveniencia egotista de vidu

Bolitari qu- é"s massa jove per a renunciar a tot i maesa veli per fer-

sc i l . lus ions . A en ^aniel l 'es t ina, pero precisament per aixó ha de

raber fer un sacrii ' ici, s i cal. ¥et i debatut, poteer aqueata ^s l'ani-

ca mBuana manera de no sentir—se tsm sol.

- Ja en parlarem - diu - . No cal decicíir^ho ara.



- l ü -

La prinere nona 'He va ríir-li en Josep, a nigdia, fou que acaba-

ven de mobilitzar Ice lleves del 2? t del A? i que la seva e'havia de

presentar el. clies deu i onse, Pero ella Ja ho sabia, ho havia í en t i t

canter a la placa aquell na t í .

- ])iu que rtobilijzen fins i tot eln servéis auxiliare i ela ins t i la

tempor IB . . .

- f, tothon - fáu el l - . I t 'has fie prr.;entar anb nanta, plat , co-

bert i cplcato La república ís pob"o - iroiiitaa.

!¡n Drmic] va voler OÍA be r :

- yue íaf mobilitsar ?

- Qu» criden s^nt a la guerra, noi - digué en Jo -ep n*n;-e ja^sava

a 1 a cuino a rentar-a o les nann•

- Hi haura d'ana-", pare ? - a'enquiñara la .Pina amb una voueta tota

Prircn.

- 'oí ho manrn...- va dir e l l va^anent.

i erí) aquella eventualitat, que ¿a havia estat prevista, no anoina-

va excesílvan^nt la dona que fino i tot havia decidit l ' indret on en

Josep s 'anaga ria • Ahorr n d 'a^a, qurin no rentava le ais petita ponsiblH

tat d'- victoria roja i ela dies dal regia oren compt^ts, hauria estat

estú;>id exnonar-lo ale perilla d'una resistenci.i suicida. ..3 l lu i tara

ja a Artesa de Segre i a Borges Blanquee ^egont? Cünfoa.̂ e.Ten ela natei-

X03 conunicetn ríe guerra que comenjeven a arlar ÚP vict^ries a la ban-

da d'-tixtrenadura, sencf; dubte arb l i bono int:nci6 de rcmunt:ir 1H no-

ral do la pobJació. Fila no ea dcixnvra enganyar. iroci'.-fmc nt una net-

mana enrf-ra, deoprép de nen3ar—hi moltf l i havia dit :

- '¿*he trobat el lloc ideal.

•1,11 no nenbla gaire entuainnnat, pero aleshorrs no ho tiiKCutí»

Con tampoc no discutí les reverencie -. _;u- 9II0 hi fé\x ment/e dinaven,

fof rancien forcoaament subtilr pernu-f la Pina i en Daniel no acabe;-

oin de conprendre de que pa rlaven. Al capdevall vren dt>~. raocosos de

vüit i (*e cinc anys quo, «i 1 'ocaeií es pree^nteva» podien vendré ' l s
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scnrn adonar-se'n ar.b una paraula o afeib un gcst iraprudent*

A le ni t , ;,erb, en *foi ep ins:_nua un principi de resistencia:

- Voi 3 di:- que:, comptat i dc:bfitut, no valdría m<*s prescntar-se ? fiíxb

ja no i'Ot durar gaire, une^ setnaner a tot est irar , i abana no ene ha-

gin donat una nica d ' inotrucció., .

- >.ue et pen^ep que el 3 la donaran ? — re;1! i en r i l a , emprant a cone—

ciencia la tercera persona del plural - , TU nateix era vas dir que en

ttarí et va contar <;ue, ais cinc dieo d'hnver-se incorporat, el seu ge_r

ma ja era ai front.

ura dif íc i l de co..traUir o d>; l'er una excepció d'aauell cas que

peí reütant ella hauria pogut multiplicar, de manera de eni'ofiep aortí

una mica per la tangent :

- Senpre £s exposat, aoagar—se.

- M*a ho és el t'ront. 1 aquí on t 'he dlt no hi ha cap ^erili» Tu raa-

tcix, aiab canta aoyo de viure a la casa, ni sables que hi havia aques-

ta habitado. I jo la vaig descubrir ben bé" per caaucilitat.

- També la hi joden deacobrir ella - dei'ens^ debilment l'hone1 la aeva

jilla acabo dt: deapuliar-ae, r3 3t,a un aorsent nua al seu davant i ,

sense preasa, conongá a poaar-se la camisa que ja .;abia que mossan

"aetre, el aeu confea^or habitual ab.;na de la guerra, no hauria apro-

vat perqué era nassa curta i tranaparsnt» .rero al capdavall eren ca-

sata i d'uha man-.n: o al tra 11 calla revigoritzar e¡ls déblls eetínuls

d'en Josep que ec pasaave meses sencers sense tooar-la i , quan ho

íciu, solia enduzir--se tan poc que ben just si l i donava satiafacció.

- ÍCT QOEieií<¿BtTif dubto que els quedi temps per fer escorcoiia — repli—

oa mentre íeia l i i scar lentanent la camisa per dacunt el;-, pite menuta

i encare erectee, perb «11 e-it^ GÍ RCU eaguard i eu va &v.-, ure a l 'al ,

t ra banda de H i t , on es descaica.

- Si en '.roben, ra'afuaelien. wstan exasperftts, ara.

ura Inút i l , també aquosta nit hauria de quedar-so anb a ueila

pruína que aggnentava de dia en dia, que l'angunl :java i que 1'hauria

iota aentli bruta si el nateix moünen Saetre, al qaal s'havia confíat

amb tota franquesa, no l i haguás dlt que les exigí-noies de la carn

eren un .i cotia natural, que l'eagléola lea reconeixia i per aixb havia

ins t i tu i t el eacranent del oa'-riinoni que podía donar-hi eatisfRccl.6

dinc d'una mesura prudent. Una ae.ura c,uo no incluía certpw menes de

camineü de durinir o d'^aDillanc.itc intimo, ben cert* aosplra, une mi-

ca disgustada amb ella naxeixa a despit ae tü t , perqun no hauria vol—

gur ser tan o^lida, no haurin volgut veure la mirada de be esoorxat

que en Jo-ep XI adrocava quan ella a'inginuava insaea clarament, una
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mirada culpabl qun ei dinminula i a ella la torna va im acient i brue-

CD.

- No t'ha de trobar ningú - va rerotir en to definitiu - . Ara que elli

eetan a punt d'entrar, no vull que te'n vagia per aquesta mona de Déu.

;;n el Tona, potaer deoitjava que protestas, ai no de ia intenció

de leo aeves pa^aules, tan prudents, de la forma autoritaria que els

donava, per9 ell no replica i l'endema va aví;nir-ee aense dificultáis

a visi tar aquell reducte de le^goifes, darre-n ele dipbñit de l'aigua

que en disr-imulaven 1'entrada, una nena de porta, de íelr un forat que

donava accés a un recambr;; llargu^rut i estret» aota taulada, per tota

ventilado una lluerna dea la qual e- dominaven les teuladea i<roperes,

mis baixes, perqué la memoria de cases tenien un o dos pisos nentre la

que ellí' ocupaven al carrer de la Verge de la -alut, ara -^eningrad»

en tenia tres, i els campa que s'estenien ra^s enlla, amb la reng'era

serpentejant deis albero que vori-javen el riu que, en ;art, havia do-

not non a la poVació.

**-.' turarment f tot era pie de 1.eranyines que penj aven de les biguea

i parets, de tro aso 3 de giiix caiguts i d 'una pols espessa i feíHuga

que gairebé no es desplagava quan elle ni avancaren i que féu dir a

•n J ooüp ;

- Con em quedaré !

- yuan t'ho hagi endrrgat una mica, ni ho coneixeras - *a r'-plicar-li

el la.

L'home mira per ln lluerna , torna o retrocedir anb un petit ea-

tremiment.

- M'hi pelaré de fred - afegí.

- No en fa, aquect hivern» Et podrás posar un ;arell de jer£!eÍB i una

mitjone gruixuta, d'aquells llarga. siempre val néa aixb que viure a

aol i serena, com el 3 pobres soldats. . . Tu deixa'm fer.

La va deixar fer. Aquella natelxa torda, mentre la IKina oopiava

d'un l l ibre escolar i en Daniel feia pal3 en una l l lbreta, vn posar-

se a la feina despr '̂a de reconc.nar-loa que encara que aentissin pácar

al pis no obrieoin a ningá» Ks ciar que raes s'hauria estimat que no hl

fosBin, a caBa, per.iue hauria pogut procedir amb mes lllbertat9pero a

la nena, que ja hi havia conencat a snar, la va treure de ool.iegi a

darrers d 1 trenta-ais amb l'excusa que eatava una mica delicada, 1 a

en JJaniel ja no l 'h i havia portat malo Jrer rea del m6n no hauria tole-

rat que aquella mestres que en^enyoven ara, sentie D¿u ni religió, com-

prometes.' in el futur deis infanta, el del noi ja prou comprónos quan

el neu germa accedí a confiar-1'hi, car ni el parenosT,re no sabia. A

oaea no aprenien tant, éa veritat,, ella matejxa noM ŝ havia anat a es-
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cola fina ais onze any3 i mig, qu. n ja van posar-la a trebal.ar, i

s 'adonava que oís ooneix^iaentB que podia proporcionar—IOB pereonalnent

eren nolt limitats fins i tot per unes criaturas tan Joves. .01 mal

exemple del col.legi, t erb, era infinitament pitjor. -;ls prefería igno

rants que deccreguts. .Per la nateixa rao feia tot el que podia per e-

Titar que Juguesain maesa aovint amb la nena de la tflora, una de lea

altree velnes de l 'escala, una roja exaltada que l i havia i'et pascar

míe d'una mala estona poro que ara, per aortf veient-ee leo de perdre,

havia comengat a abaixar els fume» cora el seu marit, un manobra mort

de gana que, des de feia vuit o deu meaos, tenia un lloc^ l'ajunta-

ment tot i que ber. juet arabia escriure fi menys en cátala, que era

com pretenia que s'havia de fer tot. «o era que ella hi tingues rea

a dir, en aix6, no tenia cap iraportancia^pero a. l'escola l'havien ave-

eada al cautella i ja no tenia edat per canviar de costuras.

¿ls a l t r a veína, eln Rooeelló, ja er n diferente. Una mica nenja

capellán», potser,perb no s'havien ficat en ren tot i que ell ere un

xicot inatruit, un escrivont que trebailava a can Serpia» 1'ampresa

méí! gran de la Tila, una casa dedicada a la conatrucció d'aparelle de

caleforció que ra feia material c,c guerra i era controlada pelr ma-

teixos treballadors que hourien matat 1 arao si l'hone no e'e^capa a

Burgos oom va teñir el bon sentit de fer.

Una i altrea, perb, reflexionava nentre procedía a netejer el re-

ducte de teranyines, eren un p;;süible perill ei s'oloraven que en Jo-

aep esteva amagat. La Plora, a más de ser con era, tenia un f i l l al

front, i tamba hi era el germá de la Waria, la dona d'en Rogelio", el

qunl havia viscut amb elle des que se l i va morir la raare i es queda

aol, car era solter tot i que ja coraptova una tren'.ena d'anyso ?ill ni

que era un pooa vergnnya, abans d'anar-se'n havie forraat part d'una

comisfiió o comité i ,a mes, no sabia deixar les donen tranquil. les • A

ella nateixa l'havia practicamrnt escomeaa a l'encala, un dia que pu-

java darrera seu i l i fica la ma sota les faidillea, fino a l 'entre-

cuiz, aense dir- l i ni ase ni bestia. Mal no s'havia suffccat tant i

en d'altres circunstíinciea, naturalment, ho hauria dit a en Joaep que

l i hauria fet una cara nova. DeíLa manera que anaven les co^es, , ero,

havia proferit no dir res, ¿TOU que ela tenien el dit ficat a l ' u l l

perqué abana sempre anaven a nisaa i en Josep era l'home de oonfian-

ca del eenyor Antuni, Si no haguessin no'-át una simples treballadors,

no hi ha dubte que haurien jres mal. A en Josep potser l'hauírien na-

tat i tot . I per aqursts s'havien d< jugar la poli, ara ?

No, en Jofiep s'anagaria 1 tots dos ferien lea coses prou ben fe-

tes perqué ningii no poguís soapitar-ho. r,l recarabró aquell quedHTia
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presentable i molt seria iue hi haguáa desasnar M'a enlla d'una mesada

La guerra, ara, ja no podia durar tant, Li pujarla un orinal gran, per_

que poguóa fer lee seves necessitats ebmodament, i el catre que havia

compra1, tenpa enrera, quan en Daniel ana a viure amb eliao Es posarla

la nennlal H i t i el noi ocuparla el l l i t e t de la nosseta. Amb bona vo-

luntan, tot tenia aolució.

Ve haver de donar-n'hi una al tra, perof perjue a la practica re-

sulta que el catre no paaanva per l'obertura del reducte i calgué a-

conte^nta^-ee amb lntroduir-hi un natalaa que disposa sobre unes fus-

tea0 aeria une mica dur, ja que a mes el mátalas fnia üen_ps que no

havia estat rel'et i quedova ^rim.

- Si el trftbes masca incomode, potaer també hi podríen fer parsar el

somier del H i t de la nena - va d i r - l i a la n i t .

- No, Ja es+.s bé - contesta e l l .

- On, ha d'estar inoomode ? - pregunta la Fina.

- iínlloc. Les m:nea no es ponen en les cose- que diuen els grane - la

repta el la .

- Jo no en tino - féu en Daniel.

- De qu* ?

- ve somier.

- Al^o catre o no n'hi ha, ja en porten - va expiiear-ii en tiotep.

- Ara, mengeu, mengeu - ela urgí ella, perqué aopuven.

* Les bledes no n'agrádon - digué la fina.

- A mi tampoc - corrobora el nolet.

Kn Jooep va rlure, pero ella er, molesta.

- yue potser us penseu que us lee dono per guat?l Gracics que n'hi

hagi ! Aixb ía el que himríeu de fer, agrair que enc;ra puguem menjar

oalont.

En Joaep no hi podría nenjor, o no Bcapre, qu: n fos araagat, per-

qué mas -a añades i vlngudes de les golfea podien cridar 1'atirició deis

íoselitf o de lo *"lora i el 3eu home. Ha ciar que hi pujaven rararaent»

totes dues famíUes tenien una eixida on penjar la roba 1» peí restant,

ells ocupaven el pis de dalt de tot , cosa que els pernetia pascar a

lea golfea stnse haver do travesear per davant les portes deis a l t res .

Tant que 11 hatoia der.agradat ocupar aquell pis a l t , on menaven unes

esnales penjades i cansadores, i tan ú t i l que resuJÍtava ara ! Perqué

si haguesnin viscut en un deis altres pióos no hauria/pas po^ut l l iurar-

se a totes aquellos maniobres amb el catre de primer i anb el mátalas

dosprís; mal no s'hi haurifl at-evit per por de aer sorpresa i conpro-

metre, alxí , la vida del seu darit que no nabia apreciar oom calla tot

el que felá per e l l . Perqué ho feia nés per ell que ;¡er e l la . Si ell
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ae a'an.'WQ i el nata ven , encara era prou jove per tornar a caa-ir-se

o per pOBer-ee a trobaliar con havia fet de soltera i seguir endavant

fina que la nena i en Daniel fosain grana, També l'ajudaria en Llorenc

ni que només • os per cara del noio '-:n la famíjia d'e 1, en eanvi, no

calla conflar-hi; ea rolaclonaven ben poc i a aés prou Jrst que ho

passaven, en Miqueltel narit de la seva cunada, eerapre ñ'havia gua-

nyat la vida malanent i no sola havia de mantenir la dona i la eogra

ainó lea oinc cria tur es ,uc ha vi en tingut, elt; desgracíate ! Es exar

que a ellea podia agrair que no l i haguesnin col.locat le relia a ca-

sa, la Joann la neceasitava i mare i f i l ia sempre/s'havi ;n avin^ut raolt,

x/evocació de la familia política l i ícu pensar que de lp combina-

d o que a'hnvia roanegat no els en diría res. No ele diría ni que g'ha-

via amagat, la eogra tenia una liengua anb cantea gan a de noure's que

era capac de pooar ela prus a la galleda abana d'adonar-se n. Mes va-

lia observar totea le¿ precauciona, i així ho notifica a en Josep quan

rentava plata i el crida.

- Jo;iep ! Voln venir un noment ?

íi l l , que examinava el^ exercicia oal.ligrafica de la aevn f i l i a ,

hi acudí sense presoa.

- gub paesa ?

- No res, no partea» rerb he pensat que a la teva germana i a la teva

niare m¿G ta l f or— los creure que t 'has incorporat •

- i'er que ? - a admira e l l .

- No hi ha cap neceor.itat de comprometre ' l a .

- I cora vols que s 'ho creguin, si ho aabrít tothon ?

Ea cla^, era une objecció dn pestloerb el a tenia la resposta pre-

paruda i

- Te'n pota anor der,a al vospre cap a •"arcelona* Oom que en i«lorenc

ee vol vendré la botiga, diren que tenlm mitges intencione de quedar-

noa-la i qutj hi has anat a par ar-no. D'allí m'escriuaíiue t 'has de

quedar uns diee i que ja t'incorporaras directament a la capi,ale U'a-

questa manera, ai vé algiS a demnnar per íboub tu els puc en; enyar le car-

ta , no et sembla ?

Va veure que eli reflexionava; es fre^ava el palmell de la ma es-

querra anb el polze de la dreta, oora solia fer en momente úe perplexi-

ta t .

- ;;i a'ho wrcuentrai - va dir a la £ i .

- Hé provarem, no ooeta res. I tu tornea el dia nou a la n i t . Baixea e

l*alt,ra estació i d ' a l l í vens a peu, per¡ue no et vegi ningú. «fo ja mi-

raré que la porta del carrer sigui oberta.

- No ho trobo tan aenzill .
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- Vcu3 caotells a tot ar-eu, tu ! S1 rabia que t'agradi trobar pegues a

les cofies - • Aleahoree va acabar de girar-se perqué havia noiat una

presencia a tocar de la po^ta, darrera el seu marit, i en veure que en

en -^aniel el repta - CJUe vonn a bucear, tu ? No aapa que és hora d'anar

a dormir ?

- '¿inc mes set - digué el noi.

- La qüestíó 6B ¿emanar 8 mpre - rondina ella tot agafant un got que

omplí a l 'aixcta i després l i allargá - . Apa, beu i a dormir. El padrí

t'ajudarn a despullar - . Cap a fora, crida - . riña, apa 1

- La aviat, encara - contesta la veueta de la nena des del menjador.

- tís l'hora de aerapre. Apa, que ja em carregueu prou tot el dia.

Estava de nal humor, poteer porque trobavn que en el fon a ell te-

nia ra6( que toten aquellcs añades i vir;gude¡i i diÉ-eimulanlentB eren

ínétila i conplieata i no servion de res. Per coraencar, ignorava ai elí

mobilitzate i odien incorporar-se en un altre indret que llur localitot,

coro no foa en algi;n lloc on treballeasin habitualment. Confiava en el

deaordre general, perb. Tot alio obliga va a exhumar papt ro vel.'B, a

refer l l i s t e s , a comprovar dadeo de naixenga, i dubtava que/'l'ajunta-

ment, on nones hl hnvia unn colín ti ineompetenta ladrí-s i disourseja-

dore, fossin capagos d'entendre-o'hi. El néa probable era que es l in i -

teeüin a apnntar els nons deis bebaua que ea presentaven i deixfesin

cls altren tranquila, coa no fos que >)i hag .ás alguna denuncia concre-

taoi*a cartap mee i-uc res, era destinada n aixb i , sobrcot, ais ul]a

úe la í"lora i del aeu raarit ai del en aiguna c osa i s ' estranyaven de

no vcure en Josep. T.ls taparla la booa. a'iciaginaven ser molt 11' etos

i , en el for.s, eren uno infelicos.

De perill nomís n'hi havia un : que sorprenguessin en Joaep qusn

entreva a casa* Al oarrer hi podia arribar facilment aense ésser Tist.

Nonios l i calla deixar lo carretera una mica aban:' de les prineres ca-

sca del poblé i,pel camí do les eroa, baixa' cap al riu, seguir-lo

fins al ^asseig de Baix, l ' in íc i d'una modesta carretera ñecundoria

que mes enllk travesaava el Kaval, i pujar peí carre-* de IOB Eurea,on

només vicien pagesoo que e3 retiroven a domir de bona horao í e l res-

tant, amb aquella pintura blava que aro cobria 'ila tíscaer.os fanalo

que senipre havíen fet ¡oca ifcihanji llum, tota els carrera eren foacoa

com una carbonera; si s'ensopegava arnb algú, ni el reconeixerien» JJ'CB-

cala Ja •: ra una altra coaa. ÜIB Hoanelló també retiraven aviat, en ge-

no ral quan ell torna va a sopar ja no sor t i en mes del pis (p>;ro el narit

de la rlora de vegades retirava a altes hores, sobretot quan hi havia

eessió a 1 'ajuh'.anent• Celia ex;;onar-oe, j-erb. nolt soria qu-= tinguea-

ain aquella mala sort.
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No la van t* nir. l/endená al ves; re, en Joeep se'n va anor oberta-

ment ij^ com va naber ella denprés, fina troba un veí cíe casa aa mare

al qual ex;lica, com havia fet al tal ler , que potaer aviat deixarien

el poblé per ;ue estaven en tractec amb el seu cunynt per quedar-se-ii

la botiga. Aixb eatava bé, con mes gent ho sabessin, millor. jilia, per

la seva banda, en parla a la Maria del pía de aota i a d'aitrea dones

que el dia següent troba al forn quan tote3 plegadea rr.coliien la na-

gra barrete de pa de moróse que conntituía la ració diaria. Algunos

s'es'-ranyeren una mica d'aquell poscíble canvi de pro£eosi6 d'en Jonep,

pero ningú no féu al.lur.ió" a la lleva del vint-i-doe que esáava a punt

d'incorporar-se, probablenent perqué no sabien que hi pertanyia.

Dos dies deaprés, anb el correu de nigdio, arriba la carta, pero

no va mostrar-la a ningú perqué en Josep, cocí havien convingnt» hi

parlava de ie seva situaciÓ militar i ella no voiir cridar l'atenció

sobre el fet abans do veure-s'hi obligada, tot ter no s'hi veuria, fin»

aleahorea no havia rebut cap comuniceció de l'ajuntament oom semblava

lbgic d'es;,erar, i aixb potoer indicavn que l'havien obiidat, -ue no

havia anat equivocada qur.n creia que no a'entenien amb el - papera, rroc

preocupáis devien estar amb el curo dn la guerra que s^tansava inexora-

blenent; a la botiga del Muo, nuan feia cua per l 'arrós, h^viá sentit

dir ijU': eln nacionals ja eren a la zona d'Agranunt tot i que el coraunl-

cat de guerra ho ailenclava i gairebé nonía parlava de La Uor<nada i

de Granja de Torrehermosa, a .Extremadura, lee quaia havien estat pre-

se, pele roígs que avancaven cap a Plonterrubio de la Sirena 1 Aznaga,

tot de localit¿its que ella sentía anomenar per primera vegada.

Al vespre, quan en Jo:;ep ja devia ser en camí, va teñir un espant

per boca d'en Daniel que, mentre ella parava taula, dlguá :

- Ja s'ha a.-iagat, el padrí ?

íjupoaava que es va quedar blanca con el ¡ aper. üfíirebé va . entir,

físicament, com la sang se 11 retirava de les caites 1 l i refluía cap

al oor que 11 colpeja les coetelles anb violencia, ül seu priner ira-

puls fou cíe cridar, cíe pegar-lo, tic deixar caure els piáis que dula a

les mane, pero ee va dominar.

- No sapa que és a Barcelona ? - va preguntar anb tanta natuYialitat

ion va poder - . Ha anat a veure el padrí Llorenc.

- No ve mal,- féu l ' infant, canvi nt el cura déla seua pensaments.

- Té molta feina. rer aixb hi ha anat el padrí Josep.

- Jo el vull veure ! - decidí tot d'uha en Daniel.

- Aviat - replica ella - . Un dia l i anirem tota.

-Quan V

- Aviat - repetí.

com
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Se'n recordava, encara. Calia esperar-ho, tot just íein un mea i

mig que vivía anb ells i prou que havia costat d'arrancar-lo déla bra-

cos d'en «lorenc que, per la sova banda, havia oanviat forgatt "ntural-

raent que durant els darn rs anys, de casats, s'havien vi at poo, pwrb

el seu gorma nai no havia eatat afecoionat a les criaturee i ella, anoi

quan va aasabentar-se d'allb de l'adopció", va pensar-se que tot plegat

efcs cosa de 'i a í i lo i que ell havia deixat fer per complaure-la. I

potaer BÍ que era aquent el cas, pero aixb no privava que deaprés s'ha,

guéa afeccionat terriblement al noáet. Si finn va plorar quan el'.s

ae ' l van endur 1 Tot plegat deraoatrava que per molt que ens inaginem

conéixer la ge ;t,en el fons no la coneixen gene. Hí ela famllinrn, ni

aquella arab els quala han oonvis«ut durant anya o has tractat l lar-

ganent. Kn Joaep nateix.. . Uora podia haver-se inaginat mal, quan comen

5a o festejar-la aleshor;s que feia la mili a Barcelona i es van veure

a "Lea Canyes", que la Beva aparenta física era tan enganyadora, tan

falsa, i que encara en plena joventut aeria prticticament un inútil ?

Precisament quan ella el necear,itava nía que mni !

Ho era el monent de pensar-hi, perb. Ara l'enqüimerava raes aquelli

sortida drl noi que no acabava de comprendre, perqué davant seu no ha-

vien dit ros d'explícit, snmpre que c'hi havien referlt havia ostat

anb nitela parauleB, arab al.lusiuns que notaés ella pouien entendrep la

peraula amagar l i renblova estar segura que no l'havien pronunciada ni

una sola vegada en la snva prenfcacia, con. '.arapoc en la de la *lna que

podria haver-li-ho explicat, per ;uc tota dos s'avenien forca un cop

paasats els primerr dies de recel i ae gelosia instintiva que de^prée

la nena va veure quo era totalcient injustificada, x/'on ho havia tret ,

dones ?

No l i ho va voler preguntar, perqué hauria estat donar importan-

cia a la cosa i el que calia, precisament, era treure-li 'n, M resta

p«rb un cor^ó", una curiositat insatisfeta i desconfiada 1 uha pruden-

cia que, havent eopat, la priva d'enviar-loe tota dea de seguida al

H i t cora havia tingut la intenció de fer. Al capdavaJl, havia calculat

que en Jooep no arribarla fins prop de les duea i mis valia que alesho-

res dormispin amb ia profunditat del primer 8ono

Va deixar que es quedeecin al nonjador, dones, i perqu« s^'entre-

tingueafin ele proposa de fer dibuixos. A tots noo els agradava d'em-

brutar paper. A don qu rta d'onse, perb, tot i que hnvien entfat en

plena compitiólo per veure qui dibuixava un cotxe mía bonic, en "^aniel

va quedar-se adornit arab els bracos sobre la taula i aleshorcs, senst

dco,riertar-lo, decidí que Ja ero hora &e ficar-lo al H i t . 1H Pina se

n'hi ane al cap d'uns noments.
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Üola al raen,) ador, on a'entre tingué repassant roba, va sentir,poe

abans de les dotzc, que algú tancava la porta del carrer» el marit de

la .Flora, car en ''aune Rosaelló" Ja feia hores que era a caoa, l/home

puja feixugament les eacaieo, perqub darrer.->ment s'havia posat nolt

gras, i tot seguit es fica al pis de sota on deu minuts denprée el va

sentir eooridairsar la dona sense ca; menaje respecte per ala velna ~ue

havia de auposar que dornien. Sempre havien estot una mica escandalo-

sos, de tota manera. La Plora l i va contestar en veu alta i el l deixa

osea; ar una quante rene:ce abana do callar. Potser havia begut una mica

no aerapre feia tard per culpa do leo seeeions de l'ajun.ament, sovint

s'entretenia o la taverna d'en Jubony amb d'altree camarades afecció-

nate al mam. Ja se l i acafeava,perb, parque aquest el que se n'hauria

d'anar, quan entresaín ele nacionala. Ko tenia ni l'exou;ia d'haver fet

cap favor» ben a l'inrcvéa; ai hi havia algunn coee de veritat en el

que contaven, era parcialoent culpable de l.i murt de dos capel]ana,

els germane J*aaal}l i Just, detinguts quan fugien amb el germa Mr^rtí,

aquest darrer n&B afortunat perqué va pod.r oscapar-ae qunn anaven a

fer-lo pujar al cotxe i , a despit que van disparar-li , va aconfieguir

de perdre'a entre lee vinyes i •flWTnyin plantáis eni'a, proterit per la

fosca. Tot i la batuda que van eciprendre, no el trobaren maio Uonfiava

que ce devia haver salvíit.

1-0 abandona 3a cadira fina a dos quarts de dues. Eleonores entra

diaoretaraent a les habitoGitma de la nena i d'en Daniel, com;-rovíi que

totolos dormí en, el noi una mica deoabrigat, recollí la pila que tenia

váormitori i la que hi havia a la cuina, obrí la porta de3yp£a deeprés

d'haver apagat el llum i , a les paliantes, ana davallant e'encHla pre-

oaucioBfment i silenciosa. Tothon devia ser a dormir, ja, per sota le»

portee de la flora i deis noaselló no CH filtrava cap raig de llun i

la casa reBpirava una quietud densa i natural que feiepés perceptibles

els batees del seu cor quan, en arribar a baix de to t t ve introduir la

olau al pany de la porta del carrer, la féu girar a poc a poc, perqué

no grinyolé'e, i la re t i ra . Va cercar la porteía que protegia l 'aixeta

del pae ele l 'aigua, va obrir-la, hi deixa une de les duea piles, tÉrna

a ajustor-la i , sempre a los fosques per raes prftdbnci-, puja de nou

cap al pió.

A Ja cuina, va humitejar-se amb una mica tí'aigua la boca que se

l i havia assecat, eonprova per Eíegona vegada que e.L petitn donnien,

travesea el menjador, va apagar el llum, sor1i ai veotíbul, bdda la

porta uns dos jame i , a ler. foaquea, »Tfi*TBwmwihfhwT?i a ' ins ta l . la prop de

l'obertura, asneguda en una de les dues banquetes de pell verda que

ja feia dios que es clivellava. Ta esperar aab la segona pila aobre la
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falda.

Ais oino minuto va despertar-se amb un aobresalt. oenae adonar-

ec'n, tot i que no tenia son i ele nervia e°nblnva que havien de man-

teni.f-la desperté, havia estat pesant figues. Per tal d'evitar que es

repetía, va aixecar-oe. r.speraria dreta. u mes bé, agenollada.

Hepoaa els genolls sobre els rajóla verrnelis i aaprea * es posa a

pregar, l 'orel la a'enta a qualoevol poaaibie renor del carrer, ríe i'ea-

cala0 La pregaría, pero, ern maquinal i IR posició conench n enervar-

la, t i nervioaiEme i l'inoonfopt es conjuminrven per a crear una aen-

sacio eatranya que a poc a poc ana trensfornant-se en una pruija aen-

aual intempestiva i dcr.avinent en aquel R instantso Mi lluita reaant

mía de pressa, pero aiib encara accentuave l'eutonatisme de lea parau-

les ailencioaes que eln i avÍ3 confegien, l i deixave lliure el pensa-

ment que 8'eotraviava en tot d'imatgeo quo no tenia la forg& de rebut-

Jar i que une part del scu íer>er condenr.r.va con una mena d'eaca->ni a

la pregaria que no sabio apaivagar-la. Potrer no j'havia apaivagada

mai> >•

Tot d'una allarga l 'orella* Una renor a l 'entrada. Ele peut;, cau-

tes perb no prou, pugen per l'escala» Alcahor>s a'incorporfl repidanent,

acaba de >adar la porta i aurt al repla8 a i , éa ell que puja a lea foa-

ques a dengrat de ln pila que l i ha deixat • os pe: H uns nociente, fina

iinamm que eJ bleiz contingut de la ro^;irr.ci6 es fa perceptible»

- Josep... - diu.

- Í:Í - conteota la veu de l'hono anb un xiiuciueig.

r,ncén le pila i , aenae una parrula nés, nunta el tram d'eacrúee

que nena a le porta de ICE golfee, on la olau éa al ; any. La fa glrnr

i a'aguanta le respirado tur.n el necanir;rao grinyola lleugerament tot i

que aquell migdía l'ha ben engrassat, aacrificant unes gotes preciosos

de l ' o l i de racionainent. Perb la cosa continua silenciosa, noraéa eent

la respiració suau d'en Jonep fjue ha pujat darrerr: seu.

- "̂ Tntra - mermóla.

S'enfilen cap áajt anb la llantorna encesa fine que oe troben eota

teulada. Aleahores l'apnga perqué al capdavall dep.es golfee hi ha un

gran fineetral eense protegir per én podría distingtr-ae la llum dea de

fora, cerca la mn del narit n les fosques i tots dos, units con dos

enamorats, con quan fes te javen, van progressant en di receló ala dipb—

si te .

Allf poden tornar a enerndre la pila perqué el rerluote no té cap

obertura i , un cop ajustada la porta que el Bajuna separa de la resta

de les golees, res nojípot t ra i r llur presencia.

- Tot ha anat bé Y - pregunta.
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- No has f.robat cap oojjegut ?
- Wingú que hagi Tiet.

Kenoucn el dipbait d'on ha tingut la precaució de deixar baixar
l'algiia parque no pesi tant i , ajupits, a'endineen per l'obertura del
recambró ara net i relaíivament habitable amb 1*orinal» la banqueta de
fusta de Ja cuina sobre la qunl ha diaposat une? nengee, la ga'leda
de l'aigua, unee tovallolea que pengen d'una dep.es tres esta ues ola-
vadeo a la parct i el matr, las amb 11 encola i duefaaantes gruixudes que
inviton al deacans i a l'amor.

- botaras bé, Ja ho veures - diu.
- üí. A veure BÍ no je per gaire dies.,»
- No. Ja sín a Agramunt, ara. Joeep...
- Que ? - fa la veu de l'hor.e.

Ho ho diu, és ciar, ^i agradarla que 1'abraces ifper ximple que
eigui en aquest raoment, voldria que la revolques sobre aque l̂l H i t
improvinot, que aquest recobrament despríe de dea dies d'abfienci?i i al
llindar de les ñores difícils que potser e]3 esperen no fos dietant i
fred com ara i ella pogu6s tornar-oe'n al pia i a la soledat de la se-
va cambra anb la cara nasegada, els eabel• 3 deapentinatn i ( al COR,
acuella páiMiruto plenitud nig oblidada que ha erperiaentat tan poques
vegadec, â fa anya, i nue sovint 1'obliga a odiar-lo i a odiar-ee
com s'odia vint minuto després, ar^-aulida sota els Hencols i anb un
neguit tan gran, exacer-bat per 1'aventura desaeostumarta t que gairebé1

plornria.

xi* ende na, perb, incaperadam-nt t és una jornada de trionf. Ha esta"!
convingut que a les golfes nonén hi acudirá una vegada cada dia, mis
que res per ret irar- l i /1 'orinal on ell es veu obligat a fer totes les
nocesnitats»i avui aprofita que els dos infanta se n'han anat a casa
l'nvia, a quarte de do^ze, per fer-hi una estrada breu ',ue despréB es
dilata, oar en Josep, que íe el H i t encara, l i alia-fia les mana i ,
qunn ella eexjfti les Bevent l ' ea t i ra sobre aeu, on cau anb una^>etita
exclannció de sorproaa :

- Joaep !
Perb no protesta pas ni l i inporta que l i derfaci el pentinat o

l i raatxuqui el Testit quan ell explora aota la roba i l i acnrioia les
cuixes; ben a l 'inrrvéa, l i facilita leu* co¡-.ra, inn'-antanianent calida
i acollidora, l 'anllaca anb bragoe i canes quan l'hone, excepcional-
ment abrendat per una nit d'insomni i de iw-vis, s'enfila damunt aeu
i In penetra anb uno urgencia que no havia conegut dea de feia nesos,
nariona a la seva que, en acabar» l'obliga a dir :
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- Encaro no..•

tota patita, mes quo no ho 6a, entre ela seue bracos, elo linios

que ha oonegut des que 63 casada, els únics que coneixera perqué l i

ha jurat fidelitat davant l ' a l t a r 1 el nateix mossen Sastre l i va dir,

abane d'haver dfi fugirt que havia de dur amb reeignaci.6 aquella creu

quan ella, al confessionari, xiuxiue,;ava apaasionndarient :

- Crerao, pare !

Ara â no. ,¿uan abandona el rocanbro i torna a davalar precauci£

aament al pia s'enduu anb ella una nena de quietud pregona que perdu-

ra dia enlla i l i fn acol"1 i r la Fina i en Daniel amb tot de pe tona,

ooro BÍ fen setnanes que no elo hagués vistos, cora ai ara els estimes

m¿a <-,ue de costura, i ni eln renya quan a la taT':a dê  cobreix que l'un

o l ' a l t r e , no en pot treure l'aigua olara, l i ha retalla', un patrí de

paper que havia de servir-li per a íer-9e un Teatit d'estfir per casa

que fa terap: ;ue ha projectat i que aerapre posposa per l'endema. Monen-

taniamfnt, a nesplt de lt:s onenaoes de la mobilització, de lo miseria

del/rñcionament i deis problemas de cañete ' econbmic que ae'ls poden

presentar ai 1' ntrada déla nacionals es fa esperar maesa, el món és

bell i ho continuara esnent durnnt uns dies. aobretot quan l'endema

del/dia en que en Jonep havia de preoentar-ae el comunicat d<- guerra

anuhwla la píirdua de Montblano, on peí restant diu que har|éaigut vuit-

cento horneo de la Divisió Littorio.

Aquell ma 1 ix matí hi ha l'ordre d'incorporació de tres 1 eves

m6e i la de mobilitzacifi d'altrea dues, dioposisions netament insufi-

oienta qünn, eydia catorze, es deorcta que tota els homes i dones con-

preeos entre ela dioaet i oís cinnu:nta-cine anys aeran uti l i tzats en

ele s e veis de d> fensa. La reconquesta d'un poblé, a la zona d'^gra-

munt, sembla irrisoria 6 la llum d'aquestes dispoeiciona draconianos

els comentarir a leo qials, no sempre favorables, pero i)rudents, escol

ta a la fl'ea i a ea l'adroguer senoe in'.ervenir-hi raía que quan se l i

adrecen directanfínt, i aleshores enci.ra amb un geet del cap o amb una

paraula inofensiva quo eemprem digui el que digui, abunda en el parer

«e la interlocutora.

La petita ciu1 at viu enfebroaida, i ella sn polsa la inquietud, •

deeconcrrt, lea temences déls uns i lea es, «ranees encubertes deis ai-

tres qun després, generslnent :e banda de nit , quun els petit ja s6n

a dormir» comunica a en Josep que a'angunie^a mes que elia, sobretot

perqué, com diu, no aap estar-se sensc fer res i l i fíilta l'ambient

del ta l ler . Le8 quttre párete i asfisien, es passa horeü i hores cani-

nant am^nt 1 avall de l 'estreta cambra, llegint de dalt a baix les

dues o les nuatre ;agines del diuri que ella l i puja, espiant per la
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lluex*na des d'on un na tí di u poder veure l'atac aeri, el segnn que, ma

a tres meaos de di stancia, sofreix la vila.

"lia, en aquell monent, quarta de deu, era al forn, un el eenyal

de peri.'l Ae la sirena de can Serpis, tan inhabitual en aquella hora,

orea una aegons de denconcert, fina que algú exclama :

- Bombardeig !

El forn es buida en un obrir i tancar d'ulls i fina la muía, la

fornera» abandonado botiga 1 sArt eorrent cap al refugi encara no aca-

bat de la plaga, entre l'eg^lésia i i'ajuncamente lilla, pero, se'n va

cap a casa, on ele petita s'han quedat solo i , en sentir la sirena,

s'han abocat, imprudente, a la finestra de darrera, d'on es domina al

pont del r iu . Elo treo aviene, don Javoia i un Messersohmidt con l i

diuen deepréa, sotayo^en uns nfivols prime» que anaguen el sol, a'engran-

deixen rapidament entre un eB+,r"epit eixordacior al qual posen un contra-

punt les explosione de les bomben que cauen al I.1 arg de la carretera

i , l'u.'tima de totes, en un co:;tet de pont, a tooar ma^eix d'un soldat

que un moment abana ha viat correr arab «1 mulfc quo condula cap ala frá-

gil protecció d'uns eobarsero.

isn Daniel plora, espaordit peí reboinbori i ver la f'lamerana r,\xe

encén le;j canyen,! ln riña diu :

- «JO tinc por, mana !

Ja ás tard, perb,per correr al refugi, ele avions, einistres i

pauaatB, «'han perdut cap a l ' a l t ra bnnda de casa, eobrevoJen la pobla-

ció entre el foc de 1'única $eca antíaeria que els serveir. de la DKCA

teñen lnstnl.lada en un toaaalet on s'^nfilen les darreres casen del

•tteval cié Dalt i hl deixen ceure unes quantes bombes mes que unicanent

enrunen un corral i na ten unB ca ps d aviram de ia "figfencia de oan Kuda

Un quart deeprés, des del baleó de davant, veura passar 1'ambulancia

que ha aoudit rapidanent al pont i a'enduu el soldat ferit a i 'hospi-

tal que, abane de la guerra, reglen les monges de la carátat, totea

escapoles des del trehta-aio, llevat fie dtes que no Be'n van voler a-

nar i que, cntranyament, no sois no foren raolestfides sino que e'han

guanyat el respecte deis míe exáltate» Aixb ai, es van veure obligado»

a treure'a habita i toques i a yentir-se d'infcrmera. Ella no no ha

entes mai.

El aoldat es mor aquolJa/tarda,pero ella no ae n'as: aber¡ta fina a

banda de vespre, poc abana de sopar, qu.in en objir le fininmwmgmimm>ni«f

porta, on trucaven, la ¿ina, que hi ha acudit mentre ella áa a la cui-

na, orida :

- Mnre, hi ha el senyor Magi.

- ffa vine.
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l i desborda per damunt la faixa de nanobra que encara duu, o oue preci

sament duu are, car a ella l i sembla r^oordar que abano ela pan'.alons

se'IR subjectava amb un cinturó.

- Ja no n'hi ha, de senyors f menuda - aent que diu t ot e!idin:,ant-se

peí vestfbul, con s i foa a caoa seva. Ella, ¡>erb, l 'intercepta a ran

del paseadle, on hi ha un portier" florejat.

- I aixb, Magi ? - fa.

ij 'altre re;cnja una mh en la fnlxa.

- He pujat a veure el *,eu horae.

Dos que esclath la guerra que tutela tothon, en Magi, i a i l la la

molesta, pero ari ho di SP imilla, cota nenpre; tracta antean ent d'aparen-

tar sorpresa.

- ün Josep ? Si no hi éa !

- No s'ha incorpora*. - diu ell - . ni dia deu a'havia d'haver prrren-

ta1; i no ho vn fer,

- Kra a ^arcnl&na; a'ha incorporet a l l í .

T'hone, perb, branda el cap.

- Tothom s'ha d'incorporar a la seva caixa,

- *inc una carta, us l'enn¡:nyare... Seieu.

No el fa entrar, pero, 11 indica una de l ' s ban^uet^s del rebe-

iior nentre e'il la fita amb un eoguard desconfiat que 1H desconcerta u-

na mica 0 rer tal cíe disoimular-ho, es gira rapidanent nentre mana a la

*ina i a en -"aniel que ha acudit darrern aeu :

- Aneu a jugar, vosaltres.

•"a carta, la tenia preparada. non6c l i cal recollir-ía de damunt

la teulete de n i t , on reposa amb sobre i tot , i r. trocecíir de nou cap

11 vestíbul, on e l l no s'ha asnegut a de^pit de la seva invi tado. El

cor l i ba*cga una mica descompásradament, perb confia que la aeva cara

greu i conoiroaa no la traeixi»

- MireuB l̂ a va^ig rebre la vigilia a la tnrda.

-.11 se n'apodera, lo desplega i lentament va confegint les parau-

les amb ela seua 1'i avie molsuts, de^ricifis, troba el la . Tot d'una aixe—

ca l'nnguard.

- Qû  és, aixb d'una bacalianerio ?

- Es del nteu germa - explica una mica massa precipitadament i,com qu«

se n'adona, a l e n e i i - . r.s va quedar vidu i ara vol plegar. Nosaltres

havíeripenr.at...

rn Magí la tal la , deapnctiu :

- I que hi enteneu, vooaltres ?

—Mi féiem tráete, confiavem que ell ens orientaria dura.it els primera
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t̂ mpa - improvisa.

- Pero el teu narit ¿s mocanic.

- Aixb no TOI dir que ho vulgui ser tota la vida, - replica^

7 'home torna a la lli?tra i ello es gi-'-a novanent cap a la cortina

dee de la qu- 1 eepien la riña i en Uaniel.

- Da he dit que us n'anássiu a jugar - repeT,eix, severa.

Jin Magí aoaba de confegir la carta, oonsulta el sobre, hi dona un

copet amb ele dite i a la f i diu :

- Tot aixb no demostró res.

- Es l'finic que sé, dones.

- Jfo en canvi eá que s *ha anogat. que et pen:-.e:' qw en nano el dit ?-

Un glop d'ira l i enve:raelleix la cara i el to de la aova Teu ee fa

tal:ant «. ŝ un desertor ! Kl poblé en deeagna diíi darrera dia, avui

nateix hi ha hagut víctir.es d'aoueat a-.ac criminal, un soldat.. .Kentat-

orida - . Un eoldat que conplia anb el seu deure ! I TOBaltrrs boicote-

jant l'eaforc de la (república, la causa deis trebaü]adors... On és ? -

pregunta tot d'una.

- s'ha inoorporat - repeT-cii ella - . ''i diu que ho favia, ho ha fet,

Li arrabasr.a la carta de les nanst la torna a ficar al sobre anb

les mans tremoloeer, hi renuncin quan a'adona ue l'observa.

- Saps que ue poden fer un encorcoll ? I que si el trobem el podern a-

fuoellar per treidor ?

- ií.scorcolleu v6e nateix, si voleu - . Jfa un ;ar. enrera, alga uno mica

le cortina - 0 Ho hem d'anagar res , nonaltrca.

ij'home no es mou.

- Es coro olla rem - diu, aro repot;Gt -» Si per lot deniR r.l matí no ea

preLenta, a la tarda tindras la patrulla aquí. No diguie que no t'he

avi^at, Sou trebaj ladore com noaaltreo - afegei.x - i no m'agrada de

veure cora afusel^en un conpany, enoara que aigui algú cois el teu ca r i t ,

un llepa-cul de burgesos... Jfina demá a nigdia, ni un minut mea - acaba

*Jbre la porta que deixa esbalandrada al oeu darrera i ella eqque-

da •*«nmmr;iyihmii quieta a tocar del badall, con paralitzada» esooltant la

re mor de.1 G paasoa que a 'allunyen escales avall i qu* tot d 'una s 'aturen

- I que si escorcollcm no deirarem pedra sobre pedra, recorda-ho ! -

puja la seva veu - . Una vegada a la vida,d6na-li un bon conaell.

•ranea i es re enja contra la porta perqué lea carnea l i flaqueixen*

en el fons, no ea penaava que 8'hi atrevis;:in. Aixb BÓn les acíiballes,

es diu, ',-lr hauria d'interessar de quedar bé amb la gent, de fer me-

r i te ipwitnnanniinT«* perqué qû .n entrin els nacionals algií aurti en deecar-

rec d ' e l l s . . . rero no, volen anar fina al final, aacrificar-ho tot i

tothom a llur de ia insenoata, perlongar la guerra lant com puguin.
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arr cauda de míe destruccifi, dn mío ruina. . . .uins aeu, ;,ero, alguna co-

oa vacil . la i , per prinera vegada, sembla adonar-ae que una voiuntat

tan decidida con la d'en Wegf I deln seus, con la d'un poblé que entre

anar;uies i dseordma c^rca una sortida a lee sever oontradiocione, i

aixb fine a la darrera gota de aang i ara m ŝ enlla de toT,a ee;.eran?a

per folla que sigui, ha de reposar en quelcom fonanentalment noble 1

generfie per indignln que siguin ola individua que serveixen la causa,

'rampoc no son santa tota ela ministren de 1>¿U...

La mh impaeien^ de la Vina 11 est ira lea faldilles i la seva care-

ta una mica prima i pnl.lida alca cap ala anua unrj ulle que no ;oj ne-

gar quo ha heret. t d'en Jonep.

~ Mana, oi que no el roba nn ? - presunta.

- wui ? - rnspon r i la maquinalment.

- Kl pana.

Alesho-r s eo redre^a, prova de relaxar eis 1-retH de la cara i de

donar un to desioixit a les tmves paraulca.

- On vols que el trobin ?

-A la golfa - contesta la Kina - . Diu que és a In golfa. . . r,m fas

mal !

Li ha premut la mh nmb tanta forga que elr? C¡ÍI,B fragils fairebé

peten. La veu, ara ronca, articula i

- Qui, no diu ?

- nn Daniel - pioriqueja ln menuda, espantBda.

üllr corre cap al m̂  njador , on el noi ¿"B fr^aulit en un racó anb

un eñguRrd culpable perqué deu hnver aentit la breu converea.

- Daniel ! - crida - . ^uí t 'ha dit que «1 padrí és amagat a la golfa 1

Ele ul ls del nenut continuen fitiint-la, esfe-el ta , i tot el eos se

l i encongeix sota ID durena í'e le veu d 'e l la . i

- '4ui ? Uiguea, quí ? ¡

Ara el caeseja per l 'espati la i el cap, inert , branda d 'un ooatat

a l ' a l t r c

- yui !

- JO.. . j o . . . - lr?s llagrimes 11 aalT-en deis ul la t pero • lia continua

Baoae.1ant-lo( implacable, tan cni'ereida con el l - . ¡to vaig sent i r . . .

A.. .n la cuina !

- Dones no 6B veritnt , no 6B veritat i - crida gairebé" histérica, o-

blident que parla a un infant - . No es veritat 1 - I exaltada - ^enti-

der ! ato un mentidor !

- ^ B » , nana 1 - plora la riña.

- Agenolla't de seguida 1 ;.nb ela bracos en oreu.. . I reea a üé\i que

et pordoni el mal que enn pot i'er, que ens f a s . . . - '.'orna a sacaejar-
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10 - . Ho aents ?
- aít p a , . . padrina - balbuc ja en -Unniel aangl1 oiefit .
- Resat reoa, dnsgracint..»

I l'em^eny cap ais ajóla on el nenut s'agenolla amb el^ aoca que

11 pengen i es confo^en amb lee llogrimea mentre eis 1'avis,dbcils#

tracten de confegir el porenootre que el a Ü ha enaenyato
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Ela cotxee vella teñan aixb . e bo : que no toteo leu peces elo

envelleixen d ; ^a na^eixa manera, üi fa no fa cm ala nones, pensa en

Jo^ep qunn 8'incorpora anb els ronyona peaata i adolorida , pero na-

tiafet fie l'operació que acaba de ro:;litzar : aorofitar ia carroeseria

ben conservada d'un Chevrduct i rejoxenlr el motor amb un cárter i

l 'arbre dv direcciono procedenta del que restuva d'una altra ferranen-

ta que va descubrir al nagatsen-conentiri que el aen/or Antoni té" a

lea afores i que ara penca deixar porque diu que no l i paga el ljoguer.

- Ja vei¿; que to n'hae eortit - fa l'home, al ,ieu costal.

Kll, que no l'hovia nentit attinsar-o^, es g4ra i sonriu :

- ÜÍ, ha quedat bé. He hagut do fer une^ llimades, perqué no encai-

xava, pero ora rut l .ara.

L'home e~ nira el rellotge»

-^i Tre algd, B6G al banc - diu.

¿a ho deu haver úi: a l'escrivent que, dina del rertucte nue ela

fa de despatx, separat del gar.itge per una porta de vidre, eacriu a

maquina anb tot do batzegadea i retrocesos p^r;us t encara que sigui

wtnmp*nmiHMiiÉ> competent en 1?. feina adrainistrativa, és un mal necanograío

- i>í, '• enyor - contenta - . Ara provarí aixb.

S'eixuga ler mans oliodeo asb une caps que duu a la butxaca de la

granota( s'adre^a a 1 fona del local, on hl ha una bidons, n'abooa un

al dipbsit & aleehore. s'enfila darrera el volant. íSl rao+ojf engega fa-

cilment i e•1 el deixa rondinaD^bana de pitear una nica l'aecelerador

que respon, dócil, al aeu naneig. El vehicle avanca cap a ln anrtida,

toaba n l'esquerra i desemboca a la carretera general mcntr£ell escol-

ta anb atenció el funcionament anb ler eeves orellcí; aveandes a pooei-

blco fa. les i remor aospitoaea- r;l zuinseig, pe*b, es unifome, cons-

tant, loa maner lliaquen eense grinj'ols inneces aria quan oanvia a

la aortida d 1 poblé abam- de frenar prop de ?'esplanada que hl ha

a 1'altra banda de can Serpia. ni entra nnrxa enrerfi, torna a frenar,

atura fl motor, omb'oga. ni ( tot rospon nén bá que no eü^erava.

yuan torna al garrtge, l 'esc'ivent ¿tj/h la porta, fumant, cosa que
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no faria si obeís, con e l l , el retol nig borrat que ol senyor Antoni

f£u col.locar a la:/paret poc abana de la guerra, quan el local va es-

tar a punt d'encendre's per la badada d'un o altre dría ciño operarle

que en aquell terapa trebai aven al garptge.

- Senb"( a que marxa, la cafetera... - conenta el xicot.

- No ha uedat malanent - confesna, modest.

- ¡31 tingu'r leo tcves nano, no m'hi quedarla pas en a--uest fotut po-

blé - l i diu quan ell salta d 1 cotjcc

- No a' que té do dolent.

- rer comencar, loa dones - nig riu l'eecrivent que lien Just si apare|

ta els vlnt-i-vuit anys qu^e diu que té - . üomés yolen una cosa i cana]

- A tot a^^eu deu 3ór igual; les donen :-.enpre serán dones.

ü 'encamina prop de la porte t:i iue mena al pati interior, on hi ha

la conuna, s'aoceu sobre unes cobertes 1 ea calca lea bote? Bübitmims al-

toBf ¿v gona, abana d'agofar ia manguera amb la qu:1 oomenca a rentar

el eotxe. Anya onre-a,aqüestes feines lea feia un aprenent qualaevol,

pero ara tot ho ha do tfer e l l , el negoci de c o taces ¡& no és el que eraj

la representado que tenia el senyor /.ntonl £s practicaraent perduda

parque no entren vehieles nous i el ta l ler trwbalia poc pernue entre

f.l: autorabbils requisats, perduts i destrossats durant la guerra i les

restriocions de gasolina que gairebé no permeten d 'ut i l i taar els exis-

tente, un ootxe s'ha convertlt en un artiwle de luxe que poca es poden

permetre. De vegndoo 11 fa pena de veure's sol al ga^atge i de conpro-

var en que s'ha convertlt aquell negoci prbsper requisat pels obrers

quan el aenyor /ntonl se n'ana a Frange i reobert en tornar-ne, Ja a

fináis del trenta-nou, quan e . l , en ««Oi-.ep, a despit de la aeva bona

conducto i de no haver-se ficat en res, d'haver-se adhuc negat a inoor-

porar-s_e a l 'exercit popular quan el cridaren a f i les , e'havia vint

obligat a eol.Jocar-se en un tal ler de bioiclctes, l'únlca feina que

pogué trobar i de la qunl l'homef que ítfÉJte l i havia nostrat tanta con-

fianga,el va treure perqué s'encarregués del garatge i,quan oonvenia,

en abeencla seva, de vendré algún cotxe vell ala compradora que de

lluny en lluny es preoentaven.

l/Knric, 1'eBcrivent, no ho conegut els bona ,empB del negoci i ,

per tant, éa natural que es preocupi d'altres coaee, eobretot de les

dones» perqué ara diu mentre la remor del dolí d'aigua espetera contra

la earrOBEieria negra :

- I lee que es deixen arribar a nobre ja s'han professionaiitzat, umi

volen quo paguia»

- D'une manera o al t ra , sompre s'ha de pagar. Ja aa^a qû  diuen : si
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no anb diners, amb dinadoo.

-D'aoord, pero no és ben bé" el natcix. Sen se un?, esfuma d ' i l . l u s ió . .

Calla, perqué entra en Fuigdueta, el cobracíor de la mutua, arab el

qual en retira cap al decps'.x0 Eli fa Ja volta al cotxe, neteja l ' a l -

tra banda on, prop de ln portella, la oarrosperin é"s m£s desllulda, hil

ha unp mena de taca mea olara que s'estén cap a darrera. De fet, cal-

dria repintar-lo, pero ja coraprén que aixb encariria el Chevrolet i

el senyor Antoni treballa anb una marges nolt justos i així i tot ele

oliente, con ler> doneB de l 'rmric, no acaben do picar.

- Pndrí . . .

Mi -"aniel, anb la o vo cortera, s'ha aturat prudentment arran

d'entrada en veure el tol l d'aigua que inunde el térra, pero eil l'a i

- «o t 'acostlso Ja és la una ?

- r l .
Jfiutn lo una, pero en renlitat deuen ser una nica mes de tres

quarte, l'hora di sorbida del ool.legi deis germ ne on e^/ioi és extern

dea de l'eny anterior i anátanHininBibrianEtB en deixar el qual eol paesar

peí garfitge, pOBet que el convent íc dues ceses mes enlle tot i que

l'entrnda la tingui per l ' a l t r e coatat, ¡el carrer de ^anca Marta.

- T'he guardat duec bales d'acer - l i mig crj.da per damunt el dolí BO<

rollos.

- vn son ?
- Ja te len donará, les tinc a la butxaca. No enfria - torna a avisar-

le .

Kl nc i fa que no anb el cap i fina retrocddeix una mica ment'-e el3

tanca l 'aixets de la ñonguera i , neticulóe, l 'enrotlla en el moment qu«

el oobracor de la mátua surt del desp.?tx.

- Anant fent ?

- Anant fent - contesta ell,

- Aixb és b6.

J^'et;cri»ent, are, e'ha quedat dintre ,inclinat aubre una papero que

examina, i e l i torna a í'regar-ae lee nans amb ele cape ab¿'ru; d'iniciar

el a preparatiuB de plegar, el primer de tots anar-ae'n a orinar a la

conuna que, no havent-hi aprenents, també l i competeix de netejar, cosa

que sel fer de banda de veG¡,re, tan sumEriament con pot, per^uj aixb l i

repugne une mica, ue fet 6s l 'única ;)ueixa, inexpree.cacia, que tá.

En aortir» el senyor Antoni ja ha ternat, el veu a tocar de la

porta on diu alguna cosa al noi que contet;tn nnb el oa; une mica bnix,

oom té per costum quan parla anb peí cunes que, encara c;ue oonegui, no l i

só"n totalment femilinrs» r.n sentir-].of 1 'hone mira local endins.

- Ja o o menee o a teni r tot un hor.e, J osep — ccnenia *



- Sí, por la eevr edat 6B ereocut, pero felr,a no]t,senyor "ntoni, fal-

ta molt !

- ânbé" voldrao ner ne en ni c , tu ?

- No, nenyor. ,

- Masra brut, oi ? - riu el eenyor Antonl.

- Vull ser naufrag - fa eipetit.

- üáufrac ?

El aenyor Antoni obre unn ulla con unon ta-on^es abann d'eaclafir

una r ie l eta que tot seguit r> rova de dis'-inular per no desconenrtar

maesa en Daniel.

- Ka veu qwt a col.legi - explica eül - , on el ge Tía "a r t í é*e nolt,

afeccionat a contar-loa oonea, ela ha expllcat la historia de Robinson

Crunoe, i e l l . . a

- Ahf ;Ja velg ! - . No pot evitar una a l t ra ria^Ieta - • ve nane»a que

naufrag.••

- HÍ, senyor - afirruí en Daniel anb seguro',at.

- Bé, bé - diu reT,rooedint cap al dns-;a',x - . Ja cal que 11 oomencis

a ennonyar eosea ú t l l s , clonce, Joeep.

- Ja s í com ac fan les barquea — afims G] noi.

j/homr branda el cap, probablement senae saber qufe dir t i es f i -

ca al reducte on l 'escrivent f̂. deixa e3e papera nén .re el l ea torna

a asseure sobre lea cobertea i es treu novaraent lea botes de goma que

deixa oKaetnmant on eren de primer abane de 11e*ar-ae la granota de tre

ball i restar en coo de camisa blava i pan-alons foscos en el precia

moreirt que al despatx truca el tele ion.

- Les ba • ee - diu en -Daniel,

- Ah, sí i

Leo treu de la butXEca de la g anota, consulta el relintge, on

falta un minut ¡,er la una, i torna a sor t i r al pati , on ea renta leo

mana al petit lavabo, yuan penetra de nou al local, el enyor Antoni

panja el telefon i abandono el deopatx*

. - Joeep 9 diu.

- SÍ, senyor - . fa f 31, automáticamente

L'eccrivent surt per darrern i com que a e l l no Til cal rentar-se

perqué no a'erabruta, e'allunya direct&nent cap a la pcTta.

- Pinu a la tarda.

- Atiéu, Knric,

- Acaba de telefonar e]/ductor Merceflal - diu el eenyor Antoni - 0 Be

meaiciña potser en sap nolta, pero en qüeatló ce cotxes ée un eapnetre.

- 1 'ha tornat a espatlj.or ?

- 7a veu que e l . Aque-t natí no ha pogut engesar-lo i diu que aque.-ta
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tarria a don quarts de quatre tejuna consulta a »eu3. naurifi de sort ir

a leo t r e s . . .

flo ac^ba, i és el nateix Jo. ep qui díu :

- I vol que hi passi abano.

- SÍ, hi haurieo de pascar» A veureque p*tu t'er o supoao que no d*u

ser res d'inportant, potaer alguna rosca que ae l i ha afjuixat, Anb

anueat home, que no aap diatingir la roda d.? darrrrn del volant, tot

ís poanible.
!-_"n Jore¡; se'n va cap al banc de les eines, estén un d^ap greixó's

• obre el qual cornenc. a a reunir—lea nentre fa :

- Hi paeasrá tot seguit que hagi dinot.

- SÍ,mea valdrá - corrobora el eenyor Antoni.

Aleshores avancen tota dos cap a la porta, on en Uoniel continua

esperant arab la cartera.

- Baufra/;, eh ? - recordé l'home - . flonía faitaria que us aortla un

aventurar - diu a en Jooep -« Després deis aacriXicic aue tu i IR teva

dona heu f e t e . . - Torna a girar-ee al noiet - . Ja cls en pota esgar,

d'agjait, els teu3 padrina ! toes n'hauries trobat que aenne cap obli-

gació i teni^t f i l i e . . .

- £o un bon noi — 1'int.firromp en Jo:i«p.

-ÜÍ, ai que stí l i veu. Bé, fina derpréa.

- Diguca pasci-ho bÓ al aenyor Antoni.

- ^afifsi-ho bí - nornola en Daniel.

I tota dos s'aliunjen a través de la nla?a, cap al correr ritíla

Angels, raentre l'ano tanca In porta. Unea paaseB mes enlla, el noi,

que no ha oblidat ola cenp interesaos, reci "na :

- Lea bale8o

Sin duea eafereo menudea i deop^ojjorcioriadament pesaues que pro-

oodeixen d'algun ooixinet vel l , i e l l se les í'ica ir^iediatínent a la

butxaca du les calces, eense perdre-hi el contHctf amb la ma, oon te-

merón qur puguin extraviar-oe-li per algún racó o caure-li pe^elgun

forat.

- Que heu fe',, ovui ? -- pregunta en Jooep.

- Hem 1 egit i hem eocrit. I he aprée tíe reamar.

- Si encara no eumea bé !

- Que BÍ 1 - protesta l ' infant - . rapempo qua e.. sé.

LE torna a treure les balea, le« aira, les desa de nouspero a-

queet oop a la butxaoe de la bata0 'J.'O t d'una, pregunta :

- vue éa un sepatriata, padrí ?

- un sepatriata ?

r.11 afirn;. amb el ca,-.



- '1 Juanito Ferris diu rué ho son.

- I qui ée/el "uanito rerris ? - pregunia e l l nientre lonben oap al car-

rer de ^anta nndrona que meno a la plaga isjoro

- .Kl filü. del notar! nou,

- I vé a la teva olease ? - s'cntranya e l - . Kxtern ?

- .No, perb de Tejados juguera, j-,ls fraren no ho volen perqué noüaltrea

no caguen»

- Alxb us diuen ?

- No, poro no ho volen» .-,1 r., el Juanito Ferris i ela aü.rPB, afln de

CÍISR bona.

- Bé.. . - fn,una mica perp.'.Rx.

- I avui m'ha dit que eren «epatristes perqué l i paria"a en oatal^a-

pror-«gueix el noi.

- Ah, se;a^atinta !

- : ' l , osparntiníe. <i\ih vol dir, podrí ?

- Ho res, /ti una pn>-aula.

- Diu que el seu pare dlu que elo hem de parldr en eastslla enea-a

que entro noi-altreo parlpn catnlbo Uue tothon hi haurin de par3ar per—

que son eapanyols.

- Bé.. - - torna a fer ell» inducís sobre nue crl con-jostar-li „ cñ

ciar que ho son to:o, d'espanyols...

- Pero heci de parlar en caatella ?

A la paret de l'csglé'oiEi parroquial, arran de la qual paeaeli ara,

encara es pot l leg i r , en lletrfis negrea, 1'epilogan que hi van pintar f«

mis de dos anye, en acabar-se la guerra, Mbi eres esf'feftol habla espa-

ñol", i peí restant recorda que o r̂apre que l i ha calgut aeiMlt a a l -

guna dcpendnncia ofiejial que no fon l'ajuntanont ton icothom és del po-

blé, elpfimer que l i han dit 6a :"en español, haga el favor i", i ales-

horos ha senti t una petita huniliaoifi, una nena de neguit, con si l i

prenguesrin alguna cosa que al noteix temps no i,enia drat de aefensar,

vaeninant vergonyoaa, con una mena de viei Bí:cret que no pudia anagar

del tot i que «1 situava a part.

- í1 diñar, Tallat ?

La veu de la senyora Hib6, la de la llibreria-papercifi del car-

ror del General, que desemboco per l ' a l t r e oont.'it arab la aeva f i l i a ,

l i ev, :,alTia una respoota.

- Que a'ha de -T'er ? I vosees també...

Ara viuen ni pie de so^a, ün ab:,ns hi havia la í lora i el seu na-

r i t , en Magís el. doa roiga que ae'n van haver d 'anar cuixa-oorrente

qunn Ive iro.'OB nacionals Ja eren a les enriatea del poblé que l'home

i im.™ quants exalftatü nos c'ha vi en propo¡;at fíe defender peí ee:u compte,



a:.ib l'ajuda d'una brigada que en ret irar-se deíinitivanent va volar

el poní i tüt de cases de la carretera perqué devien haver nal oalcu-

lat els efectes deis explosius que en van arreplegar un* A la (Senyora

TÍbó r ls nacionalG se 11 havien empor^at l'hotne, un individu dellcat

que havia format pa*t d'una junta de defensa 1 que no va poder res i s -

t i r el captiveri, jero ella i la f i l io , una solt ra de vint i-un o

vint-i-doy anys, havien tornat a obrir la botige i vnn instal . iar-ae

a viure al carreree la Verge de le Kalut qu;̂ n l'amo de la CRSH on eren

nbans la reelnna pt -•-quíi volir. inn ta l . lar-hi un fíl'i •

- El a dllluns sempre tanrmem aés d'hora - diu lo f i l ie - . Com que no-

métj hi ha la "Hoja"...

- I aquest bun noseo ja eatudia fcrpa V - fa la senyo_-a Kib6o

- Mira >Hie ?t dluer., Daniel.

- ;;í, Benyora. Ja reato.

- Ka eixerit - comenta la f i l i a - . Vols una COKS ?

Obre la cartera que aemp?e duu tot i que de cuaa e le botíge no

hi ha mis da do í-.-cents rae t re a f i en treu una ne.-ia de caí tolina prima o

- Una crilcanonia.

- K<'i - fa el1 - , evui én el teu dia. ¿AXPV bñleB i una oaloonania»

i*óna los grnoiee a le i^lulna.

J ru:.egueixun pjegats C6¡> a caon, aense deixar decaure la conversa,

peique la seniora :¡ib<5 mes avi&i, es xerraire.

- La que ae uo fa gran cíe veri'.at és la nena...

- JH en té onza, el la . I aqucat vuit - diu e l l , 7-e:>oeRnt la ma sobre

el oap d'en J^nnie] que treu IÍI lengua raentre desa la celoc*mania a la

cartera -*« Ja ce ea;,, oís peti s es fen giL;ns...

- Aviat enr- el podí-f u deAxar per a reí a r t i r .

- Per que no ?

- i/alxre dia IVBRUEI¡JCÍO em deia que t í un gerra » fa ln Lluláa.

ü l l añ£ienteix =

- JJÍ duu une quutre anys, i ai-a ÜS veu que (jütudia el batxil ie^at.

no eaben per e l l raateix, c¡r ana que é"s grandet el noi esoriu de
1luny en lluny a en Daniel, la modista que el té recoll i t l i ho deu

fer fer; v-mbé ela ho va dir en i«lioreng, el qual arn treballa en un

lloc ael Born i peí que oeinb3 a de vegadoa TÍ si ta la ^armeta* Lo veri-

i.at ^s ciue tant a e l l com a la seva dona ele va estranyar una mioa,els

estudio de batxil lerat costen diñara i no es peneaven pas que la modis-

ta es guanyéo tan bé la vida.

- -ostB bé, aixb - conenta la senyora Hibfi.

Ja s6n a l 'entrada i van ^ujant, en Uaniel davant de to t , car ha

arrancat a correr i qur.n e l l arriba dalt , deapiéa d'ecomiada.r-ae de les
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dinea, la porta del pis ja ¿n oberta i la Fina, tota uno doneta, l'es-

pcra al llindar.

- Bon d in , pnpa»
- Hola, noia t On éo, la teva mare •
- lienta.

S*endin.:a r e l pia i surt fino al safaroig que hi ha P I ooatat de •
la cuina, on l'Assumpció eBbnndeix l.i roba c;ue va ool.locant en un oo-
VP que deapréo dura al ter ra t , on l ' e s t ín .
- Ja aóo aquí - ciiu.
-Ah, '.an t H , és ?
- ? r o p d' un q un ?% de d ue 3» 0 din teiin el di na r ?

Ello Bfi f a enrerE! un ble de o a be l is que I i cau obstinadas nt so-
bre la cara.

- ^ndar :-erit.
- C^nvindrio que 1'apreu^essis, dimes. A les dues he .0 pasaar Per

nasa del doctor Mercnünl que té el cotxe espa+,llat..
- I no pot 68porar-3e ? - pregunta el la , eubner¿int de nou les mi-na

en l 'aigua.
- V.e veu que té unr consulta a 'leus.
- Donen ho se-ito nolt, poro de primer vuil acabar aixóa üeripre he úe

doixar leti conIÍB a n-g fer - renufía.
- Mira d ' en l l ea t i r . . .
- Ho mást ic pao anb -;lo bracoo ereua'-a^j oi ? A tu t 'ÍB nolt cbnode -

conenca a eulfurar-oe.
s'ho podro pennar. Mai no l i ho agracia t que l i fessin cap indica-

ci.6 i cads dia es moetra nés impacient en tot« jis pasas mee os i nesos
sense dir una paraula amable i qu;:n a'ha coníessat, 0031 va fer ahir»
sempre té uns quíintr, diee méc desobrits que mai. No conprén que pot
ciir-li rnoeaen Salva, aquell aacerdot panxudet al quri acut des que va
acabnr-ee la guerra, perqué del 3cu confessor d'absr.a, moauen Sast;e,
no n'han tornat a saber res . Al capdavalj., el devien natar

- Je vei£ que hi haur6 d'anar a ra . . .
- I que deopréa t'ha¿;i de rescalf&r el diñar, no ís sixb ? Que a'fia-

peri o que el repati ell» el Kotxe<> oenpre he d'estar a la d'.cposició
de tothoia, $0 i

Man val deixer-ho c6rrer tpensa,i per aixb retrocedeix ca^ al nen-
3^dor, on recull el disri de eobre ol bufet TL s'asseu a taula a l l e -
gir-loo -8 la "Hoja", naturalment, i no l i agrada, potaer perqué tren-
ca el costum de cada dia, ara llarg d'un parell d'anye quan, aaabava
la guerra, es ve aubocriure al "Diario de Barcelona"o No la conprarien
paŝ  si no foa que l i resulta estrany ae pacrfir-se un clia sencer aenae
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peribdic, aobretotyfel dillune, quan hi ha ela resultáis dolé partits

que, ;el reatant, ja oon.ix des de bon mati porque el aenyor Antoni

també hi éa afecclonat i aovint, quan no hl ha raaasa feina, els comen-

ten al geratge.

Ara oomenga per lea noticies do fora, gairebé totea de guerra i

favorables ;-ls alona.'iy». Eli ci.s arínira, comencnnt pela unifornee, tan

sobria a despit de lea condecorr.cions dele ofioialo i caps» tan impe-

oablea i impresaionants. Ni mea ni menya que la disciplina ferrla quw

els permet d'anar conquistant mig nfin» Nonas cal veure aouenta o;>era-

ció de Creta. • • üan d 'acabar ¡ Í r guanyar, naturalmente Encara que hi

deixin tanta morts; aixb 6a inevitable. Del Puhrer se'n poden burlar

tant oom vulguin, ela aliatat i traetar-lo de caporal o de pintapa-

retSf pero elffet éa que de lligons ela en pot donar a totg plegats . . .

l/Aasurapció, anb el cove! travesaa el menjadoro Usvia eabandir la

darrera pega, ja.

- wi eón, aquesta ? - pre^un'^a.

-e veritat que la Fina i en Daniel o'han fet fonedisaoo, pe#o no

oreu que a'hagin eecapet al carrer, no ha aentit paa la porta.

- No ho sé.

- Pina ! - crida le dona.

- vufe nana ? - contesta la noieta des d'algún lloc.

- Vine a a^udar-rae a eatendre.

üurt de l'habitnció d'en -üaníel i el l turna a abaixar els ulla

cap al diar i , pero nonéo un rnonent.

- Que feieu, aqui ? - pregunta la dona.

- Volíem enganxar una calcomanía que la aenyora nibó ha donat a en

Daniel o

- On ? Sobre el l"-it ?

- iín un l l ibre - rectifioa e l la .

- loro asceguts »ohre el H i t , oi ? No us tino di to. . - Perb alssho-

res a'adona que el cove regalima aigua aobre ela rajóla i , amb un

gent impacient i araoinat, es gira cap al corredor - . fé ( agafa per a-

qul abans tot aixb no quedi fet una miseria...No feu rea ben fet !

S'allunyen cap a la porta i escales amunt, on encaro la sent ron-

dlnar. No hi ha dubte, té un din dalent. Sort qu havent dinat a eaca-

par&o.. a'aixeca i avan?a oap a la cambra del noi, pero en Daniel ja

surt anb el I"1 ibre un h¡a fixat la calcomanía.

- Miri, : adr í . . .

jill t perb, el repta :

- i'er que hi aéieu, aobre el 1] i t ?
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Dtína un cup d'uil habitado enciins, on la vánova es veu tota ar-

rufada i el mátalas una nlaa enclotnt.

- A veure si ho alliaea<> Jo tino ;¡rou maldecaps i sentó prou cr i ts

senoe que vosaltrea hi ajudeu...

- .:í, padrí.

Es queda oboervant els ueus moviments Hald;:stres i repetita i re-

trocedeix de nou cap al menjador, on GB treu la petaca de la butxaca

de la camisa, HO hi ha tabac, pero, i l i cal anar al dorraitori a cer-

car una de lea duea paquetillas del darrer racionament que guarda al

calaix de la tauleta. Alcohorea a'adona que no l i quedp. paper rie fumar

- Daniel, ves a 1'estañe, encara deu ser obert. torta'm un l l i b r e t . . .

0 no - es r<!, ensa, - ja hi vaig Jo.

S'hi arriba en quatre salta, perque la botiga (ia a la plaga na-

teix, a tocar de can Mus. La Flerce estanquera Ja anava a tancar,perb

torna cap IUUBM a darrera el saulell a servir- l i ele tres ixibrets i-

la mitja dotzena de capsea de Ilumino que demana en prevÍBi6ar,s una

xi oot a amable i potoer una mica ble cía, 3 ove encara, tídua d 'un xicot

que els roigo van motar quan es pasaava, cosa que l i ha valgut la oon-

cessió» J-ota qu.tre eatanes de Riudellea, ara, dee del quarania, e6n

en mana de vídues de guerra que no dispoaaven de recursos i ela marito

• e les quals van l lu i ta r al bon cos'.at.

- Oracies, maca - diu en. recol l i r la compra.

r,lla 11 sonriu i es queda mirant-io com si esperes encara una a l -

tra falagueriao Sempre o'ha inaginat que deu ser unn noia relativanent

faoil, pero ja cap que no cal fer cas de les aparenoes i , peí reetant,

ara eBta mee enlla del seu abast, con totes. Amargat, refa el camí de

casa, on arriba qunn 1'Asoumpció, anb el oove buit, tancava la porta

de la golfa.

- D'on vens, a ra | - l i pregunta en veure'1 pujar.

- He anat a l 'estanc.

Al menjador cargóla una cigarrata ptima mentre - a dona es fioa a

lo cuina, d'on un noment despiés- crida :

- i'ina, vine a ventar !

r.noén, pero en lloc ce reprendre el di»ri ae'n va al bal'có del

áormitori, on es queda abocat a la barana, contenplant el oarrer on

totes le; botiguea je son tancades, amb forca puntualitat, oat a 1'al-

caldía paeoen per un periode d rigorismo i els tocatardane sÓn raul-

tats» No vol di r que sempre n 'hi ha quo s'exposen.

Al pis de davant plora en •aumetó, el filx menut d'en uullera,el

vete i fils del carrer uajor que, tot i teñir negoci, é"s un roig i
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per aíxb nlngú no el molesta ni 11 van prendre la botiga o requisar el

genere durant la guerra. Tanpoc no s'enT.é"n raalament amb aquesta,perb,

oar de pejfit que ée amic d'en Ramón Bombarda,el bat i le , al qjal per

al tra banda va protegir el trenta-sis i ajuda a anar-ae'n tot i que

era un deis dos único fal.mgistes que aleshorés hi havla a la vilao

Perb Ja ho diu el l : ele amlce primer i per damunt de les idees. No 6ñ

paa un mal noi, per bé que a ell el molesta una mica alio que ara vagl

sempre a misoa quan abana no a'ni atansava ni per casualitat. Ara hi TI

geirebe" tothom.

fin Palet, el ciecanic del garatge rival del senyor Antoni, desem-

boca úr la plaga i aixeoa el cap anb una ganyota aatiñfeta.

- Victoria, en ! - crida aense aaludar.

- Sí, noi. Ja s'eo^ernvajW*.

- Alxb s í .

- Que hi vas anar, potser ?

- tíanes no me'n faltaven, pe ro**«

Té tree f i l i s i la dona que malalteja des del darrer parto Ee

compren dones que no l i sobrin els diners per tr;¡sliadar-ae a veure

els parti ts del predileote üe tots dos : el arca.

- Bé", noi, que ln burgesa ja om deu esperar.

- Apa, dones.

Barrera baixa, pen^ici penjam con sempre, en A'eira, el xofer de

l'agencia, amb el qual no es parla des d'aqueil dia que, durant la

guerra» a la cua del nabo, Ico dones respectives van baraliar-ee i la

d 'el l va dir a 1'AsBuraE-ció que eren ela goaaoe de¡ B amos, insult que,

de mes a m6s, no venio a tombg OMI fons, ganes d'ofendre, potser per1^

que nmb ella aempre hi hovien estat una mica tibante des d'aleehores

que el seu germa. es volio cacar anb la J oana i ella no e ^ volgué" per-

qué ora masca afeccionat a la beguda. Va fer bé de no oasar-s 'hi, ara

seria una desgraciada com aquella pobre Montee que ha de treballar ai

vol que mengin els don f i l ia que teñen, mentre en Miquel, el marit

ele la seva gernana, nomos té el defecte que l i ha fet nnsaa criature^.

•fer cert que haurn de pansar a veure' ls, la mare malai'-eja des del di-

vendrec i l'Aeurapció es fa l ' o r n i . . .

- Que no era sents ?

"?3 ella ijue treu el cap al oeu darrera.

- Eh ? - er tomba.

- Que Ja estq, aixb. Molta presna, molía presna, i despréa t ' en t re -

"tens.

Ko val ln pena rio contestar, pert-ue seria ;iitjor, dt: manera que



Henea ln punta de cigarretc al oarrer i la aegueix ca1; al raenjador on

la aopa ja funeja dacmnt la taula entorn de la qu 1 seuen la Jf'inrÁ en.

Daniel que ela esperen. Atansa la cadira.

- Que no et rentes ?

- Ah, ai !

No hi fa rea que B'hagi rebtnt al garatge, ara ho ha de repetir

per donar-li sai^iofnccifi. Aquesta virtut aí que no pot negar-ae-li, a

1 'ABsucipci6 : que ís neta. Ben rairat de quslitata bone;: en té £orc.a,

penea mentre a'enaabona, i en unes altres circumataneiea no hl ha dubtf

que haurien pogut aer íel icos. Ea ciar que ningu no ho é"s del to t . ja

fa bé 1'Enrió» l 'eocrivent, de no voier delxa^-ae cagar, no vol dir

que no hi caigui, pero, tard o d'hora hi cauen tota* -í-aaibf' ho deia el l

de molt jove, que no volía oaanr-ae. No paa pereque? fos un calevera,

aixb nof de xicutes no n'havia perseguit mai perqué vivia en un am-

"bient aa i ell no hi era naturalaent inclinat. .De no aer pola compe-nye

de mili, que van arroDoegor-lo, quah va ooneixer l'Aaaum,ció encara no

hauriaenat anb dona i , així i tot, podia cooptar anb ala dits de la má

les venadeo que havia íicat ela peus al bordell, quatrv; o oino si hi

incloia la primera,aquell oop qte no va poder fer rea perqué, estava

maaaa impr^eaionat. iassava sovint, l i va dir la xicota»

S'eixuga amb el drap qae penja en un costat de raatel l , un drap

gruixut i â humit, i surt al menjndor. La sopa encara t•eu fum.

- üaa Tiat le meva germana, avui ?

- No. vn voiicB que la veiéc ?

- uuen hae ana1, a comprar - contoata pacientmunt el l - . era per Baber

si la mare encara continuavo al H i t o si Ja a'havia aixecat.

- No cié rea0 Ül haguís enpitjorat ja ho haurien di1., no et preooupis.

Hi pasearq .¿uan ttorni de oana el doctor Mercadal, penaaa Foméa en-

trar i aortiro 0, ai fa tard, al Teapre. £n tot el matí que no s'ha re-

cordat ni que al m6n foa i ara ves com a'amoina !

- lía veritat , papa, que alo morta ela queden aempre elf; ulis oberta?-

pregunta ineBperodanent la Fina.

ül l ae sobresalta. Al capdavall ailb que tr=~cts d'evitar és la 1-

dee de la mort« La seva more ja té setanta-un anys.

- D'on ho hsB t re t , aixb ?

- Ho diu sor Maria del Cor de JesAs.

- Quin aoudit de eortir-voa anb aqüestes conveses !

- Diu que totea ene hnuríen d'acüatuniar a parlar-ne perqué ée un.H co-

sa natural.
- No ós un motiu - fa.
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'rambé ís natural iot el que es refer-ix al sexe, i no els en deu

pablar pas. ^aturalnent que ía bé, pero a<iu<:8teB raongea de vegíides te-

ñen ideen ben morboseo.

- M B̂ valdría rué ue ennenyés do cosir com aal — es ;ueixa 1'ASRUCIP-

ció - , perqué mira que a la teva edat no saber oon qui diu enganxa* un

botó ! Jo» ais teus anys, ja conan<jnva a cosir la roba, i aixo nue a

ocotura ben poc hi havin pogut anar.

- Nones en fem oiaese dia per altre . . . - es defensa la riña.

- ]'*aixb em queixo, Uo volen en. enyar naasa coses i al capdavalJ. no

us enoenyen res.

Ho nempre opina oixí, en general tlioba eatisfactori 1'enaenyan-mt

dt! ICB religiones, per9 avui no hi ha manera d'acontentar-lao LH cosa

^a ha comen^at malament de bon matíf quan ell l i ha fet observar que

la l l e t ere molt aigualida i ella ae n'ha picat com ai fos un retret

personal.

- Diguta-ho a la Sinona, aixb. no s6c paa jo qui la ba^eja 1 - l i ha

contestat sense reflexionar que si algú a'havia de queixar era ella,

posat que l'anava a comprar.

- Lee noiee, amb aaber una nica cíe l legir i d'esoriure ja en teñen

prou* t.n lloc de tandea llicons cíe coses, mea valdría que us fessin

un curs de cuina.

ija noia no replica»» Ais onze anya Ja té proy seny per í;aber,com

el l , que míe val cieixar-la cantar fina que ae'n cansío !fero en "aniel

no 6s tan prudent.

- Jo yoldria anar ar.b elo interne. . . - fa.

- Jo també tWo denan^B pas ooo, tu !

Pero ell pregunta :

- -»-er que ?

- wonaltroB no poden jugar a l pati .

Ell riu, pero 1'AscumpciÓ el repta :

- A col.lefei no s 'hi va a jugar, «atoríen fréneos ! S'^.i va a apre-

dre - recalca mentre s'alxeca i rec^ull els platBtpero no tote, penque

de cara a la riña dlu - Porta el teu, tu. AJuda.

La noieca B'alxsca dbcilnent 1 la segusix a la cuina, on deu del-

xar el plat en algún indret indegut perqué la dona torna a aixecar la

veu en tfc de repte. Kll a'aboca dos dita de vi al got i , sense neccaai-

tat s Be'l beu lentanent nen^re en '"aniel conenca a moBBegar la 11.eoa

que n.i corres pon.

- i"orta l ' o l l - sent - . I eixuga la ae^rillera.

Deixa la plata d'enciam anb troasets de ceba sobre la tauia 1 el l

reposa el got, agafa la forquilla 1 se'n aerveix, A casa seva anaven
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menjant tota de IR p..a ta» directar.ent, quan eñ tractava d 'ananida, p«-

r$ ella den de bon principi troba que aixo era un costum ¡ages i l 'h i

féu aba i donar» N'hi ha fet abandonar d'altreB, entre ella l'úa de l 'es-

ourarients que despréa de nenjar anava rooegant durant horea. La conse-

qüencia fou que va avesar-se a fuñar, un vici que, ourioaanefit, no ha

provooat mai cap protesta» ni aleshores de ia guerra, quan amb un pa~

quet de tabac ec podien acojjseguir tantea coses. Ka veritat que ara i

adée l i ' n calia aacrificar algún per articles raes essencip.ls.

- l'reu els dita - sent que diu a en Daniel - . No has de conencar a

menjar fine que tingui3 el plat pie.

Kl noiet retira ele, dita i copera. Una llesca de eol ha an;-t a-

vangant per la finentra de darrera i ara s'enfila per la taula.

- -totser que abnixis una mica la persiana...

Hi va la Fina.

- Així ?

- ':'í, ja esta bé.

Torna a neure i van menjant tots en silenci me-itre l'atmonfera

sembla distendre'e u a ta:.ca. Prou, en tot cas,penque ]>aa!-,ata uns no-

mante ella digui :

- Ja aapa que tenin veins nous ?

- Aqui al costat ?

- sí.
Ele "tirva, que hi vivien, van anar-ee'n a Bn^celona i el pia ha

estat potaer dueo nenadea aense Hogar perqué l'ano yolia cofcrar-ne

dure-centee peanetea, cent queranta mea que no en pagaen el la .

- Aigá de fora ? - pregunta aenee deixar de naate¿;nr, car no ha obli-

dat que l i cal paa^ar per caea del doctor Mercadal.

- ^na castellana. í:s a dir, em pensó que son d'Almeria. Hi he el matr

moni i tres f i l i s , «1 mis petit una nena que deu aer si fa no fa con

en i)anel. Aquest natí han entrat elB mobles, nuatre coaea..• No s£ con

teñen valor de pagar un lloguer tan a l t .

- Potaer e l l té una bona eol.locació.

•* Per l'an¡¡ectef dlric que ís un obrer. A can Mus han dit qae si de

la Telefónica...

- Ela haurem de parlar en caatella ? - pregunta en .Daniel.

La dona considerada :

- Si venen d'Almeria no en deuen aaber paa, de catHla.

- Ja s'hi uniion aoostumant...

- Leo roonges diuen que s'hi ha de parlar senpre, en castella - expli-

ca la Fina.

lin Daniel recorda i
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- A col.Jegi el Juanito Ferris diu que son separatl:jteB.

- Qui, nosaltrea ? - es reárela l'Asnumpoió1.

- Vol dir tote elo catalana que no parlen en cactella quan parien arab

e l i s . KB el filj de^íiotari nou, acueat - explica e l l .

La dona eagunrda en Daniel.

- Es de tona educació parlar-loa la seva liengua.

- Pero jo no en eé ¿aire, de castella - objecta el noi.

- fl'has d'aprendre, dones.

- £e ciar - reflexiona ell - que el mís natural aeria que ells apren-

guesain el cátala. Al capdavall venen a viure aquí.

- I que vol dir, aixb ? No facis cora aquell desgr;:ci*t d'en ^agí,tu,

ara ! Ja veuB cora va acabar tot .

- No, ai Jo , . .

Pero ella el ta l :a , prosegueix :

- No ene fen mal veure per ruqueriis ! Vea que m̂B té parlar d'una

manera que d'una a tra ! I si en csstelia em-> hem d'entendre n i l jo r . . .

Ben mirat d'aixb ea trac'.a, oi ? d'entend-e'a -<. z3 tonba a les dues

criaturee - . Vosaltr^a feu con tuthon.

- A col.iefíi en rene dues, de nenea cestellanes - explica la i'i'ia - .

üón unes antlpatiquefi.

- Per que ?

- Scnpre es burlen cíe noBaltrea perqué parlen d'una manera tan eatra-

nya-

- Doñea ja saps que et toca fer,t 'ho acabo de dir.

La neno,peroFbotcix els 1 avie, té un gest obstinat.

- Jo no el vull ¡-•arlar, el cao talla* Encara c;ue no diguin les nongea •

- l'u faraa el que et manen ! -^ataríera frescos...

- ,SÍ... - comenca la i^ina.

- A callar ! Una mocosa d'onzc any8 i ja yol discutir anb ela grans !

ün e'ha vist, aixb ?

Jill/ obre la boca per dir algur.acosa, pero toma a tancar-lat. rer

que conplicar-ho ? ai comencen a discutir no acabaran nai i ell té a l -

tra feina. El doctor Mercadal ja el deu eepprar.

- i'u, a Teure ai portea aixb. . . - diu, i retira una o ca el piat, on

ja no queda ••••mam enciam.
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Senyora Ribo"

El noi va negar-ho, perb el senyor T-anunt a'ha tornat a queixari

fa anee aetnanea que algu se l i orina cada dia a 1'entrada, sobre un

test on ni ha una marquesa que comenta a decandir-se, i t í el conven-

ciment que nones ho pot fer el repartidor del diar i . Ho abana el fet

que tot va coraengar aproxinacíaoent quan van canviar de noi i que, a:-

gunn dilluna, no hi ha pixarrada» u 'al t rn banda, el mateix senyor Tra-

munt oonfeasa que, tot i haver-ho intentat dues venadea, no ha pogut

sorprendre el repartidor in fraganti.

Aleshoree, qucn l i ' n ;arla per primer cop, ella va eraprendre en

I>anáel :

- lío t 'orinee paa nai a cap entrada ? - va preguntar-li.

ül xicotet va airar-la tot aorprea.

- Jo V No, Benyora !

- Hi a la del eenyor xranunt ?

- No aenyora - repetí el noi.

- Per;ue £n una cosa nolt lletja, sajB ? - feu ella.

- ül, senyorao no ho he fet nai.

La Lluloa opinava que no podia ser, en JJfmiel era un nui obedient

i respectuóa, de fet potser el repartidor m£s dócil que havien tingut

fins aleshorea. 1 formal. Aoudia cada dia puntuaiment a tres quarts

d'une, en aortir deis germana, on eontinuava d'extern, recollia el pa-

per i «ai no e'equivoceva de casa con de vegadre feien els a l t res . La

noia, anb el aeu parlar que sovint ella trobava una «ica pedant i que

potaer en part contribuía a que encara no feotegéa tot i teñir ja ela

aeus vint-i-cinc anya, fina havia afegit :

- Per la aeva edat» trubo que ée forga responsable.

Van conoloure dones que tot plegat era una enutJosa casualitat i

que el noi no tenia ree a veure amb aquel-a nalifeta, coa ella nateixa

eijlicít al eenyor Tranunt que era un bon client, un del? poce bona

cliente que no les havien desertadas en acabar-se la guerra, quan mol-

ta gont que fina aleshores ele havien coaprat aempre ea van pascar a

una do lee aitroa cinc papereries de la ciutat perqué el pobre Mateu,

que aai no havia fet cap mal a ningá, con peí restant era generalaent
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reconegut, va formar part d'aquelia junta de defensa antifeixlata tot

i que ella no ho yolia. Lea coco; Ja estayen pr ou enbollcadea i ni

l'un ni l ' a l t r e , esquerrans conyencuts, no podien aproyar les arbitra-

rietats que en conetien, disculpables potser durnnt els priaero raonenti

de tfeeori, de fermentado, pero imperdonables que.n els anins Ja tenien

tempe d'haver reaccionat prou per a comprendre que tot i 'esforc t tot

aquell iüipuls carnisser que duu l'hone en el fons d 'el l mateix, calla

que fos adregat úniennont contra l'cnenic que lluitaya anb leB arnés

a la ma»

- ^are - l i pregunta la Llulsa - , oi que ja no en queden d'aquella

sobres eomerciale Terds qjie tenien ?

- üls apnisats ?

- Sí.

Ella abandona el taulell i al^a els ul s cap una de les p.restat-

geriea aés altes.

- N'hi ha d'haver, encara... - £a gira al noi que ela ha demanax, el

f i l l d'en Koaella, el plata-i-olles del car*er del Pintor Fortuny - .

üs cor-en molta pressa ?

-• Ho; nolta ,Bolta» no — contesta ell raentre la Llulea passa a nenpat—

xar una dona ¡,ue yol paper de neda.

- Perqué deuen estar una nica enredats 1 te ' l3 buscaríen aquesta tar-

da.. .

- Ja tornaré al TeB¡Jre,doncB; abane, de plegar.

- Alxb.

os deuplaga noyament de taulell , recoapta els periódica dietr i -

buits en cinc paqueta una mica desigualt. que correaponen a leB cinc

rutes que fan elo noio» Galdra que torni a interrogar en Dan: e l . Kl

aenyor Tranunt «'ha preaentat per aegona yegada aquest aat í , encara no

fa tres; qufirtB d'hora, qunn tornayen del nagatzem de fustea( i ha re-

peti t , potaer una mica cbnicament :

- Aque¡it noi continua orinant-ae sobre la marqueoa.

xot i que estava amoinat, ell mateix ha rigut d'aquelia nanera

d'exp•es&ar-ae que podia donar lloc a tants equíyoost o hi hauria do—

nat si a la yila hi hagu^a hagut una marquesa, que no n'hi lluvia cap»

.uesprés, perb, s'ha tornat a enserioair.

- -^stireu-li leu orelleo, perqué si l'arreplego Jo, sera pitjor#

- Jo gairebé estic segura quo no pot ser e l l - ha dit la -"luisa.

- yuitdones ?

- Potner algún altre noi que l i té antipatía i el yol corsproisetre -

ha conteetat la ñola.

- Apa, apa ! - ha fet sinpleaent el aenyor Tramunt.



A ella no 11 ha quedat mes rcaei que prometre que d'una nannra o

altra en trauria l 'entrel lat i que, si era en ^aniel, la cosa no es

repetirla. Potaer no arribara a l'extren de despatxar-lo, reflexiona,

pero un bón ramblatge si que l 'hi donara.

- Vol venir a despatxar.Mare ? - dem.ma la i>lulBa.

% botiga a'ha anat onplint, coa sol paaaar alguna/die? en aquesta

hora, con si la gent es donescin ci ta. Per sort# han anat refent la

clientela 1, ai han perdut cliente Tells, n'han guanyat de nouso No té

reo d'eatrany si es considera que al oapdaTell a6n els n<*s ben proyelt;

de la poblado i els llibretera ais antics¡ la casa Ja data deis teraps

de 1'aTi, qufm Hiudelles era un poblé que no deTia ni arribar ala ala

a i l habitants aentre ara ja en conpta una deu mil i encara é'engran-

delx, si bé mes lentament.

- Toca a Tosté ? - pregunta a la noia que no coneix pero que l i sem-

bla la i ore de oan üabaté.

t i la i la filia van deepatxant senee entre te ni r—se pero 8en:;e p u

presea aparent i airant que ningú no tte'n Taci sense comprar encara

que no tinguin exactanent la mena de genere que Tolien. Si eB tracta

de l l ibres, es preñen la nolestia d'apuntar noaa d'autors i t í tole i

an;38guren que el;3 doaanarano Si aón recentaa pero#i de "^arcelona, els

solen teñir. També elr.¿ queda un bL,n fons deis tenps de la guerra i

d'abana, un fons expurgat perqué a 1'entrada deis felxiBtes Tan proce-

dir a un auto de fe obligatori en tot alio que es refería a l i teratu-

ra aarxiata. Hi ha coaes, perbt que encara leu guarden a CHsa* a ai no

se sap.. . De tota nanera, ara, de llibrea ela en dimanen pocs, tot

d'una la gent «eablen haTcr perdut interés per la lectura i ela dos

aillors corapradors que tenien, en Ibara, l'a^Tocat, i l'Ubinyana, el

director d'un deis bancse Tan haver de deixar la Tila, el peinar nap

a branca i l ' a l t re exlliat , per costig, en algún Indret d'Aragó. No

hi ha dubte que tot ha canTiat forja. Si tot seguei-x bé, pero, aTiat

els caldra una de;>endenta.

Mn porta a'obre anb una aica de Tiolencia i entra un del^ repar-

tidora, en Hoc, oorrent ion sempre, perqué és un noi pie de Titaj i tat ,

coa el aeu pare, un desear-regador de l'agencia que paasa per ser l 'ho-

ae aés for^ut de Hiudelles.

- No t 'no he dlt nal, oi, que no s'entra així ? - el repta la filla-o

Un dia faras nal a algú.

El noi es limito a airar-la anb un petit sonría trapella aentre

ella ea gira a donar-li els peribdico que i i eorr; aponen, elfi de la

rute del KflTal Alt, la aé: llunyana, on, no . ap per que, gairebé tot-

hoB liegelx "El Correo '"atalán".
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- Té. 1 no t 'entretinguis jugant, que despr'a la teva «are em Te a

preguntar on et íaig anar que tornes tan tard a eaaa.

wuan eurt, entren en ^ariete, que rep una empenta del noi, i en

•"aniel que es fa cap un costot per eritar la que l i corresponiakegonB

ela procedimenta equitatius i enjogaeaate d'en Hoe.

- Tu capera't,-Üaniel - l i diu ella auan tota doá a'atansen al aegon

taulell on hi ha lee pilereo de diaria.

^lliura ela que corresponen a en ^ariete 1, uns segona després,

quan entren a la sera regada, tots dos una nica bruts con de eostun,

ele que reparteixon els do o ge man 3 üsteve, alo qu?la Ja «

esta cansada d'adTortit que no els yol yeure anb aquelles mans de tér-

ra que embruten el paper. Hi ha dienta tocats i poyata que es fixen

en tot i el diari el Toilen aense ditades.

r.n acabar, torna a edrecar-oe a en Daniel que sembla una nica in-

comoda per aquell procedir desacogtunat.

- Vtne, tu.

Se l'enduu & la menuda rebotiga on hi ha una taula despatx entre

tot de paquete oenoe desembolicar i unes quintes pre.^Ftgeriee mea on

s 'amunteguen elr> géneros que no caben a ¿ora. Mea Tal parlar-li aquí,

lluny d'orelleo indiscretea. Al cap i a la f i , ai ér, im.ocent, no té

per que «Tergonyir-lo davant de tothon,

- Récordes el que et Taig dir diea enrera ? , . . - comenta.

- No, senyoa - fa el noi.

- Quenalgú e'orinara a l'entíada del aanyor Tranurt...

- Ahf s i , senyora ! No era jo - aeocgura.

ella proseguoix com si no l'hagués nentit.

- ATUÍ ha tornat a queixar-ae i diu que aixb siempre pasea desp.réñ d'hi

fer repartit el d i a r i . . . ¿apera - diu en Teure que eli torna a obrir

la boca - 0 No t'acusa - mnnteix - , perqufe no ho sap, 8i etn tu. Pero

si sempre pasoa en ajueota hora i nones deB que tu fas el bar r i . . . r;ll

no et coneix, no nap cora ets, i ér, natural que ho supoñi.Tothom ho au-

posaria.

- Jo no B6C - protesta en ""aniel - , Üeu fer-ho en ^anelet.

- El BOU f i l l S Tu t 'orinaries a oasn tera ?

r.n -Uaniek aacneja encrgicanent el cap.

- Jo no, pero ell 6a un antipatic.

- .Fer que ?

- Diu que els externs no podrlen anar a col.iegl si el?s no paguea-

8in i que ¿o una caritate lambe pega tots els que pot perqué és una

mica mes gran i a ni un dia peí carrer en Ta ;;rendre 1'aritmética.

- No ho sabias que fos així , pero aixb no TOI dir que a'hagí d'orinar
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a 1'entrada úc. casa ~eva.

- Ho fa perqué es pensin que sóc jo.

- Be... - s'ha quedat una raloa desconcertada; no h via pa8 preíist

rea de oemblant - . Jo l 'únio que TUII éa saber del cert que no ho has

fet tu. Sapo el dis^ust que a'enduria la teva padrina ei dlguesfiins u-

na mentida...

- Jo no B6C - torna en ^aniel 3ense la ra'a lleu vacil . iaeió.

- Ni una sola Tejada ? Mai ? - in3ÍE-,teix ella per mea Begu-etat.

- No, seniora.

- Molt bé, doñea... iota agafar e.i s dlcris, ara.

r.1 eegucix cap a fora, on es queda observant-lo fine que ha drs-

aparegut despréa de saludar coa de costum, i aleahore:: ee mira el .-e-

llotge que asuenyala ja la una, recull la perxa d'un racó* i surt a

abaixar una mica la porta per tal d'indicar que la botiga ja £s tanca-

da, raentre la seva fi l ia despar.xa el darrer client, en »Í0í-,ep "aura,

un xicot que fa vereos i sempre conpra molteo qu r t i l leo i , de tant en

tant, algún l l ibre itifimiÉa d'editorialn inidentificables, títolB eatranyi

que a Kiudelles no deu eoíiÍ3Íxe» ningú mea

yuan torna a entnar, la f i l io fa i

- Mira que diu en aaura... Ara escriu una novel.la.

- Tot just he comen9at - puntualitaa ej xicot, mod^st -„ Una cosa una

mica especial.

També ho son elñ oeus versos, si m¿3 no elr, tres que fina are ha

publleat al oetnanari local i que a ella no van acabar d'a&rartar-Ii

perqué no ele va saber entendre. La Lluisa opina que sí jue eón bons

i , en oonjunt, aempre m-.ra d'afalagar el xicot» Potser l i agrada i , a l

capdavall, no seria cap mal partit f a casa se va t nen una doloe.ríei i ,

com la naT,eixa Llulaa, 6s f i l l únic. . . Gent potser una raioa maasa

d'efifíléeia, pero ell senbln diferent, de vecartes diu cosen que donen

a entendre que penea d'una altra manera.

yuan se'n va anb el seu plee de quartil ies, pero, no en ]arien,la

conversa torna naturalment cap en Daniel.

*- tta dit que no, oi ? - pregunta la Llulaa tot sortint del taulelJ.

- Sembla que podria ser el mateix f i l l del senyor rramunt. t:a veu que

algun cop a'han barallat i que es teñen antipatía.

La noia pasea al deopatxet, on es treu la bata fosca que es posa

per deopatxar i ln penja al ganxo que hi ha darrera una pr(;RtHt/^eria.

- Ja podria ser. Ara que ho diu. . . ttecorda aqaeli dia que se'n va en-

dur una revista infantil sense dir reo ? ftn penao que és de la pell

del diable.

- Potser s í . Ualdria dir-li-ho - fa elia, incomoda - . tíi molt conví,
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ec moleata.

Lfi noia 8'estira la mitja de la dreta, allarga la cama per a com-

probar que quería recta, allisa una arrugúete amb la na.

- Si un ho fa el : , no podem PBB perraetre que se le carregui en •"aniel.

- No, aixo no.

- Ja 11 ho diré jo, Ei torna.

rero no torna i qunn el Tcuen a n..u, al/tap/le cinc dies, ¿B per

casualitat, qu; r. ell se n'anava al nagatzem i ella Tenia de caor,, ja

una mica tard, perqué la botiga l'obre la noia i ella e'encarrega de

la compra a la plaga i de delxar les coaeo a punt peí diñar* De tota

manara, a primera hora de feina aai no n'hi ha gaire, lee coses de pa-

pereria no son de primera neceeaitat.

Van trobar-se cara a cara, sota ele pono3 del carrer a jor, i e—

lia va aturar-ee eepontanianent.

-S *ha tornat a repetir, allb, senyor Tramunt ?

- No...

- Em va asf;egurar que no era e l l . . .

- No a'ha tornat a repetir, pero abans d'ahir al Tespre e'hi ya en-

brutar aigú. ÍJo se' qul pot eer.

- üí era al vespre, aixo descarta en -^aniel.

—Suposo nue sí• M 'agradarla de aaber qui éa aquest f111 de».. Perdo-

ni , eenyora Kibó - e'excusa senee hayer conpie+.ali la frase - , pero ja

compren con m'amoina, eixb. Sóc un ht-me net, jo.

Lenprée, quan la contV a la seya f i l i a , aquesta frase les fáu

rlure totea dues« i«a noia, peí restant, aproya que no 11 haguéa dit

res de ler sospites d'en Daniel, ja que va opilar, coa el la, que dea

del moment que el repartidor quedeva lliure de culpes elles podien

rentar-se lee mans del que e'esdeyenia a l'entrnda i a la marquesa

del senyor Tramu; t t per bon client que fot;.

- M'alegro que no aigui ei l - va afegir la l lulsa, referint-se al

noi -» L'AB8umici6 l i ho hauria fet pagar car. Una novena a la Verge

no la hl estalvia - broneja.

Totes dues sentien uha magra simpatía per Ja dona perqué la t ro-

baven maesa •n̂ nprfíihiirtiM autoritaria amb 1 'home i elft f i l i s , cosa que no

ele podia haver paa¡at denapercebuda vivint com vivien sota de casa

Bcva tot i nue e}ler¡ al pi3 ben poques hores hi passaven . Al veBpre,

en tancar l 'entablinent, encara a'hi auedaven a ordnar-ho tot per l'en-

dema, cones al qual solía dedicar-se ella mentre la noia felá la í e i -

na de doapatx indispensable, enllestia les comandes o poseva els ri&nm

llibree ai dia, car la Llulaa s'havia convertit, en aquei.t aspeóte,

enuna per roña tan meticulosa com en Mateu, molt mee que ella que,aen.8e
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la f i l i a , eempre hauria anat endarr'erida» Pela, per Iqbotiga. fírygran

part ers obra sera ;ue el negoci hagués re^untat tan bé e^/periode di-

f íc i l de l'acabaacm de la guerra i BOYî t es d ia que no a'hi hnvia

d'amoinar, oi no ee cabuya; la vida Bemp̂ e se la guanyaria i»per tant,

en a:uest aentit d'home no en necesoitava cap. Hi havia altres aspec-

tos, naturalnientt aspeotee mes hunans que treaven un problema a des-

grat que ni l'una ni l ' a l t r a no en parles^in. :ndevinavíi en ia noia

una natAraieoa fogoaa Bota una aparenga ordinarianent plecida a deapit

d'elgunes inpaciencies que ella delxava passar en ailenci i eoriprenia

molt bé tota vegada que haurien eetat les cevee mateixes s i , Yint-i-

cino anye enrera, no a 'hagués inaridat. Tempa enlla havia tingut la

mitja esperonga que podien arribar a l l igar alguna ooaa anb en °arlea,

el gerne de la dona d'en Rooselló, un xicot trenpat que nones tenia el

defeete de dur-li rteu anyst pero al capdavall tot ra reduir-se a una

serie d'^ecaramusseB per una i al tra banda i ara Ja feia ais neaOB

que el noi e^a fora, a monteada, on L.embJa que lft havien bfert un ckr

rec important en una empresa de zia©HÍiéjnauamin regeneració de gomes.

A la noia, pero, l i semblaTa, potser l i i'eir, encara mea peija

l'Kusebi Sana, l'encarregat de la botiga de noTetata del aenyor ; ' l ta-

fulla, o cap de dependente con eolia dir e l l per treure importancia a

lee aeves funcione, pero elccitot, que Ja tenia també el. eeua trenta-

doe o trenta-tres anya, no B'adonara d'aqueila marcada pre-illeorió',

potser m ŝ accentuada que en el *aa del noi üaura, que ella l i na-

nife-'tava quan acudia a l'establiment a pagar lea a»>i:-.cripcio;<B del

peribelie i de lea tres reTÍ3tes que l i servien o a eompar sobres i

paper de carta per eecriure ala don germana ,ue tenia a Mexi«( on de

TcgadeB parlaTB Tagacient d' anar tot i que el!a ee tavn negura que nal

no es mouria de 'iuriellea perqué d'esperit arenturer no en tenia ni

genn ni nica. En canTi ponsela quelcom mee enrédatele al fjeu ireure, un

bon ñe^tit de t'humor i una certa oapacitat d ironia que aorint dea-

eoncertnva els oeun interlocutors, com aquell dia, potaer una aetaa-

na míe encierant, nuan coincidí a la botiga ainb el sanyor Tramunt que

TOIJa un paper ra t l la t d'una rualitat que en aquell raoment no tenien

i torna a aortir l'aKBuapte de la marquesa que ja no havia eofert oap

mis ruixada incoóYenicmt pero havia estat víetima d'un altre atac

mee solid, Com que a la l l ibrer ia no hi havia ningú mes ^«1 xicot

oenistia al canvi de paraules arab un eyguord encuriosit, la i^lulsa

l i hoponta to t .

- I diou que Ja fa r.em,,e quo aixb dftra ?

- Una bona mesada - especifico el tienyor irainunt.

- I la marquesa no s'ha nort ?
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- No cal airioinar-s'hi, dones - va í'er ell anb tota serioaitat - • Pot-

sor l 'h i va bé - . I en veure la cara inexpresaive del aenyor l'raraunt a-

fegí - De tant en tant a lea plantes Ja ele convé", ittia mica d'ado*.

Tota van riure, lluvat d 'e l l , que no reia mai de IBÍ; aeves sorti-

*ee, pero l'arao del nagatzem de fusta semblava denconcertat,

- Si ho mirera ¿'aquesta nanera... - comenta.

- No n'hi ha d'altra - afirma l'Euaebi Sana amb la raateixa grsvetat

que sempre ua deixava en el dubte cte s4 creia verament/el que fna rteia,

- I la foftotf que ? - ataca el senyor Tranunt, una mica molEs*,.

- Ja compre:LC que ^s un problema - reflexiona el xicot,pero no oferí

cap solacio - . Es con si tinguéasiu un pou mort a l'entrada, natural-

ment.

A la Llulsa aquelüo converr.a 11 feia tanta gracia que va '.aver de

r e t i a r - s e al deapatxet per die^inular1 ler, seves ganes de riure que

podien ofendre el senyor Tranunt, pero ella no troba la cosa tan di-

vertida qunn ei nom d'en Daniel torna a relocionar-ee anb el cas,car

l'honc digué" que el aeu f i l l , en danelet» creia haver vist aortir el

noi de l'eacala» Aleshores, áe ciar, e3 va veure obligado a explic;r7

l i que les acusaoiona, per bé que vagues en tot;-; doa casos, eren m<5-

tuea, pero tot seguit va adona -oe que havla fet mal fet pernue el ee-

nyor Tramunt nega cíe ria que el aeu f i l l foa capac d'aquelia raalifeta.

- Es un noi una mica entremaliat, aixb s i , té raolta vi ta i i ta t i ea

comprén»Perb de mentidos no en diu i una cosa d'aque^tea, per perjudi-

car un amic, Ja eé" que no la faria mai.

Hauria pogut fer-li observar que d'anics els doa noig no ho -ren

i qU': difícilmrnt ho podien ¿sser donades l l i ra difervnoieK fí< condi-

cié social, molt más ecuaaden peí fet que l'un era extern i l 'axtre

aseiatia pagant al nateix c o l . e g i . A Riudelles tothnm nabia que sen-

pre hi havia ha^ut una mica de rlvali tat entre uns i altrea i que a-

quesaa rlvali tat romania conntant a través de les generaciona, con ei

a'horetéa de pares a f i l i s , Al capdavall, he-etaven la situado* Tot

aixb el senyor Trsmunt ho hauria trobat impertinent i , per tant, néa

valia callar-s'ho si no el volien vertiré» Más oportá seria tornar a

cridsr 1'atenciÓ del noi en termes mía energics que anterio-ment.

La oeva f i l ia no era de la mateixa opinió, aquest cop,i fins van

diecutir-se una mica, al verpre, quon havien abaixat del tot la porta

i feinejaven per dina.

- Tot aixb Ja comenca a Ler ridícui, mâ e ! - fóu ella, impacient - •

Ja ha viat com sMo ha pres en Sons, quan ho hem coníat.
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- Ee ciar, poteer noaaltrea faciera el natei;-., al no foa el noatre

client•

- Pero no veu que a en Daniel no el poden renyor» seuae eBt -T'-ne se-

gures ? Si no ¿s e l l , raes avi at 11 donaríen una excusa perqué ho faoi

en alguna altra ocasió".

- I si el oenyor Tranunt acaba cansant-se'n i porta la seva oubacrip^

oió a can -olins o a la iaula Vida» que ?

- Tindria nolt poca-solta - dlgué la f i l i a .

- Poca-oolta o no. Aqueat horca ens deixa un grapat de milers de pea-

setes cada any...

- No ée culpa d'en Daniel.

- Qué volé dir, que no é*s culpa d'en Daniel ?

- Que no $a culpa eeva que el aenyor Traraunt Bigui un client inpor-

tant.

illa va reptar-la i

- No comencis a parlar con en Sane, a*a,tu 1

Tot d'u.ia, el aeutit de 1'humor de l'encerregat de l'Altafulla ja

no l i • smblnva tan evidcnt i per aixb havia aixecat naBsa la veu.

- No cridi, que la deften sentir del carrer.

ubeí, naturalnent. c i tenia diferencies arab la f i l ia , íosíiin de

l'ordre que fosain, ningú no n'havia de fer res, Deaprés, era veritat

¡ue tot alió no valla una enrabiada.

- Una oosa o a l t ra cal Ter, pero - va dir .

Inenperadament, la ñola fou del seu parer.

- Aixb BÍ - . I aleshoren dona la soluciá mé;: ^enzilla - e 61 canvia-

rem de ruta i lleptoa,

Fino oiás tard, quan ja eren a casa, no Be l i va acur.ir que la

eolució e^a faloe; totes dues veg;:deo que algd e'havla eabrutat en la

marquesa del senyor Tranunt, ho féu en ñores que no eren de reparti-

ment. No va volé- dir rec, de tota manera» i l 'endeía, quan van pre-

sentar- se ele nois, retingu' en Jeniej. i el gran deis gerntns -"steve

i va explicar-lOB :

- DtiB de dema tu faias la ruta d'en -^aniel i tu la cíe 1'Alberto A-

vui IRS feu toter, duec plegats i us ensen, eu l ' . n a l ' a l t r e on heu de

ríeixar ole., diarie.

Í:1 gran dele r.strve oecibla una mica ectranyet pero no va poaar-

hi objeoclone(potaer perqué 3a feia m̂ s temps que repartía i mig any

enrera, en deixar-loa un altru noi, se l i asr.igna la a va ruta fina

que van subotituir-io t pero en -"aniel normóla :

- 'arera mis tard.

- Ja ho diré a la teva nare, que aval t'entretindraB méB.
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Jín ciar que hauria do donar alguna explicado a 1'Assunpció', re-

flexiona aleshores, pero caní de cnaa la Iduísa la deaacomellk que

parí6s deis veritableo notius.

- Escordi el que l i va:g dir dr la novena - féu-. i , mentre no es de-

moatrl el contrari, áo innooent. Si vol, hi ¡ujo Jo.

- No, la igual.

La porta la hi va ob'ir la Fina que devia haver acabat cíe plegar

de can r i lora t , el fotbgraf amb el qual trebaliava des ríe fein uns

quants neoo^ i que la neceositava mes que res per no deixar i 'eatudi

senoe ningú quar. aortia a fer reportatgea de noces, eonuniona i festes

per l 'ootil» i'el ref-tnnt, de banda de vea¿)re l'Aaaum^ció la felá anar

a repáa a l'acadgmia perqué la preparaoió de lea aonges no l'havia de¿

xacia tan sati3feta cora devia esperar.

- No hi £s, la teva mare ?

- HÍ, sanyora - digué la noiota polidament - . Vol pascar ?

- K3 un monent.

- Kntri, perb.

ni nom l i anava bé, va reflexionar el la; eru una ñola tota fine-

ta i educada, i'otser no gaire bonica, perqué, tenia la ma-eixa boca

de la s' va mare, un si e"¡; no 6a bíí'ia, pero el sonría era eirpatic.

- Vaig a buecer-la.

Va sentir-Ja cridar pie endino i uns momento després va eortir

l'>3í]um:ci6 acib un davantal on ea velen unes quintes l lanties recente.

- Senyora fíibo... r,ntri.

- No, que taobé he d 'anar a diñar. Konét; volia d i r - l i qutj no a 'ostra—

nyi ai en -"aniel ve mes tard, avuii -ii'hem canviat d̂  ruta i a ÜIÍR ha

de fer la seva per enoenyar-^a a l ' a l t r e noi.

-Uui ee n'ha tina ¡:, en Koc ?

- No, no ae n'ha anat ningiS. L'he canviat anb un di;ls noi:; Ü8t*'"e...

^a dona va eaguardor-la anb un inlci de desconfi^nga.

- Alguna queixa ? Ha fet alguna cosa, en Daniel ?

- No, no. . . - digué ella - . De vegadea ja els canviem, aixf qup,n

n'hi ha slgun que falta perqué en poea ríalaIt o d. que Bia, sempi-e

diaposem d'un«ltre que el pot suplir.

- Ah, Ja entcnc ! Mentre n'catiguin contentes.. .

- ¿ í , és un bon noi, i serapre puntual.

- Ho ha de eer - féu la dona - • l/hem enaenyat a aer-ho.

•barrera seu os va obrir la porta i entra en Joaep( una mica xa-

fatp p rque aquest envellia nolt de pressa. En cosa ae dos a tren any»

l i havlen emblonquit el3 cabella0 Kl3 cabella que l i quedaven, car la

coroneta ja era calba 1 les temple.-) tanbé es veicn forga deaguarnides.
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- Ah, hola, senyora Rib6 !

- Ja ne n'aneva - digué" ella - . Mo pujat a dir a la seva muller que ei

•"aniel vindrh mét. tard - repLtí.

- Ja ci'ho ha di t . l/he trobat peí carrer anb el nol de l'-^stcve i

m'ho ha d i t .

- Ja ho saben, doñea... DI oap greu si aíxo OIG ha de retardar el di-

ñar, pero noraéa 6z avui.

- No s 'anolnl - féu en Josep - . No torno a entrar íins a ler t res , jo

- De tota r.anera, dis¡ensin.

ienia moments d'una oboequioeitat exceotiiva, va haver de rec:onei-

xer qui-n baixava cap al seu pia» Kl pitjor era qua solien nanifeatar-B'

rúan d'una manera o a l t ra se sentía culpable. Ara, d'haver raentlt quan

la dona l i pregunta ai eotaven totalment contenta» perqué podia haver-

se estalvlat allí) de dir que era un bon noio Ho ho sabia, BÍ ho era.

Ho semblava, aixb a i , pero ara, arab tot alio de i'entrada del aenyor

T raraunt...

La noia era a le culna, on havia poaat l 'aigua a bullir per cou-

re la Bemola que a'hevien anat aooatunant a neniar caía migdia per en-

l l e s t i r méñ de preesa0 Ue fet, nones ele dlur.enges i diee de featn men

javen com cal. KIS a?.tree dieo, lo botiga els obligaía a inprovisar.

Si acebaven llogant una dependonta, com darrerp.rcent havisn di t , 3a ac-

ria difeicnt» ella podría pansar-se mea estoneafe casa0 i'er/ioriencar,

pero, más valdría una noi to ;Jove ,algú con la íina; no ele caldria

pagar-la tant. rotaer la mnteiza Fina, ben n i r í t ; a cal fotogiaf no

a'ni OBtpria gaire teniJS perqué a l l í no ni havia cap perspectiva de

miHorar» Übrlr i tancar la porta, donar hora qup.n en í'ilonat no hl

era . . .

Ho va dir a la Idulea quan ja eren a taula i ene- toven elB bia-

teca que, con cíe coatun, eren/ma ia: ce dura, potear perqut» no deixaven

T-epo¡ ar com calla la carn. La noia considera :

- rrou... ¿a eixerida.

- La boca, la desfigura una mica...

Pero ho havia mal interpretar i la filia aciarí :

- V411 ciir espavilada. Que té , ara, catorze anye ?

- Sí; si no eln ha fet, deu eat.-ir ppr fer-lon.

La Llulna mantefía ene-gicanent el tro^cet de bistec que tenia a

ln boca.

- L'altre veopre la veig veure que feia oanĵ ibonada a b el noi deis

Boixeda... •"!• la seva mere ho pap, no l i agracara.

- lis inolt jove. . . - conenga ella, pero no acaba per-ue tot d'una re-

cordava que ale quince anys ella Ja va teñir el priner xicot, no sen-
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se alguna escandalera de la seva nare, aobretot aquell ve^pre que algú

va teñir el mal aoudit ce dir- l i que 1'havien vietí¡ al riu, a tocar

de-la Tentadora pública on. en aquella hora no hi havia ningú.

- Ara torna en Daniel - diu la -"luida.

Pujava les escales corrent, anb aqque_'la aglii.tat admirable de

la infancia, potaer una nica engulnerat a desgrat de tot per la nitja

hora de r turd que duia sobre l 'horari de eootua, i en arribar dalt pi~

oa fort, emb la na, perqué el timbre no l 'ut i l i tsava mai, ja ho tenia

oboervat, probablement perqué era un d'aquesto dispositius vells, meca-

nice,que mes que dringar ronquen.

- ÍJÍ ho podem dir - fa la -^lulaa, i qua;i ella l'caguardn incomprensi-

va aíe^ei.-: - . Vulü dir aixb de ia l'ina...

- Pee at l ' es t iu , naturslnent.

A la tardor, perb, llura plana ja havien canviat, i per más d'un

fflotiu. Per comentar, aquelles atenciona o afilaos que la noia tenia

ar.b el nol ^aura no havien eotat debadea, car al juliol tota dos s'a-

ooa turnaren a sortir plega e i poc iesprée la Llulsa l i coniesaa que

featejaven. i tot havia vingut d'un dia que van coincidir al trene cani

de -karcelona, on la nois annva aran, aci*- cun abana havien i'et ella o

ruóme que aempre havien trobat avantatjáa servar un contacte personal

anb lee cases que ela provelea. h'll '.aiabé hi anava oovintt eig. i per

motlue del negoci del seu pare sigui per qüe»tions per-ao:!8ls9 tota ve- ,

gada qu. qu^h va coneixer-lo X>4 ella s'adoná que lea aerea preteticlon»!

Uteroriee e en mén neriosos que no havia cregut; deis aeus dies d'ea- j

tudiant, car havia comen^at la carrera de lletres aen^e acabar-la, con-!

servave algunes amistats a través de les qu&.ls interttava d'entablir

rciacions anb d'altrea eocriptors i , aobretot, editore, ara ja/%ñ vis-

tea a una possible publicado de poenies, sin6 de cara a intereaaar a l -

gú en la ginjhrh*m« novel.la óo que havia pariat i que avan^ava tan r&pi-

damen̂  que a primera d'agost ja la tenia enllestida.

JXirent tres hores, la -¡-luíea i eil van teñir ocasió de pablar com

ene? ra no ho havien fet mai al poblé, ella devia l lulr-se, perqué no

podia negar-ae que era uno noia intei,ligent i que qunn volia sabia dir

coses oportunos, 1 en deixar el tren ja havien convingut, com la noia

va contnr-li m.éa endavant, que a la torda es trobarien. >;11 va dur—la

a una tertulia l i terar ia , on peí restant, 8i B'havia de fiar ae les re-

tieenciee de la noia,poc oao eis en van fer, al cupdavall ni l'un ni

l ' a l t r e no eren nlngú i de xicota que eccrivien o intf.ntaven d'escriu-
re n'hi havia molts. Vnn passar taabé plegats el dia fiegüent, mentre

ella, a desgnat dalttelegrama que la Llulsa va enviar-li, e£¡ aorfí-nia j

Preguntant-ae que podia havor-ae esdevin^ut que obligues la f i l ia a i
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al ar^ar la owva eotadu s la capital, i l ' a l t re ves;re van tornar a

^iudellea, encara ae tronc.

Quan va 8Bsabenta"-sc'n, aleaho:vs que l lur fertoig ja era avan-

<,nt, va pregnntar-se míe de quatre cope ei tot havia eatat tan innoceni

con Ir; n--ia pretenia, pero no va voler entrar en detalla ni eabrina-

nents pernue la ijluísa ja era prou gran per saber que en feia i , a

míe, fos el que fos que hagueaoin fet, tot aenbava que e'acabaria al

peu de l ' a l ta r a dcgpit de IB mica de resiotencin que oferi<m ele ^au-

r« en veure que los intenciono de llur f i i l c-en aerióse'.

*iíi hi conptavo, anb aqucr.ta resistencia, üls "aura, al seu veure,

eren unes perdones excél.lenta pero encara forca esíerei'dea per tot el

que hnvia paocat durtint la guerra, de la quai van aon i r sense tí&ny

personal tot i éa. er católico notoria i el vell un home de la Higa

que abf̂ ris fino i tot havia nangonejat una nica a 1'ejuntaraent, pero

no scniíe que en cofriasin llurs interesaos. Van perdre los qustre fin-

ques que tenien en nanc do nitf^er i les van recobrar en nolt mal estat (

aixb oen^e dir ren de 1'eatabliment on el pare del noi, ofífc en la ae-

va dignit?:tt va negnr-ae a contini ar en quolitat d'oficial pa^tlaaer

tot i algunee an naces que; a la fi 1'aconsellaren de traclladar-ee a

•̂ íircej-ona anb lo fanílie, on se sabia que havien viacut en un piset de]

c s ro r Tnlencia i ell acnba per col.locar-ee al departa ent d hiíienda

de la Generalitat netitre el f i l ] , calia reconeixer-ho, i poteer aixo

contribuí a oue no ee*ls fes víctineo áv represalles, complis anb el

eeu deure i , en eer cridat, s'incorporíi a l'iíxércit Jopuisr.

Ara el] o, amb la velieaa i ls:s contrarietats: sofertes, hevien a-

nat aecentuant llur connervaduricne que encara reforfa el cecenent tía

2 B germana d'en Josep anb un funcionar! de la comisaria ele la Vi venda

de (rirona, on el natrimoni va viure abanr de traslladar-ae poc deeprés

a Ijndridp l'honopnb un carree anSleg al que tenia a le ciutat del Tero

Es ciar que en-riccanent parlant, a e l l s ( ala :ibó( no el¡? podien re-

t-oure ree, o ben poca cosa, aempre hurlen estat gent d'esauerra, aixo

al , pero nai no havien molestot ningú i el pobre nateu fine i tot a'ha-

via eoforcat, en la mesura de la oeva lir.i$adn inf 'uencia» a evitar que

d'altres nolostearin faníliea con la deis °aura quo no tenien sobre la

conaciencie altre pecat que pert^mye»* a la dreta, poeneir alguna for-

tuna i aer poc eonecients de la realitat del non en que vivien. De fet,

els "SBUB" e'havien portat forca mes bé" anb els uaura que elo d'"ellaM

amb en "oteu. i*ero no els n'havia pas cíe fer rea ronsabies, aobretot

d-s nel moment que, acabada la guerra, el vell waura semblavEt haver pej

dut tot in.erbe per ln política cié a o raenyu active i havía dini t i t , al
era valida l'expresaió, del eeu lloc, raodeíít, entre les forcea vivea de
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la localitat. Aquest era el detall!, que a e la l i podía ix-r aii:i|-atica

la familia, com a olla ele podia atansar ala Kibó que ara totes duea,

ello i la noia, aâ  ietissin a niana, coaa que abana haurin semblat im-

penaable» Tero els temps eren elr, tempe i , tenlnt catablinent, ela ca-

lla adaptar-ae ni que non^s fos un mínim.

i/e tota nanera, l'opoaició dls ¿aura era di aceta cor. calla «ape-

rar de pereonea poc donaden a extrem ames i actitudB violentes que poc

a'haurien avin¿;ut amb llur amor de l'or-dre i , en conjunt, va lircitar-

ae a una ocrXc de r¡ flcxíons al noi que tingué la bona surtida d'invl-

tar-los a cercar-li per tot el pcble una altra noia ele Interesaos in-

t e l . :ectu¡:lc de la quel fouain tan propaga deis aeus con els de la

Lluiaa, un conceite que va afalafíar-la meo a ella que a la noia,pero

que elí¡ parea, peí que aecbla, van rebat-e feut-li observar que no era

pae Inj-rescindible que -38 caa^e anb una xicota de KiudelJ.es perqué el

món era gran i pie de femellos. Aleshorea ei noi va dir-loa que no o-

bliüeBcln 1'inaprRCioble avantatge d'haver-Ia co.'.e^uda tota la vida

yel detall, ben digne de coneideració ;>er a ella que ja havien vitst

fugir lluny la f i l ia , que anb aqueil ciatrinuni a'asaeguraven la aeva

{ira Inatiil.lacio defitaitiva a la vida, prop d 'e l is , ja que no a l ' o -

brador tic la botiga.

u'aixb, |fl̂ 9> no ae'n podien Catranyar. La L-,ulsa 1 ella no ho van

Baber fine que el festeijj ¿'enea:-lia, pero ais ftmmm pares ja els ho

hnvia dit mí:; d'una vegada qu, el negoci no ei. continuaria perqué mai

no ¿i havia agradat i no veia per quins motiue es ll igaria a una tradi-

ci6 que tot Just remuntava a due.; generacions, oar el priner dolcer de

la familia fou el pare del vell . jfin si fons, devia trobar poc COEIPHti-

bie aquella profeaeió a: b l'excercicl üe la poesía tot i que un alt poe

ta del pala que ell admirava for^a, en líoix, con, aginava prou felicraent

toteo duea activitats . Potser era una oort, reflexiona irónica, que

ele vella ¿¿aura ignoressin Inexistencia del poeta de ^arrlá, perqué

probablEnett haArlen provat de íer valdré i'argument i , a aquest, el

noi no ni haurla pogut replicar.

La papereria l i interessava mea i d.. bon comengarr.ent, dea que en-

tre ©lis formalitaaren les relacione, Ja va dir a la l^ulea que, si

ella no s'hi oposava, pennava ocupar-se'n tot 1 que eslava disposat a

continuar ajudant r l seu Boa pare a l'obrador lea vlgíiiea de lea fea-

tea grana i eolemnitats particularment lleminere». Aixb, tot i que a

principia de tardor ela vells encara no havien cedit, feia desaoonee-

llable úe Hogar una dependenta que, si el xicot a'incorporava a l 'ea-

tabllnent, resulta ria sobrara•

iros cora fos, en aqueil aonent a l'Aaourapció tampoc no haurien
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voigut demanar-li que ele cedís la i-'ina perqué tot d'una Iva relación»

amb elís entadants de sobre e'havien tornat una m oa tibante, sense que

d'ai tra banda les duen farallies acabeasin de renyir. Mentre el festelg

de ]a Jjlulsa s'lniciava i a poc a poc guanyava terreny fina a fer pre-

veure un desenllac fel ic , l'asaumpte de la marqueaa a havia anat des-

envolupant amb derivacions iiaprevirtea o, ei mea no, forca enutjopee,

car éesprés de tres setraanes pasnades senae novetat, e'gú ve. tornar a

erabrutar-ee a 1 'entra dp del senyor Traraunt 1 1 'endenfe , i per aixo se 'a

van assabentar ellee aquesta vedada, en Daniel va presentar-se a la

l l ibr r r ia raolt tard, quan ja anaven a tancar, anb un gran p>et a la ba-

ta 1 u.-'B nafra al front que, explica, l i havia fet en ^aneíet, amb el

qual va barallar-se a la aortida de col.legl i que t«3b¿ havia rebut

de valent tota vegada que el noi no tingué" iinconvenient a confeesar

que va deixar-li el naa con un tonaquet i fina l i obrí lleuge1ament

una celia. Que es devien haver ateconat con salvat^es, es podia veure

per 1'arpéete del noi( el qaal e"• la va enviar directanent a oaBa Be-

va sense deixar-lo Bortir a repartir els diar is .

Amb aixb, natural?ient, l'Assunjció va barrejnr-ee per priñera ve-

gada en 1*aíer i aque 11 mateix migdia, quan dinaven, baixa al pie anb

la inte^ció d'acabar de completar lee expiieacione que el noi s'haria

vist obligat a donar-li de mala gana. Entre el a i la -^lulsa l i no van

coníar tot , no els quedava m5e remei, 1 la dona, per la aeva banda,

el a digué que, aegonn en iteniel, la boralla lqfcerca el a>i Traraunt

que va acusar-io davant de tote d'haver-ae enbrutat a la marquera la

nit abane, cosa evidentment falae perqué el xicotít ja no havia tornat

a sort ir de oa:a quan plega do col«legí# a Ice cinc, hora de aortida

deis externa que a la tarda nomos feien duea horea.

L'Aseum; cifi, que tenia iapulaos bel.Íleosos, amenaca que Hniria

a veure el senyor Tranunt i l i domeñarla cometes de la co.'-ducta del

Beu f i l l que s'atrevía a pegar en Daniel itespréa de oagar-oe a la mar-

quesa de casa £3eva, com va expresaar aenr.e cap eufemisne. ílo ho va fer,

pero, i ele 'i'ramutt, per la^4eva banda, tanpoc no exigiren expllcaciona

«e cap mena» do manere que 1'aseumpte a'hauria pogut donar per acabat

si cinc o sla die¡; dooprés la dona d'en Moixarda no haguáa acu- i t a la

l l ibreria a preguntar qui íeia la ruta de casa aeva perqué, ja era la

regona vegada qu¡: algú se l i enabrutava a les escaiea 1 una velna a la

^ual en qyelxa 11 havia dít que va veure sort i r el repartidor de can

Ribo, un noi que ella/(Ton eiiia pejv.ue era nova al poblé.

l»a dona, que tanbé era una nica agresriva, volia anar a veure

l'Assumició, pero ella va saber convencer-}.* que deix^s la cOBa a les

-eves nana i l i va prometre que no tornarla a repetir-ae. Alxb l ' ob l i -
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gava a encarr •>—se do nou anb en -"arrel, i aquest cop es mostra mít se-

vera.

- Es molta casualitat, JJaniel - va d i r - l i quan ell negíi haver-ho fet

i así-egura tretze que tretze que tot era raalvolencí* del noi íranunt-;

en wañelet mai no ha repartlt diaria.

Ell va quedar-fie un noment silencios, cora si i'argument foe maesa

fort per eontradir-lo, pwro era un noi de recursos i aleshores se 11

acudí :

- Fotser no ho fa olí , po-todr ho fe fer per un altre repartidor. Sem-

pre té dinere, en nanrlc?t..o

l»es inplicacions eren Elores. Iíi havia, ben oert, una manr.-ra de

sert i r de dubtes, i era cridar o anar a veure la velna aquella amb el

noi per ue 1'identifiquen, per^ l i repugnava una nica aqueat procedi-

ment quetper poe que badea, ecnbaria convertint aquella criaturada en

una qllestió pública, con va convenir el m¡l íjaura de banda de veepre,

quan en parlaren en acudir a l l a la botiga n carear lo noia per fer el

tonit) de oostum abenr de sopar.

- La coea ér nés senzilla -ue no 3en^la( pero. Mo cal fer-hi interve-

nir la dona. A jutjar pnr la renpoata d'en Daniel, no se l i ha acudlt

aixb d'un pos:ible careig. Déme, qunn vingui a recol'Jir elf; diaris, dl-

guau-li alrapienent que eapereu la velna perqué identiiffiqui e3 culpable

i feu-loa queda*- tots cinc una entona., Algú altre reaccionark.

Ho van fer, Pero no va caldre fer-los quedar to ts , car en Daniel,

que fou el priner d'acudir, tot seguit que va sentir-le, anb una gran

presencia d'en'e^it élguépue nonér par;riava a avisar-lea que avui nl> po-

dria repartir jper^ue la sevf> pedrinR no es trobava be" i l i havia dena-

na t que en sortir d'eotndi to^n^s diréctnnent a cssf; jn repartirla a

la tarda.

Wo el va poder reteñir, perqué g'ercapa cor un coct.

- Uonce s í , ÍB ell ! - exc'J nna la filJa que mal no ho havia cregut.

Potrer s í , pero la soguretat absoluta no la tindr; en r,ai; dos díe«

deaprís algú va tornar a einbrutar-se a la narquena ara moribunda dele

Tromunt, i aquest cop el van sorprendre : era 1'r.stfve gran, el quel,

plorant, va confessar que en ^anelet l i havi:- ilnmfe donat una pesaeta

pernue ho fes, pero Jura que era la prinera vegada.

A en Daniel era inútil de tornar a oirtaKiHSS»ii«mn interrogar-lo* A

partir de la seva aortida escalada ja no s'havia pre:ientat aés a la bo-

ñiga 1 quan ella puja al pis de dolt a preguntar que panpava, 1'AnEmrap-

ció va conteatar-li :

- MÍG tard hauria baixat a d i r - l i que ja no víndra m's perqué en oo-

°ep ha decidit que no vol que continuii repartint dinris.
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X'excusa e a débil; el pobre Joaep era poc mes que un ZBTO a 1'os

querrá. Ptrb no ho va voler discutir.

- Seguraraant qur en -"antel l i ha contat les coses a la seva nsnera -

ve dir el f i l l Saura aquella n i t .

- ])eu ser aixo — reflexiona ella - . rero m'eatranya, en una dona tan

desconfiada con l'Assumpcifi..•

- treci.ianent, én prou desconfiada per decidí r-se a favor de la fami-

lia quan les coses son dubtooe¿;» terque ¿a no' t poaalble que eoapiti

el que deu eer la veritat xai OOQ jo la veig, o sia nue tot ho va co-

mentar en Uaniel i que en "anelet íranúnt ho ha profieguit per acabar

de conprometre'1. oenbla una bona deducció, oi ?

- Genial ! - va riure la Lluloa.

íos COK fosf l 'únic abí-olutanent segur era que l'Aaaurr.ció havia

mentit i que no tenia ni la tíelicadesa d'anegar-ho; üeu diee descrea

en ""aniel tornava a repartir diaria, només que ara per la Jaula Vidal,

l ' a l t r a l l ibretera-
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Daniel

Era al riu anb en Koo, en Joan Dura i en Joaep Tornell qunn va

veure en Jeronl de can nuda, l'hone de la Agencia, que tornava gai-e-

bí corrent peí canl que vo^-ejava el Bajnal Gran, con elDs en de^en d'a-

quolla "aconada on l 'aigua s'aprofuidia en un neandre lent dins la len-

titud ja proverbáal del eurs poc abundant que ala oe caoa seva no ele

aprariava de vfluro'l sovintejar perqué la padrina era poruga i sempre es

temía un accident tot 1 que el dar-er que hi va haver es rerauntava, per

confetisi<5 de la raateixa dona, a quan e3.1a acabnva de casar-ae« Ara a

l 'ent iu, pmro, taíp. bo d'aprofitar el;- diumenges al natí per fer una

oapbuspada anb d'altrcs ñola nía sortosos, rué ^audínn d'una ra ca néa

de l l ib r r ta t i no tehien fanllles tan apreririves.

Va seguir un nonen t anb la vi sta la ¿UigniíiPia figure t a un xic ge perú

da d'en Jeroni i neda oap al cnnt^e del corrent on hi havia un baño da

sorra en el qu 1 es reposa anb l'algua fin:i p la cintura m^ntre en Jo-

eep ''ornell ea quei-xatra que en 1-oc el volia ofegar; 11 havla subje»tat

el peu i tractava d'arron,-egar-lo cap al fona en una de leo seves bro-

mea penados i inprurientn que a e l l , pernonalment, II íf en de^itjar no

haver-lo trobat qftan acudí a"( baeaal anb eln altree don, car la eeva a-

mistat anb en MOC era relativa i , en conjunt, nís aviat procurava evl-

tar - lo . Kra massa ronuer i nal parlat, con el aeu pa^e que r<e cada tres

Pamuleo en dein duce que feien naoruixír.

•.¡uan torna e nedar féu per nanera d'aliunyar-se'n i , anb en Joan

^ura, va anar renuntant el cure de l'aigua finn on lo riba nmamolmnasa

B'endlnanva en el riu entre tot de plantea de boga que ara dre^aven ABUB

llure imnensoe oigars en l ' a i re ardent i caníoner del nat í . Hée anl a,

ja fora del riu, en una bniísos que ?1 proiongaven i que de veí;ade B rquan

la rinada augmentova anb les piugee de l'hivorn, s'lnunciaven, a'es te-

nia una gran elepa de jones cap al 3 quala va enfilar-se en Joan que era

«olt afeccio.iat a maetegar-ne les arrela.

- No en vols, tu ? - va preguntor-li.

- No gé con t'agrad^n.

- refresquen - digué ol noi.

Torna a atansar-se a l'aigua i tots dos es van quedar ss;:eguts al

^arge, anb les canes penjant, mostrant els calyotets anb que es banya-
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ven, perqué de calces de bany nomos en tenia en Jonep, i encara no e-

ren sevea, sino del seu fiema que Ja era oiasr.a gran per baixar al riu.

- Si sGopre í'os estiu i diunenge... - comenta l'amic.

- Va8 al cine, aquertu tarda ?

- Ho en fan cap d'apta.

En Josep pujava nedant desesperadanent, perj^eguit per en Roe, perl

va aconseguir d'avancar-lo sobre el narge i arranca a correr cap ale

jones.

- Ja t 'agafaré, no et pensis ! - crida l ' a ' t r e .

- Que elf? pansa, a aquesto ? - pregunta en Joan.

rs va arronzar d'eBpatlÜes 1 va mou'-e els peus en l'aigua que

s ana eixararlant en tot de petites onedea fino o- el corrunt se leB

enduia.

- I tu, que fas; ? - digné aleshorea en Joan.

- Aqueeta tarda ? ^auré de eort lr amb el paclrl Llorenc, aupuso* Pot-

ner sortiren tota•

- El He -^BrceJona ?

- '"í. Jp fein dos snys que no ha vi a vingut i ea riiied^ fina diraarte o

c'imecree. ])euren anar a panfieig; aqib ai«b del dol,a cpfla no et deixen

fer res.

]-'altre aeí'er.tí greument, pondera :

- I'PTO Ja fa cinc o ai? nesos que ^B va norir, la teva avia.

- No era la meve avia, eino la mare d'en Joaep, el padrí.

- Je ho sé, hone.

- També havia de venir en rrancesc, el meu ftema, saps ?

- E-í...

- Pero tenia angines, diu el padrí líloreng. Potaer vindrá mea enda-

vant.

^errera d'ella van es;;etecar les bardieses i tota dos van girar-

ae perqué an Roe, s i l i agafava aquest acudit, no el» arTepleguéa de

sorpresa. i"erb en aquell moment el noi ja s'havia irii.obilitaat i amb

el dit aanenyalava caraí enlJa.

- Els civils ! e va dir .

Van aixecar-se tota don i on quedaren tanbé mirant els tres hornea

d 'uniforme que avangaven cap al basaal, aeguits per en Jeroni de can

Ruda que, petit cora era i anbajuelües carnes curtee que tenia, gairebé

es veia obligat a correr,

-íi'o deuen pas venir per nt)3altres, oi ? - mig pregunta en Joan.

- Per que ? - digué en Koc - . No hem fet pas res,

- No sé si ens poden banyar en calgotetn.. .

- Míe val que ens veñtim - fáu en Joaep.



-7o-

- Vola dir ? Baixen a 1 aígua.

- Que sou pomos» noie ! - es queixa en >:oc.

Els civi ls s'atíinaaven, pero no semblaven ni-ar-loa ni feian cap

gest en llur dlrecció. Ün d 'e l l s , que aleehorea van veure que er-a el

caporal, fina e'atura un monent perqué en Jeroni el pogués aconseguir

i l i pregunta alguna CORR, L'hord va moure eln br-aqos, l iaras c-n ela

d'un sirai.

- -Fo en poeo a 1 'aiguo - féu en Joan.

Kn Roe, Bempre ardit , no l i ' n féu cap i comenta j

- T'inaginee, tan tapato i anb coll i tot anb aquesta calor ?

- Hi están acontumats.

- ÍAiren cap al nanet bianc - observa e l l . - Que rieu pasear ?

El peti t esoamot â era a tocar fiel ^assal Gran i , en Bilencí,

tote eomprovaren que patrava ce llarg, sense que cap deln quatre honeB

serabláR ni tan eols adonar-se de llur presencia.

- Jo hi vnig - decidí en Soc tot d'una.

- Ün ?

Pero el xicot, per la riba, ja corola cap a l 'al 'tre extren de bao-

sal , on havien deixat la roba sota els doe albers 30vene*B» encara una

plan^ona que gaireb^ no feion orabra. Ell vacil.lít, va esguardar cel

enlaire, per aproe ar la poaició del sol, pero encera era aviat.

- Jo també - digué".

üls altres dos van aeguir-lo i tots trea comencaren a 8altar en-

tre ela raatollB i d a códols no Bempre rodona que ela ferien ele peus»

rcn Roe, a tocar delB arbrea, ja B'navia tret els calcotets xopa d 'a i-

gua i ara, d'ee^uena a el ls , eo posava elr. pantalone. No l i a^radava

que el veieesin totalment nu perr̂ Ue tenia un sexe priraet i reduit que,

si haguéa eetat un a l t re , l i hauria valgut mes d'una burla déla com-

panya i fins d 'ei l nateix que tenia prou motius d'enorguliir-ae i , a

la aeva manera, no deixava de fer-ho quan baixaven al r iu. -"-rocurava,

perb, no exhibí -ae naaoa perqué aabia que era pecat i no podía obli-

dar a uella vegada que la s.:va padrina el va sor: rendre davant del mi-

ra l l , on efwontemplava, i l'anena^a de tal ' .ar-1'hi absna de deixar-Io

acnee eo¡.ar i tres; diee aeguits cense postres, per no parlar de la con-

festtió suplementaria que va hover de I'er anb en monsen "alvá, el qual

va moBtrnr-se forca oever i 11 otziba un seraó quiiomtítric anb abundanti

re.'erencíon a l ' iníern on elo culpables de conscupicencia, va dirf te-

dien castiga particuiarment punosos* r.3 ciar que havia ha^ut de confes-

8ar quelcom nán que un acte d'exhibición! me; dos dies en.-era, en ^ar-

l^te 11 havia mostrot per que podia servir a l i b . . .

íio era L>BB el moaent de pensar-hi, ara. Jils altrea ja s'havien
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vestit i ell es vo QH: eure a térra a corda^-se les espardenyea abans

fl' seguir-los cap al caní, darrera el. CÍVÜE: i en Jeroni que, en e-

ieote, tombaven cap ai naset blanc, una casa de canp modesta per!) reía

tivamcnt nova i blanquejada on no vivía ningú perqué ela Kura, els pa-

gesos que n'eren els araos, així con de la finca plantada d'ametljera,

van renunciar a traslladar-s 'hl per un notiu o eltre i continuaven do-

micilíate al poblé, al carrer de ironent.

Ara l 'edifici semblava espetegar Bota el sol, mes intene i l 'u-

minós que mal oontra le: párete que ferien la vista» Tot d'insectos

cantaven entre el rootoll i ana^ata entre les garbea de les finques

vei'nes, d'on la collite encara no havia eatat retirada cap a ICH eres

Una liagosta, groesa i torrada, salto ala seuft peus, pero gairebé" no

va fixar-e'hi, atent ais moviments deis civils que en deixar el camí

es deaplegaven i, ur^ior cada bancal, vagara; nt prote^its pele arbree,

avangaven en direcció al mas, en Jeroni funmn porugsnent refugiat dar-

rera lea eapatlleo ampies del caporal que repoaava la ma siobre la piB-

tola encara enfundada.

ülls van aturar-se indecisos al narge de la fincap pero despréa,

¡;enee una paraula, en ríoc ela invita a proseguir anb el aeu exemple i

tote quntre,en filera india, progressaren arran d 'ane t le rs , cara eis

civi ls . El roL.toll oruixia eota liurs ; eus i les branques, baixes i

oarrecadee de fruit, elr fregaven els cabelle xttps i despentinats=

Aleshoree, el caporal va girar-se. No sembla gaire florares de veu-

r e ' l s , pero anb la ma féu un gcat energic i gairebé" amno;ador perqué

a'atureasin, tot i que en aquell moment ja s'havlen repl'gat sota un

arbre corpulen i brencut d'on aasistiren tot se¿;uit a les maniobren

de !e civils .

Jíls dos números a'endinoaren fina a tocar de la construceió, con-

ver{iren a freo de l'angle prop del que. ni havia la portalada , de fu¿

ta nanfiicea, i van separar-ae novament, un cap a cada coatat, fins que

les párete GJs amagaren de la vista. El caporal, ;er la seva banda, va

descriare un anple aérele que deixava tota una renglera d'ar¡otllern

entre ell i la casa i va aturar-se finalraent darrera uns eebarzers que

oreixien a la riba, d'on fita el maset. Aquest cop, en Jeroni no i 'ha-

via seguit i e l l s , darrera en Koc que va prendre la iniciativa con de

o atún, a'hi anaren atanuant en un progrés lent i cent vegades inter-

ronput quan ele nemblova que 1̂ caporal, visible des d'on eren, desvia-

va l'esgunrd en llur direcció, jsn Jeroni, perb, va re^rocedir una mi-

ca i ( en el precia moment que eis dos núneros tornaven a sortir de

darrera la casa, ae l i van reunir sota la riba, on l'hore s'as egué.
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- Qué passa, Jeroni ? - pregunta en Roe mentre es culivüva al seu da-

vant» Alcshorea ja feia cotona que tota quatre havien compres que dina

la casa hi devia haver a-igú que ele oivils miraven de aorp^endre. Wo

ho :;enblava, jero. Tot era tancat i barrat fina on podien adonar-se.

- L'alcalde - va dir 1'hone. Se*l vela intranquil, preocupat, i no

ooatava de capir que l i feia poca gracia trobar-se on e^en.

- L'alcalde ? van repetir el a, inconprenniua.

i-ero el caporal ja hsvia ebandonat el seu observatori i , anb els

CÍVÜB que procedíen de la casa, a'a'.anaatia a la riba on feinn rot l ia-

na entorn del nagee. Va mira^-103 severan nt 1 ele pfría anb una veu

contingudaí baixa, cota de qui tero aixecar la liebre abans d'hora.

- Que hi féu, vosaltres, a;;uÉ B $ va preguntar-los en castellao

Van fltar en Koc» el portantveu, perb el xicotet tampoc no digué"

res. x.1 oaporal féu :

- Kreu Tosaltres qun nedaveu al rlu, oi ?

- Sí, aenyor.

- Dones apa, fora d'aquf,, Uap a capa*
van redreca^-se de male gana i el vell de can Kuda els imita.

- Vóe, no - digué el caporal, pero tot seguit rectifica - . x.8¡<ereu-

vo a al cainí.

Hablen que nomío es refe-ia a l'hone, pero van voler interpretsr-

ho en eentit col«lectiu i en arribar al capdavall de la finca van atu-

rar-se tote. Mi havia uni.s pedrés al r̂ arge de mes anunt i e'hl van as-

seure sense perdre de vista la caoa.

r-la civila eonferenciaven on eln havien deixat i al cap d'uns se-

gons un d 'el ls a'aJIunya cap a la banda de darrera del naf¡et mentre

1'altre i el caporal s'ádrelaven a la porta• Tots doe númeTos duien el

fusoll a la ma, perojllur superior enoarn no s'havia tret la pistola de

la funda.

- Quin alcaidv: ? - torna e l l , de car: al Jeroni que s'hnvia re¡enjat

en uno soca.

¿•erb en aqueil momant el caporal Ja parlava. Una mica distanciat

iie la porta» al peu de la qual a'havia quedat el c iv i l , crida amb a

testa reclrecuda cap a lo finentra i

- üura ! Sabem que aou aquí* Sortiu en $ait nom de la l i e i !

Hi va haver un silenci. Adhuc eln gr i l l s que es rascaven el ven-

are entre el ros t olí van cnllar, icipreesionats per la re asonancia defLa

veu.

- Em £!ent4u, rjura ? - torna el caporal - . No us poden escapar, la casa

's rodejada.

" Que ha íet ? - pregunta en Jo»ep.
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Kl Vf11 va mirar-lo incxpreasivament.

- Durant el tempe roig va sor alcaide - digué.

Tota van enunudir, impreasionats, fina que el i pregunta amb un f i l

de veu :

- I que hl fa, aquí ?

-l'retoia el sol - digué el vell .

- Ün ?

- Anuí - , Ara oemblava haver-ee-li deslligat la llengua i explica - .

üra ajagut darrera les bardim'es que hi ha a l ' a l t ra banda de oasa i

«Jornia. l/he conegut de seguida •

sn Roe deixa caure una pedreta que soepenava amb la ma.

- Jj'heu denunciat ?

La veu del caporal tornava a aixocar-se :

- -fer darrera vegada, üura. Si no aor'.iu esbotzarem la porta» Saben

que eou aquí.

Va conté t a r - l i el mateix ailenci i el caporal torna a atarujar-se

a la porta que examina amb el c iv i l . Fina i tot van provar-la amb l'ea-

patlüa i eleahorca el civil va dir algutt coaa oentre aicava l'arma, pe-

ro el caporal va moure el cap, parla a la aeva vegada 1, deixant el «ei

aubordinat de facci6 on era, retrocedí cap a elle tot fent-loe senyals

que1 B 'atanseasin. Ka referia ánicament a l'hone, car va mig cridar :

- Encara BOU aquí, vosaltroa ? - com BÍ no els haguíe Titos tota l'ea-

tona - . yue no ho hagi fle repetir* ^ap a casa, i al trot !

A en Jeroni de can tuda el va reteñir mentre s'allunyaven,perb

l]ur conversa fou breu i una segone desprás l'hone corría carrera úáma

d'ells que van esperar-lo abana d'arrihar a 1'altura del ^asaaj Gran,

r-n Roe, aenee pensar—8 hi t pregunta :

- wue Uñ volia ?

El vfill mornola, con o^oguís el f i l d'una protesta anterior i

- Ja m'he comprones naosa i tot !

I va continuar camí enlla, seguit per la colla que va entrar anb

ell al poblé i va acompanyar-l! o fina al carrer de i^onent, on l'hoiie,

remugent, es fiea a 1'entrada de can r.ura» r,n Joan hi va caure primer i

- KIB ve a bu ac ar pe rq ue obrin e 1 na t¡et !

- JO hl vaig ! - fíu en KOC.

JSII vacil.lao La curioaltat l'empenyia a acsist l r ais eadeveni-

ments que onaven a teñir l loc t pero $a era tard, ara, 1 la aeva padri-

na exigía puntualitat. A Ifl fi va oht^r per quedar-se, perb deBprés,

quan en H;;ria ¿ura aortí anb l'hone 1 tote dos a'encaminaren novament

al riu, norato va seguir-iog fins al *as:elg de -̂ aiXj on digue :

- Jo me'n torno.
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'•,n Josep Tornell, que també aemblava indecía, a'atura a la seva

vegada.

- x j o . . .

KIB altrea,perb, man gairebé" ni els en van íer cas, perqué alee-

hores la oolla ja havia augracntat amb dos noia del carrer Fonent i un

altre que pujava peí pa.'jaeig quan ells hí de^embocsven,, Van veure

con tots plegats o'allunyaven i seguidanent van pujar peí carrer de $

lea ures, cosa que féu comentar a en Josep :

- Haurien de viure aquí, no et aerabla Y

yero e l l penoava en una al tro cooa i l'expresaa en veu alta i

- yue l i deuran íer ?

- Poteer ej. mataran...

-Voló dir ? Ja fa c.eu anys que no n'hi ha, de guerra.

- Het - replica en Josep 'íornell que en tenia un née que ell.

- Set, doñea. No el poden matar, deapréa de tant de teraps.

- Podrn fer el que vulguin.

- Aixb ai.

A caaat perb, va resultar que opinaven diferentnent;quon ls ho

va preguntar deaprés d'haver contat els eadeveninenta d'anue'l matí, la

Padrina va declarar :

- ^ai no han matat nlngú. Jilo pooen a la presó i prou<, No que no es

mereixin un bon eacarnent, de tota manera !

Kl padrí ^loreny, que acabava de tornar de fer el vermut al bar

anb el padrl Joseptva voler ;aber :

- Wui ^a, aquect ?
- Un que va uer del Conite de Milíciee Antifeixiatefi i deapráa el van

fer alcalde. Tothom PB penoava que ae n'hovia onat i a casa aeva així

ho d'-ien.

- I 0'ha paeeat tots aqunsts anys en una barraca ? - va estranyar-ae

ei/padrí Lloreng.

- No és una barraca, ainó una 3enyora caaa que van aerbar preciaa-

ment durant Ja guerra. Per alguna coaa era déla qui manaven.

- Es nolt de tempe, perqué ningú no se n'adonéa* Potser aquest hone

8'ha equivocat.

- Kl Jeroni ? No ée fáci l . Ara s'ha fet moit vell i ha fcalxat forca,

perb mía de quatre vegades ae leo havien picades, anb l'Kura... A can

Ruda sempre han eetat carlina i ai no els vanjtocar rea devia ser perqie

"iai no han tingut gran cosa*

- Així i tot , hi pot haver hagut un error - ins is t í el padrl ijlorenc.

1, de moraent, ele eadeveniDente semblaven voler donar-li la raó(

°8r aquell ciateix veepre, quan la noticia ja s'havia eacaopat per tota
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la vila, va saber-se que al noset no l 'h i híivien trobat. No hi havlen

trobat ningá. Sembla que en Haria ja va asnegu ar-ho des de bon conen-

Sament ale civils» que el naeet era deshabitat, pero ella van obligar-

lo a obrlr eense que l'hone els exigís cap mam manament judicial, cosa

que Ja era una bona indicado que tenia la consciencia tranquil.la,

e'opinava. EID uniformaos, s'explicava, havien pent-trat en la casa i

eooorcoliaren detingudanent totes les habitacionsJL dependencies eenae

trobar eenyal d'ocupació aeguida i recent. No hi havia cap noble, ni

peoea de roba, ni puntes de cigarreta tot i que ae sabia ;ue l'lflura

fumavs o havia fumat anys enrera. L'únic indici, si aixi volie inter-

pretar-ae, eren les eopordenyes de. cobertes ais peus de la pal'1.upa,

pero en "aria va pretendre que eren aeven i quan les hi feren empro-

var va resultar que s í , que l i anaven bé. rilant molt prim, també" po-

di«i esaer un indici la palia mes aviat prensada, con si algú hi hagué"s

doitmít no feia molt, un detall que 1* Jíura petit atribuí al fet que,

quan acudía a treballar a la finca, aoiia fer-hi la migdiada* Així i

to t , tus'X Tan endur a la caserba i algú asoegura que s'hi hwvia pas-

eat ben bé dues horee, perb s'ignorava quln pra el resultat de l ' inter-

rogatori al qual ningtf no dubtava que devia haver estat eotraée; en

sortir , l'home B'havin adregat directanent a casa i Ja no en torna a

sot t i r . L'endena tan; oc no se'1 va veure, taimen-, con si fos ell . 'ama-

gat.

Aviat van comentar a correr tot de rumors lantasionoa i el dilluns

a migdia, quan se'n tornava a caaa a diñar, e l l nateix va poder sentir

que en un rotl let Aíonee reunita davnnt la farnacia es d^ia que al ma-

set els üura hi havien fet construir un pou del qual no havien eabut

trobar l'entrada cío c ivi ls . Va aturnr-ae a escoltar, darrera el se-

nyor (Jriset, el fanaaoííutitf, que feia :

- Ningú no hi pot viure, en un pou.

- rotser ío un cup - digué algú aitre.

- Ni en un cup, horae !

- Ee que no hi devia viure - fáu el senyor Carreu, l'amo rie la saba-

teria - . Li devia servir per casos extremo, com el tí'ahir.

- Aixb en¿- ho podria dir d noragúee que va fer la casa - augeerí

el senyor Aleu, el rellotger - . K'll ho ha de !)gber,si hi ha pog o no

n'hi ha. 0 cupo El que sigui.

El eenyor Griset reflexiona :

- No ís veroelinil que un hone es aooi set anys en una casa "ue és a

tocar dala vila sense que ningu no s'ho hafji olorat nai» Bí l i calla

monjar, per exemple...

- L'hi devien dur de caoa neva.••
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- Es ciar, si hi era. rero ai sembré se ' ls hagué~ vist anar a ia fin-

ca arab nenjar, hfiurien cridat l 'atenció.

- No s 'hi fixen, la gent, en ftlxb ! - preVjngué el cenyor °arreu - .

Els pageaoe agafen el narró i ningú noykap si hi duen diñar per dos o

per oinc. . .

- Si l'hegués descobert algú al t re , no sé, encara potiier m'ho creu#

ria, pero que eigui precisament en Jeroni de can Kuda.,. - opina el

senyor Griset redreyant-se una mica sobre les puntee déla peuBt amb

lea zians a la butxaca - . Veu roiga a tot arreu, aqueat. KS uns fixa-

ció.

Aixb darrer no ho va engendre, pero ho retingué i en acribar a

casa £ou la primera cosa a que as rei'erí•

- Diu que el «íeroni té una fixaciÓ f

- yuina fixació ? - pregunte, el padrl Josep.

- Ho ha dit el eenyor Criset. Diu que veu roiga a tct arreu. . .

- Con que encara en queden ! - conemta la padrina que sortia de la

cuina a parar taula perqué la Jrina encara no havia arribat.

- I que^a ? - féu e l l .

Va contester-li el padrí Lloren? :

- Deu voler dir que hi te una mania.

- Mee valdría que en preocupar de les ;¡even, de mani< B, aqueet ! - di-

gué la padrina - o Tothom, llnvat de la srva muller, sap que ée un era-

paita-faldilleQ.

- la vida dele pobles té aixo d 'agrá, ¡-ble... - conentá el padri L-, o-

renc, una mica earcastic •

- Volñ dir que a Ico ciutata graas no paaaa vi nateix 1

- Poteer no tant.

Ell va adreca'-se ap.a porta, on acabaven de trucar* Era la íina,

que tanbé" dula noticies» Ella aenpre en sabia, perqué ara trebaiJava a

l'agentia de mecanbgrafa i t a néB,oovint la feien sort ir a cobrar fac-

turt:B. rarlava dones anb noita gent i , peí restant, B'havia anat tor-

nant un;- mica xafardera» ve boner a primerea, deolara :

- Diu que el perse^ueixen.

JSll va veure que la seva mare 3a tenia la boca o->ertat probsble-

ment per preguntar-li per que venia tan ta^d, car ja felá nit^8 n°ra

que hauria d'haver sortit de la feinao *aturalnent que senpre tenia

l'excuoa de leB facturen, tota vegada que Marajim» hi havia d ien to que

la féien esperar, pero el l no lgnornva, oom la padrina, qu•: darreraneni

en Predpric Mora l'anava a buscar a l'hora de plegar i l'acompan;;ava

fins ata plaga.

- A l ' tura , vols dir ? - pregunta el pare.
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- til. A oan Coniae, ele de la fuc tc ia , deien que la guardia civil ha

organitsat una batuda.

- Bona hora ! - féu la dona - . Ja te terapn d'haver arribat a >"'ranga !

- Deuen hover donat 1'alerta. r?,l senyor Comn estava segur que i 'aga-

farien.

- ± gossoo també en teñen 1 - pregunta mannanent el ;-ndrí Lloren^.

- Gosane ?

la sovs germana, pero, 1'havia entee perfectnn nt .

- Es ciar, qub hao de dir» tu ? - diguó.

El padrl i^lo-enc era roig, recordé ell arab un petit estremiraent a

la pel l . A oasa no hi al.ludicn gaire aovint, pero de venadea,quan es-

crlvia, alguna comentario e^en inevitables i la seva geroana no podia

et3tar-se tic comentar .

- Anueat no canviarn raai.

El darrer cop que féu una apreciado d'aqueitea, la ?inn digué" :

- No tote ele roigg efin dolentg.

- I tu» que sapB t — la contradi la eova roare ag'esaivament•

- tíl senyor Uenia diu que va ser oficial dursnt la guerra i t's d'al]í>

míe considerat anb tothocio I aixb que va estar a la prea6.

- A la presó ?

EB veu que no ho nobia; el senyor ])énia, 1 'encíirre^at de 1 'agen-

cia des que es jubila el que en fein obans, no era de ia local i tat ,

a la qu.il van traslladar-lo aleshoreB úéa de la sucursal on tenia un

lloc d'escrivent.

- Ell mátela ho diu, no se n'amaga paa0 'i'otfs n'eatera molt contente.

jsl padrí Joaep, que cada dia el des concertó va mea f perqué no ra-

bia mal oom respondria, digué» corroborant la f i l ia :

- * tot arreu hi ha de tot .

La dona l i ho deixa paanar, probablenent perqué no tenia prou

elenents de Judici sobre el senyor «*iwi*iih» i^nia, el quel d'altra part

assistia normalment a ñisca, una pedra cíe toe que solia inclinar les

seves simpaties. Arab el germa, perb, l i calia fer forgosaraent una ex-

cepció i ee 'n denentenia anb expresa i ons o ora aquella :

- KS ciar, que has de dir, tu ?

una mica despectivos i que no imr.iutaven pas l'hone, el qual ara

reflexiona :

-Si després de r-et anye d'haver-se acabat la guerra i nom¿a^er;ue un

xinplet qualsevol ha tingut l 'acudit de fer una denuncia, ee raobilit-

zen lee forcee per a detenir un home que va aer alcalde aleahore; f ¿B

que 3-eti coGen no raarxen COD c a l . . .

Ella, perb, el va interrogare :
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- ^ue et sembla, doñea, que oís haurien de dí-'ixar t r a n u l l s peirqué

pugueasin organitzar una altrn revolució ? No en facis rlure !

- i que vols que or^enitai un desgraciat nue enerra a'anagavn, des-

préa de tanta anys ? Ks poc cari tat iu, aixb, noia,

- r.1 aenyor Co: me tanté" ha dit que ns va portar be* t que na l . . . -comen

ca la fina.

La srva mare va naltar :

- guln a l t re , aqueat ! Setnpre ha volgut eatnr bé anb tothora, pero a

l ' inrev 'a . «¿uant la guerra, nonís aoapirava perqué e->tresp*in eln nacio-

nalB i ara volcirle que tornessln a nonar els cinunisteR» MeI no esta

contt.nt !

- Potser aleshores no oabia ben bé ce que patria va - féu el padrí hlo-

ren? anb Borna.

JEII observa que el padr̂ ÍToeep callava i denprés el va veure anar-

se'H a la cuina mentre le >ina eo ficava el geu dornitori a t^eure'a

les mit^ea que la seva mare 11 felá dur a desgrat úc la calor i el ves-

t i f de carrer que aubctitula per una bata de percala.

- Amb tu no acaba ríen mal ! - eopira la padrina A8t-un¡jci6 - . Mis va]

que t'aeüeguls a taula* Tu, JJaniel, a veUre si et reiites.

La conversa,pero,no ers acabada, perqua durant el diñar va repro-

duir-ee qut n la Pina record^a que amb la no i a de can r.ures, la f i l ia

d'en María, hi havia anat a l 'acr denla, Ja fe lo don anya, aleshoTt;8 que

ap-enia mecanegraia monftre trebalJavo a can J'ilomat.

- . í , de pretencions aerapre n'han tin^ut - fou ej. coraentari de ).o pa-

drina -» Total per acabar anant al oamp... si seu oncle Ja ho era així ,

també", ¡tolt eaberut, cora aquel! bona pe^a que teníen sota, el Magi de

la Plora» £l que no entenc 6s que la dona d'en María, la xereseta, 8'iija

gi avingut a raantenir-lo durant tant de tempa.

- ÍIo pagava pas ello - recorda el padrí Jonep -»Ies trea 6 quatre fia-

quee que teñen eren d 'e l l , de l'Kura gran; en M«rih nom'a tenia la del

maoet 1 íins després de la guerra...

- Així 1 tot T Amb el gesiva -;ue éa aquella dona ! . . . l/haurlee de vcu-

re comprar, eárnbla r:ue tot l i dolgui. ^i l'a^afen, estío aegura que os

traura un pee de sobre.

- No sé, ja veuren... - féu el padrí Jo£-ep vaganent.

Jío ho van v^ure fina el divendrea, quan 1'Inte res sobre 3.'eapunpte

Ja comencava a cedlr»potíjer perqu* el dinecres hi havia hagut un aulci-

di a la pobiaoió, el de la jove de cal ílano que va tirar-ee al pas del

tran i fou enterrada practicament S'anagat, sense toce de campana ni mis

Bes de difunta tot i que la familia era católica practícant» Va dir-ee

que patio d'un mal inguarible, pero no faltaren veus que insinuaren
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dcoavinericee conjugáis que, fossin o no cortes, foren oblidadea rapi-

dament quan aquella nit va comentar a correr la noticia que ela encep-

tios s'hnvicn equivoirat una vedada neB, car la guardia civil havia re-

trobat la pista del fugitiu i , deapréo de fer-hi moldes voltee, acaba

al aateíz indret on tot havla conengat i al naset blanc.

A poc a poc es van anar nabent detalla, aobretot per boca d'un

altre pages, en üalifardeu per mal nom, el qual a'ensopega a passar

fin prop de la caac a darrerec hores de la tarda i va haver d'eacapar-

se per no trobar-se entre tíoa foca, ja que el fugitiu dirp^fava dea

d'unfi finestra i lo guardia civil er, va veure obligada a defenaar-ae

i repel . l i r l'agressifia Heaultava de tota manera una mica estrany que

de trets no n'hagu^s scnt.it ningú a deapit de la proximitat del niaBet

a les casen que jo vorejaven el r iu, i tothon sabia qU' els raausers

o6n sorolloeos, Aixb, peí que sembla* no desconcerté pas cíe moraent el
ualifarcieu que insis t í en la seva versió, nom¿t! desraentida un parell

ne dien mév. ta-d, que.n ja l'havien ci tat a la caserna t O E ^ H H &
/aAiSC9B*effEBCtBaeQB9K ,̂ car de trets no n ni havia hagut, 1 Hura no

dispoiava de cap arme i el civlle, cora va contar posteriorment un delí

«jTn»ftf>M»wmwntnm quatre números que havíen preo part en l'operaci^, van 13

mitar-Be a eecnler el cobert baix de la banda de darrera del naa perqui

en níiria no wra a casa ni el pogueren trobar enlloc i la seva dona va

pretendre que les clouo no les tenia,

Eli va imaginar-ne que devla haver-ae ropetit aquel a encena del

diumcnge, quan el caporal el orida perqñe sojrtís, i que 1'hone simple-

ment devia negar-s'hi o donar la callada per rrsposta, coea que els o-

bliga a esbotzar la porta de darrera, con vn poder veure el diunenge

eegftent, qu n hi acudí anb en Joan Dura i en Joeep Tornell, aqueat oop

afortunadanent eenne en Rocf i van poder reseguir tota la casa que s'ha

via 4uet^s^ bsdada con van deixar-le els c i vi IB en sor t i r per la porta

de davant que van obrir per la banda de dins, el no la va obrir el ma-

teix üura que en devia teñir la clau.

Li hauria agradat de veure*1 emmaniliat aquella nit que, ja tard,

van dur-lo a la preofi, un localet que ocupava els baixoa de i'ajunta-

mentía peu pía, perb aleshores, quan el padrí Jowep torna anb la notí-

oia, aquest cop segura, el l ja era a casa i la dona no el deixa, sortir

perqué per molt que aprovía la detenció trobava me era de mol1, mal ga*

guet fer-ne un espeotacle, con gairebé va ser segons la riña que fou

mee afortunada, car en aquell nomrnt era a cercar la 1 et, d'on no va

tornar fine a don quarts cié deu anb el pot buit; raentre badava, la .Pau-

la Hetera l'havia acabada tota i a i ' a l t re l le ter ia on ana después tam-

poc no els en quedava ni gota. Aixb va motivar que les explicacions de-
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talladf:s no lnr referís fíns decires, en havent so;at, nuan eln anins

ja s'havlen tranquil . i i tsat uno nica i ella havia enlleatit el» píate

que la seva mare l i féu fregar, tot i que gairebé no ho feie mai en a-

tenció que treballava. Avui, pero, venia a ésser una mena de cgstig

per haver anat a ftwwyiñiw^«mw xafardexar a la plaga» on oonta que s'ha—

v3a reunit un grapat de cent i que encera n'hi acudien quan l'home des-

emboca peí carrer deis renitente entre ele doa guardies neguits peí ca-

poralp ja u< e3a altres dos Tan sepa^yr-ne'n al ^asseig de Baix i e'a-

drogaren directament a la caserna.» L'ajutzil era a la porta dp cajLa vi-

la, amb ler, claus, i l'Eura hi avenga sense vacil.lacione i anb la vis-

ta a l ta , p- rque no senblnva avergonyit per bé que tampoc no se'J. veia

desafiador, cosa que al capdavall no havia eatat mai cora digué" el padr:

Josep, imnediatam. nt contradit per la seva dona que «enpre i i havia tr<

bat una arrogancia ce mala l l e i , con a tota la familia, afe^l, i va

dir-ho amb tanta seguretat que ell c, mig pregunta quin comentar! hl

hauria fet l'oncle Lloreng si encara hogués eatnt ar-b e l le , pero se

n'havia anat el di^ous arab d tren de prinora hora de 3a tarda que venii

ton retardat que ell no poguá ¿.uedar-se a espcrfsr-lo; entrava a treba-

l iar a lea quntre i l'home na^eix l i reconana que no hi faJten per cul-

po eeva.

Í*OB qû  na fos perb la seva actitud en aque:i noment que t avessa

entre la multitud, de 1' ura preteaanent ar-ogant 3a n o e n restava mit

nanibiía res 1 'en de na, quan eli el va poder veure darrera lea reixes del

calabós que l i feia de presó provisional abans de t.-aHlladar-io a Tar-

ragona, Ell hi pa^fa al matí, no solo per curiositat, sino perue a-

quell era el camí obligat quan s'adre.ava al t rebali . L'hone, alesho-

r a, a dot̂  quarts de nou,potoer encara dornia, el cas 6B que no era vi-

aible, perb a la una, quan plega i repetí el camí a la inversa, oap a

casa, a la plaga hi havia potner una dotzena de persones, la mejoria de

nes, que miraven en direcei6 a les reixes, totes una mica distants, con

al la proxlmitat anb el pretes criminal fos periljosa. Va atura -se, na

turalment, i fita el rostre barbut i cris/p
:amb ela ulls Injeotnts de

aang, com si l i hagués tocat una soleliada o hagués plorat, deixa re-

l l icar l'esguard peí aeu damunt arab una exprésalo buida i absent <]ue

feia ra'a miserables i adhuc treia vida a leo facción» xuclades i narci-

deB tot i que l'fíura encara no era vell , a caoa s'havia comentat la nit

abans que aleshoreo de la guerra tot ;)ust tenia unt: trenta cinc anys,

cosa (¡us l i ' n donava poc más de qunranta en 1'actua^.itat •

L'actitud de lea dones i curiosos era expeotant i en conjunt si:en

ciosa, com la de persones masBa impreseionades davant la gqbia d'un ani

mal eibtic cjue encara no han viat mai. L'ánic conentari que va sentir
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fou el d'una d:;na jove que dula una criatura en bragos i deia a una

altra noia dreta al seu cootít :

- No sembla tan dolent, ol ?

Perb'menys ho hauria cemtolat encara aenae aquella capa de peí

clapejat de blanc 1 negre que l i cobria les galtee, sense eln cabelle

excesíiivament llargs que indicaven prou clárame it tota ela problemas

minúficuls pero anoi criors anb ela que havia hagut d'enfrontar-se du-

rant aquell tempe que ronangué" amagat. De tant en tant, pensa e l l , de-

via afaitar-lo i xoi;inr-lo el tten gema que ara potser :;eria dttingut

per corplicitat cegons digué el padrí Josep que aemblava comnadir una

mica la familia, Ja que com va recalcar :

- Prou castig que ha tingut.

La padrina gsirebé va enfadar-e'hi, per;;u£ era la aegona vegada

que ho dola i a mén tenia un humor cada tíia nés difícil i execrable

com va reconeixer la Pina en comentnr en veu baixa :

- Aviat no s 'hi podra parlar.

r.1 seu pare, que ho oantí, l i ed-ev^ una mirada severa i una nica

eeporuguida, com de persona que sap que, en definitiva, pagaríj fine i

tot els error» o els atrevimentc déla a l t res . Eli no ho acabrva de com«

prendr^, perqué 1 'hone, t ora t'.e casa, ec mo otra va ben diferent i de

vegad'so fina i tot una mitfa agreesiu quan parJava anb algú que no fos

el senyor Antoni del garatge, amb el qual ea moetrava hunil tot i que

l'a:¡o no hi oorreeponia anb una cempensació econbnica adequeda segons

havia sentit clir a la padrina que senpre ce queixava d'aiiar curta ae
despit

diners a niffwymffiiwfa que ara tote guonyovcn poc o molt. 1 no era paa qur

n els duros per la finectra ni que ella fos gsneroea quan a f i -

náis de setnana l i lliurnven el jornal; a ell mateia nomos 11 donava

cinc pesaetoa que deoprea encara l i fiscalitsava per as segurar-se que

les havia ¿espeses honestannt.

- Una cosa que no tolero BÓn exs vicis - dtia de vegadea.

Pot8er. aixb, nés que leo activitats politiquee, era el que la

fcia tan dura quan parlaven de l'üura, per bé que ni una aoxa vegada

no es refería, en presencia eeva, a lee dues dones amb qui havia vis-

out( una abane dala guerra i l ' a l t r a quan ja era alcalde, d-talle que

va naber peí petit dolc ¿eteve aqueli dia nateix que havia vist l'home,

pero al veapre, quan ja estaven a punt de sopar i e l l , que era al ba'cí

d'on ve sorprendre una anir.ació inusitada a la placa, e'eacapolí del

pis cense avieer i arriba prop de la presó en el precia inetnnt que el

caporal i dos guardico se l'enduien, senpre enmanillat, cap a l 'estacií

on agafarien el tren de lo n i t . No va seguir-loe, perqué comprengué qut

no diapoaava de temps, pero en girar-ae per tal de tornar a casa gaire-
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bé enao^egé nrrib ai Benjaní que va aturor-ae bo i que llura reiacions

sempre havien eotat tibante des que el aeu gê -ma gran, J'Albert, e'ha-

via venut al noi rramunt per una pes«eta.

- Tu hi eme, oi ? - va preguntar-li l ' a l t r e .

- On ?

- i¿uen el van de teñir. M'ho hn dit en woc.

NO neg& ni afirna, oiná que digué" vegement t

- £rem uns quants.

- I eatova nol ?

- Amb qui havia d'ectnr ?

- Vull dir BÍ no hi havia cap xovala - . 1 aleshomo va ex, iica^ 11-

ho, perqué a cana eevn n'hovien pnrlat ben f-ancanatt - . Abans vivia

amb una castellana i do primer ja havia viacut anb la Pppa LJuc« r,s

olar qut, aleahoren err, diferent, diu que la gent nü calla que es ca-

sensin...

3'ho hau-ia hagut de callar, pero la noticia reaultave tan aorpre-

nent i en Benjaal semblava estar-^e tan segur que, en tornar a cas«, n<

pogué evitar de roferir-s 'hi a dcsgrat que la iuba padrina Ja havia dea-

cobert la aeva breu sortida i el va rebre amb una qu.nts critfi abane

de fer-l i rentar ler, nana, cosa que sovint s'oblitiava de fer. rio pre-

gunta al padeí :

- £.B veritat qu^ la gont noméa es ca3en des que hi ha eln nacionals ?

- u'on ho has tret.alxb ? - va riure l'hone.

- M'ho ha tíit un noi.

- Ja veuti que la teva padrina i 3° son caseta.. .

La dona, que venia la de cuino, féu :

- No sé anb quina mena de nois et fas... iothom s'ha canat aenpre.

- l-'ero l'f.ura... - comenta ell.

- Bomic execiple, a fe ! Ap î a raenjar ! Ele nois, en segons quines co-

sca, no a'hi pocen.

Ben mirat, aerapre era el rr.ateix, pero ai es pensnven que era un

igno-ant anaven er:atE d<? mig en nig perqué ara, reflexión^ no senae

satisfaccifi, de coses Ja no l i n'havien d'enaenyar cap.

- SÍ, padrina - contesta plaoidanrnt.
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Fina

l.'n tomar a cara ar:b en itehiel que, molta dies, Bolia coincidir

anb ella dee que trebal]ava a lee "Hovetats Altafulla", la raare va

preguntar-loo si havien pa-aat a veure la tia Joana i fina el. raig

renya en oontes?,ar-li tots dos que no se n'havien recordat.

- fíou une diatréte, cada any us n'oblideu.

No tenia res d'catrany, perqué ella raai no hi penaava en ternes

de la t ia Benigna, sino de la tia doana, tal com l'havien acostumnda a

anoraenar-la. Ve infs petita no ho enteniaj i>eri> després va comprendre

perfectament que una dona amb aquell non tan poc cor-ent preferís el

segon dele tres que dula d?.s que van batejar-la. No era tan lbgíc, en

canvi, que el aant no l'hagu'r. transferit i continúes FiwfarcfrimwniTtnMftnn

celebrant J.a fe. ts el dia 13 de frbrer.

Hi van anar doncsJen havrnt dinat, abano d'entrar de nou a la fei-

na, tots dos una raica nandrosoe tot i que el temps no hi convidavaj «1

dia d'hivorn era cru, bufava un vent una r.ica fort que a la placa es-

eonbr. va les deitxallea rué encaía quedaven de lea marnanyeres que al

matí hi havien parnt i ella av n?ava encongida sota elÁei\ abric, al

costat d'en iitiniel que duia les mano a les butxaquea i ara i ad£s se

les treia per escalfar-se-les aab i ale» Ja eren alv porxos quan, ines-

peracianent, l í va fer una pregunta :

- De verii.at,sóc lieig ?

- ter que ? - es va sor^rendre el la .

-A la bc-tiga ho diuen.

zn realitat,com aclarí tot seguit, nones l i ho deia en ^abíité,

l ' a l t rc aprenentp pero ell tenia el costura d? genera] itaar i de rei'eri_r

se aenpre a la botiga quan reportsva l'opinió que havia expessar algún

deis eeuf: coaranys, sobre el que fo;:.

- No ho trobo pas - va üontectar-ii una nica divertida.

1 no, no ho era. Si nce aquell cutis una nica granellut de l'adole«_

cencía que ella per sort a'havio estalviat, i la mica de peí moixí que

l i baixava de lee patulea mal tal'iadea haurifi eotat un noi ben pmre-

S^ít, i a»b tota neguretat que acabarla es ent-ho quan deixée enrera a-

Quell periode ingrat deis catorze-quinze anys, qutin tota els xicots
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tenen un arpéete dina nica incrticulat i van ceixent a batzegedeB,li

aerablava a ella.

- Senpre ee burla deis ncua grane - afegí el aoi.

- Deixa'l dír . I recorda-li que té el ñas ne patata* coraltotB ela de

cesa seva. I que mai no ee'3 traurh de danunt.

- Üi que BÍ que l 'h i té ?

- Uaturalraent. Pero no aabia que et preocupes tant, aixb de :-er o no

ocr l ' e ig , isls hornea mi ! - va riu-e - . A la "irgaerida fo^;.a que aem

bler Qgrncítir-li !

El fred l i havie envermellit una n:ca les galtess pero ara obser-

va que lé eojuració e'aprofundia rientre deRTiava l'egguard, incomode.

- ¿t oretes qfte no m'hi havia flxat ?

- /-JE una fleuma - diguó ello

- Ben simpática que £s ! Mfs c,ue elo de casa seva - afegí, perqué

l'ecipleat de la telefónica que anya enrera B'havin ins ta l . la t al car-

ror i la oeva familia havien resultat pernone» nía avint aduates que

gairebé no alternaren anb elp veíns, mentre la i-iaríuerida, la fi l ia

petita, e'hnvia nabut integrar perfectenent i no solo yolia parlar sen-

pre en cátala aino que era servicial i nolt sociable, re oert que f í -

Bioammt no valia gran cosnt era primera i deonarida i t tot i els

scuo catorze anye conplerto, l l isa oon una post de planxar.

- Daniel» oi que Km redrecarao el manillar de la bioioleta ? - escar-

ní ell - . Tío em vola deixar aque-'-a novel.la policiaca que llegies ?<...

Klla torne a riure.

- Eo per aijeb, hoiae, que s'interessa per tu !

- Que no s"hi interese! tant, dones.

- Ben content que naurioo d'eatcr.

Pero no ho eetav^, ja es veia, i a la pobre "arguerida no ] i ho

amagsva pae, de vegEides ert; bruce i nal educat tot i (;uc oretínariament

ho dieeiinuloya sota una capo d'hipooreaia que feia que la gent digues-

ñin :

- >,n Daniel ai que í; un ben minyfi !

La mateixa more l 'h i tenia, perqué no solia replicar onm ella,

sempre cedia quan hi havia una diferencia d'opinié, a'avenia facilment

a raone i ara, des que treballava, es raostreva interesnat ^er la feina.

Kn el fonat pero, nones cercava el seu evantrtge peí camí de l 'assenti-

raent i tenia una nena d'egoiame que semblava mee pro;i d un vell que

d'un noi de lateva edat. ¿G B dir, oro un gata maula, rrou que s'havia

TiBt aleshores que, áoc neoos encera, la mare va posar-sa mc.ln. ta al

H i t amb un refredat pertinac que de fot era una grip com un̂ fc' aa. ílai

no va oferir-se a fer reo; aifib l'excusa que en acabar la feina havia de
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plegar Ice peoe:. d-: roba per :ue a la tarda, en obrir, tot tornes a éa-

oer al seu l loc, ben ordenat, cada dia es precentavá Ja a punt cte di-

ñar per tal d'evitar—se lea compres de darrera hora que havien convin-

gut que es repartirien per no haver de fer festa tota vegada que la

dona no eatava prou greu perqué es quedear^in a fer-l i con;;anyia, ni e-

l la no el;; ho hnuris conoentit. La 13. a una de ia brossa no la va baixar

ni una sola vegada eopontanianent, aempre calla t̂ ue l i ho recordé a»

tjuan ae'ls ve rebentar la canonada de la conducció d aigües va éaaer

ella qui va haver de pujar 1 baixar de lee golfea, i ella qui va ha-

ver d'acudit a l'ajimtanent quan SC'IB enbus a l'aforament... Ara, de

nuednr bé en sabia,, el prine r que feia en entrar al pisara precipitar-

se a l 'habitació i preguntar a la nalaita com ea trobavat si voiia a l -

guna cosa, si ja s'havia pre~ les medicines que el ne*-ge recepta..»

Cok que la mare no estava en s i tuado dn VRure rea mes i ella no va

queixar—se nai $ no tenia rea d 'estrany que, en aixpca1"—se , wyiihnpnw

opinas que en Daniel havia^dut con qui diu el pea de la casa0 Sxagera-

va, naturalraent, va reconeiser en penaar-hi, pero no tant» tampoc.

De tota manara, ho coa;.renia. A^uel'-a era la reacció d«l noi a

1 'ambient en conjunt intolerant qu'1 havia creat la mare amb el aeu ca-

rgeter i la eeva nanrra d'6aser. tilla, que era d'una altra pasta, ni

reaccionava arab un sentinent de revoltappero en Daniel havia escollit

el "SÍ» senyora, no senyoraf! que l i evitava maldeeaps i topades que,

d'altra banda, potaer no es podia permetre tan bé con ella peí fet

d'éaRer un af i l la t que havia d'agrair les bondatB tíngudes anb e l l

oom, d'una manra o a i t ra , sempre l i recordava alguna de lea persones

ben intfincionades qur abundaven a wiudellee. ella sabia que se n'hau-

ria aentit una mica humiiáada i suponava que el raateix 11 posnava a en

"^anielo fer aixb l i perdona va mee faeilmont la seví' mUTleria 1, des

que havia comprecp.a seva posicitf, l i estalvia re t rets , oe la mena que

Í088Ín,É fé"u eemprc per nanera de trectar-lo amb géneros i ti-* t<, ara una

ce les cose que l'enorgullien mes, que ais seus dlsad; anys foa capac

<i tanta madureaa. -ce veritat , va pensar complaguda, cue era m ŝ re-

flexiva que la majorifi de noiefjce la seva edat i que així ho havia re-
conSgu''' g l Sí'íiyor uenia quan l i augmenh,̂  ei seu, darreranent, i 11 di—

gué :

- No n'ho agraeixis , perqué t'ho nereixes.

X no hi havia dubte aue nones podia tractar-oe de nerita profea-

sionals, perqu^ el eenyor ubnia era d'una formalitat poc corrent, mal

no hevia tingut un gert raatuncer ni 11 ha la fet la mía petita insimm

oi6 desavinent con semblava ésner norma entre l ' a l t perso HI de moltes

empT-RBesi en el curn del^arrer any havia sabut de dos casos per boca
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de les prbpiee interesados, una d'elies la ^aria ^osquell queltrebalia

va a la mercería üarnola, i l 'al^ra la Paquita Agustí, una mecanógra-

fa de can Serpis que ern particulament distingida peí senyor Plane-

aas, el gerent que havia volgut f'er-la la seva secreta-la particular

a canvi d'unee concessiona que ella refusa indignada abans de deixar

l'emprena amb una excusa. La wr.riat en canvi, s'havia quedat a la Mar-

ceria 1 pottíer s'havia moetrat más consentidora que no déla; darrera-

ment vestía molt bé i adhuc a caaa aova semblaven bri l lar- la méso JIS

olar que aquella eren poc escrupulosos, l ' a l t r a cernnna, la (¡lara, te-

nia una fama una nica relliacosa i no pa'-ava cu canviar ne xícote. Si

badiiva rcassa, es quedarla soltera, perqué ja ddvia teñir ele seus vin*

i-tres o asuh vint-i-quatre anys« Ifaturalment que aixo no tenia cap im-

portancia, ella na.eixa no penaava paa casar-ge...

- Ja hi son - va üir en •«an.el al seu coatat.

Dalt nones hl havia la tía Joana i els don f i l i s peti ts , en Nar-

ols i en ÍT quel, perqué «1 narit 1 ela altrer t~ ajnoÍB, tota enpleats

iie can Se^pla, es ponaven a la feina a lee tres i ara ja era un qu«rt

Ge quítre. I'er aixó ei -iant no el cdübraricn veranent dins diumente,

oorn va recor dar-loa la dona que SOPLÍ de ia cuina arab el da van t de la

bata hun > t i ela beŝ i tots dos quon 11 digueren i

- rer "nol'-a anyo, t ia , i que ais celebris felicos en com, anyia déla

teus - tal cüm els havien ensenyat i repetien any darrora any a casa.

- Oraeies, noia; gracios, Banielo No p'nsa*a en vonaltrea, a ra . . .

±*ero era mer.tida, perqué ja els f,enía prepárate une qunnts doleos

i uno ampolla de vi dolé que van haver ae taatar vulguia o no i que cog

par Iren amb en "arele i en Miquel, dos xicots una nica eixuto pero bon

nc • s que a ella 11 coatava una mica ds/consiaerar com a párente, potaer

perqué leo relaciona ¡ue havien tingut yenpri' anb la familia del aeu j

pare havien estat mes avlat cerinonioses 1 convericionals, eobretot des J

que es va morir l'nvla i tan rararaent acudí en al pia del carrer Bergao
J-o ciar que tots plegata eren una mica entronya i no feien com d'altreí

famílies que, en ocaaló itmís do featen groBr.ee o do aan1,a, ea reun

^ntnrn d'una mateixa taula; la darrera vegada va éaser el dia d

l'any abana d: pendre l 'avia. Uns i altrer eíi limitaven a quedar bé com

exilia la buna eílucaciÓ, A lajtarda, la mare i'aría una wiaiteta i je

hauria oorapprt fin;; al proper oant.

- ^íitan content, jjanle , a can Altafulla ? - pregunta la t^a «i oana,

a^aeguda a l ' a l t re costot de taula, pero annBe n;njor ni lieure rea0

- Sí, nolt - féu el noi.

t i l a aabla que no era veri tat , que aquella feina l i desagradava i

<iue el senyor Sane, l'encarregat de la botiga, era exl«ent i una nica

d altre»

unien 1

de Rinda)]
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poca-aolta, pero el no i no ho hnurie. confea¡;at per rer* del non, ho

havia oonprts peí to df; lea sevee respostee, per alguna evasiva., No

tothom nra tan btm psicbleg com el la , én c2ar.

-Millor - digué la t ia - . Ara jo vull treure aquest - i assenyala en

íliquel que tot Just tenia quinze anye - de can i'oradat perqué l i fan

portar unen calxes que no duria ni un home. üls fcractea o van ser a-

queets.

ti's referia a la fabrica de sabona que, per aJtra banda, deien que

fcutllava tan malament den del punt de viata econbnic.

- ;i el pogués posar al banc com en *aroís . . . - afegi.

Pero ella eotava aegura que no hi entrarla, tota cinc fi l io eren

une raiea obtusos ^a on •"arela ja 11 havia coa ;nt proua Tamjjoc no te-

nien gairea estudia, perqué els" havien hagut de poaar d'hora a treba-

l la r 1 ni la tia ni l 'oncle no havien en.at prou previsora» 'ryaixb la

sova mare hi havia vist oís cle.r quan va voler que aetiistle a 1'acade-

mia •

- Senpre nevia millor. I tarabf gunnynria nía - digujie per dir una co-

ao o al t ra .

Pero en Miguel nanifes^á i

- Jo no hi vull entaar, al banc.

- Tu fnres el que et diguin - replica la tia - , ^ataiíem bé !

- No n'hi sé ec'ar, tot el dle assegut. Aquest perqué â ur escalfa-

cadires.

Kn Narcln nonín va sonrlure i bogué una mica mes de vi mentre ella

conrsultava el rellotge« Kn Prederic potser l'espfirava a la cantonada

riol carrer Hnjor, pero ja eis veurien al vespre. "alia que es decidís

a d i r - l i que perdien el teiaps tota dofio

- &s aviat, encara - diguá la t ia que havia sorpres la seva tillada - .

Mcnjs'n un a l t r e . . . Té, aquent de nata que té ten bnn asf.ecte.I tu,

•Daniel... Ko t'agracien, els doleos ?

- í, senyore» son nolt bons,

rio ho eren perqué ele devia haver conpfat a can Mullera, uns sapa».

tren que venien raía barat que lee altres dolceriea, sobretot quan es

tractava de coa es que el o sobreven del día abana.

- Agafa'n un a l t re , dones...

l'ots dos van obcír,pero elle no he va dir, que eren bons; dea de

tempa encera s'havia fet el propbait do nentir únicanent en circunstan-

cies inevitables i mai, per tant? en qüs^tion? tan ineaseneials com el

gust dele doleos.

- Arfi ja a'atflnaa el teu, úz aant - digué la t i a .

- K l , awist.
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En Pruderic, si encare continuava amb e l l f l i fa^ia un preeent,

m'eatava ¡¿egura, pero a casa no l i regalarien res .erque mai no hi

havien entnt afeccionóte i no podia considerar-oe un re^el aquel! lien

col o aquella rnitja dotzena de tovalloles que la mare l i oferiria ine-

vi '.ablenent, con feia des d 'un any i mig enea, quan en conpli eetze

i se l i acudí la idaa d'anar-^i íent un eixover per al <t_Ja que es ca-

sée. uar ella es pensava que ee casaria i feia elr. ulls grosaoe sobre

aquell nig feateig anb en Pr deric que í'ins a cert punt era de bona

casa, en el sontit que el seu pare guanyava molts diners anb ej. bufet

dádvocat, un dele aos únlce que hi havia a Kiudelles tot i que j.a po-

biació tlnguóa prop de deu mil habitnnta. Els altrce que hi tenien

detjpatx obert eren úc. fora i nomás hi acudien un o dos dies cada setraa

nao ter aixb era unn zinpleria que en JTredcric no hagués volgut eatá-

disr i s'haguén col.locat al dcs^atx de aa faasina*

- Ja R6 que s6c n6s esclau - deia,-i que mai no faré tant3 diners, pe_

rb no n'agrada d'enredar la fient>

Aixó era el que 11 agradava mes d 'e l l , la seva non; steaat, üé,en

reali tat 11 agradava tot i per aixb anavn ajors.ant aqueJl moraent de

di r - l i que l lur feeteig no podia ésser aeriós perqué no tlndria I 'aca-

bament previa1:, DO volia fer allb que la mare en deia fundar una fami-

lia» lo msteixa dona l i havia nootrat, ben cert que senae profoealr-

s'no, que el matrinoni no aempre ía un estat deeitjable i que una l l a r

no té res a veure anb aquella comunitnt de propbslt que Be auposava ni

era un reí'ugi on cercar la pnu o la fe l íc i ta t . aenpre havia tingut els

ulls ben oberts i coaprenia molt mes que ella no e'imaeinaven.

xorna a consultar el rellot^e. Tres quarts de ;uatref o gairebé,

prrque l i avanza va unajmíca.

- Ena en hem d'anar, t ia - digué.

'rambé se n'hovien d'anar en Narcis i en Miquel i van sortir tota

quatre plegats,perb noraí? en "arcfs el- aconpanya un nonent; el scu

genna tirnva ciutat avall, cpp al carrer de ronont, on hi havia la fa-

brica de aabona.

MI írederic, con havia aupo:~at, ja no eT-a a ¿La cantonada i tota

tres van pujar fin¡i a la "ambleta, on el cos^e-l» deixa per reuní*-Be

anb ela quntre ofeinc enpleats bancaria que eaperaven entorn d'un deis

aeiente de pedra del pa.-neig,

- Ho el.- has immfa trobat rancio, tu ? - pregunta qui-ü fou a eoJea anb

en -^nniel.

-Que ?

- ülo dol?oo.

- Ves...
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- Ja m'ho poto dir, hone, a ni i

- Una mica, potser. . .

- UJIÍI nica, potsrer... - escarní ella - . l'u si que no e t perdrae raai

per una paraula comprometedora !

- No ela ho havia de dir pas - ea defensa e l l .

- Tan,oc no calia que digueecis ue eren raoit bone.

- La padrina diu que a'ha de ser educat.

Va miar-lo una nica enouriosida, perqué lea paraules amaeaven

incorap?-etancntr un to aorneguer que, en general, dissiaulava bé".

- Jíaturalment. Nones et faltava entrar a treballar en una nagatzens

de robes, a tu ! Quan comenoia a vendré, eegur que vine a voure cora ho

fas !

- De que eelae enfadada ? - 11 pregunta e l l .

Vn adonar-se que era une bona pregunta, i continua reflexionant-

hi quan se separa-en davant de can Altafulla, on el senyor tíana ja o-

bria 1'establinent. iíatava enfadada i no sabia de que ni com 11 havla

vingut, Continuanent queia en eot.Tts d'anim que res no l i havia fet

preveure, qur la M í>orprenieno iín el fons» potser es preocupava massa

rie lea coses i es (¡eixava afectar per tot de circumstenciea ir.dife-

rente o que, normalnent, haurien hagut de aer-li indiferenta. No ho

sabia* Kl fet flmamquos ée que era nolt méü emotiva que no demoetrava,

aobretot aoit mes aenoible que la seva mare no s'haurifi inaginat quíin

per ext.ple l i reprotxava :

- Sembla que tant ae te'n fumi tot, a tu !

]£n Prederic, tot i que al eapdavail nonos tenia vint anya, tres

mis que e l la , la conprenia molt néc be" i déla que era precisament per

la seva aensibilitat que l i agradava • Aixb no el ptlvava de qtr ixar-

se que fos poo demostrativa quan intentava de besar-la i ella s'hi re-

fusava, señan voler veure que tonia mes ;or d'ella nateixa que del

noi. ret i fet aóc m6s apasionada ûe e l l , reflexiona, ites venadea

que l i cedia, quan la situació era favorable i al mateix tenpa oferia

poc per i l l ( ae aentia tota trasbalsda» ES ciar que, el no volia cas.'ir-

se, no tenia gaire sentit allb de guardar-se...

i¿a feina del de^ratx, augnentada ,el fet que en Ciro, l 'encarre-

gat de facturaciona, esteva malalt, vn absorbir-Ia prou perqué en Da-

niel , en freíieric, la seva familia i la seva propia ;ersona rctroce-

diBBin cap a lee profunditats del scu incibnsoient mentre manejava fac-

turen, albarana, guies de oirculacíó i acudía a l 'eatació on en Conejo,

un deis factors, va d i r - l i que cada dia es feia mes maca, una observa-

do" qun haurie pogut estalviar-oe des del monent que era casat i tenia

peí cap baix trenta-cinc anys, una edat forya respectable. No l i va
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reepondre ni anb un oonrío i despntxa la feina anb aqu<i:'a eficfcncla

que ningú" no l i negava. Anb la matf;ixa meticulositat estudia det:prés

unes reclamacione que declara injustificadas perqué l'empaquetat de

lee raercadories era ineuficient i , a la f i , va posar-ae a la maquina

per enlleatir la corroapondéncia que serapre procurava dur al dia.

A les eet, con que hi navio hagut interrupcions, encara 11 reata-

ven tren cartea i per aixb en tfrederic va haver d'esperar-se vint mi-

nutn suplementaria a la cantonada del correr del ferrocarril, on mmfliihw

Bollen trobar-ae en deixar ella la feina.

- Que fan ñores extraordinariea ? - va pre¿;untar-ii el noi,

- Les faig, pero no me ICE paguen - replica.

Un aquella hora ja era fose i , entre les clapes de llum déla fa-

nala distaneints i SOEIOJ-te, van anar progresoant capyal pae a nivell,on

es van desviar per darrera ole córrale (í'en Mingue.11, el tractant de

beatiar que tenia duea carnisseríea. Les ovellee que de dia paeturaven

peí terne ja havien eatat recollidea i ara se lea sentia belar lugu-

brement darrera lee tanques de pedra que desprenien una fortor denea

d'excremente i de llana bruta i gmBftfom asolellodao Klla, perb, gairebé

no la oentía, car no parava de preguntar-se t 11 ho dic ? Ja feia ne-

eoe que oercava l'ocasió de aincerar-ee, pero mal no eabia aprofitar-

la quan ee 11 pr¡ oentova» i>evia ésaer perrue el volia nasaa, Ll havia

agradat arrapre, qunn encara era una criatura i es deixava acomptinynr

per en Boixeda en sortir de 1'academia• rerb va caldre ue un díumenge

e'eecapáñ al fcall d'onagat de caoa seva perqué el noi la *-fii :irquéa,

val a dir que potser una mica perqué ella no va fer reB per amagar-li

con s'Íntereslava per la seva per3ona•

- h'n que penses ? - va aentir que l i preguhtava tot d'una.

- En res, t 'escoltava,

- I que he dit ?

No en tenia la mía petita idea i,pot8er per comi;en8ar-lo de la

a.va distracció, no e'oposa a que la beses quan eren al tombant del

carrer de t>ant Antoni, on hi havia una nenuda raconada fogen a tocar

d'una entrada igunlment obacura cap a la qual va empenyer-la en ?pede-

ric com ja havia intentat do fer altrrn vegades sense éxito '¿'aribe avul

protesta :

- No ! Frecleric...

- No hi ha nlngú, en aqueota hora - mermóla olí com aquell vespre que

va explicar-li que hi vivien els yiorenaa, un na^it i muller sense

f i l i s , p-opiet:irle d'un bar al paeseig, on eopaven i tot .

- trecipnnent - digué el3a.

±-otser era el moment, pero tampoc no va aprofitar-lo. ünjel fona
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no devi;i voler aproíitar-Io, va veure'e obiígadn a reconeixer aban-n de

deixar-se endur p< r la besaba ín: lstents del noi que, en Teure que no

11 oposava resistencia, mig partida con es trobava entre dues enuolons

l'arrosnega una mica m6¡; endins 1, anb lea nans clavadla alñ maluce

la va préner contra la paret»

**a fosca era raausa densa perqué pogués distingir-la la cara,pero

els lulo brillaven prop deis aeus i les mane, invisibles, la eremaven

per damunt la protecció de l 'abric que tot d'una va sentir que s'o-

bria, car e l l l 'h i havia descordat.

- Frederic... - coapirfc, no cabia si anb retret o consentidora.

AleahoriG, ¡ero, lee nans del xiaot van iranobilitzar-se i ella,

que tamba novia oir la llcu reraor, va tombar-se caj) al fons de 1'en-

trada, d'on iairiediatanent els arriba a les orelles una nena de p.'any

dol?, con el miol oontingut d' un gat.

- Hi ha aJgú - xiuxlueja baixet i iniaiant un movim n̂t de retirada.

cll# perb, avanca en direarwió contraria i encara no havla íet

dies pasees quan la so^prengué l 'eaclafit del 11uní que el noi acabnva

d'encendre8 La sobtoda iJuor ft^miriwgli ya drixar-la ce^at perb no prou

que no pogués distingir les dues ¿ornea ar apader a l'entrant que que-

na va pa e f?a de a les es cíalos i prop de la porteta tjue cíe vi a donar a la

botiga del cootat.

- (Jufc faa, aninal ? - va panteixar una veu d'hone.

her cuixets de la noia, qu" es deaentortolj igava la faldil Ja de

la ointura/Van retornar a l'ombra ;ue també engolí la Tir i l i .a t del

xicot nentre ella corría cap a la porta del carrer, on en Frederio Ta

encal^ar-lao

- Perdona, poc en i encava...

JÍO sabia qu§ dir, esteva tan torbat con ella que es queixa :

- I*SB tcven bromes !

Aparentava un enuig que no sentía i en aquell raoment hauria OBtat

capa? de bufetejar-lo per disaimuler els ncue sentinents i l 'excita-

ci6 que l i dilatava el3 lJaviea r.n canvi, digué :

- Aixb volies fer anb mi, oi ?

- Fina !

- Totn aou iguale !

Tincara no havia acabat de pronunciar lea paraulaa qusn s'adona

que queia en aquella fa]ta que eenpre havia volgut evitar : la hipo-

cresía* l f en lloc de reooneixer-ho ar.b franqueaaP e'hl e.vfonsa mes :

- Ja veun que tu i jo no ens poden entendre.

- yero ai | jo.. .

- rerb si tu ! . . • - el taila amb eacarni - . Ja t'havla dit que no hi
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volia entrar,a 1'escala.

- T'he denanat que em perdónesela.

- De •ygadee no aé que pensar... -. 'l'ot d'una, davant la aeva hunilia-

cí6 reseentida, sentí que una onada de valor li decviava el cura de

Ico paraules i li íeia preguntar - nscolta, tu t'hi voln casar, anb

mi ?

- •"fituralnient - replica el no i senae vacil.lacidms - . Per quo et pen-

PCS que hi vitoc, emb tu ?

- Domes no pot ser, Prederic*

- Que vingul anb tu per casar-m'hi ?

- No. yue no ena podem casar.

- Ara per ara, ja no seo encara he de i'or el servei8 . .

- No, mai.

- Volé dir perque u casa meva no ho voldran ? iíoc...

- Perque no ho vull jo - el va interrompre ella - . no em vu.Li casar.

tientí que el cor se l i eixanplava, que l ' a i re fred de la nlt se

l i precipitara puiraonE endins ainb una sensució ai liberadora, rio havia

di t , ja estava. r.11, pero, no va acceptar-ho. De totes le:, COÜĈ  que

podia fer, egcollí 4a mía inadequada : er.clal'í la r ia i la .

- Mira iUe tena cada sortida !

- Parlo serioaament - vs dir amb ranvúnia - . No em vu 1 casar ni ara

ni din endavanto

- Per aixb que hen viat ?

- No, ja fa raolt ele totopa... lío et penóla que s<5c tan innocent - af«-

gí una nica desafiadora - • Aixb no hí té rea a veure, no *B cap mal.

La señando d 'alliberanent pei'síc tia 1 una eagar • ifanca exultant

l i va recorrer 1'espinada i 11 dreca el borrisaol del¡; bragoa sota

l 'abric quan ao l i acudí nue cap de lea seves amigues» cap de lea noies

que f:equentava, no era eapac. de teñir una conversa cmn aquella tot i

que algunes >.-ren nÍB grans { hi de vi a ha ver poques noiea tan f ranquen,

pense abane de proseguir :

- Jia una cosa natupl i tota l'hem d'acabar íenta n'ha revo±tat veurc-

ho perque... perque no estic preparada, súpolo.

Jín Predt rio la mirava anb un^|ulls que aeablaven a punt de caure-

l i sobre ta yo*era tpencada naf.carrer avell, menava a la carretera.

- fina !

Ella continua, inpertorbable ara que estava 1langada :

- Cnsar-se ís diferent, ÍE fev-se grana plcgata, envellir, esbaiallar

se . . .

- lerb fperb.. . - barboteja ell - . '¿1 tu m'eatines...



-93-

Va aonrlure. Tenia vlnt anya, s i , l i ' n portava tres» pero ningú

no ho haurin dit , era com un non al seu costat.

- Es olar que t 'estino -asr.entl - , ('i no t 'estinés no et diría tot

així)0 De l'amor no en parlo, Hi ha nolta cent que no son castits i s 'e¿¡

timen.

J-i hauria agrariat que l'hagués sentida la seva nare, ara, ella

que era tan convencional, que s'havia anat tarnant mis i mes rellgio-

aa9fins a veurc el pecat a tet arreu. Una confianca deameau:pu'a crei-

xia dintre seu i per aixb quan en i-rederic, encara atabalat, pregunta:

- Tu saps que dius ?

va contestar-li anb fernena, dol9ament t

- Ha ciar - abans d'endinaar-ae más cap al nua del seu pensament - .

>er& no et peneit; que et proposo d'entendre'ns con aquest? parella

que herí viat. Ara no vull res, encara,..

Travessaven la carretera i olí s'atura en seo, despreocupat del

perill a que o'exposaven oi un cotxe aortia dei colze que la ruta des-

crivia a l'entrado de la població.

- Prou ! - gairebé crida - . Si algu et sentía e ti prendria peí que no

ets !

- I tu ? - pregunta ella nerenarcent•

- Jo sé que en vols provar.

Va tornar a riure mentre I'arroeaegava cap a l ' a l t r a banda i en-

filaven el earrer deis Omn» on ja no en quedava cap del:; que sembla qut

hl hnvia hagur per temp3 val í , quan e l seu pare era un noi.

- Provar per que ? Ja t 'he dit que ho sabia, que m'estiraaves.

- Meo que tu a ni• í 'has imagina- que perqué n'agrada de be^sr-te.• .

- No ! taco 8i 0a sé que $s normal !

- Pero nolees vegades no ho vola - contesta el xicot.

ülla vaci l . la , tenptada. Per que no ? va tíir-ee» pota! r na mes

no tornarien a parlar d'aquesta manera, potser no hi tornarla a parlar

anb ningú»..

- I no sapu per que, oi ? - féu.

- Perqué no t 'agrada, suposo - íou la resposta, pero ella end-vina

que no era sincera.

- No - denega - . M'agmda, i m'agrnda - ia que ni'acariciesais i . .» i

fins dormir anb t u . . .

^a sentir el cop a la gaita abana d'hnver viut el noviment (¡e la

nihf i ars fou ella qul 8 'atura on sec, a rb o re. da ¡>er una ira inprevi ata.

- No ho vols entendre, oi ?

- No he d'entendre reo . -"a neva pronejsa...

- No BÓC la teva proneaa» ?>6c una no i a que po t íer i pot dir el que
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vulgui i quG GÍ ara ha dit la ver i ta t . . . fio t 'he d'explicar rea - de-

oidí ríe oop - . Tu ets con el la, com tota ella • • .

I aleshores calla, perqué l i scmblava haver-no compres tot per

primera vegada, /ins en aquell raoment havia parlat nogida per un oen-

tinent irracional, havia 3entit d una manera instintiva que alcana co-

sa l'ofeeava, alguna cosa que la seva mare personificava, 1 el seu pa -

re tenbé, pero ara sabia que ella no eren paa mes culpabJ_ea que el-.

a l t res , que tothom, que ella nateixa. 1 no ho volia ¿aser. N'hi devia

haver molte que tanpoc no ho acoeptaven, no ern poasiblc que ella foa

l'unica, pero potaer ho havien descobert nasaa tard, quan ja no hi ha-

via res a fer perqué eren cañóte, tenien negocia,obiignciona, conpro-

m1 sos de tota nena* Jo tinc dia:iet anys , va pencar nentre en rrede rlc

deia :

- ífo BÚ si t'hae bogut l'enteniacnt o que...

- t t perdono la bufetada - féu ella - , Me l'havi fl de donar, ja ho

ae • . . - Va al .Lardar la na - • Separem-nos árales •

ílo la hi va acceptar^i ella eti posa a caminar de nou, cap al car-

rrr de la Kont que la senaria ¿irectament E la plaga i a casa seva, pe-

ro el noi l'encal<;a.

- Pin» ! . . . lío fació el xinple.

Klla va liíaitar-ao a saooejar el cap i va continuar camnant•

- No em facis perdre la paciencia...

Va eeguardar-lo, perb aense aturar-se.

- T'ho havia d'hever dit nolt atoanmaq abans, quan...

- Pero ei nones haa dit beetieoee ! Apa, Kina, confeaca quo fs una

brona... Una noia no pot teñir aqüestes ideas, ais di:;;-.et anya.

pactan: nt con e'ho havin inaginato tero no era culpa eeva, la ho-

nestrdat ja l 'h i havia recénoguda. Wo hi ;odia fer mé .̂ 0 dir Binple-

Don ,̂ con va di r :

- Doñea s í , ais discet anys* Per sort,a tem];s.

- Cap persona drc¡mt...

- Adóu, rrederic - va tal lar- lo el la .

Aleehores 3a insulta, pero ella Babia que no ¡¡encava res de tot

alio, que era el despit, la incon renaio, i nonís va reaccionar qusn

va cridar-li :

- ruta J

- .Potser ho seré - féu - . Ara síc verge.

I apreesa el pao cap a lo placa» on el rellotge del cara¡anar dei-

xava encapar duec campanndeo dbbilr i lentee : dos quarte de nou« Or-

dinfiriamem feia nía tard, la ciare accepteva des de fcia ja un any que

en oortir de la feina par.f.egís une ratono per la ^ambleta al feia bo o



-95-

es fi ,uÓs al local de la üecció Femenina o:, aolion jugar al ping-

pong quâ i el tempr invitava a tancar-se. Aer aixb en ̂ aniel, que era

a la porta amb en Joan Dura, va eotranyar-se :

- -i que ven. d'hora, avui.

- Pa un fred que prla, noi - va d i r - l i tot i que no en tenia gemí.

Ln senyora Rosoell', ¡ero, ern d'un al tre ;;arer t perqpe quun ea

trobarer^a mitja escela comenta :

- Avui ai que l'a bo de queder-ae al costat de l ' e s tu f a . . .

- On va, dones ? - broneja.

•«a dona va indicar 1'ampolla que treia el coll cíe la bnssa que

duia a lea nana.

- M'he oblidat del vi i en "aine no . ap nenjar sense. . .

"a l t , quan féu l 'obligot petó a la aeva mere, el conenrari de la

dona fou del ríateix ordre :

- Si vens gelada, criatura !

- Vol dir ?

- Uanvio't i eacolfa't.

Va picar en iíaniel» que havia pujat gairebé darrerp s^u, i ana a

obrir-lo abana de retirar-ae a la oeva habicació, on es lleva, l 'abric

i en va treure el veotit mentre l i tornava nls l 'avia, ara clit en un

murrauri, el darrer not que pronur¿cio davant d'en Prederic Í O6C ver-

go0 Fero el aeu peftaament refl oxionava que al 'b que s 'havia erc!evingutf

la renyina, era definitiu, i el coi so 11 encongia una mica» ¿n el fons

mal no e'ho havia propoáBt, d'una manera bon xio raioteriona anuí.leva

Ir, cont'-adlccio que hi havia entre el fet de no voler ca8ür-ae i la cor

tinuítat d'una relució que ara veia que sempre havia eatat inptaaible.

No pabia que havis esperat, ni acabava do coraprendre que lluBoonversa

l'hagu'n dita a posicions tan extremados, perq ara, per damunt d'aque-

lla nica fie recanga que l i produla un bé perdut, acceptava, continuava

acceptant tot el que havia dit i la deoisio fi -•.al* i'otaer no l 'eat ina-

va, dones, a e l l ; potsér tot havia eatat una i i . l u s i ó . . .

yuan va sort ir de la cambra, tenia novament el ro.stre ascerenat,

com ai aqueJl fos un veBpre qualnevol i e!3a la nateixo noia de sempre.

Reata un noment prop de 1'estufa, on Ja e'hnvia arnegut en Daniel, i

alfishores ontra a la cuina.

- Vol que l i faci alguna cosía, mama ?

- reía unes quantes petateas n'he cié fregir - dlgué la dona.

Les va treure del calc.ix de la tau3/ía on lee gunrdnvtn i , sobre

l 'hule, ler ana pelant anb el ganivet de «uina una mica oacat. Despréa

leo partia en trosset;- longitudinalo i ele delxava sobre un plat

que abasta del ras te l l .
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- Ho sí que l i deu haver par.oat, al 'eu ¡are, que vé tan tara . . .

r,n aquell nonent, peíb, es va sentir la porta i l'hone entra amb
el pas feixuc que tenia darrerenent, con BÍ ¡jenpre anóa molt canaat.

- tfins ara no pleguSs ? - crida la mere.
- Han portat un camió a derrer;i hora i l'havia d'enlleatir0 un d'a-

queet del peix, de manera que no potíia deixar—lo per der.a.
Va desapareixer cap al dormitori, d'on torna a sortir al cap

d'uns minute, quan elia Ja havia acabat d 'enllest ir les pa^atea. Va
sentir-se la renor de la tapa de fer ¿> colat de l 'estufa i ?a ve* que
dcia :
- Ves a bucear une quanto totxoa.

Kn&ra en l'anicl, el qual va ret irar la galieda ríe sota els fogona
on guardaven la llenya per al consura diari , i se'n va endur trea to t -
XOB nentre ella es fre^a-va los mana que l i havien que da t terroaes de
lea pata'.ea, agofava la paella i ni posava oli abana de cleixar-le so-
bre el foc.

- •• 'esquitxarás lo bata; pona't el davantal - digué .la mare.
Va oboir amb una docilitat eor^renont t sense sentir-ee, cora eo-

lia fer, molestada peí propi oblit i per l'advertencia de la donao To-
tea dueo coses forraaven part de l'ordre diari i , al mateix temps, no
tcnien res a veure arab e l la .

Fora, en Daniel i el pare havien conencat a parlar,pero els eape-
tecs de la ¡aella on devia haver re^tat une^nica d'aigua no perraetian
de aentir que deien i ella tam oc no hi para aten ció. No fou fina des-
préa, quan la mare va dir :
- .ueixa, Ja ho faré Jo; pots conencar a parer taula t

i sorti al menjador, que va aentir que es refe ien a la farnaoia
cíel senyor GrÍ8et« L'hore deia :
- rer mi, bé, pero no «apa si et voldra.

- Puc provar-ho - conté::t^ en -Uaniel - . r rou que en con^ix, e l seinyor
u r i s r t , aeispre l í conprem a e l l .

^ero ho va e s c o l t a r dio t r e t a , de manera que no acaba cíe fe r -ae ben
bí ca r ree cié a cosa i'ins que s o r t i la mare i el pare féu :

- Mira que d íu , a q u e a t . . .
- Qufc diu ?

En Daniel va exp l i ca r :
- Jül germe d'en ^oan l ' any vinent s e ' n va a la m i l i . . .
- Quin Joan ? - pregunta la dona.
- 2n Joan ] 'ura. Ja nap que e SBU germa treba.1 la a l a fu nacia del

senyor G r i n e t . . . "aura de Hogar un a l t r e noi i jo havia pentiat q u e . . .
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- í-ero e l l té vint anye , é*s no\t nés ĝ -an !

- En vol un de mes ¿ove, ara* JJIU que navio dit que hi anés e l l , en

Joan, pero en Joan no vol perqué la farmacia no l i agrada i sempre fa

aquella olor . . .

- I a tu, t'agrada ?

- A mi, BÍ . M¿B mVstinaria estar a la íarmacia que a can Altafulla.

- Em pensava que eataves contení ! - digué el pare.

- nít moj.t - contenta el noi, i e l la , ;uc assist ia a la conversa en

observador, va somriure una nica conpadida - , , pero la farnacifi m'agra

darla mea. Si vull, el Beu gerna podria parlar-ne ;;1 senyor Cfriseto

La mare va tornar cap a la cuina sense replicar i , quan en sort í ,

aerobiava haver-ho oblidat tot , perqué digué :

- Apa, a rentfir-ae les nano»

En Daniel, pero, aparentnent nolt interesaat per aquell canvi,

pregunta :

- Que l i sembla, padrina ?

- xenin tempe de parlar-ne, si el gema d'en Joan no se'n VH fins

1'any vinent.

- Pero el senyor Grinet ha de trobar algiS abans - object^ e l l o

- F.B ciar - féu el pare.

- Ja ho veurem. La reputado d'aquer.t hone no ée gaire bona.

Ella va mirar cap al pare, el qmil nembi-.vn no saber que contea-

ta r , i ale»hore. digué :

- Aixb no té ree a veure anb la feiaa, mare. ;̂ i filé»sim tan prin.le»

col.locacions escaese^arien molt» ?'n|La vida privad; de la gent no ens

hi hem de ficar.

lia dona va tnig girar-se.

- Sou molt de la raanega anpla, voaaltreB !

- El senyor ^ans de can Altafulla tanpoc no 6r, un oant - proseguí e-

lla - . Ell i una quants mee fuguen a la aenyora al casino.

- I con ho £<a,s, tu ? - s'admira la dona en un to de veu resenti t .

- Ho diuen a 1 agencia• Tot se aap, una hora o a l t ra .

En JJaniel aasentí :

- A ni tfimbe" ra'ho va di r en baba^é.

La dona e'adrega al seu marit :

- Benpre han jugat, al casino - confirma l'home - . ve, vegíides el sc-

ny»r Antoni també hi va.

- Dones mira que !

Ella va aomriure» T!ra la seva expressifi quan esteva dcBooncertada,

quan no Dabia que dir A la maldat humana sobrepas ava la seva capacitnt
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de reproveció. En Daniel, a le seva, insistí :

- Puc d i r - l i que l i ' n ;-arli, e l gerraa d en Joan ?

- Ja ho veurera - re, et í la rasre - , Ara a sopar.

- Al capdavail - reflexioné el pare - , en Daniel no s hauria de mo4re

tíc la botiga, i la botiga.. .

- Ja ho veurem - torna la dona.

fero ara ella 3a sabia que cediria. Conengava coneixer I'ee in-

flwxions de la veu de la seva mare i rarsraent s'equivocava, u:n canvi

no entenla ton bé les raons que feien que en Daniel s*intere»;£s per

deixar can Altafullaorrou havia dit que el senyor ¡Sana era exigent i

de vegades l i feio algún renyt pero aixo pasaavaa tot arreu, ela anos

o elf. encarregats sempre teñen la paella peí manee i quan estoven de

•al humor o perdien la paciencia podían desíogar-ne Inpunement, no com

qualsevol empleat que havia de callar pañr,6q/cl que pasees. 1 en-**aniel

amb el eeu imperturbable "aíf senyor", "no, senyor1, era capas d'exan-

perar el mes eqüknine.

Li bo va preguntar l'enderaa al matf, qu!in s'adreyaven ai t rebal l ,

despres d'uno ni ' maibaiamtpiíiihmBimB tranquil . la , car havia dornit bé i d'u-

na sola tirada a deopit que aque.'l, i i aembiava, era un dia inportant

ae lapcva vida. ]£1 íet 6B que nai no s'havia sentit tan serena i que

per primero vegadü c'enoarava ben consolentment arab e} misteri del

futur.

- Per que te 'n voló anar, de can Altafulla ?

- Ja ho vaig dir ahir, perqué la farnacia n'agrada mea.

- üom ho aaps, ei no ho haa provat ?

- Ho sé • replica aenzillament e l l .

- Ho t 'ha passat rea V

Eli enfunsa m&s les nnno en les butxaques de l'abric i l'eeguarda:

- Per que ets aempre tan xafardera ?

- Xafardera ?

- 3< mpre et i'iquen a tot arreu.

- Jo ?

S 'havia quedat de pedra« piai no se i i hauria acudi t ele qunlif i car

de xafard«;ria la seva curiooitat natural i espontania per lee; co.-'er,

el seu interna per e3brinar notivacions i conductes que potser i'a^uda-

venp coneixer-ee a ella aateixa i a valorar la gent anb certa ob^ecti-

vitat . j-ero éa ciar, viot des de fora podía semblar xaf.irderia i imne-

íiatoment, sota aquella paraula ciagina, reveladora, el futur ae l i obrl

en forma de noia quo a*an;iva fent gran, madurava i anveliia a poc a

poc, sola, deainter soada d'ella nateixa, sense afectes inmediata, pro—

j«ctada cap a la miseria deis a.itres, lÜAroda a unta exiatentiiH vicá-
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ria; un futur ü • fadrína vella, potser vn'ge con en: ara, potser anb

un I are historial d'anants darrera aeu, pero, senpre aola, fonamental-

ment sola, la tieta deis f i l i s d'en Daniel si ell es car-ava i en te-

nin. . .

ulntre seu bategava quelc-n que no tenia ñor. ni era identifica-

ble» La revelado del dia abans havia estat incom¡jifta# va dir-se quan

en deixar el seu gema proseguí cap a l'agencia i , en veure-la tancada,

puja fins a l 'estació on tot de váatcere oaperaven el tren de tres

quarts de nou. Hi havia el senyor líenla que parlava arab un d^sconegut

de rostre congentionat peí fred, per9 no elr. va veure fing que ell

va cridar—la 1 l i dona les claus perqué obría el magatzen,

A la porta no s'esperava ningú i entra al local sol i tar i , on pen-

ja l'abrio abans d'obrir les portes grene i retrocedir deeprís cap a

a la SÍ-ve taula neta i ordenada, on s'assegué i repenja el car entre

les mens. rotsor nonée es troetc»» d'una crisi de 1 'adojescencia, va

pensar; al capdavell nomíe tinc disset enys, sí« ir»ro probablemt-nt es

tractava de quelcom mea greu, perqué de otisls Ja n'havia conegudea

d'altrea, una d'ellen, religiosa, cap alo catorze anys,i la que l i

fiwTwririwiVi produí l'aparlció de ln prinera regla, ais dotze>ui|ai No ha—

vien estat aixb, temen lloc en una orea limitada, delxaven raoites co-

sep intocades, podia superar-loa i continuar es.'ient la mateixa,sense

perdua ni enriquinent substanciáis perqué la vida /onifeBBB^B al aeu en-

torn t idéntica a abans. Ara, no. Ara, peí sol fet d'have- ¡ ronunciat

unes paraules que no havia previst pero ^ue duia dintre, desenesdnadea

per l'espeetaclo trivial per bé que fins aleahores mai presenciad d'un

home i d'una dona que <a feien Á'anor, deacobria primer la wBHiBPinÉmmt

serenitat, l'alliberament d'aquell ue trenca les amarres i , to1 se-

guit, 1 'angoixa de qui no sap on va i ha d'escol^ir el rumb. i-erjue

a la deriva no volia abandonar-s'hi. PQE el que fos, ho volia escollir

per sHmpre i calia que foa gran, alhora un sacrifici i una conque-1,ta.

Im moment deppréa, qupn entra el senyor JJénia i , darrera seu, el

IB0880 que en posa a encendre 1'estufa, aixeca el cap i ya poder somriu-

re perqué oabia que, d'una manera o al tra, eBcolliria, i escolliria en

certadanent.
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La culpa era seva i nom&n seva, de? primer perqué ja havia d'ha- ,

ver previst la nena cío dona que seria 1'r.lena aleahorea que qu¡n fee-

tejaven, gairebé Tint anys enrera, podin conservar el cap olar i una

serenitat de marbre entre eje seus bracos que no refuaava poíser perquí

l i lnteresaava de lligar-lo ben l l igat i acular-lo, oom s'esdevingué,

al matrimoni; desprís perqué, un cop oasats, ya desgrat de/i.a eeva pa»-

eió que, amb altres doñea, s'ho enduia tot , tinideses, pudora i esc-*--£•»

pols, ella conserva oempre aquella actitud hieratica "ie vestal violada

i aliena ale abueoe de qué era objecte la seva tíarn« Cada vegada que

la poséela s'esdevenia el nateix : B'esgoteva en un acte eolitari .

I la nit pasnada també, va dir-ee nentre preparava la recepta na-

gistral r,ue tenia davsnt, aol al petit laboratori ciagatsem del oostat

del despatx, darrera la botiga on en Daniel discutía amb una dona les

propietats de le- dlferent3 i-aotilles de bromur de cetiltrimetllamoni

que hi havia a la venda. Una d ienta araoinooa, va dir-se margina nent;

eenee dnixar de reflexionar en a^uell episodi, tan lamentable con de

costum i que es podia ben haver estalviat tota vegada que Ja feia anya

que no la necessitava per a reo, a ellao -ui havia d^pnat el o dO3 fi l ie

que sempre a'havin inoginat que tindria, un noi i una noia que ara ¡B

eotidiaven el primer i oegon de batxillerat i , el reutant, ho aconse-

guia facilnent d'altrea dones mea consentidores, no hauria hagut de

capficar-a'hi, doñea, per^el fet £.B que aenpre l'huniliava una nica a-

quelia incapacitat de provocar la seva reepofta» i*;¡; altres donos l i

havien demoatrat que era, preciaament, un hooe deytre.

JJispüsíi un paper aobre la taula, hi aboca el contingut del raorter

i eJ. va placar amb tot de novinents maquináis que el convertiren en un

reotan¿le períeoteo Alesfoores neteja el norter, coea que hauria pogut

deixar a lee mana del noif i després coití a la botiga on en iMniel, que

ja e'havia deslliurat delldtlienta amoinosa, endregeva un préstate»*

- Aquí et deijto així) per la aenyora Jí"erri8o ':i v&el eenyor Cegejido,

fes-io entrar; diu que eri vol veure.

- Sí, senyor. Ens hem quedat sense tanalbina i nom£s ene queden doa

Pote ríe derebrino* totoer hauria d'anar al maü«tzeia...
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- A la tarda, o la tarda - digué" el l - . S aribe* falten luminalB 1 cal-

cigenol. £t faré" la 11i sta i hi voa directnnent en sorti r do case te-

va.

- í'í , oenyor.

- 1 no te n'oblirtip. Ti ve el sanyor Cegejido, que entri.

- ai, senyor.

!La porta va ob^ir-ae i s'ciacapa, l lestanent cap a l desj.atx perqué

era el senyor Aleu que devia voler pas t i l l es per la acva toa i a mes

era un penat que per poc que badessis et s c r t i a a parlar de rel iotges

o de la in te l . l igenc ia del seu noi que eatudiava en un/Lnt rrnat i oada

any t re ia un cebas de notables i d /excel . lenta , Uoaa que no el privava

d'éaser un HWTawmpwm aoe porfecte i un ignorant, perqué s i ja hnvla

estudiat l i t e r a tu r a , d 'uvidi# per exenple, n'havia c*e naber alguna cosa

mis que aquella vaga referencia a un poeta l l a t i que va fer quan e l l

l i ' n parln l ' e a t i u anterior* naturalnent que amb l 'educació jesuí t ica

que l i donaven no podia esperar-se reo cíe b o . . .

as va asseure al despatx, on l 'eeperava "A Medical History of Con

traception" de Hiñes que havia pogut aco^neguir per pur atzar la dar-

rera vegacia que fíu un vintge a ""arcelona, t res meaos enrera, perqué

ara de llibrer, nouo de fora era practicanent imposoible d'obtenir-ne

per la qtiestió rie di TÍ ses t 3upooava»i a raes resulta ven a una preus

exorbi tants . i un volura com e l de Himen, to t i que era e i en t í f i c , pot-

ser ni l 'haurien deixat entrar pela conductes regulare. Ualia prote-

g i r la moral deis ciutadans encara que fosin tan pocs el3 IIB^IB capagos

de l^'egir anglee. D'al tra banda, aixb no prl«ava que la venda de pre-

aervatiua an4s en augmenta La Clara, ben a l ' inrevés de les a l t r e a , no

l i ' n deixava uear perquo era nnainii d'u a oenaibi l i ta t exquiaidao r,xac-

tament el contrari de l ' r l e n a . aa olar que aob una noia oom e l la no

s 'h i haurin caost per reo del n6nB mal no hauria sabut exactament de

qui eren e l s seus f i l i s , mentre que amb la seva muller en podia etiíar

totalnent segura Cjuan a 'h i caaa. estova in tac ta i deeprffi itamaua tampoc

no l i huvia maí po¡iat ningú la nq damunt, l levat d ' e l l ; hi podia pujar

cié peus.

Unfl dita tóele jaren contra la porta del de: ; atxo

- Kndavant !

En ¿>aniel va treure el cap anb una ordenanza a les mana.

- Oi que de 'olaramine no en tenin ?

- A veure . . . / : < W A f M t ?

£l xicot avant;a mentre e l l ftfJH^^ i va al a rgar - l i el paper.

- iJel doctor Mcrcadal» Com ais ve 11, míe coses noves busca, aqueBt.
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Telofona al nagatzcra a veure si en "teñen.

«o es va tornar a ar.seure, sino que avanca fins a la finestra

que donava al carrer, cap el qual mira per damunt deln oriotalla o-

pncs de la part baixa que el protegien de la r is ta de la gent que pas-

saven per la vorera, en aquesta hora mea ,ue rea dones amb el babea

d'anar a la playa* A la botiga de davant un dele dos depenclents d'on

MirelÁ, a la porta, mostfava una peca do roba a la muller d'en Cosme,

el fuoter, que la palpava anb dito d'entesa, cotia que e 1 féu aonrlu-

re, perqué mai no ha vi a veotit bé. zs ciar que n '•judelles n'hi ha—

via poques que tenien gust.

r.n Daniel tornh a entrar per la porta del despatx que ha via roe-

tat oberta.

- l'í qm en xenen - digué - , peroÁra no^poc'.en portar-la perqué el not

ele ha aor t i t . Tol que vagi a buccor-la jf

- yui ho deranna ?

- h's la criada de can vuneu.

- Ah, bé ! - Kren uns bon3 d i en t a , la dona sempre malaltejava - . JDi-

guea-li que d'aquí a deu minuta ho tindrora - . Avanca fins a la taula -

St faré la comanda aquesta i ho pot3 portar to t . f«o caidra que hi va-

gis a la tarda,

r,a va asseure i uien^rc on -^aniel se'n tornav» a la botiga ana ee-

crivint anb la se ve l ie t ra anpla i una nica metiicuJoaa la l l i s t a d'eB-

pecífica que ifiamam faitaven, ^n acabar, es va po£¿ar la bata blanca que

penjava darrera la porta i sortí fora.

- T é , i no t 'entret inguis .

Quan el noi se n'anava entra una dona d'aapcstc pages que no co-

neixie t P*r^o no era unp corapraciora, sinfi una vene clora» perqué l i pre-

gunta :

- Oi que <?n compren, de t i l . l a , vestes ?

- -̂ a porta ? - feu e l l , nirant cap a 1M boaoa rabasL.uda que penjava

del brac de la cona.

- SÍf renyor.

- A veure.. .

Jfeia dies que era col'iida, ho havien i'et fora d'estació 1 tenia

la fulleta que e'havia onat aa:ecant« Servirla, pero, ve t i l . l e rg cada

dia remblava haver-n'hi raenys.

- Quant n'hi ha, quatre qulloa ?

- Cinc.

- Kls hi pagará a troy peoceten.

*JÍI dona repenja una na sobro la bo:;oa anb un gest pessessiu.

- J¡1 quilo ?
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- Bí , nenyore, el quilo.

r-lla ee moetre derencisada.

- M'havien dit que ho pagaven mea.

- i>onct̂ no - digué* ell - . í''hi ha molta i cada dia ene en denanen

mcnye. Ja no e'usa gadire.

- 'J-'rfis pesr.etrs,.. - deplora la pagcna.

Va entrur la dona d'en Teira, el xofer, i el l se l i gira mentre

la pagese ponderava en silenci la conveniencia de deixar un pa<;iiet

tnn proa P e r una quantitat tan exigua.

- Volia broncjiílatieptico.

- Qui £0, 1 eatoasegaire V - pregunta, tot to¿nb>mt-se cap al prefstutge

- Qui ha de ser ? El noi gran.

Va enblocar-li el flanea, obrí el calaix on deixaven oís dinern i

l i torna el canvio encare no a'havia decicüt a poner una maquina regis-

tradora, pero tampoc no calia, hnvia tingut aort anb elt¡ dependente,en

Dura era d'una honeotedíit que csifercla i en ^ n i e l l i feia lee tor-

neso i¿uan do anyo i raig enrera el noi iJura va par lar- l i 'n , ae sentí

toraptat de dir que no perqué la mul3er d'en Tallart serapre l i havia os-

tot antipatioa amb nls Qeu£: airee cié pesona oft aa yue ye rumiant i

enverinant greuges inagina'ia, perb ara no es penedia JHB d'haver-hi

neendit, el noi era lleet; i obedier.t, s'havia impoeat nolt de presea

dele seus deuren rutinaria que el deacan¿:aven a el l i , a méat detall

no totalment menyjaprefible f l i feia patear mes d'una bona e atona anb la

cara que posava quan se l i acudía d'a^aba.'.ar-? o anb contables né& o

rnonys picante sobre afers eclesiaatios que en la seva innoesnoia de ca-

tblic practicant no havia soiipitat naí o deaplegnva la aeva erudiciá

en teneo que per un notiu n al t re l'havinn e::curioait, com aieshores

que coinenca a parlar-li del dret &<: cuixa meiiieval i tan aviat en deia

"primae noctia" con "Jua cunni" o "Caz;;agio" o -marchette", fine que a

la fi en Daniel, ho va veure,ja no sabia ni a qua ea re:feria. j)*altra

banda, tenia ingenuitute inenarrables i ostava segur que, tot i ele

sfius diaüet anya, 3c dono no n'havia tocat cap = fil ievia enpantar la

posaibilitat d'anar-ao'n a l'info^n ei noria oenae coafesuió. Es ciar

que era una criatura, no tothon ha de conen^ar In eevi: vida nexual ais

catorse anyo con va fer el l anb aquella criada que tenien a casa i que,

quan va pasoar-li la por, l i pernetia de gallejar entre eln companys de

col.legi, nociéa a un dols qunla es confia enteraraont fins a rlir-li a-

dhuc el non de la iniciadora que doaprés tambó ho va aer d ' e l l , perqué

la f-oaer era generosa i no l i venia d'un adolescont. .robre Ou^ t̂tia !

roe a'ircatíinaven ale3ho*-e8 aue no tomarla d'una guerra que ni sonpi-

taven...
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— Nones que m 'arribas a cinc. . . — fe i a la pagef.a.

Torna a la realitat del norcadeig inevitable.

- i pogués donar-±i né"a, ho fíiria. i'res pes.'etes fs ben pagat... .fot

preguntar a le;- altres famucies, ei vol,
üaturalment, acaba per deixar la t i l . l a i eil va transferir-la

nmwrtí a un saquet blanc deis que tenia al laboratorio Deppfíe en

•Daniel ja a 'encerregaria de t r iar - la , si calia, i de posar-la ale pota

on la guerdaven.

r.n tornar a eortir a la boti&« hi va haver un aoment ae ftíina

porque van reunir-ae duen doñeo i un xicot i aiesho.-es entra unqikltra

xicota que volia una bisca d'ai&ua ca:enta i no scabava de decidir ni

havia d'éaser gran o petita t blava o vermella, eln don raodejs que en

aquella ocasió ponia ofer i r - l i . De fet, con va veure seguidanent, feia

tempg mentre aplegava el valor que l i calia per a demanar-li un pre-

pnrat anticoncepcional anb cánula, uevia ésser una cas; da áv poc,per-

que era nolt jove i duia una alianza d'or for;;a gruixuda, ün raoraent,

va preguntar-6e qui clevia oer, pero no hi va caurc fin» que ella ja

havia abanrtonat l'establinent- : la jove de can Yornéf el contractÍ3ta

d'obree que tres meena enrera havia casat el f i l l , un iníttil , anb una

mossa de Barcelona >

iJespatxava ana ampolla de -Jal d;) J'ruita i una laxants quan entra

en ^aniel, oarre¡;at8

— Ho portea tot ?

— reí calcigenol hi he de tornar aquesta tarda.

— Va bé.

ubijerva com ho anava diL'.posant tot a l ' iadret eecaient, «ense a-

quivocar-Be, anb eficie.icin. "un noi ordenato Comengava a teñir ganes

de fuñar, perb en conoultar el rellotge va veure que tot Juat eren doa

quartí) d'onze i s'havia prones que abana de les onza no oncendria cap

cigarreta. D'aJxb ja feia una mer,ada i fina ara ho conplia. ha prinera

a led onza i a partir d/aquell monent una cady duea hores, o ala un

total de set o vuit, aegons l'hora en que anee a dormirá No calla que

l i ho diguáü el metge quo el tabac el perjudicava , anb aquella bron-

quis delicats que tenia» oet o vuit cigarretee, perb, era una quantitai

forca raonable en cuín,.a ació al na.juet diari que ea funava abana, A

poc a poc, potaer encara ho podría anar reduint, l i sembiava observar

ja una necesaitat nenor da tabac, la pro va era ;;ue fina arn no sentía

la pruíja ae fumar tot i que ja feia dues horea que deixa el H i t .
fa entrar una noia jovenete que volla ftotá f'Juiil, eaparadTap i ur

pa;;uet do caaen. Va despatxar-ia ejl raateix tot i que on Daniel ja ha-

via aoatfc d ordenar-ho toto nra la filia d'en ruigdueta, el cobrador
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ác la nütua. Una noia que s'havia fot en quatre dies i que per alguna

coaa, no sabia ben be* quina, l i re-ortiava ln noia Enllanto Quan fou

fora, ho conentg anb en Daniel.

- Té una retirada anb la Pina, nojtrobeo ? senpre n'hi £a pencar.

r,l xicot ea raostra ssceptie.

- Voi dir ?

- 3Í, ni. ü'as."semblen.

- i-ot-er perqué totea dues s6n una mica bífiea...

- Bífiea ? - es va sorprendre ell ~ . ílo rae n'havia ado.iat.

aenpre l'odnireva aquesta preciaba que dcscobria en ola al trea.

rot;;er és que el l era un nal observador. Torna amigar l 'hora, perqué

la prulja oreixia- ¿ero tot ;Juat havien paanat uno nr.nuta.

- I que en sabeu, de la Pina ? - pregunta aleshores.

- 2B al noviciat da --'aragoñsa, ara - dig îé el noi.

- També ^Q un acudit que ea fee aonja í

- Kncara no ha pronunoiat ela vots - comenta en Danéel.

- Mo hi fa rea. ii'acudit 6r. el matoix. Ooraprenc que hom eo pugui fer

capella» es gauüelx d'uas previlegi3, no ena fiquom ai imaginaria o

reals f que no pot teñir tothon» Pero una monja... Sapa - afogí - que

en tempa de l'oafeléaia prinitiva lea doñea podien predicar i fins i

tot ba tea r ?

Jil xicot va mirar-lo anb auspicaciai encara no s'taavia convenyut

qut ell oempre pariava geriooainünt, éa a dir, que es ba^ava en infor-

mad ona solvente i no invontava res.

- Mo ho sabios, oi ?

- .No, aenyor. Aixb, no.

- Mo un diuen rea - os lamenta hipbcritanent - . lio van poder fer fins

a l'edat raitja, quan aquestos prerrogativea ela foren retiradea. Ha a-

nat canviant forca, l 'eegléaia, en el cura del tempe.

£n Daniel a'escuro lleugoranent la garganeila i digué :

- Jíl que no entenc ía qua voate, sent coa éa, s'intereaai tant per a-

queates cooes...

- Ni ra6s ni tienys que per moltoa a l t res . w'agrada de coneixer tot a-

llo que he de maatejar dia darre--a dia, A mes- afegí alf graniijnt - no

B6 ai aaps que els apotocaria trnim una tradicio d'escepticiame i d ' i l -

lus t rado que cal nanteniro La l laatina ^a que en aqueet fotut poblé

no hi ha gent rrou curiosa per fer una bona tertulia a la rebotiga !

La cara que posaria qualeevol ct aquesta bona botiguera ai csBsaSSffig&

contar-loa, ;er exeaple, que el confesfiioaarl no comenga a usar-se

fina cap a l'any 1565, ;ja en pie eegle eetze, dones 1

- Aî -b no - va dir en ^aniel - . S'ha U8at aerapre.
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- Ignora Jrt ! - exclama ell arab bonhonia, sobretot perqué ara el noi

posíiva aquella cara desconcertada i maliciosa que l i íeia re t í • ar el

l lavi superior cap dins, com si tanbé" ell ios b l f i , mentre la barbeta

se l i alvava - 0 Ignorant ! "a ser el concili de 'aléñela que n'ordena

l ' ú s . . . i l'abúa, perqué de vegadea dins del confesaionari a'hi amaga-

ven xafard/fs que wolirn esroltar el? secrnts de les tónaza doneBo ;-;s

olar que si et Borprenien donan* 1'absolució te la carreanvea p perqué

et crenavon viu . . .

Calla perqué entraven dues; nerea i , al raateix tenr s, va disparar-

se el telofona r.l desponja mentre en Daniel deapatxawa.

- Digui ?

Kra 1*321 una que volia que a nigdin l i portes raercrominaj 8'havia

acabnt la que tenien a la farnaciola de casa•

- Que t'haa fet nal, potaer ?

- M'he clavat una ;et i ta eatella que sortia de l'armariet de la cui-

neo No ¿ÍI rsap perí) en anar ft buscar-la he vi st nue ja no en quedava.

- A veure si me'n recordó - digué.

se'n va anar al desr'atx, ho anota en un tros de paper i el va dei*

xar nobre el l l ibre que a'havia quedat obert. Un moinent, penga que po-

dia quedar-ae a l legir una estonatpero ara no en tenia ganes i en can-

vi el turraentav la necesaitat d'unn cigarreta o Cinc nr nutR ra¿a...

Toma a la botiga a temps de veure la orlada de la aenyora ^erris

que havia vingut areool•ir la fbrnula magistral que, foa con íoa, noméi

alleujaria una mica lee molestiep ce l'eatómac risl notnri, un home bi-

Ii6a que mes hauria iralgut que canviés de1 carácter perqué el seu el

per^udicava fina i tot econbnicanent; ara, deai^és de « m anys de ser

a la vila, tenia nenys cliente que de primer, car tothorn preíeria en

^atafau, el qual en canvi, calia convenir-hi,raai no havia tingut una

criado tan eixerida com la Montsc, la noia d'en ¿"aiet rjue senpre posa-

va bona carEI a en ^aniel tot i que l i duia un any0 JÍI noi, ;ier&, tam-

bé calia convenir-hi, era una micn sooa» Ara mat^ix, .erwque s'havien

frggnycln ditsF envernellia con una resella»

- Mac:t, oi ? - cononta quan la noia sortia - . Sobretot d-̂  cintura

en araunt.

h"n .Daniel a'entre tingué tanennt el calaix^jierb denp^s, ineapera-

dament, digué :

- A voete l i agraden totes»

- Oh, no ! - protesta - . iionóa lee ben l'etes.

üi la j.'adrina del noi haguís aonpitat aquella mena d 'observacions,

segur qw- el treu da ln farmacia, ae l i va acudir. Hnuria eatat capag

d 'acuuar-lo úc depravador. Pero en ^an1el 3a e r a prou hone perqué l i
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llevesrin le son de les orellec oi no tenia la intenció, CÜB no úevia

tenir-la, do fc-oe frnrc oom la Pina a'havia fet monja deapréo de re-

nyi r anb el noi Mo-a. J&r>tretanent, aense veritable in'.eres, va pre-

guntar-se al no hi devia haver tingut algún fracasFpero alushores se

n'ana cap a la porta i eortí a donar un cop d'ull a fora, senne mou-

re'e del 1J indar.

A ler onse i un ninut, va encendre la primera cigarreta, en el

precie taonent que el *,elefon tornova a trucar. No ee -7a moure fins que

en -^rniel el crida :

- Scnyor (íriset ! Ll denanen...

- Qui deu ser, are ?

r-re lü Clara i'ooquell.

- Ua han oervit aquello inyectables ue vaig denanar ?

- i:í - digué tot ezpir;.nt voluptuoticnent una deliciosa glosada de

fun -~t file tenin.

- Pascaré a re col ir—los oée/tar d, dones.

- Quen vulgui - feu, divert i t . r;lla matei?.a hnvis inventen aquella

manera desconvenir les cites o de confirraar-lea qutj-i caliaa i'er ganes

ele joc, afe£Í - Ho millora, la eeva mare ?

- uh, S Í ,BÍ1 cembla t:ue 11 ven bé.

- Killoro jfins dcapréc, dones.

"R telefonicta, ni cacoltsva i coneixla la senyora Tosquell no de-

via ce.ber que pensar, con no foe que 8 imagines que patia a'guna r.alal-

tia Lfcreta, perqué a¡orentnent la dona era forta cora un cavall» tra

m's plausible tperb, que e'enoun's la veritat; lea crides he la ñola

Bovifcntejnven dee que qutitre nesoa enrere, deeprér. d'uneu quantes bro-

tava intencionadee, aprofite una abogncia d'en -"aniel i , ioprucíentiaent,

ve fer~la entrar al laboratori,on elo hauria pogut aorprendre qualsevol

i on e 1 la va hever de que ciar- seuna bona estona tota vegada que meritree-

tent van entrar duea dones, una d'elles la muller d'en rllomat, forc;a

xaferdera. També" va ser mala sort que en Uaniel tornes en aquella no-

n¡ents, perqué va ser inpoasiblfc ¿'anagar-li la cosa. Ks ciar que alee-

hores el noi ja s'havia curat d'espanta, hauria estat molt totxo de

oreuTe'e que lee úniquec injec;cions que dona va a porta tancada 1 sen-

ee nesurar-hi el tenpE eren lee dectlnadeap alguna femella jove que

deüpréB era substituida per una a l t ra .

Tanbé" era ciar, perb, que no ho ap? ovavaf nonée cajia veure l 'a i re

displicent 1 una mica sor?ut arinque es movia per la bütiga en haver-lo

avisat que la íosquell el denanava al telefon, Pero no pencava fer-hi

cap conentari,sobre aquest aaoumpte no en i'eia nal; la BRVH Tida per-

sonal no l'híivifl de discutir amb ningu, i nenya encera anb un mocos q-ue
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ne sabia t-.profitar le¡; avinenteses que sens dubte també ae 11 preeen-

teven. perqué a la farmacia hí acudía de to t , 3'ni pascava mol-tes es-

tonce sol des que va estar iapocat del áea¡etx, sobretot e primerea

horen cíe la tarda, a l 'eotiu, quan GJ.1 es quedave a casa a íer la nlg-

diada que sc-Tint a'allargava fíns a lea sis per;ue havia deacobert que

en aquella hora dormía mía bé" que a la n i t .

No, reflexiona tornant cap a la porta, d'oportunitate no l i n'hau

rien raancat, si haftuíí; volgut; era un xicot ben plantat i la nateixa

Clare, que en qüeetifi d hones era una águila, un dia broneje i

- Ul badus, aviat seríi ell qui s'ontíura le: clientes a Ir jebotiga»

- Ja t 'agr^d£.ria !

- i-er que no ? - va riure.

±-erb í.rcn ¿;£:nee tie parlar, la ciara prei'eria hoiî t- fetB, O'm e l l ,

que sabien procedir anb deliceaooa i pedten pagar, rerque d'intereesa-

da ho era» A partir do la eeeona Vfcgadti ja ve posar les cartí e sobre

la taula, elia tenia unes nbce^nitata i l i agíndava de vestir bé, no

ho anngava<> No hi felá rea, elu diners no tenien cr p in;•ortuncia i , de

tortea o Je nu;tee, scapre fi'ecaba pagant. Ko era con en Llagoatera, UJ

dele altrec tre;; fa nacfeutics, que B'hauria dfixat penjar per cinc cen-

tins i nociéi: pensava en una cosa, en comprar finques i míe finques

i en acumular una millonada QUC després tanbó es reTaenuaripn e e BCUR

f i l i e , elB qual3, com solia pecrar sempre, errn dos peixen que en duier

l ' o i i i l i cootaven aolto dieguetos, eobr-etot el gran, en Perran, que

eetudinva a Barcelona i no carava c¡c repetir curaos perqué es devia

pasear mee horea alo cabarets que a la facultat.

Jneo CEopanadcs; lúgubres l'oblig«ren a aixecar el cap en direncié

a la t,orre do l'eagiésia que ea dre^ava a do a-cent-; netrec de la far-

macia i deaprás gira la caro cap diño,

- Qui e'ha DOrt ?

- J 'hone de la ¿'aula, el forner - diguí en Daniel.

No eron clicata aeua, de manera que ni sabia que nal;alt,egés. ±el

rtiatant» se'n va oblidar tot aeguit p¿ rquMjntrava la criada deis Tu-

ne u que pregunta :

- fio han trobat, aixb ?

- La Polaraaide V -• recordó ell - . s í , ja ho Cenin.

barrera venia en Cegcjido que pujava per sota els porxos fregant

les pareta de les cace:; conci l i cti.'.guáa aquell suport proj3eotoro fot-

ser patia d'agaroíbbia, parque aquell capteniment aeu ja 1'havia obser-

vat d'altres vedados, "orníi a pensar en la crida telefónica que va re-

bre anit, a casa» quan l i pregunta :
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- yue us podóla veure, rterih al na t í ?

- ai - íéu e.'l, un xic sorproo - . beré a la farmacia, con sempre.

- Ja pascaré, dones. Cap a quarts de dotze.

- (Juan vuigueu, ue que en tíacta ?

- Ja en parla-era.

Ara s'anava atansant i en arribar a 1'altura de 1'aparador Ya ea-

ludar-lo sense eonrlure mentre les campanos continuaven áesgranant

llurs aonoritets aolaparadorea.

- Em podeu dedicar un moment ? - l i pregunta en castellh tot i que

duínnt elí; Tult anya que dula al poblé Ja hauria tingut terapEi d'atlap-

ter-seo Pero tenia una mentelitat d'ocupant, ja ho sabia.

- Ben cert• Ua eeperava.

Va fer-lo entra* al despatx mentre en Daniel cobrava la jr'olarani-

da deis xuneu d'un b i t l l e t de mil nou de: trinca que havia deixat aobre

el taule l l .

- Seieu. Voleu fuñar ? - i inicia el gest de treure 's el paquet de

cigarretea, perb l ' a l t r e el va aturar amb un moviment de la na.

- Ho fumo, Jo.

í>embl iva una mica violent i e l l pasaa cap a darrera la tf-ula, va

atansar-se a la finestra i ia tanca tot dient :

- No m'hi he pogut acostumar mai, a len campanea.,„

^n. Cegejido no contesta i , en girar-ee , va veure que ea oontemp^a-

va les mons uniden al seu davanta Va mig arronsaif-ae d'eBj;atlJ esF mes

aviat incomode, i féu :

- Vos direuo . .

- SÍ.,, - comencé el practicant - . Tinc entes que poseu infeccione...

- Ah ! - exclama e l l , i va llambregar cap a la porta que e'havia que-

dat obfirte, perb es va as eure darrera la taula sense haver anat a tan-

car-la - • Ea aixb, doñea - afegí com peí eil mátela.

- Ho eé de bona font - digné en Uegejido.

- No ho negó pae. Hai no me n'he anegat...

L'home deoencreun leo nana.

- Sabeu que no ho podeu | e r <, Les injeccions les he de posar Jo.

Uelxa la cigarro tí; cobre el cendrer anb una expresólo de celada t

perqué Ja s'eetova acabant i fins a la una faltaren dues hores.

- En poso molt ooaaionalment - digué amb auavitat - ; nomls rjuan m'ho

demana aJgun olient que me lea ha compradea.

- No ho podeu fer - repetí en Cegejido.

r.ll torna a roí rendre el cap de clgarreta.

- Es una practica eotoblerta. 'fots eln neu- col.legues, a¡ b la poasi-
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bl • exóepció de l'Abadies, que ¿r. raolt aapastre, en mnBH« deuen pasar.

'c una suposlció", naturalment - afegí en adonar-ae que les seves pa-

raulea podien éeser interpretaden com una del'acifi.

- Jo nom's sé de vóa i per aixb he volgut parlar-vos-en.

EB va inclinar endavant :

- De vegndes doveu rebre nedicines grat is , mostree que us envien els

laboratoris . . .

- Algún ccp, a i , perb no veig. . .

- Anb el os deveu afavorir els voetrea cliente, oi ?

- Les dono, naturalment» Senae cobrar-ne rea.

- Jo tampoc no cobro aqüestes injecciona ais meus diento - . Va alear

la na en veure que 1'aJtre obria la boca - . supogo que UF adoneu que

m'acuíjeu d'intrusisme, perb no tinc una placa de practic-=nt a la por-

ta, no m'anuncio al diari local con vos ni pojio infecciona a/iingú

que se'ra presenta anb una ca.sa sota el brac,

- Aixf i to t , establiu una mena de competencia...

- Afavoreixo ela neun d i e n t a , també. <ada cop que poso uno injecció

us preño un posnible cl ient , jo ho aé, pero el mateix feu v6st o un nei

ge, cada vegada que regaleu un eapecífic. rer que no ela doneu a 1'hos-

pital ?

L'hocie di la t» unn mica les badiua del ñas •

- No éa correcta - digué aense contestar - . I en sap molt de greu que

adopteu aquesta actitude

JJona la darrera i naienconiosa pipada a la ¿unta de la clcarreta

i l'eeolafa curosarit nt contra el cendrer mentre deia i

- Gap actitud, roso sinplenent lee coses al aeu lloc» Durant el que

va d'any he injectat potaer mitja dotzena cíe persones, Moltes mee a'in-

jeoten cada dia ' l i e s mat-ixes.

- Aixb 6B inevitable.

Kn Daniel sortí de la banda del laboratori i va treure el ñas al

denimtx, com si anee a dir alguna cosa, î ero tot seguit es re£ir^ en

ailenci. No va cridar-lo perqué en aquell noment explicava :

- Cora VÓB, eóc partidari que cadaacu faci la seva feina i no es fiqui

en la deis al t rea, poro aixb no n'ha de privar pas de donar un bon

convelí si me'l dennnen tot i que de consella, consells raedicn, entene,

en principi només en pot donar el raetge. Ningú no acudirá a que i i faci

un diagnbatic de malalties cooplicades, perb sovint se'a demana que em

sembla mes a propbait per un mal de ventre que té aqüestes o ajue lea

característi.;ues o per unr, dolora articulara localitzata aoí o a l ia .

Els he d'enviar al doctor perqué no se m'acuíi d 'in1, • usiarae si recomano
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un eapecíric anb preferencia a un a^tre ? També és un intrúa i ' i nd i -

vídu que aconuella al seu anic un tractanent dfferrvnat que a el 11

ha anat bé . . .

- No ís un argument v_)ilid - replica en Ce^ejido - . -es coses porta-

de s a '.. a ex t re ras . . .

- -^xactamento bi Jo obríG un oon3ultQri de notgo o de practicant tras_

pasearla netament una determinada línia que té unr> contorna moit inpre

oisor mentre no es pugui fer una acusado de profeoionalisme... un a-

caba el meu daure anb els oliente, i el yostre, i al del merge V Km

parlareu d'un perjudici econbnic,., tto en perjudica eoonbnicament a

mi, farmaceutic, el doctor ruc recomana reméis senzills i potser caso-

lana, o no en recomana cap perqué oreu, sénse tenir-ae peí reetant cap

seguretnt, que la naturalcoa re^rendr^ el 3f;u curra normal aense aju-

da Y

- Un metf.e no té cap obligado de receptar roa, si no ho creu necee-

sari .

- «aturalnent - replica olí , abocat sobre la taula -» Hoia'a en té un

de deure : mirar de posar bo el pacient segona el seu bon entendreottl

matéix que teniu V6B i que tinc Jo tot i que aixb d 'apotecari a'hagi

convertit en una mena de profeaaió do aalta tajilell» onnom's «al re-

cordar nona i preus•. — ^a fer un gest, con si una moaca anomosa se

l i hagu^B poaat davant - . JTo vu_l fer un discurs per una cosa prou e-

vident.

- Pero ni ha une reglamente que asoen.valen prou c ia r . . .

Branda el cap i va somriure.

- Wflana ciar i tot , si vo.eu. Cerque si v6s suu lora o esteu nalalt ,

ningú no pot donar injeccions a Kiudelles segons acuesta celebre regla-

mentacifio Encara que d'elles depengui la salvació del pacient.

- Hingú no ho interprete així - féu en Cegejido, ofée.

- Con ho interpreten, dones ?

- Amb una certa laxitud.

- Pero anb quin dret, i qui el? hi autoritza ?

En Cegejido s'escura la gargamella i va moure les carnes.

- Per comencament, no hi ha cap mena de reglamentado con la que dieu.

- No ? Aloshorea con podeu caber ai faig bé" o no faig bé" de posar in-

fecciona, si em competeix o no de donar-lea ?

- Vull dir que s i , que la reglamentado... ¿arlen d'un cae concret.

- Ho son to ts , desenganyeu-vos. i'er a l'homc ;ue agonitza, éa concrete

la seva agonia. «olt raís que les qüestiona de competencia o de deontole

gia0 yuan en parla de personas, tot ho és de concret.

jsn Cege^ido es va aixecar, are una mica i r a t .
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- No eru entendron.
- Potaer no parlem el mateix l'enguatge - fé"u eI11 anb tota auavitat i

amb un sorarfs que desarmava.
- He vingut amb una requesta... - a'atura, con ei haguí enao; egat ~f

específica - proseguí, evitnnt la parauls concreta - que v6s sou l i iu -
re d'acceptsr o d<- refusar,perb vu.'l advcrtir-vos que no deixaré" que
em trepitgin ele mrua drets.

Es va aixeoar a la seva vegada.
- No ua eualoreu, uegejido. -ja. aquent moment ue ae'n ttfepit^en tants

aquesta son ben petits i no cree que valguin una üeci.aracíó iie guerra.
- No he d'ofeglr res mes.

Va arronsar-se d'es;atlieB•
- iíeixem^ho així, dones.

Va aeguir-lo cap a la botiga, on en Dahiel eacrivia alguna cosa
al l l ibre on apuntaven les conpree d'alguna clients que fina i tot a
la farmacia felón gep, 1 a'aturh al costat del teulell mentre l'home
continuava oap a la porta» en arribar a la quaj. saluda secanen^t i
- Bon dia.

- Bon dia - li contesta amb la veu oe^ena.

ün Daniel va tancar el llibre i digué :

- -"a dona d'en Teira...

¿11 va girar-ae :
- yue volies, quan anaveo a entrar al des¡atx ?
- Jira la senyora Boixeda ue duia una recenta — indica el pa;jer que

hi havia darrera el l l ibre - , ;.ero ha riit que ja pasearla en tomar de
la place.
- A veure © allarga. la mh.

Liegí : Panoreatina, o'3 grana.; Pepsina, o'3 grans; facid clorhi-
dric, V gotesj tintura de badiana, o,3 grana; elexir de peiBina, AXX
gotea; aigua de melina, 15o gramo*

- Una que no paeix be - eonenta, entre dentr.8 Mes a l t , pregunta - ke-
oordes a qui lea vnig posar, l .s darrereii injecclons ? No va ser al noi
de la carbonera ?

r,n Daniel evita els soua ulla.

- A la aenyorete Tosquel l .
- Aquesta,a par t • «o era a l *au, ^ere o cor. ee digui ?
- Fereo Km pene o que s í .
- I qui hi havia , quan en va d; manar s i l es hi podia posar ? Perqué

hi havia a3gú, en sembla.
- No B ¿ . . . - ea va interroiapre , car un noi entra r con^rar una supooi-

t o r i s de rectomíjííol, i deeprés r e p e t í -« no no a é . . . **n fa d ies o
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- Hi havia d'hsver alga que ens va denunciar, perqué aque^t carflllot

de Cegejido ha vingut amb amenaoes.

- .fer;ue posa infeccione ? - s 'admira en iJaniel.

- Exattament , noi, perqué po3O injeccions.

- Que no l i ho ha dit , voate, que tanbé $9 practicant Y

Eli va moure el cap i mira l 'hora. fio en faJtava pas poca, d#es-

tona fins a la una ! S'ho devia haver Igcginat que darrerament el sa~

bao no l i feia tanta faltao

- No. i'í a'ha pogut paaaar juit anya a ítiudelies sense aaber-ho, no li

hi ha cap necesaitat d'aigualir-li leB il.lunions que es fa de teñir

l'excluniva<> Al capdavall, mai no n'he fet - , va riure - . -js mes di-

vertit així - féi^davant l'esguard inaegur del noi.

En el fons, pero, no era allb» i'ant l i feia, que fos diverti t .

1,'emprenyava que tot tendís a deohumanitzar-ae, que la gent aprenguea-

sin tan facilraent a procedir d 'acoíd anb unes llnieo que el l f fet i de

batut un anarquista volteria, si la cosa lligava prouB oreia arbitra-

rieo i egoistes. Per aixb, anys enrera no havia eatat del parer dele

eeua col-legues quan es parla rte perseguir un ourand ro del «aval Alt

que no en tenia prou anb diagnosticar raalures Binó que encara es feia

els propia reméis que no os podia dir eotrictanant que v<nguéss car de

tarifa no n'havia e^tablert cap, tothorn pagava la volúntate Be ciar

que la sova abatenei6 no va servir de res, a fi de cometes van denun-

oi«r-lo els metges* i*otser e(5c poc comerciantt es va dir, pero ox'ega

rapidament la reflexió en recordar que a la pagooa de la t i l . l a 1 'ha-

via ben estovada. Li calla reconeixer que» peí cap baix, era oontra-

dictori .

Agafa la recepte de la senyora Boixeda i ae n'aníj al laboratori,

on eomppova la íinor de les balabces abans do procedir a lee pet:adea

pertinents» Ja coaptnva len gotea cíe l 'e lexir de pepsina quan entra en

Daniel.

- Ara tne'n recordó - digué.

Va obligar-lo a callar anb un geat i oontinua comptant, pero ja

a'havia distret i^l final no 3abia si eren trenta 0 trenta-una. Per

aort, la paoi^n no se 'n moriria. «odre¿a el cap.

- Qxih deiea ?

- Que ja me n'he recordat, Hi havia la renyora ^arreu, ai¡uell dia8O.

Algu eatosüega a la botiga i eil hi indica amb el cap.

- DeBpatxa.

Era la dona del 3abater que tenia l'eatablim nt duea i>ortes mes

avallo Jira ectrany, elr lligava una relativa amintat* i-erb en -^aniel
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taKpoc no ho podia ser, d'antuvi pernue sabia que eil ere practicant

encara que no exercíc en aQuefita qualitat i , deaprée, perqué el noi

era d'aqueeta nena de persones lleiala a l'amo amb qui treballen» mea a

prop seu que no deis COBÍ anys de feina quan en teñen, .rotaer la denun-

oia venia de mee l'.uny, dones...

- H'estas segur V - l i pregunta quan sortí del laboratori.

- SÍ. Me n'he recordat perqué ea va peaar i en .rere, que s'esperava,

em va fer l ' u l l e t quan ella ea queixa que havia guanyot un quilo des

de la darrera vegada.

j^otaer s í . era teñir molta membria, do tota manera» car allb no

era cap esdeveniment excepcional, de donen que es peaaven i BB lam<n-

taven qu.n la bascula no reaponia a llura esperances, rMi havia mol-

tea. La majorifio fcH oonjur;t, lea dones tendien a fer-se m̂ a gruesas

que els hornea, era una qüeatifi de glandules internes que afeotava el

teixit adipís, n'eotava segur. L'.^lena adhuc en aixb semblava funcio-

nar difcrentnent de lea altlrca fenellee» en tanta anys de natrimoni

noméa havia augmentat cinc quilos, una insignificancia, perqué era

alta i osauda i delr lípldo no se'n preocu;ava, sempre havia menjat el

que volia.

- Bé, no diguea res - recoinanb.

Les canpanes van reprenrire el seu toe de difunta i fins ar¡ no

s'adona que havjen cal'lat una bona eatona. tira mentida, dones, que no

s'hi haguís pogut acostumar naio Se'n deien moltns, de aentidea d'a-

questa mena.

S'adi-e^a de nou cap a la porta i aquest cop va nortir fina a r a n

(ic vorada. Saluda en ^aura pare qû  no havia sabut evitar el casament

del aeu f i l l amb la noia de la l i ibreria i ara potser ni ho lamentava,

perqué, la pare 11 a sembla va felic» Tal vegada hi contribuía el fet que

deien que el noi publicarla una novel.la« La l legir ia , éa ciar.

Mosoen Manyic baixava cap a l 'esgléaia, per I ' a l t r a banda de car-

rer, de manra que es limito a noure el cap per eorrespondre al seu bon

dia que endevina sense sentir perqué mes aciunt havlen engefjat un camló»

aempre s'hi havia saludat i un cop que van coincidir a l'aju.itament

fina es parlaren, molt conscients tote don de lüurs posiciona respecti-

veo i el aacerdot, no en dubtava, ben ignorant que en tota la vila no

hi havia ningu tan al corrent d'histbrin ealeaiastica, ni eln natfiixos

moas-nB si calla Jutjar per aquell capellanet ár can Máselas, veí seu

ahans que I1 donesoin una parrbquia, arab el qual una tarda va discutir

la inntituoló del "collagium"; é"s a dir, ell la va analitzar 1 disp.e-

car en la nesura del ponsible, perqué el noi devia badar a la cías-- :e
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quan ela expicaven que els cacerdots de l'c?dat mitja podien viure en

pecat per elxí dir-ho ai feien un págament a 1 'eogleaihp.. u poteer no

els ho havien explicat roai ? En canvi, caiia *econeixer que del pe-

nitenoial d'Egbert, per exeraple, n'havia sentit parlar. I els concille

també el;: doainnva raoriablenc.nt bé.

- Bon dia !

- Bon dia, noia — contestb uno mica autonatlcament, perqué mirava cap

a l ' a l t r a banda i no l'havia vista, Era la jove üc can VornÁ, la de

le cánula, que ara venia de cercar el pa. '¿'ota una xicota, s í , ñenyorp

reflexiona» walnguonyadn per aquell inúti l del seu marit.

Kn Cngejido sortí d'una entrada, l i sembla que de enn Jt-ele^rí,

pero no aabia qu«ii haguép ningá na i al t • â mirar—lo toinbar cap al

oarrer de3 B"""MH Genoral i alenhorer. entrh a la botiga.

- Te n'hauré" d'ensenyar, de posar infeccione - digué" a en Daniel.

- Jo no sóc practicant.

- No hi fa rea, aenpre ¿n lütilo ífo haa sentit dir na i que el saber no

ocupa lioc ?

- S í , senyor.

- Te n'ennenyaré', donec.

i'aro no seria inmer'iatanent, ja que uns inatenta desprée una veu

agradable va dir al seu darrera amb una entonado" que s 'arroeeegava uní

mica :

- Hola ! . . .

-.ra la Clara, Contempla aprovativanent el eeu veatit "blau i ee-

nyit que subratllava la rotunditat de lea sines i la rodoneaa escaient

ce les anques, elf llavia vermells i el rostre una mica descarat pero

no exerapt de dolcesa. Totee lee fruatrac.ciona de la seva vida, la f r i -

gidesa de la seve muller, l'ansia doiorosa de tabac» la pioabaralla amt

en Cegejido, tot ve esvanir-se davant la saboroaa carnaíltat de la noia

que va seguir-lo cap a l ' in ter ior .

A la porta que menava a la rebotiga va gi^-ar-ae breunont i , rielara

agmiTinihiTi al noi, digué* anb un poaat greu que no disnimulava ree ni ho

preteni a j a :

- .No hi eóc per ningú.

1 aleshores n'encaminé al de:¡¡atx. La Clara deixa escapar una r ia-

l le ta .
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El va reconeixer imnediatament tot i que ara ¡a feia una tree

anys que no s'havien vist i el noi havia crescut, pero en canvi no x&-

bia qui era l'home amb el qu;al venia parlant, de manra que espera, que

a aooniadesoin a la aortida abans d'atoancar al aeu encontré.

- Daniel.

;'.s tomba mentre l'hone aturava un taxi,pero hi havia aitra genf

i aerablova que l i costes de dcocobrir-lo»

- Daniel ! - repetí .

- Ah# hola ! No oabia ai vindries - l i va Bomriure el seu yerma.

Van encaixar llorganent 1 e"'l mira cap a la renglera de vehicles

que aní.va avancant a mesura que els passatgery del tren els agaíaven«

- Nones porten aixb ? - indica la patita naleta c;ue i ' a l t r e aervava

a la ma.

- :.;í,uua muda» rer BÍEÍ d ies . . . I el padrí ^lo^eng ? - pregunta quan

pujaven a?, taxi .

- Al matí no pot deixar la feina, e l i . Jira de Miudel: • s, anu-st que

venia anb tu ?

- iOl senyor Tuneu, un conerciant de queviurca que he trobat al t ren . .

Ell va aaíientir, d is t re t , mirant-lo * La darrera veyadn ( quan

pass^ don diee al poblé amb en ijlorenc, encara era una criatura* Ara

a'havia fet un home, fina i tot devia aer un peí mes nit que e l l , 1

aquella caraiea oberta, sense corbata, l i donava un aire rsportiu que

l'afavoria. Li tusta anablenent els genolla :

- La uarneta no et coneixera !

- *B ciar, fa sis anys.. .

- Tant ?

- s í , en tenia dotze» Me'n recordó perqué va aer el dfirr»r any que

duia pantalona curta.

La ármete, dona havia de ser, penca e l l , tambe ae n tmanuntoia

recordava i hi f'u al.lur.i6 no sola quen entraren ai pis i , en sentir-

los , sortí aprj^esnadanfint del cosidor, sino mes ta^d, a l'hora (ie di-

ñar, quen digué :

- Aixó ÍH el que m6v> et fa adonar que envelieixes, quan no has Tint
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una pernona durant nolt de tenps i aleshores la trobes tota oanviada.

«Jo continuava imaginaat-te una criatura, anb pantalons curts, . . í'i

fina m'alograva que vingueaaie ara, quan hi ha un oirc ! - va riure.

- A mi m'agrada - va dir el] - . No cal ser una criatura.

- A mi també - féu en Daniel - . «on£s hi he estat una vwgada, i ja

de g>an, fa dos anys, perqué la padrina Asaumpcio" troba que ás un es-

peotacle naesa bast i . . .

- Bast ! - exclama - . i'erb si $,s la poesia personificada !

Va callar perqué tot d'una s'adonava que la frnae devia ¡averia

llegida en algún indret i d'altra banda tanpoc no era totalment exac-

ta. Jj^egia casna coses i , el que era pitjor, ae'n ; eixavs influenciar

excear.ivamento Ja 11 ho deia la Hita, que s'cstava convertint en un

xicot llibresc. r,n uaniel, pe* la oeva banda, s'havla admirat quanW-

tra a l 'habiació on Ja ^armeta havia instal . la t un H i t plegable per-

qué la coripartissin.

- Si que en teñe, noi ! Tot aixb estudies ?

- Ho, els llibres de text son aquesta , i ja tinc ganea ríe no «anuaá

veure'la mes.

Mo tardarla en desfer-ee'n, a l'oc*ubre conengaria el dar^er

cura i , ai tot anave bé, 1'any vinent ja serie advocato La Uarneta vo-

l la que muntés un bufet, pero a ell ai seablave me's prudent continuar

de pasf.ant del notari OabariSs, nones que: aleshores hi poriria anar tot

el dia. La dona ja n'havia fet prou, de sacrificis; e'havia fet malbé

la vi ata cosint perqué ell foc un home de profit. Ni elñ seu-- pares no

e'haurien portat tan bé.

- SÓn gruixuto - comenta en Daniel ingknuanent.

- I pesats - va r i i re ello

La carrera de l iéis no 1'hnvia entusia^nat mei i s'hi havia dei—

xa* arrossígor una mica gracies a la dona, per la qual un aflvocat era

una persona de prestigi» re3pcctable. Í;B ciar que de voeació definida

ell potser no se'n reconeixia cap o, a tot estirar, la polítioao íenia

una certa facilitat de paraula i a les juntes de la universitat ho ha-

via fet valdré, no pac anb el benoplacit de tothom, pe^-uo com va dlr-

11 un dia en man Aynat :

- Tu serapre poeet; bastona a len rodes.

Fine a eert punt era un rebel, si n^s no al costat de tots aquelli

conformiste.1 que cantaven les excel.lfincies del üeu i eren incapagoa

de la nfn petita iniciativa. Ho ¿s que ell en tingues, d'iniciatives,

l'ambient no s'hi presteva massa i calla moure's amb peue de plora, i'er

un no rea et t i t l aven de comunista i per aixo ell no hi paasava, ha-
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via estuíiat relativament bé la societat bolxevic gracies sobretot

ale liibree que l i havia r.nat deixant en Senabre, llibres francesos o

treduits al francés que el aeu pare, un marxiste convencut, pero al

morge del partit per tot el que sabia, comprava durant eln ••»•»! viat-

ges que feio a la nació velna per raotius del seu carree en una empre-

sa de ramificacionc internacionals que es deia que formava part deis

negocis d'en narcho ± lea oeves concluoions eren que la revolució ha-

via eetat treitta i qunf en tot cas, calia reoomencar 1'experimento i

alio no menaria enlloc, cok explica aquel a torda a en -^eniel quan

s'encaminnven a la pennió on vivia en -ulorenc,pero el atíu germs encara

era raassa jove i lee nooions que tenia del eonunisme e^en d'una nebú-

loaitat que enparyeratfa.

- No en parlen nai, de política, a "iudeljes ?

- Ue venadea, a casa, ííeoorden qui va ner roig i qui no ho va «er.

- Aixb no ho 'e,de política, hone !

- Dones no sé...

rt'hi havia per llogar-hi cadir:a, JJÍ hauria agraíat de presentar-

lo a la colla de la universitat, entre la qual hauria pogut i l . lus t rar

perfectament el seu punt úc vista, i el d'altres, perqué no e'ho ha-

vie paa inventat e l l , que la deepolitització del país era gairebé to-

talo te a dir, la perdua de acnsibilitat política» Ja que en d'altree

aopectea mai no n'hi havia hagut tanta, de politització. A tot arreu

es volien veure aetituds que nonóc exiotien en el cervells deaconfiatsy

de tots aquello que no toleraven un pensament indcpendent, tota opinió

personal era subversiva, el 30I fet de parlar en oatala era interpre-

tat oom una ofensa ala obfjectius de l ' e s t a t . . .

- Pero alguna cosa o altra deus j.ensar,tUo

- Hone, ves. . . Mentre no hi hoci sorol l . . .

^airebé e'indigna i fina va escapar-se-li une paraula gruixuda 1

- Conys pero tenr divuit anys, Daniel ! No eta un vellp per parlar de

eoroll, d'ordre, de pau, de tot aixo que ara se sol dir, Bi tote e6n

oom tu, a "iudelles.. . - branda el cap. - Ja veuras que diu el tau pa-

drl !

Pero el padrí J l̂oreng no va dir res, estava massa contení de veu-

re '1 per poaar-se a discutir de política i d'altra banda l'atmosfera

de la cambra on el;- introduí no nemblava gaire favorable a diBCuaiona

o intercanvia de punta de vista teorice. ualia oonfessar que era la

cambra d'un proletari tal oom eil se 1 imaginava : interior, fusca,

desordenada, amb un Hi t de ferro i taquen d'humitat, ílo hi havia es-

tat mal, de primer pernue l'hone havia canviat feia poc d« diepesa i
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deeprós perqué, eenpre era ell qui solio anar a voure'le, potser un

cop oada tres o qup.tre meaos, algún vespre que es deixava caurr pal

oosidor i ea quedavn o aa sopar quan la carmeta havia inai;itir una ea-

tonao Tamp"fcc no hi havia anat los altrna vegades quefen ^aniel visi ta

^arcelona, car tots dos copa l*a*ompanyava l'Assurapcitf i de sortida*

amb ella non6s en ía fer una al pare de la Ciutadellji aouello tarda de

dissabte que s 'hi arribarrn a passe^ar.

En ^lorenc, qUe va resultar que era l 'únic dispeser» elfi presenté

la dona que ele havia obert la porta, la raestreBsa, una vidua de qua-

ranta enya que aemblova traota^-lo a^b molta fan?liari tat , coaa que

el mazelx -"aniel Ta observar, cajr al vespre, quen se n'anaven al l l l t ,

11 va fer una pregunta inesperada :

- 'ru oreus que viuen maritalment ?

Ja se l i havia acudí t, i no sola porque ella el tractava de tu i

el l l i déla Olhudla.

- No ho sé - replica y. tio $s assunpte nostre.

- Hore, no estarla bé"...

- 'A'ots dos s6n lliureñ i na jora d'edat, o i ?

L'exaoperava una mica lo manera de sier del acu gerraa, el qual per

comengar ja s 'havia mostrat relativanent poc afectufia ar:b en ¿Jorenc

o, si m'e no, amb una mica d'eixutesa que a'ana accentuant despréa,

quan báixaren al bar a fer la cervesa, i que sujjosava que l'endera^^aa-

sat podía fer nmaianiAoa dif íc i l el diñar a que elg havia oonvidat l'ho—

me i que ell refusá anb una excusa perqué al «apdavall 1'única conpa-

nyia que l i interés: ava era la d'en Daniel 1 era n^u^al que ela dei-

xéa/solB 1'iSnic dia que gn -kLorenc tenia l l iu re , el diuraenge.

.Pero la cosa devia anar méc bé" que no havia goaat oreure, tota

vegada que en tornar a la ni t el xicot declara que el padrí era un bon

home, si bé no va dir per qué0 L'assumpte déla dona, Ce tota manera,

continuara neguitcJant-lo, com ho demostíava que en sofctíe a parlar

de nou :

- Diu que anb la oenyora Claudia js es cibneixien d'absna, qufin ella

era dependente en un nagatzem de pesca salada. Se 11 va morir l'horar

al front. Vull dir que l 'h i van matar.

- No ho sabia.

- EB veu que no s'h^vien tornat a veure des d'aleshoree que ell tenia

la botiga i que després un dia es van trobar per caaualitato Jfev aixo

ana a viure a caaa seva» i*ero abans, quan vaig venir amb la padrina,

vi vi a en una habitado que estava toes té. No trobes estrany que canviea

- L'habitado" no ho íe to t , potser l i fa raía bono tractos» ^

- No ho sé, no ho veig gaire ciar.
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ü l l , que ja ero al H i t , va rrdrecar-se.

- S»rapre t'amoines *,ant per tothon ?

- -C-B que ai hi hagués alguna cooa i la padrina *ssum;;ció...

- Deixa-la tranquil.la, la ;aúrina Afujumpció1 ! Que n'ha de fer, ella?

- Jis la seva germnna - declara en Daniel amb naturali tat .

- Pero no la ecva dona» A veure si haurqs wíngut a dir igir le vida

del teu padrí ! No nao dit tu mat ix que ¿s un bon horae Y

- AÍXO BÍo

- Doñee !

l/endema al natí va annr a la univerBltat,on ja s'havia obert la

matrícula, i no torna a casa fina a l'hora de diñar perqué va trotear-

se amb en ^enabre que l'arroasega al bar, on iniciaren una diacusiá

acib l'Aymats i el eeu corífeu Anclada quan comentaren» fer-103 l 'elogi

del peroninne i a pretendre que el elle teñí en un mal conccpte del

movinent era perqué el dirigia un militar i , de la manera que eren,

no podlen oreure nue no fos uh feixista« üll no e'hi bauria déixat

agafal?, perqué les información a que tenien de 1'Argentina eren totea

tendencioaes i insuficiente^ pero en Senabre, que no podia veurr J*Ay-

raatc ni en pintura, féu aortir a rel luir lea pretions i la falta de 11 i-

bertat que no quedave con¡ensata per altrea a^antatges paasatger:; com

eren un poardble auginont deis jornale* Una discuaió d'afeccionats, pen-

sa defirectivament, i per aixb gairebé no obrí la boca fina que l'nngla-

da l ' a l . lud í directanent :

- x tu nue hi diua ? Aquent cop haa de callar, oi 'i

- :1 moviment ec condeinna a el l matéis des OLBSI l ' instant ÛR no t¿ el

poblé al aeu cootato üm sembla que no calen mes comentarla.

JSIB altre^ doa gairebé esclafiren :

- yue no t í el poblé al seu coatat !

- Hi ha deaordres, p rotes tea, intenta de cop d ' es ta t . . .

- Una minoi-ia de nala fteia, ¿la comuníntea.

- IHre que teniu sort de viure encara en ele tempe de les a ü i una

nite f - va exclamar aleshores.

ü"inc i tot en ¿ienabre va estranyar-se.

- Les mil i una nits ?

- ^aturalmento Un geaara, obre't ! ua ho soluciona to t . Comunisme...

guan van aortir la discusió ¡.roseguí Jfins a la iiarada del tramvia,

on ele. argunents acabaren en invectives i exabruptos com de ooatum.

- -farleu per boca d'ase,

- Cornanya o;e viatge !

- yue 1 'heu :_legit, Warx, per poder-lo di ti cutir ?
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- I tu Jos ' Antonio ?

- De dalt a baix !

- Serpeóte lubriques - va dir de sobte 1'Anglada.

Aloshoreo, per sort, no va quedar-los né's reraei que posar-se a

riure» rerb tot aixb el diagustava, no era aerióa. Un dia potaer e 'a-

oabarien fent nal, ello o eia estudianta que vindrien dar"era,pero a-

ra per ara no era serios,, Aixb ja l i no deia la '-'.ita, també, i 11 ho

repetí a la tarda, quan anaren tote tres al cine, al Colifíeum, on

fcien "Dallas", arab en wary Cooper que era un dele predilectes de xa

noia.

r.n Daniel , quan va proponar-ii que el a acompanyés, no hi volia

anar perqye va dir que ela faria noaa,pero es delx^ convencer en asse-

gurar-iki» con era veri tat , que el cíiunenge al natí , qu;n es van vcure

mentre e l l era anb en iilorenc, la ^ita manifesta que el volia coneixer

al capdavall era l 'ánic parent que tenia.

Quan baixaven cap a la Gran Via, el noi va prepuntar-li :

- Us heu de casar ?

- La intenció 6B aquesta.

- I per que ue ve leu d' amaga t,dones ? .te^íjue no la porten a casa ?

- Ja 1*hl he portada dues vegadec. S6c jo qui no ha annt a casa sevao

- Ko ho oüben, els seuo , a^es ?

jsll torca els l lavis .

- üabon alguna cosa, perb. . . son ¿;ent de diners, ol eeu pare té" una

gran fabrica ele teixits a Cerdanyola i j o . . .

- Si ella v o l . . . - diguí en Uaniel.

«íituralrif-nt que volia, lio 11 havia disainulat res de l^eva a i -

tuació i per aixb hnvia tingut interés a dur-la a casa potser una mioa

prenaturament i tot , perqué es fes carree de la modestia d« la seva

vida, de la vida de la Carmeta que ella trobava curios que anonenée -

pcl oeu n; n do fente o I potaer ho era,pero Ja e'hi havia acostunat

raolt abans que ella l'adoptÓs i lo dona mis aviat en sembiav» compla-

¿udai

- y.B una gran noia.^a ho veuraa,

Kn Danie1, perb, no s'inpreoriona, va adénar-se'n« rotder perqué

físicament no era gran cosn o, mee ben di t , no ho nemblava a primera

• ia ta , vestida aensil?amenf de la manera que acoatumava i aenee pintar,

i'erí) era intel . l igent i tendrá i tonia un OOR bell i frágil com hnvia

pogut comprovar, car tota dos opinaven que no hi havia cap motiu perquí

deijeennin «sen par el3 nilloro anyB de l lur vida i ara per t*ra no podier

pensar en casorio, h'll havia d'acabar la carrera i ella tanbé tenia la
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intenció di. llicencir.r-ae encara que despreo no haguís d'exercír»

Va proteatar en mentir que ei noi ia tractava rio Tiste :

- De tu, de tu ! - va riure - . fio era faois sentir tan vella !

Nonéc tenia vint-i-un anys, era de ia nsteixe ertat oue la noia

dei» l'allant, aquella íina qur en -Daniel va dir que ootitinuava al con-

vpnt pero que feia poc que ele havia rscrit una carta que pembiava

expresar algún dubte, alguna reticencia, con ei la vida religiosa

l'hagué's defraudada una nica, aesumpte al qual van al . ludir de pasaa-

da aquella tarda i que féu éir a la nita /

- l'robo que hi he mr.nereB IÍJCE átilü de manifestar 1'amor a Déu.

i erque elle en Déu hi creía, prrfc d'une manera raolt personal, fo-

ra de l'englé'sia que opinevfí que no conplia anb el seu deure enverr, eli

honea 1 ai-a no parnava de ser una forca política, r.n aíxb, com en tot,

tenin idees prbpiee i en dissonancia anb la eeva faraíiie que era molt

convencional* JÍB poosiblo que el̂ lpoc qut- va dir no agracies a en -^aniel,

el qual també hé era forga, dn convencional, cora que a ell l i hauria

sRmblat impropia de la eeva edat si no haguíf. coaegut molta altreB

noie, e la nnteixe univeraitat, que, indfipendentnent de llur reída o <i<

llur acceptació, mai no s'havien pree le mcl?-stl8fie pensar.

Al Teepre, qur.n va pregun+ar-li :

- î ue t'ha aenblat ?

el xicot va linitar-ae a dir :

- JEB linfática - anb una indiferencia educada i alhora una nica fer i -

dora.

- Tu no auría emb cap, a fiudelles ? - va volor Beber e l l .

- No.

^ tero n'hi deu haver alguna que t 'agrada.. .

aembla tancar-aes perb a ia fi econteguí que confeséis que s ' in te-

reenava per una ta l "-íoaa de oal Hano, a la qual peí re-tant mai no ha-

via dit res .

- Vola dir que no hi has pariat nai ?

- : ' i , alguna vereda0

- I ella, qufc ?

- Ho ho aéo De vegpdre sembla una cosa i de vegadea en aenbla una al-

trao De lea noies no se'n pot fer g^ire cae,

no senblava fer-lo gaire feli^. al^b de discutir-ho, pero tannateix

s'havia dengelat una mica i adhuc confeseít >;ue «ra molt bonica.

- La m¿s bonica del poblé.

- Dones no badis, si no vola que te la prenguin.

- uoci molt 3o%ea, encarao Ella nona." té set^e snyn.

- I que hi fa, aixb ?
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j^erb en Daniel era molt snteninentat, l i ho calla reconeixcr, pro

bablenent nolt mío que el l que abana deis disset ja e'havla enredat

anb una de lns xicotee que anaven al cosidor i de vegades, a la ni t ,

quan la Oarmeta ja dornia, s'eocapava per anar-la a trobar a la torro-

ta on vivia amb els aous pares, a la Travesnera, on ella ja havia tin-

gut la precaució de deixar la reixa ajustada i el l saltayi directanent

al dormitori per la finestrao era la ae»a primera dona i aieshores hi

oetave tan entussiarnat que no ljjhauria íet res ár caaar-s'hi com na-

nifeota a la ^armeta aquell dia que, a la mstinada, la va trobar aixe-

cada, eapersmt-lo, 1 el. a 1'obliga n confeeser d'on v«niao Era l'unic

oop que havien topat.

A eapatlloB nevea devia oraprendre la nota, car cíos dies després

la termina deixa el cosidor i e l l , que encara va escapflr-s*: duee a l -

treo vegades a la ni t , ja no torna a trobar la reixa oberta i quan una

torda ana a osperar-la prop de casa en lloc «'acudir a l ' ins t i tu t i

aaonaegui de parlar-hi ( ella es motra diotent i l i digué" que ele seus

pares també s'havien olorat algunn cosa, de manern que no puríia expo-

car-se.

-IJÍ feia mal c;e pensar en allb i en la seva rabia «orde d'ali.- s-

horee que el dugué, per venjar-se no íiabía ben bé cíe que, poteer de

la ^ármete en primer lioc, a seduir una de lea a.1 tres coaidores, sense

trobar-hi cap .latisfaccíó, car ja sabia que entave mal fet i feia pa-

gar a juptos per pecadora un deaen^any que are trobavn ridícul, car

la Fermina, que l i dula cinc anys confeaoats, i potoer mía i tot, ja

havia tingut d'altrea aventures i deaprés es convertí en 1 amiataugnda

d'un agent de birsa c:<m no va fer-ae e¡;criipol de dir- l i aquell natí

que, en aortir el l de la universitnt , va trobar-la davant ae 1'Águi-

la i l i dona el número del telefon per si voila anar-la a veure algún

cop. j-erb aieshores ja havien pasaat mir, de trns anya i a ella coraen-

gava a veure-se-la una mica marcida tot A el maquij-latge abundant i

savio M¿s que rea, perb, no va te.1 efonar-la mal perqué ei l ja era un

al t re , havia comproa en tote la aova intenaitat el aacrlfici de la Caí

meta i volin aprofitar el tenps en lloc d'arroasegar-se per dornitoris

dubtosos i comparnitSa j'oo desprós, la Hita a'afegia a aqüestes raonso

Va sentir que en Daniel deia :

- A OBBB seva potser tampoc no en voldrien.

KetortA del fons de la suva evocacifi A pregunta :

- també a<5n gont do diners ?

- Mea que nosaltres, s í . x% pare tá una llauneria» Jía a dir, én de

l ' av i , pernue encara viu, pero mes que rea la porta ell, ara.

- Hi ha meneetrals d'aquet'.ts que no es defenaen paa raée bí que un en-
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- No t 'ho ereguiB. alie treballen forca. i el aou que guanyo j o . . .

- No t 'has pao cié oaser ara. Tot pot millo^ar.

En Daniel brandfc el cap, lnssgur :

- Ho veig d i f íc i l . fio et pensil que el a paguen bé, ela dependente de

farmacia* I el aenyor Grioet és una nica coquí. No t'e^tafara res,

pero taiapoc no et donara ren... Pottíer *a que no pot» la sevá dona té

la ma íoradnda i hi ha dos f i l ia que estudien, i áer-prés ele l l ibreo,

sempre compra llibres estrangern...

- Pote canvlar, oi ?

- Nonía hi ha una al t ra fa macla que en tinguin, de dependent, pero

no el paguen pan néa bé.

- No cal que siguí una farmacia... Volr fuñar ?

Va r.Ü'.argar-li una cigarreta i en ^aniel ."> 'accpj)ta tot i que ¡a

el primer d̂ .a 11 havia dit que fuinava molt pon.

- Ja hi havia pensat, no et e^eguis. A can Tuneu natfiljc... La botlga

de queviuree d'aquell senyor anb qui em van veure parlar a 1'estacifi»

récordes ? - . r;ll aaaentí - . Jía una case gran, aón najoristen i eln

compren rie tota la comarca. Diuen que; paguen Mes bé que ningú, perb ai-

xb ai, t 'ho fan suar, Allí al^ dependenta aempre van de tooig.. Hi tre-

baila un anio raeu, Jnune Tornell.

- Per r¡ue no ho provea, doñeo ? lío t 'has d'encarallotar.

Un iJeniel ec va quedar rairant el futí que s'esca;ava rie la cigar-

reta.

- Ea que al mateix tenps a la fa?nácia fci entic bí t el aanyor ttrlsct

té bon carácter encara que lea dones el facin anar una nica de bblit»

nf.B que res, pero, éa l 'estar sol» Ara, anb els a l t res , no sé ai m'hi

trobaria. ^eria molt diferent.

Anava desgranant el eeu pensanent anb lentitud, oenae precipitar-

se» galrebé con qui nesura le • paraulea, i ell ee sor;'renguá de trobar-

l i , al costat d'una ingenuitat innegable, une cieña de ponderado que el

fcia mér gran que no era, una gravetot que n* el l no tenia tot i avan-

tatjar-lo de quatre anys, fina a cert punt allb 11 feia una roica de

tristeoa, i per aixb reflexiona :

- i'ensa que ai no canvies ara, cada di a et ¡>era ra's dif íci l a No vull

dir pele anysB nituralmentt sinfi perqué t ' h i emnandriras.

- Nof si ja ho veig, aixb0

- I a cano teva qub hi diuen ?

- Ara ciue s'hi han acostunat, troben que he fet oort.

Ko va prnguntar-li quant guanyavn, exactanent, ni en Pinrel no 11

ho va dir? pero que el aou era raagre ja ee l i vela, el Testit que dula



II curte^uva una mica úv les aanet;ue3 I del. «amáis del3 pandalona i ,

diners del viatge a part» havia comparegut a ""arcelona amb cent peace-

tes per una entada de sia dies, &g ciar que aixb mes que res devia

eer imprevisió* de i'AssumiciÓ, e l l no tenia ni .idea del preu de les co-

eea i , s i a 1'entrada del Coliseum no va fer cap eoriefctari, potaer

perqué hi havia la Hita, al capdavall una perfecta denconeguda per a

e l l , en canvi no pogué ofegnr uno exclamado en veure que el wiiimnuniHpf

oirc era tan car. La Carmeta. que havien vojgut que el a aconpanyé"s,

parque el oiro tattbé l i agracisva foi";a, digué :

- Tut én igual, noi.

Ua tota manera van agafar general con feitm sempr» dea que ae pe-

t i t la dona l 'h i portava, indiferente o la durega del» banca de fusta

que ben Juat ei pal.:lava el coixi que van Hogar, faacinats des del

primer moment per l'espeotacle déla camella en llibertwt» deis elefant

mcnuts, un dele quale fingía ser ooiat i oaminava arab orossee, déla

lieona i Íléones que Baltnven el cercle de foc i t rugint, obeienjtl do-

mador» del3 maj-abariste3> deis goaseta de Sacha V edlani, aels contar—

sioniñtes i d' en j;ompoff i Thedy, els pallaeaoa que es lliuraven a

tota raenn d'acudits mee o nenys intencionats, de paratfbdiee, de ^oce

muaicalr...

i?n Daniel reía, admirava, no pa rava de fer :

- nao vist ? Has viot Y

I al final cíe oad a minero aplaudí a a "ib entusiasme, novellament

transfomat en lo criatura qae al capdavall era, ara deíinitivanent

fiortit de la sava renerva, fina a l'entrem que en deixer el local BRB-

blava una cica embriagat i no parava de m a r t

- no sé coro ho poden fer,perqué és com ai d'ossos no en tLn.guesain,al

eos . . . !ru t'imagincí- com es deuen haver d'entrenar, i des de i-etits?»*.

Com el fakir aquest» Doja I^rto, oi ? Ara -ue ja ai que tot es trucp

perqué encara que Jiguin deis podere quo teñen no treballarien en un

elrc si fos veritato Jrerb Mérit en t é . . . 1 t'has fixat el malabarista?

Amb la boce i t o t . . .

Ho Tolie dit tot alhora, s'embarbus. ava en una garola inconexa,

precipitada, i la ^armeto també iteia tot re± etint :

- Que contenta que estic !

Ho eetaven tota t res , i van continuar estant-fci fina que ja eren

al H i t i en -"aniel s'adornl recordant encara els salte deis trapessis-

tes i la colxera fingida de l 'e lefant .

1.'endene, va dir :

- /.quefits eí que i'an el que velen*,.



Ell bromeJfc :

- Be, no t 'h i CEicp.piB, ara, en ? Torna a caña, qnan egafie el tren<,

- A tu no et passa de vegadee ¿'imaginar que podrios aer un altre i

tot podrí-, ser diferent Y

- A tothon, paBsa.

- Perb corita, oi ?

Bo el va acabar d'entencire.

- ffom vola dir ?

- Dones sixb, qu tot al'1 o que faat tot alio que creua... wo se" oom

explica^-ho. ::o coia si i'or provisional...

• I ho és. r.nB moriréis, noi ! -va riure e l l . -, \

- no em refere.ixo a aixó. ;

Wi deu haver volgut dir provisional, psn^a el l , ainó perfectament|

evitable, peropo l i ho va volcr aclarir, si veranent alio era un acla-i

rinente perqué podien arribar a tocar de nou un punt aMnanih sensible ¡

que ja van fregar 1'altre natí» quan eaaoraaven. La ^arraeta, que «la

feia conpanyia, va referir-se a llura paree i t inevitable^m^nt, va aor

t i r la guerra, el bonbartleig que olí: havia matat, 1 'enterranent de les1

victimes, arab as is tencia d'un regidor de l'ajuntaiaent i d'un funciona-

r i de la generalitat con oeabla que soijafer-se, ai mé~. no al principi

Fou al'johores que al noi se l i acudí :

- lfiai no hera pennat a fer-loe dir una misna.

- I per que ? - ee 11 íjscaph a eJ.l senas reflexionar.

- (Jue et Bcmbla ? Per que ee ían rtirt lea miaBes ?

- Ji elle no practicaven0..

La ^arraeta caülave.

- I que hi fa, aixb ?

- Molt, hi fa.

- Pot;;er practicaven abane ele t guerra.

- Que t 'ho digui ella - féu.

- La teva mare, de pet i ta . . . irerb dc;prést abann i tot cíe cañf-r-ae,

ho va deixar correr, con jo - precisa la dona.

- Er& batejada - digué" en Dsn.el - . 1 el pare tanbe". £ren cat'0l^oa,

doñeo.

- No n'hi ha prou» Quan ho podien ser conocientnent, de grans, hi van

renunciar, Hem ce rer-pectar-loa.

- Ho diua perqué tu tanbé ets així - replica e. noi.

- fio. 8i tu et morieti, te la faria dir, una nií-sa0 1 les rué foso ^er-

qû ¿ tu creus i practique; i ho vols així . O üia ',ue respectarla la teva

oréenle tot i fjer coin :-6ct

f.n i'nniel s'entosnuclí :
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- Í:8 diferent, lotccr creien i h" hevief. d'anagar. Ho havia d amagar

tothom, aloehoren.

- No pas abana de la guerra.

- Pero l'ambi-nt elf; devia forjar.

- 17o ho anbem. T'ambient for^a tothom, tambe a tu. Totn doy son f i l i s

del mateix pare i de lo nateíxe na re i mira ! TU hafi viacut en un po-

blé, entre ereients . . .

- A tot arreu hauría estrit igual.

- T 'ho imagines o i'erb no ho diccutlm,aixo. Le. qüeatió" ÍR RÍ ella

or¿ir:n o no creien i ningú no ho pot saber née. bé que la warraeta.

"^turalmcnt, no l i quedo mís roñei que cedlr» ni que f os de mala

gana, i l i celia reeo.-.iixer que despr^c, al nigdia, Ja semblava haver

ho oblidet tot<, rot:;er havia re.Ü oxi^onat en le^ BCVRS poraulen fináis:

- Ho hi ha res que eigui digne dr; creure's si no ho potg creure eence

haver d'in^osar-hé ala el troe.

ros con fce, no era pan qüestió da reprendre la üitjputa i , pas-

éate une segone, va arronaar-se d'enpatlles i digu¿ anb la raateixa va-

gi.etat d'en Daniel :

- "?n el fone, ningfi no r-stn content ce la oeva situacií - . Konrigue-9

Un moraent o a l t re , a tote ens agradarla de ser rirtiptes de oirc. yapa

que jo df mee Jovenet volia ser actur V

- Ho; no ho hr.vieo dit nal.

- Kra quan estudiava el batxilierat, aquell any que *? m van sus pendre

duee aníiignatureB i ho vaig poder entrar a i ' inst i tuí» Al col.legi on

vaig enar l'any segílent van representar una obra, J° també hi vaig in-

tervenir. . .

- • í , Ja recr; rdo qua ho van encriure, aixb.

- iJoncs vaig teñir un exit, noi ! Tothon cela que tenia condicione i

es veu que en van pujar ele fuño al cap.

- -̂ er que ho vas deixar córrer»doncG ?

- La ^arnjetn no bo volia — digué siaplement, acnse ernents1' que per BI

t ra banda áixb s'^odevingué en tempe de la 'ernina i len reprepenta-

cions privadee el feren deainteressar de leo públiqueo.

- A mi no mAMmTiggimrtiB m"agrada, el ceatre - declara en -"¿miele

- Que en veieu, a Riudelios II

- J*er la fetito najor, i tamba hi ha una colla de l 'Accíó.. .

- totBer 6a per aixb que no t'agrada - comenta ello

Sn -Uanie'í, pero, no capí la nica de nala intenció que hi havia po-

sat, i referida mes que res a la nena d'e.:pectacles que aquella noie

devisn repceoentar, no a ilure mioaBnmdiB» oreences, tota vefíada que en



oonelxia ajgune de posi t i van en t fe rae, entre altres en Net, un deis

deus conpanys a la notarla on aquell dia fé*u tard per ¡ue el seu feerná

volgué" que 1'esperes en havent esnoraat i va acompanyar-io fina al

carrer de le Ulputació abane t.'anar-se'n a fer un tomb peí molí, oom

11 va dir» Ja havia sortlt eol els altres matins que ell no podia fer-

11 de guia, 1 a la seva manera anava explorant Barcelona amb mes espe

r i t d'lnioiatlva que no haurie. cregut tota vegada ;ue visita el Tibí-

dabo, Montjulc i , sorperenentmcnf, «1 Mu;ieu d'Art Modera, d'on va tor-

nar irapreseionat, potear perqué ere la primera vegada qu¡ en vela un.

- Noi ! -va dir aquell dia quen ea Retrobaren a l'hora de diñar» *¡ra

un conentari auficient; tanta pintura resultava aoJ.aparadora.

A ell 11 va caldre confeBcar que, per estrany que foe, no hi luana

havis anat mai i que només de tard en tard acudía a alguna exposició,

m¿¡ que res perqué en Senabre» que tempe enrera havla Intentat de pin-

tar , 11 arros.egava, car ell tenia poc guat per la pintura, aobretot

p»r la pintura moderna. Adnetia, amb una mica d'lngenuitat, que 11

oalia un arguraent visible i que, per tant» loe abstracciona no 11 re-

eultaveno r.n aixb no esteva a l 'al tura , 11 deia la 'íita, la cual afe-

gia que es traütava d'una certa insensibilitat cromatica, posat que

e'aoontontava i fine 1 tot reclamava lee gran formes independpntment de

oolor» Devia esta'- encertoria, ho estavn en raoltes coses, i spposeva

que també en l'apreciaoió que havia fet d'en ^anáel quan van tornflr a

veure 'a a íjolea denpr *s d 'aquella surtida coü .lectiva al noli se um.

- Sempre sembla servar alguna reserva mental - va d i r - l i .

I era ouri6s qur ho haguís obnervat tan de preesa i que trobéa

tan facilment la írare que, en part ai no totalment, ref]ectia la aeva

propia impreBEilo" formada Ja una quants anys enrera , quan eren meo Jo-

venete i e l l pasaa uno diea a ,'íludelles.

- No te n'estranyis,-va contestnr-li - . Ualdria que coneGueanis l'As-

sumpcltf, la aeva padrina» fin aquella eaea no es fa res eense el seu

perraís... Ueu pascar una mica oom amb ele poblea, qrab lea persones.

Un cert grau de presólo estimulaf pero ai ía exceaalva destrueix - féu

recordant un concepte de Toynbee, el priner volum de les obres del

qual havien l legi t tots áos - . Exagero, ara - va reconiixer tot aeguit

-El que vull dir és que en -^aniel s'ha trobat amb obstaclea maesa fortí

perqué ele superes 1, en lioc de ser un rebel, com oonvindria^ la seva

edad , a'ha convertit en un confurmista, r̂ l motélx l i deu haver paBsat

a la J<ina, aquesta que es va fer monja.

Aleshores in converja s'aninh, perqué ln Kitas tot i el que havia

dit anterioment sobre lo millor manera de sertir a i)éu, órela que per
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una noia tan jove com la riña ern una nena de rcbel.lia alio d'entrar
en un convent. Ja que no podia aupc^ar l 'obstacle, 1'at.sumia a laísatoe-
ra que a'aosunieix el eer, va dir amb la fraseología mes o menys exis-
tencial a que els havien acostunat alguna texto» de °artre ar?ibais
Déu sabia com a lluro mana i no totelnent paite si volia moatrar-ae *
aincer* De tota manfra, con va recordar-ii, no conelxien prou la .fina
per asnegura' que aquell era el seu cae. ue fet, ni coneixien prou en
Daniel» ¿Jla 1'havla vist une nioments i e i l matéis, tot i ser el eeu
gema, en con¿unt no havia pasíiat al aeu costat, en diferente epoquea
de l lur vida, mes d'una vintena de dies nal conptata<> ira poc.

Jüe : seven reaccione 11 ho demostaraven continuamente La provocada
peí oiro n'havla estat unaf perqué havia fet sortir a la llum uniioi
mc's infantil que no s'hevin inaginat i anb una certa capacltat de som-
ni qu" órela ben allunyocia de la seva Idioainrracia. Una al tra , fou la
que tingué aquell vespre que, una nica maliciosanent, 11 féu travesear
el barrí xinéa i van recorrer de llarg a llarg el oarver de Robador,
en aquella hora molt animat, arab el<3 bars plena de noiea pifitades o-
berte de bat a bat i les vorereg m'o aviat atapeldes de xicote i fina
d'homeo ben granate -~,ue len ezaninaven oom qui estudia un cap de Jjes-
t l a r abana d'eacoliir el mes adient a la finali tat del comprador.

Va neguir-lo dbeilment i en silencl d'un extren a l ' a l t re de l'ea-
treta vía, no féu cap objecció" en veure que s*endin:-aven encara mea en
la profunditat del barrí i quef darrera el color i l'aparent alegría
d'aquello lócale que veacaven mtSaica i d'aquellee noies mee o nenys a-
bellidorea, través, aven peí carrer de ^ont Kamon i seguien peí de les
Tapies, on l'ambientera triot i d'unatoordide; a que partia l'animap amb
aquelJes dones unacies i d'ulJa vidrioros que feien una paa^os per la
•uuniin vorera o tr::ien el cap per les entr.ides deis lócale ala qusla
pretenien d'atreure els cliente, fío va dlr rer, fina que Ja eren al i'a-
ral.lel» prop de ?.a Honda, cap on tombaren.

- Aixb ai que no hoentenc.
c l l no va fer ca; oonentari, va linitar-se a eeperar0 I aleshoree

aortí la frase que troba sensacional :
- Quan 1! egeixes l'evan|Jeli no t'ho inagines pas aixl .

ííairebé va sob^e¡"altor-re0

- L'evangeli ?

- TÍ, la Hngdalena.

- Ah !

- Diu que va pecar per anfl>r i t 'imaginen que no er. venia oom aquestea,
en una po r t a , que ho i'eia c o r . . . c o n . . . - l l u i t a v a anb La d i f i c u l t a t
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d'exp^essar-ee amb exactitud, de ser fidej. a alio que volia dir - ,

com si el.1 a no haguíe trobat cap mós manara de ser humil, de íiervir...

i'jll, que aéguantava la respirado", impressionat, drixa escapar

l 'a i re amb una nena d'espetec i , gairebé" panteixant, digué :

- No, evidentment que no ¿s aixb.

- Al poblé també n'hi ha - fé*u en j&niel.

- A tot arreu.

- No vull dir les de les oases, sino d 'al tres, noies de Kiudellea,

que viuen a casa seva, con les que visiten el senyor l ír iset . . . ve ve-

gades ho penao, quemo s6n tan perdudos com ens JUI orrien; que van e-

quivocades, aixb sí,pero que a la seva manera estinen... A tu«t sembla

que el pecat i'ajel mateix ?

- Com vola dir ? El que ían les unes i les altres 8

- Sí.
- No ho se, Daniel, - va conteníar-li sincernment - . Jopo sé si n'hi

ha rie pecat eom tu l'entene» tero m'agrada mes que en facie aquesta pmi

pregunta que no que t 'anoinis, com l ' a l t re dia, per la vida privaría

del teu padrí. Vu.'.l dir de la manera que t ' h i amoinavee, tan recelo-

sa, condemnatbria ja abane de teñir cap certesa. A ni em sembla que,

moltee vegades, do pecat nones n'hi ha un : no ser prou géneros, no ad-

metre lea debilitáis deis altres ni les prbpies. obretot les de la

oarn.

- Eo te-ribJe, oi ? - digué en -"aniel.

- ; í - va reconeixer, connogut - • L'engany pot no teñir perdá, perb

l'amor, encare; que non^s sigui aquesta engruna d'amor, envilit i tot,

que no troba mee caní que el del sexe»..

- De vegadea no sé que penr.ar - mornola en Daniel.

Va aer l ' ina'ant que es van trobar mes a prop, potacr perqjre tote

dos frien concessions i|al dubto d'en Daniel responia la aeva «cceptacií

d'un món que l i era estrany i que sovint negava anb nasaa peremptori-

tat , amb una -araula o anb un gest intransigente si no es vigilava,car

l i oa-'ia reconeixer que, en e?. fons del fona, a l l í on ni e i l mateix

tenia sempre eccée, era râ s aviat aátorir..ari i que únicament un deter-

minat tipue d'educació i la convivencia amb la ^arnetn, sempre tan pon-

derada i íntimanent Justa, l i permetia de refuaar la intolerancia i de

combatre-la en els eltreo.

jjesprés d'aque.la conversa, l i hauria agradat d enJin.a-se n^s en

1'anima del xicot i de penetrar una capa d 'hosti l i tat instintiva sota

la qual en Daniel potaer es limitava a protegir unes reserves genero-

Be a que de bona hora havia hagut d'anagai' cuita eorrents perqué 1'en-
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besiida familiar no lee destruís del to t . Ho ho sabia, ue tota manen,

aleshores ja havia fet tnrd, perqué aquell era el darre-- Tespre que el

seu germa panaava a la ciutat i l'endena, quen a lee vuit l'aoompanya

al tren que el tornarla a casa i a la farmacia, la presencia d'en Lló-

ren?, que acudí a cercar-lou al correr de Banyoles, vedava tota poasi-

b i l i t a t de comunicació" autentica» d'aquelleo qu(i no toleren cap tee-

ticioni, per i-rbxim, per amical, per familiar que siguió I no pas per-

qué l'home no haguón desitjat, potaer, també aquella mena de oomunica-

ció", car lee paraulen que va dir quan Ja ae'n tornaven, deaprés d'ha-

ver-lo acomiada t :

- üempre que el veig, tinc la seneació que na 1'han fet raalbá,

indicaven d'una man/fa prou clara que continuava intereasant-ee

per «11» que el preocupava el 3eu futur, en una/paraula Í que l 'eet iaa-

va tot i haver refet, al llindar de la velleea, la prbpia vidap perqué

ell tenia ben poc3 dubtes que J/home i la Claudia aquella s'entenieru

- No - va conteatar-li - • h'a molt jove, encara, i no aap que vol,

i'erb no en podia estar segur* Kn Llorenc tampoco Ni la ^armett.

que en dir- l i adeu a caaa s'havia poaat una mica sentimental i no pe-

gué evitar una d'aquelles exclninaclons :

- SI la vostra pobre raare ua pogués veure fet- dos hornea !

que excloien tota crítica i obnuvilaven el Judici encara que no-

més fos raomentanianent, tota vegada que en tornar e l l de l 'estació ja

e 'havia refet i aquell vespre, mentre aopaven en el petit men^dor, va

expressar a la seva manera els nateixos dubtes en comentar i

- *a e.-trany veure'l albora tan nadur i tan cr ia tura . . .

iJevia penoar encara en el circ i en la aeva explosió d'alegría i

en lea converses de aobretaula, quan aquella mica de reserva, natural

o imponada, el feiíü semblar mea gran tot i que al aeu veure era en de-

finitiva nés aviat una indicació de puerilitato La maduresa, si de caá,

apuntnva en aquella iftnmnm*w™™MiftiflniircTtiPiiPThi6Bi incertasa Manifestada mentre

avangaven per la líonda sota un cel gris i uniforme rué el trancara fu-

l la t deis arbres parcel.lavao Va ser pemiant-hl novan-:nt que va contea-

tar :

- 'Ĵ ote els adolescente ho deuen ser una mica, així.

- SÍ, éa ciar - concedí la Uarmeta,

I pot¡;er era verl tat .
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Clara Toaquell

Tot fliavia comengat oom un joc, pero el fet era que B'hi havia dei

xat anar embólicant i que ara ja comprometió elo seus aentimentSo El

pitjor era qu«; no en podía donar la culpa a niógú que no fos ella ma-

teixa, perqué ell no havia fet res, o ten poca cosa, per menar-la on

es trobavao Ni el consol no tenia de poder-se dir que fou víctima d'un

atzar, d'un conjunt de oircumstancjosf car a la farmacia, aquell dia,

tres meeoB enrera, hi acudí oensie ig^o-ar que en <¿riset no hi eraorrou

ciar que l i ho havia dir en -Uaníei qunn ella telefona a mig matí i

- Se n'ha anat arab el tren de lar, nou.

- On 1 — va estranyor-se.

- A Barbastre; es veu que el eeu cunyot esta nolt nalalt , Ahir a dar-

re ra hora va rebrp uh teDegrama,

Klla ni Eiabi a que en tingues cap» de cunyat, nai no parí a ven d 'a¿

sumptes de familia, r.n rcolitot, mai no parlaven de rea. Algún oop, a

tot est i rar , ell discuraejavao

- I la fieva dona tanbé ?
- SÍ, tota dos.

A la farmacáa, dones, no er.sent-hi e l l , no hi haviacie fer ren(

perb de priner una mica vaganent i deoprás anb mis insistencia, comengj

a treballar-la la idea que el nol esta»a sol, que feia temps que no

e'havia atansat a cap xicot jove, que ell era ben plantat i mes d'un

cop l'havia vist ullar-la furtivanent anb una d 'acuelles mirades entre

avergonyides i ansioees oue Bempre 1'excitaren una mica, rn Grinet co-

menyeva a posar-la nerviosa, perdia facultnts i , si bé era cert que

paga va generosaraer.t, calia considerar que en el aeu cas elr, diners no

ho emn tot .

A la seva manera, es creia una noia extepcionalg perqué d 'al t res ,

si haguessin eetnt con ella, s'haurien canat i deepr^e haurien posat

banyen al narit» Aquesta mena d'engany, pero, l i repugnava. No veia la

necesritat d'arroescgor ningíjfeer un camí que al capdavaJl havia escolli

lliurement( sense cap mena de presaló, oar amb en **artí, ei noi de can

Uolometea que després se'n va anar a Barcelona a treballar, a'hi haurie

pogut casíir si hagués volgut, eil no denanova pas r1:- mes, no a'inagi-
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nava ni remotanont la n^na de necanisae que havia poaot en novlnent

aquel! día que os decidí a aeoupanyar-lo al riu i ella va deixar ,;ue

la poéaeía.

Hsvie sentlt dir sovint, abana i després, que la primera vegada

acmpre éo una dí3cepcid*(pero ella ha vi a aortlt de 1experiencia amb el

conveneiment oposat, car llevat d'un monent, quan la cateixa eetranye-

sa de la incrustó la desconcerté i va ferlr- la , tot havia estat una

pura delicia, incomparablennt millor que no 11 havien fet esperar lee

aevea irapaci»ncie8 de jovoneta. El nateix **artf va sor;rendre'a que

tot hagunn anat tan be i que ella el deixés repetir quan l i ho di mana,

i» fet, alio va éooer un error, car el noi no eetava preparat i pro-

bablenent havia parle.t per ganes de fer-se l'home, perú no inportava,

el a podia ésser una noia ezcepcional, pero de cap de les mañerea una

anormal. Li agraciavs, en tenia una neceeritat mee o nenys periódica,

pero no 1'obaeBnionave» La prova era o.ue no e'hi haTia llen^at cega-

ment i n'havia sabut treure profit. si hagu^s eatat una anormal hi hau-

ria percut boua i eequelles i , ei haguís pecat per l ' a i t ra banda, si

tot plegat e'ha^Uf'o reüuit a una espeoulaci6 de cara a una manera de

víure cbmoda, hauria acabat per repugnor-ae a ella nateiza, cosa que

ara no feia. Venia a fier un cao de vocació, dones.

^ra prou intei . l igent, tenia el cap prou ciar, per coaetre nasaa

errors» yue la coea arribes al coneixement públie era inevitable i no

podia eetranyar-li; peí restant , tan;oc no se n'avergonyia com d'al-

tres que havien perdut el respecte de la prbpla persona» Paasades unea

quantee ajomsii vel.leitata que els pocs anys excuaaven, 1 qup d'altra

banda anudaren a poaar-la en circulado per a.rxl dir~ho( noméa havia

aoceptnt lee propislcions que, d'una manera o altra, a'avenien amb les

seven duee exigencies o, si nés no, no se n'apartaven nassa : hornea f í-

eicaraent agradablnn i economicament ben provei'ts. Jroca, dones, xra.als

eeua vint-i-nou anys, gnirobé trenta, perqus els feia dina d una raesos,

nones n'havia conegut onze,alguna mea o míg siraultoniament. ualia des-

oomptar, naturalment, algún caprici, flnn aleahorea nempre fora vila,

en ocasifi d'algun viatge a Anrragona o a ln ciutat comtal l,un cop, a

Lloret, on passa tres dies amb un sudanerica.

mn conjunt, dones , serapre havia estet tot oatisfactori 1 no hau-

ria d'haver comes aquella bestiesa de preaentar-se a la farmacia a aar-

reT-en hores de la tarda, i'ero ara, ara que ho reconeixia, ja semblava

oom al hagués begut ol i . Calla haver-hi pensat abane d'entrar a l 'es ta-

blinient quan en Daniel ja esta ve a puxit de tancar ls porta cié fora per-

qué era l'hora cíe plegar. Ja havia ponet l'engrnel at que protegía l'apí
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rador dec que un parell d'anyo onrera algún trinxa egberla el crin-

ta l l amb un eop de pedra, per pura dolenteria, car les raedícirtea ex-

posadfis no vallen, va d i r - l i en Griaet, ni cinc-centce peofrtea.

- "''fin tard, 6B 1 - va admirar-ne inelnceramcnt en penetrar a la boti-

ga.

El noi es mira el rellotge, per aafiegurar— ae 'n.

- tíl. yue volia n.guna coaa ?

Ja e'havia tret la bata i , en coe de canina, se ' l veis ampie de

pit , anb un coll muoculat i els brac.oa robuatoa. Mí va eomriure»

- No ha tornat, el snnyor Griaet ? !

- no. Ni té tempe !

- La darrera vegada que vaig venir se'm va quedar la polvera al

deapatx - explica el l - . üapa ai la va trobar ?

- No va dir roa.

- Puc entrar,a veure si hi es S - I abr.no que ell aaaentís 3a avnnsa.

cap a la porta interior, des d'on afegí - . rota anar tancant, tu.

j*;ra ximple, períi el cor 11 batia amb forga i gairebé et-, ruboritza

en adonar-ee que la mirada del noi ea üer.em'ooava una mioa nentre re-

llíecava peí aeu damunt d'una nannra furtiva, aobtadam¡ nx avergonyida»

bn motnent| va teñir por que tot fal larla, poro despr'a, quan ja era al

de: patx, va sentir el soroll de la porta de ferro 1 alenhores respira

mee lliurement.

Va esperar uno inotants, rerque tinguós temps d'acabar de tancar,

1 dea del eostat de la ^aula digué en veu ben alta i

- No la trobo e . .

üll va presentar-ae a la porta, en l 'obseuritat de la qaal va quR

dar-ee mirant cap a l ' in te r ior no galre raís il.-uminat.

- Vola a^udar-me ? Pütncr és en algún calaiK. Ho Be si deu tancar-

loa . . .

- No - féu e l l .

Ja ho aabia, noméo hi havia papero de la farmacia, coses impe-ao-

nala i aenae valor» pero va copurar que e'1 avancéa i VH seguir-lo cap

a darrera el moble no sense remarcar que el noi no havia donat el I•uo

aobrp el oalaix, va abowar-se al aeu damunt, fregant-lo, va moure

une ma que tooa la seva montre aeparava un pleo de rebuta de la contri-

bució units per- una goma.

- Aquí no . . . - ve xiuxiucjar en Daniel.

- rotaer en un altre - xiuxiueja ella.

Van inclinar-ac tota doa i ella sentí la renpiració una nica pe-

sada i la caricia de l 'eapatlla contra els píts quan el movim^nt d'o-



-135- ^

brlr el calaix 1'obliga e, projeotar el brac enrera.

- l'ampoc - digué aab un altre xiuxiuoig, uenee ni tocar rea de 1'in-

terior , on només veia una l l ibreta i un ¡;etit fiasco de gorca.

- No... - I aleohores va riure nervionanent - , fer que parlen en veu

tan bfiixeta ?

h'n Daniel va redrecor-se i torna a fregar-li el pit abana cíe que-

dar-a e dret al seu davant,

- no ho oé".. •

alia va riure do nou :

- o-inblem dos conspiradora, oi ?

Va veure la teata t̂ ue asaentía i la nou del coll que pujava i

baixava a batzegades, pero denpréa es gira altre cop cap a la taula i

obrí el calalx central, on remena un desgavell d'objectes, cap dele

quals, naturalnent, no era la polvera.

- Jíncara en queden dos - iféu el': a aenoo apartar-se i sempre en veu

baixa.

Kl xicot va haver de fregar-li l'anca quan estira el de dalt,

on hi havia mes papero i un tub d'aspirina encetat» Al do .sota, unica-

ment van trobar-hi une paquete de tobao.

- Ün la devia poner ?

Ll somreta en la penonbra de 1'habitado, pero ell va ^epamr-ee

ufaa cii.ee i , quan féu un altre pas, va gi^ar-se en direcció a l'erma-

riet on el farmaceutic gunrdava tot d- medicamento de moatra* l'arma-

r i deis fcrons, con deia. Abana d'haver tingut tempe de pt=nsar-hi, va

sentir la eeva prbpia veu, no tan enjogasr.wda com hauria volgut :

- i;ue et fan por les noleo, Daniel ?

Li sembla que el micot 8'enoarcaiava una mica aentre conteHtava

aorrut i

- tío...

- T'agraden ?

-Com a tothom - fou la rcopos'.a encara adugta, una ralea hosti l .

Kentí que d'una nanera o altra perdía ter-eny i ae l i at&nea no-

vament per mirar cap a 1'interior de l 'arnari on lee formes de les

capóes, capsetes i flaecons es confonlen, i tot d'unn s'adona que e l l

feie tempe, que no cercava ree, per la simple rao que era maasa foso

per d:stinpit una polvera en lea lleixee atapeldea. sapera dones Bim-

plement amb paciencia fins que ell va tombor-se de nou. Kl noi la donJ

nava de mig cap i la snva viota es olajra encara en el aeu coll, sobr*

la camisn.

- Ját cau un botó - va dir aleshorea, i alca les mana, perb nones una



-136-

d'elles tooa la petita rodona blanca, car l ' a l t r a reposa en l 'espat-

lla que B'estremí lleugeranento h'le bracos d 'ei l també MHWHĤWWW avan-

garen, poteer contra la eeva voluntnt, perqué nooés -van aturar-ae un

instant a la cintura i soguidament caiguereno «lia, perb, ja l i esmu-

nyia l ' a l t r a ma entoim del eolio

- No.. - va sentir que deia.

i-ero el movinent que feia per separar-ae'n era débil, imprecíe,

i elle acaba de rodejar-li el eoll , la testa oigada» eaperant, mantre

el temps ea dilatava en una innobilitat paradoxal.

Suposava que en definitiva va ser ella qui acaba, avangant la cara

o potaer el ^eat de tota dos ooincidí, perqué els 11avis s'esclaíaren

contra ele eeue 1 un brac la va prémer ainb forca en el precia moraent

queF fora, ae eentia la remor de la pprte metal.lica.

(Tairebé ae l i encapo un renco, tot i que no siilia dir-ne, pero ed

contingjié i xiuxiue,1a :

- No havies tancat Y

- L'he abfiixaáa, noníis - diguc en Daniel, i s'esmunyí cap a íora, en

di receló a la botiga, on una veu f orxa, d 'horae t 1'acolJ.í aiib un :

- Com que he viBt que encara hi havaa elgá. . .

a l qusl en Daniel contenta indiatintanent mentre olla, una mica

alarmada, es preguntava ai el vernell deis llavie devia hever-li dei-

xat aigun senyalo Confiava aue no#

Va deepla^sr-ae cap al diván de l ' a l t r a banda d'habltació i s'hi

va aeoeure en la penonbra cada cop raes densa del capvespre d 'ago at t u-

na mioa deceneiGada perqué ara caldria recomendar, pero prou segura del

deoenl^ac per fer-se una mica endavant i conprovar s i dula el peflari

ben col.locat. Sempre sa n'asseguíova*

La porta metal.lica torna a grinyolar cap a la ba>.da/iel carrer i

una moments despréB sentí ela paasAs que elentiren en no deecobrir-la

en la fosos.

- Aqui - digué el la .

El noi avanga i , prop del diván, féu :

- Mee val que se'n vagi.

- Jo bé 6t tutejo - proteota ella aenae moure's.

- He de tornar a caca - dlguó el noi.

El!! ajva riure»

- Com un nen petit ? -« En Dnniel no contcesta -o Oi ?

- No eeta bó... - f6u ell.

Va tornar a riure i s 'aixeca, coî 4i p^etenguéa adregar-se a la

porta, pero al^Ghores la na d'en -Uaniel va subjeotar-la i tots doa eo

fitaren sense veure'B fins que ella se l i repenja oontm el pi t .
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- Si el sen; or Gri.sefc... - va sentir que mormolava,

- '¿'u, nom6s tu . . . - mormola ella abans de benar-lo.

Per quVee diuen cones tan rídículcn ? pensa ara. Kidícules i dol

oes, rectifica mentre es pinta ouroaament les unglee» ÜS olar que mee

ridícuü. va ee.T tot el que va venir després, perqué ell no tenia gens

ni miCR d'experiencia, tot va haver de fe--ho ella i , en acíbar, per

poc que no se l i posa a plorar, car aleshoree, pasr-nda la urgencia del

desig, torna a nanifesta'-Be el noi escrúpulos que era, parla fina i

tot de peeat i ee fé"u un embull que nirell mateix no devia entenrtre,

ara ben oblidat que havia de tornar a 003a con havia dit , car a dos

quarta ue deu encaro eren a ln rebotiga, val a dir que potser una nica

per culpa d'ella que a'havia quedat al diván, ara anb la lliim obe-ta,

i esperava enouriosida a veure com acabaria allb; tenia prou experien-

cia per hawer-se adonat de toteo leu potenoialitats que hi havia en el

xict t , potnor augmentades per la liarga abstinencia0

líe fet, va fer-l i una gran escena, barreja lee seves visites al

senyor Gri¡"et i la seva oonducta en General amb al.lutitona a la Bi-

blia, i ella el mirava , el mirava, nig nua i asacada al diván, fina

me va dir- l i simplement :

- Vitoe.

I el] hi torníí a anaro

rot plegat, perb, havia eatat un error* ÍJÍ calia poaar-hi terme,

fer un acte c'.e voluntat. Honés l i havia portat complioacions. rer 00-

meníar, havin hagut d'accedir a que la visd.t5s a casa, cosa i;ue no

feia ntai cap deis soug altres anicB, ns olar <̂ue ara, des que la seva

oare era morta i la "aria s'havia ca^at, lea circumstancieR no 1'obli-

ga ven a ser tan estricta» De tota manera, no l i agradava. ^aturalnent

que no tothom diapooeva de les nateixes facili tata queden uriaet que es

podia perpetre el luxe de fer-la onar al des;;atxff perb per ais altrea

ja tenia llogEda aquella cambra a casa dê La nenyora uonxa,la vidue

d'en Moregues, el meatre d'obres, on 1 accés era discret per<;ue es

tractava de dor- edificio construíta separadarient" i despi'én units ais

quslp podia entrer-se per totes duea portee, que havien eatat oonBerva

des0 Al pie íe dalt, per nés sort , enenra hi vivia un gestor, cose qu

feia que la gent del barri no QS fixessin tant en qui encrava i sortia

de l'escalao La ooinblnació era perfecta, o tof, el perfecta que podia

ser en un poblé, pero així i tot en -"aniel no hi hnvia volgut aaber

- Si ciscas a casa teva -<quan fou ^llestió de tornar-se a veure.

Les dues prineres ve ¿ja don seg*uenta ella encarn aria al despatrt de

la farniÉjota, :.empre n prinera hora de la tarda,qu;,n sabia que en tírise^
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no hi era, pero en ""aniel tenia por, a la botiga eempre entrava gent

i no podio pas tancar la porta oom va fer aquell veapre. A raé*a, el l

oreia que el farmaoeutic a'enr.uraava alguna coaa i no volia que per cul

pa d'allo 1'acomiacíeesin* üra inútil d i r - l i que en Urirset no era d'a-

questa nena d hornee, que ai e'ansabentava de l lur afer fina i tot era

oapac d'afavírir-loo ün Daniel ho hauria trobat maesa imnoral. irou

que hi trobava ^a aquella relació que, segons va confiar-li un dia.

el tingué allunyat del confesnionari un parell de mesos, el l que com-

bregava tan sovintp peroue sabia qu* no podia fer una confesólo* sin-

cera, amb veritable deeig i intenció d'esnena» Per a ella, áe cía r,

aixb era un trionf i la confirmado que el mirall no l'enganyflva quan

aneara es trobava jove i abel:idora, dona de cap a peuppperb ben nirat

aquesta satisfácelo d'acior propi potser no compensava les altree difi-

oultato que tenia amb el noio

- Pero si no ho ha de saber ningu ! - va insis t i r ella en discutir a-

llb de la cambra de la vídua Moraguee - . Ki el la , ai rola.

- Jim semblarla que vaig a un bordell - replica el xicot.

Ho va saber ai Bentir-se ofesa o no.

- A oaoa, ee veu mes — digué" -„ Davant rcateix tino el coeidor de la

Hamona Escoda i eempre están mirant ni carrer.

I no solo era el cosidor i la tafaneria de les noies que s ' inte-

res^aven mes peí que pafcava al velnat que pela l?ensols que feien, hi

navla també el matriraoni de 1 'entresol, els Vargues, una anda 1 úseos

ja aclinatatr; a la vila, ella molt cridanera i amiga de fer correr la

llengua. A mea, s'havien enemistst aquell dia que en Hobert, el nari t ,

intenta de tocar-li el a pits en la fonca de 1'escala i la Sabina, que

elg va sor;rendre, l i dona tota la culpa a ella que precisament no hi

volia saber res perqué l'home era un begut i ela borT*atxos l i tftmaiPM

feien fastic.

- A les vuit ja pleguen, puc venir desprén — 11 replica en -^anielo

- No, no pot 8er« Que a oasa no hi vingui ningú( ¿s una cosa de prin-

cipi.

Pero aixb no va privf.r-la úo ce di r quan ell va entoeaudir—se» ün

«quell raomentfni cómprenla com era que l i tolerava que se l i impoaía,

precisacient el l que hauria hagut de teñir menya drete que els altrea

"tota vegada que llpra relaciona nojferen venáis. El noi no tenia diners,

guanyava un souet de gana i l'havia de donar a casa seva, on peí rea-

"tr.nt pasraven per ur: monent conplicat, car la gernanaetra d'en ^nniel,

la Jrina, havia renunoiat al oonvent que per tot el que se sabia harón

Va escolllr lllurement i torna amb la familia que no cómprenla aquella

capricis ni la deseena de la noia que fina ara, f.ia potser quinze diet,
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no a 'hovia decidit a sortir del pie i cercar feina a can Serpis, on

van col.loéar-la de telefonista a la centraleta.

ül aorprenent era, reflexiona, que tot i que ja feia dos meaos

ben bons que pujava al pia, ningu no nrmblava haver olorat encara les

visites del noi» Tenia molta oort o era molt astut, no ho Babia. No

podia durar,perb, un noment o altre a'ensopegaria acib la argües o el

seu home que aviat ho eacamparien to t . Ben cert que a horeei d'ara ella

¿a no tenia res per perdre, per<j en el fons eatava una mica espantada

do l'Asoumpeií, aquella (loneta agrá que seria ben capac de fer-l i una

eocena en pie carrer o on fos que coincidissin, sense importar-li que

en "aniel Ja ero un hor.e, tenia dinou anys t i no se l'havia de confi-

tar- pao.

Per si fon poc» hi havia tambó alio <ie la regenerado, que deia

e l l . Ja s'havia acostumat a ficar-s'hi al H i t aense fer-se retreta,

pero on canvi ele hi feia a elln* Ben mirat, tenia una oara ! Un vea-

pre a'havien pasaat una hora discutint-se perqué la volia convencer qu<

ternes a treba?]ar con feia abana, quan era dependente de can Casajoa-

na i , c!u;;;n ella l i digué que de feina potaer no l i ' n voldria donar nin

gi5» fine es va coinproraetre a trobar-li 'n, Li hauria agradat de veure

com, perb no l'encoratjfi pas, car era capac de tot» Hi havia, natural-

mentr la cbntrapartida d*aque3tes discuaione, sobretot quan o'arriba-

ven a enfadar de veritat , perqué aleshores teñir una manera selvatge

d'eutinar-J.a i s'excitava tant que Ja deixava literaliaent exhauetao

hii la eeva debü'itat, perb, hi havia dpnten»sii d'haver queloom oéa

que no explicaven les satiefaccions físiqueHo Ii4.evat d'en Comee, el

fuster, del quel va desfer-ae aviat, tots lea hi havien donados i

alguna, con en Minguell, el tractant de beetiar, fina i tot euperioro

a les que 11 proporciónava en Daniel» ±)a a dir, no ben bé, perqué a-

qaell la tractava com una maquina de plaer i olla encara es conaidera-

va una persona. Ben nirat, era l 'unic embolic de la aeva vida que

1'avergonyia una mica, car anb en Minguell a'havia deixnt arrosaegar

totalment per lo venelitat, l'home manejava unes quantltata de diners

inponenta i era molt genoróa,potaer perqué l i coatava tan poo de gua-

nyar-los. Aixb va fer que el suportes mía de tenps que no hauria fet

en altres circumstancies; sabia que es feia gran, qqe aviat seria ve-

lla i que aleshoros l i caldria viure de les sevea reserves, ae^enyada-

ment col.locados gracies a l 'astucia del vell üer6a, el director del

banc, que havia estat amic del aeu pare i de jove, deia, inés d'una ve-

gada l'havia tinguda a la falda» roteer s i , ella no se^ yecordava>pe-

ro 1 'home sempre havia eetat raolt servicial 1 nal no l i decíannva res0

ííe ciar que ara tenia oelxanta-set anys, pero d'altres n'hi Jjavia.a.
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K8 mira la ma, ja totalnent raanicurada i , mentre la deixa aleada

al seu davant perqué s'eixugi, anb léltra comenca a recollir la laca,

la cetona, la liiiua de les unglea, loo tisores anb que s'ha ta l ia t

leB pellB.. . zn tot itiudelles no ni ha cap dona que dugui unes ungles

tan perfecter> com les sevea o que tingui unes mana tan fines 1 llar—

guesf dn dita estreta i blancB. z,n aixb no hi té cap metit, ja no

sap, con tampoc no n'én un ser bonicao l>a gracia éa saber connervar-

ho0 En üriset , que serapre :urt anb coses que a ella l i sembla que mig

in.ver.ta, de vrgadea l i ha parlat de leo grana corteoanes de l 'antigor,

i fina i tot de m6s recenta, con la Verónica FrancoB la poetesa que

fou amiga del Tintoretto, la "arghorida Kniliani, la Cornelia üriffo,

la Tulpia d'Aragona, la Bianoa **araton, dones influente» diajtingides,

que van teñir pea en la vida de nnlts homes importante. No B'hi pot

comparar, perr.ue eren doñea cuites i ella nones té el conergí tarapoc

no coneix cstadistes ni poetes, tot juet un novel.lista„ el noi de

can ^aura que darrerannt va publicar un ll ibre que l i ha sgradat for-

ca pero que no ha entbs del to t . xs una insignificant noia de poblé i

no té preSenciono ÍIR rfifinamentp pero aporta a la seva persona la ma-

teixa cura que devia conservar la joventut d'aquelles cortesanea i ,

coto el les , és AnamiiB̂ ai l'enveja de mea d'una burgese quo potser canvií

ria la eeva l iar ensopida i el a n narit indiferent per una nica de lf

seva l l iber ta t , per Bigunee de lea oeves experiencieo, per la seva a-

ventura enb en Daniel, el nual, no obetcnt, es disposa a renunciar,,

Ja hi estova decidida, o nig decidida, el divendren paíífiat, quan

ell vn compaveixer una mica excitat per la victbria del general Kisen

hower quu havia derrotat el seu contrietant a la prnsidencia deis ca-

tate Unita per una diferencia de BÍC milions aproxinnts de Tote,

- Perb que no val raéa aque¿pt Stevenson ? - géu el la .

- U'on ho has tret V

- Ho deien l'altre dia a can -ibó.

- un, ells !

f'n general, no semblava gajjre interessat per la política o, si

mee no, a ella no l i ' n parlavaff pero aquell dia va despenjar-se arab to-

do oonsideraaiona sobre el aignificat d'aquella victbria contradi pe-

r i l l comuniata» Ella no hi entcnia res i el va deixar dir, una mica

divertida. JJB seva vehen^jsncia va col.locar-la en una aituaci£ d'infe-

r ior i ta t peí que feia a la seva doctoró, tot i que no hi tingues res

a veure, pero si va renunoiar-hi i l 'ajoma no fou pas per aixb, sino

perqué quan e3 vestien va presentar-se la oevs germana anb el nen i

ell se n'ana ailenclosament mentre parlaven al men;)ador0 Va fer bá,ja
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oue la Maria va quedar-ee fin^prop de les deu» Í.1 seu narit, muntador

d'ofici, aquell día era fora 1 no calia, doñea, patir peí sopar.

Ja no el va tornar afveurR fina ahir a la tarda, quen entra a la

farmacia a comprar un tub de pasta per lea denta, perqué amb en Grl-

act s'havien eeparat amicalraent 1 ella con^inuava eesent d ien ta de

la botiga, Sempre ho havia e^tat de raonable, el fermaceutic, i mes

ho havia de ser encara quan Ja comencava a cansar-se d'ella al oap de

dos anys llargs de reiaclÓ i una altra dona semblava a punt d'entrar

en la aeva vida BÍ era oert el que va dir en -^aniel, que la ;)ove de

oan tforner l i feie nolta gracia i , un cop, ja havia aconseguit d'atrei

re-le al der;patx, si bé" no per masaa eatona» A la curto o a la llarfía,

doñea, era Inevitable que decidiasin acabar, pero ella sabia per ex-

periencia que aquests acabaments de vegades es perlionguen forja per-

qué 1'habitud Higa, sobretot quan ea trarta de persones en oonjunt

consideradea i falagueres con era en Üriset, si se l i passaven per

alt algunee excentríoitnts; de manera ue a hores d'ara pro^bableraent

encara oontinuarien entenent-se si en Daniel no haguía exigút la rup-

tura.

Alio era una a]tra moatra del aeu carácter absorbent i poc com-

prensiu. Qualeevol que no foe el l hauria acoeptat la situació sense

fer-hi encarafalls i encara l i haurin agrait de poder dornir amb ella

sence haver de gratnr-se la cartera, pero no en .Daniel» Li ho va dir

dee de l lur tercer encontré i

- Aixb amb el senyor Uriset ho har> d'acabar.

Klla, naturalnent, protesta :

- I que n'haa de fer.tu ?

- Molt. Quina cara et sembla que puc fer a l l í , al taulell , nentre

Toealtres UB tanqueu al dcapatx ?

No que no ho oomprenguís, ella,pero el seu to, cora de qui d6na

orares, la vexava. Kn duee netmanes tot e l l eemblava haver eofert una

grnn t^nneformado a deapit déla retreta que es feia continuament; d'w

na criatura, s'havia convertit en un home.

- No et penéis que tens l'«xclussiv&> ara ! - va contestar-li, potseí

anb ganes de ferir-lo tina nica.

Hll ho eludí.

- Si vola que continui anb tu, em deus de renyir-hi.

Aixb, era encara ella qui l i devia alguna cosa, com 8i d'horaes

l i ' n faltespin, com si ell l i fer un favor ! Va contenir-se, perc

- Noist sembla que demanes raassa ? La meva vida ée raevao

Mis endavant l i ho havia de tornar a repetir, quan el.i es posa a

parlar-li de regeneració, pero aqbella vegada no va servir de resj
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que ella l i devia alguna coaa no oreia LÍO veritat i ho va dir prou

ciar quan es queixa que l'havia arrocsegat, que per culpa seva havia

peédut la puresa..o Satjiralnent que aquenta paraula no la va pronun-

oáar 9 i féu X>6t perqué alia so l i n*hau:-ia rigut, pero el aentit erax

prou dinfan quan digué" :

- Si no ios per tu, no em veuria oon em veig. . .

La situado era totalraent inédita per ella, aooatuaüa con esta-

va a que elo hornea la peraeguisain i a no sentir mes retrete que «la

que eolen fer-se a una dona qunn es nega o ea raostra poc aaaequibleo

Comptat i dobatutp gairebé totee ley concesaions c¡ue havia anat fent

obeieft en bona part al aeu desconcertó Com revoltar-ar contra algú

que et Borprén eontinuanent i capgira leí- cose? T

Aíxí i tot , i a desgrat que la relació anb en Griaet anava mo-

rint de mort natural, no e'hauria pa» avingut a íer aquell pas ei alee

horea un altre hone no haguís noatrar inte-is a substituir-lo : en Tu-

neu. Ifossin els q.ue foasin cía aacrifieia que estsva diñponada a fer

per en ^eniel, no comprocíetria per e l l aquella velleaa tenuda que ine-

Titablempnt es preaentaria solitaria i que en ol fono potser no volia

d 'al tra nanera, mentre fots confo rtabloo L'hoiae, dones» queia a puht,

1 mé& encare perqué mai no ce l i hauria acudit que el digno senyor Tu-

neu, eofaercinnt a l'engrós de productes alimentaria, cap d*? la darrera

ment fundada Aasooiació de Pares fe Familia i una de les autentiquea

¿orceB viven dc^oble ¿es del final de la guerra, fisgues tempe, humor

i inclinaoló" per la nena d' entreteninenta que podia proporcionar-li

ella« >otaer la coaa no l i hauria vingut tan de sorpresa BÍ s'hagués

aturat a reflexionar qur tenia tres filln i que no poil? negar-se que

eren d 'e l l , perciuo ee l i aonenb! aven.

hí hauria agradat de veuro la caro d'en ^eniel ai a'haguís assa-

bentat d'aquell afer ! Perb l'ignornva del tot , la coaa havia estat

feta diaoretament i tranecorria amb gran reserva o De totR manera, ca-

lla ¿s^er tan ingenu con en Daniel per inaginar-ae que després d'haver

deixat en Griret ella e? quedaría anb ele bracos plegata, eaperant la

aeva venia. O potser, ei presentía algún embiblic, prefería no parlar-

neo jsn aqueet cae, era un hipbcrita, ha a dir, ho era de totee mañerea

rerb també" ho era e l la . •»-, una olea, tothon» flo tant, perl>, com en

Gaspar, el eenyor Tuneu, el qual v:lia que l'anomenée peí seu non de

fénts perqué allb feia míe íntim.

Aquella tarda que van coincidir a Tarragona, en un bar on ella en

tra a beure una lfimonada quan va hever enllentit les eoropres, va l i -

mitar-ee a aaludar-lo indecisament con aeinblnva que corresi'onia da fer

amb una persona nue havia vlst milers de vegadea pelp carrera de "ijidj.
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l les perb amb la qusl nal no havia tingut ocaoiÓ de canviar cap parau-

la tota vegada que, encara que covint conprés a la aeva botiga, el l

sempre era al deapatx» La gran sorpresa de la aeva vida fou de veure

que l'home se 11 atonsava i , despréa d'haver-li preguntat ai tornara al

poblé, e'oferia a dur-la en el seu cotxe. 8e n'hauria d'haver malfiat.

u Ja ho ve fer ?

Probablemente eB diu mentre es treu la bata de tovallola per ves-

t i r -se absns de 1 'arribada d'en Daniel que ahir 11 va ii*m«ffw»|im'T'piwi''w'ft|f

dir que paaoaria. (Jue sigui llur darrer vespre, que poteer aigui llur

darror vospre, no éV. notiu perquk no el rebi cora de ooatura, oom ha

rebut o ha acudít, senpre ais hornes que han paasat per la aeva vidat

neta, discretament perfumada i aob la nena de roba interior escaient,

en general, des de fa algún tempe, modele francesoa o imitado de mo-

dela francesoe que no oap e'on treu la Guillenina, aquella noia^ue,

ind,iTectament, fou la cauaa del aeu encontré anb en "aspar, ja que a-

quell diat a ^anagona, hi havia anat precisaraent a veure les darre—

rer. novetata que acabava de rebre.

Ve acceptar la invi tado, dones, no sense preguntar-se cora s 'a-

treviria a deixar-la en pie Riudelles,on tothom la veurio baixar del

cotxo i no faltarien malpensato que a'imagines:;in el que no era0 Jíl

que no era en aquel1.] monent, 6a ciar, perqué una hora deapréa, en dei-

xar-la a >-lanellsfa dotze quilbi-.etree del pcble, on agaferia el tren,

1P. situaciÓ ja havia canviat. Tot havia eetat vulgancom de cestura, en

^eapar no tenia pas nér inaginaciÓ que ela altres i l i sorti també amb

alio que» deepit de leB eparences vivia molt eol, que a oaaa no l 'aca-

baven do comprendre, que el negoci no ho wra tot i que un home com e l l ,

tan pl^ d'obligecions de tot crdre, necesaitava relaxaT-ae ara 1 ad^s.

t i l e va deixar-ee becar i adhuc permetá que 11 poseo la ma a lea

cuixes, pero va oposar-li un refús formal quan va veure que e'aniraaTa

i eatava dispocat a t i rar-se- la a l l i mateix, aobre el aeient del oot-

xe, cora un d 'aquesta col.legisla o estudiante nordamericana de lea

novel.les que lleftíao Anys enrera no 11 havia fet rea una nica d'inco-

moditat i mal no oblidaria,per exeraple, aquella anatfa al riu amb en

"ar t í i el tou d'herba entre els jones que 11 punxoven ela bragoa cada

cop que els moviao Tot havia eetat delicifia , pero ara els temp̂  havien

canvlat i en *»aapar no era el noi de can Colometea. De fet, ni s 'avin-

gué enoara a aer la sfiva arai apangada, nomos accedí a trobar-se una

vegada, la setmana vinentp a Aarragona, na d'on pensava tornar la aa-

teixa nit i on va quedar-ae doo dies sencera anb les aeveñ correspo-

nents nita perqué en uaspar va voler celebrar con calla aquella nena

de I]una de nel que va delxar-lo una mica fatigat, al cap 1 a la fl Ja
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tenia cinquanta-cinc anys. Jira prou hábil, tanmateix, perqué ella COE

prengués tot aeguit que aquella expeitesa no l'havia adqu'rida al

l'Ur conjugal, pero no va íer-lá cap pregunta ni quam, el darrer ves-

pre, va dur-la a la caaeta on B'havien de reunir d 'a l l í en endavant

una vegada cada aetmana, aempre al mateix dia, ja que va deixar ben a-

olarit que a ^iudelleo continuarien es;-ent dos donconeguts i no s'ha-

vien (*"• veure paaoás el que paaséa» tíxigia una dincra^lo" absoluta,

i'ot pl-gnt era una nica raolust, oía que rea pe- l 'obligat viat-

ge, poro lo compensado" era substanciosa i oferta en la forma delica-

da que a el.i:i l i agraríava» !*n general, procurava no haver de discutir

1'aspeóte econbnic de la onaa, tot i que de vegades e^a indiapenoable.

Amb en Tuneu eBtava segura que nai no s'ni veuria obligada, en els

dos meeoa aproxímate que duraven 11urs relaciona e'havia trobat duee

Tegader al portamínedea deu bi t l le ts nous de trinca, ais qualgi calla

efegir els presente que l i felá gairebé cada cop que es velen, i no

eempre per ficar-sc al H i t , car en Gaspar ere una n:ca arrauxat en

les eever exigencier i ai de tant en tarit semblevo no tenir-ne prou

amb uv: ñ nit i 1 'obj.igs vfi n queda r- se fine 1 'en de na, en d'al tres oca-

piona ni in toceva i el vcspre es paosava en xerraneques o, mes ben

cüt, ere ell qui monologava, fina que l i propo¡ava de cortir una eeto-

na i deoprép, sense explicado, se'n turnav tot sol a "iudelles, en

pleno nito Klla ho acoeptava anb aquella naturalltet que a'havie aooa-

tumat s pieger-ce a d'altres capricis i ineongruencies de conducta,

amb la oonprenaió profunda i dealntereasade d'algu que fa tempa (¡ue

sap qu tothom té los seves rereeea.

Aixb, aqueota comprendo nada fíe l'experiencia, era el que l i ha-

via perneo de auperrr ele grru. defectos i lo? intemperancias He ca-

rheter á'ui uaniel acnse que on fos afectado la aevn neceaoitft física

d ' e l l i aquella inclinado añoroaa que l i dula, i aixb nateix l i perme-

t r i a ara de sobreposar-ne ais aeus sentimenxn, una extravagancia mía,

encara que aqueet cop foo sovaf i renunciar-hi abane no fo:-. tard i ,

de dia en dís, ajorr.nnt una i altra vegada la deoinió, es trobéa en

plena dnva]lada i tan Bentinentalnent compronesa que l 'extaai oadevin-

guéa ttirnent i el cnprici, con no és infreqüent, dogall asfixiador.

ÍJÍ sembla trobar-Be ben preparada quan a la f i , a un quart de nou,

nent la renor de la clau quo gira al pany, car el noi en tá una, va do-

nar-l 'hl quan *=s ríeixa convencer de ve urce a casa i per evitar-l i una

sapera imprudent a 1'mi cala o «1 cop de tinbre que podia atreure la Sa-

bina , sfíiüpre tafanera, al re pin de 1 'entre sol.
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Ara Jn c'ha vert i t i , oobrn la conbineció verán, duu la bata ílo-

rcjpdn que nonén cen.yeix un cintura de 1Í*. natsixa roba i , ala peus,

agüellas aabatilles que con[<ra la aetnana paseada, una sola i una sim-

ple t ira nue, partint de la banda de davant, ca bifurca cap el taló J

que la sebaterc va esnegurar-li que era la dfirrere novetat.

Jj'acull arb elpéonríe falaguer de eo3tun, • potsflr Ja una mica ,es-

tereofipat perqué ha hegut de norcriure massa venadea i no aempre de

r.r&t, pero si £s nlzi e'l no se n'srione i besR ele 13nvin que 11 o-

fereix.

- Hola...

rn. el to cíe la SCVE veu, en lo insiafteneia de la bonada que nones

pretrnia, per part d 'e l la , ésser una »alutaci6, compren que no perdran

tempe, que en «11, cora l i pasea sorint, la ir.aginooi^ s'ha avan^Bt a

1'encontré 1 ha pujat les escales amb el tíesin Ja a punt, ,̂ s unileRig

Íove, ineietent, que durara quan el eeu poteer Ja cera exhaurit* Aixo

l i fa una mica de mal i l'empeny a premer-tr contra seu acib una impa-

ciencia oobtada que bandeja lea neves intenciono i proposita, perift¡

l i plau de sentir-oe aixl viva i badada, una mena de do immene que fa t

que e¡; fe a el-'a mateixa i que Justifica la aeva exietencis.

Acu'1 doncp la caricia amb 1 'avidesa de qui cerca un glop d'aire

i no cnp si arroesega A es deiie arrossegar cap a la cambra on les maní

«nsopeguen emb le.r. mano sobre la roba delicada que eabria en un puny

i que reSta per terra, sobre lo catifa de coior torrat anb motius

groos, ciuan cenen definí t i vanient l'un en bracos de l'aiftre i e l la , en

un llenpec que travesea l ' ob l i t , es diu : no podrá...

No podra mentre no trenqui tots el s ponta, pero aixb no s'hojüiu

finp deeprea, quan reposen l'un ol ooatat de l ' a l t r e en el H i t desfet

i ella converteix en una mona d'arraa aquella mateixa pau que en -"aniel

l i ha donat i 1'aprofita per pencar a fona, de pressa» i consentir l'es,

cena que endevina, el menyspreu; potaer per-:ue, ai capdnvall, e l l eem-

pre deu haver-la nieiiyspreada una mica o

- Daniel... - comenta.

c.1 noi r> incorpora 1 'eugeranoni, l i reposa una ma sobre el ventre»

- Que ?

- Ueraa ra>.. "n vaig a viurc a *arragona»

Jja raa es mou, a'inmobilitza, oa re t i ra , i ella fita e ls ul ls incom-

prensiua que trrs me3on enrero eren el.; d'un eatrany i ara no tornen a

ser.

- A Tarragona ? Que hi has da fer ?

- t-:l matcix que aquí.

- I no em dius res íina ara,a darrez-a hora ? - ía ell automaticaraenta
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- vaig a viure anb un senyor, - explica ella anb tot8 naturalíts*»

Kn Daniel deixa transefirrer uns sflgono de silenoi, continua f i -

tant-la.

- U'amistoncada ? - pregunta.

- lim pona pie - contesta sempru enb la aeva veu igual.

b',1 ní¡i acabe d'incorperrr-se, balbucrja :

- tero no havfem d i t . . .

í;l.a no el deixa acabar, fa :

- Aixó de erreer-ne feina ? Nn veur que no ra'hi avin^ria, are. ?

- 1 tota lo vida has do putejar ?

Ella també s 'alce, treu oln peus; i les caneB per 1'aJtra banda

de H i t .

- Si n 'egraía. . . ro ¿P cnp nal.

- No és cal nal í — crida e l l , el seu costat - . :t corrompe el COP j

l'anina i dius que no és cap nal !

- faé" C,UP te n'ap^ofites, tu.

- fío és el mnteix.

f;l..a nonriu nentre en posa leo sabatilles0

- i*er que ? Quina ciifernncia hi veus ?

- Hoealtree... - cor.enca - e i.nc entimen, oi ? No dic que estigui ben

fet, ja asp̂ s que...

- Ens eetinen ? - es gira ella - . i con ho sapa si no ele. estimo, ele

altres ?

tr-n Daniel no contento, diu :

- No t'ho deixaré fer.

lilla, a IB porta del bany, cap on ha avancat, s'atura, inicia una

r ia l la forcada*

- I cora me'n privaras ? KX vola casar ar.b mi, potser W

i'anoa abans que ell trobi la r<jsptsta, segura que no la seguirá

perqué sap que no l i agrada ;:ue la vegi rentar—set mai no ha perrada a

oapjhone de veurs-ho tot i que alguna, da vogadeaP hi han lnaiatit» No

l i inpürta que ho trobin engreocador, a elle l i sorabln brut i una nica

humilianto La resposrte l i arriba a través de la porta :

- Ja oapa que no puco

"fituralntunt que no pot i Ha de i'er la mij.it no ceguanya prou le

vida per man.enir una donai té deu anya nenys que ellap gairebé onse0

i'ot 1 que en algún rac6 del oeu cor quelcon fie.quejn, adolorit, té la

í'o rea de eomriure anb un xic d 'arwrgor a 1 'inaginar una p o asi ble vida

en conú ni que nonéti aigui dins de Ceu anya0 Xn ^íiniel es trobar!a en

el ni 11 or momtnt de la aeva vida i e l l a . . . tía parlat per parlan, paro,

mal no ha tingut la intenció de poear-li una trampal alio que no f£u
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tanta any3 enrera( quan en ixartí se la ya endu: entre el° joncars del

riup no ho fara pas ara que coneix moa bé que aleahores les aevee l i -

mitacions i lea aevee papaoltata* Jsn el fona, es diu, contiguo essent

honesta encara que el Ir. no ho vulguin en tendré o

S'eixuga lentanont davant l ' eap i l l del lavabo que 11 torna la i -

matge parcial déla pitn i de l ' l n i c i del ventres carn blanca i rosada

que conserva tota la fermcaa de la joventut potner perqué n'ha usat

anb guudi i •-aramfnt senae desig. Uinc anya, vuit anys, potser deu

anys raí' ai ea vigila, ai connaíit petita sacr i f ic io . . .

Abanionn la tovallola en un racó, es paasa la ma pels cabella que

les abracados bun junt si han desordonat i agafn una aitra bata, la

varnella, qiu nompre penja darrera la porta del banyo Mentre se la

cenyelx refj.exíona que ben nirat no éa cap mala idea allb d'anar a

viurr a íñrragona0Les deciaiona oobtadas tanbí poden ser un encert» Kn

Os a par potser se n'alegrara i,nigui com £3igui, ella a'es tal vi ara a-

quel] empipador Ti nitge setninal» Con Sn qus no ne l i hfvia acudit de

primer ?

üxi aort i r de la cambra do bany veu que en üanie/. ^a a'ha ve^tit i

1*espera aturat a l ' a i t re cap d*hab1.taci6f lea mana n le- butxequese

i el ros t re una nica acá la 10 L'acull anb un not íer'idor :

- dluen te'n cansaras de vendré't ?

- Així enp hen de separar?- dju - o Anb aqueste? pnraulee ?

??11 té un esguerc dolent, obfitinato Ha reaccionat de le seva sor-

presa, a'ha fet pasnanel desig i fper tant, are pot permef-e'B d'ofen-

dre-la» de fer-ne l 'ofee.

- Perqufj tu vola - contrata.

- Sempre has aabut con era, no on digáis que et ve de non.

El noi tó un not innblit :

- M'nas den^racíat la joventut i . . .

Ha de riure,per forcR ha de riure* Se l i hn donat generoaaraent,

encara no fa dau minuta ou.e ha calnat la aeva prulja i l 'ha ar^ancat,

momentnnianent, deis reun tabfis, de les aeves inhibiciona; l 'ha pre-

para t per una al tra dona en la qual l'oblidara perqué eer& de la eeva

edatr de la aeva concici6f i cl l creu que aixb éa una depgiawia !

- Pero oriatura !

- lío rifíui F3 t - mana el l -<, Ho riguia !

- Que voló que íaci , dones ? Que et con.noli d'hever tingut la nala

nort de dornir anb una dona V

- Ho riguis ! - repeteix.

- Es que ets gracióe í D 'a l t rys . . .

- No sóc ulü altres ! - orida ell - • ü6c jo, jo ! No en nota veure,
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doncs ?

- MÍ, Daniel — fa nía ns amen t - . h'ts un no i dn dinou an;"s, ben plantat

irardent, que ha caiguiibnix, nolt baix, per una dona, un objecte raalell

per Béu.

- Calla !

Ella se 11 otansa, s'atura a frec seu, alga una raa.

- Tens una ulls per mirar,unes orelles per escoltar, una b >ca per

raenjar, un aexe per estimar... fío ho has apres, ^aniel, no ho hae a-

prcs ?

;•;! noi la Tita anb un esguar-1 atent que toi. aeguit vaci l . la .

Aleshores s'inclina oap a la butaca on havia deixat oaure 1'americana,

la recuil.

- Perdona - fa, i ca:rr.na cap a lg porta.

Ara Ja no nap ai l'entén ni qui del? dos té ruó, ni ho nabra un

moment derpréa quan a frec de cancell, on l'ha aeguit, torna a a'.urar-

C9 i , indocíf;, hunil, diu :

- Bé...

- í)o en VOIR besar ?

-Sí»

Pero noaéa 1J íregajel i'ront, 5e ella qai ha d alear el rnstre i

cercar-lí filr. l.iavis mentre alguna oosa fa exploaiu dintre aeu i a-

quell parentesi de voluntat que caneeva l'anor o alio que ella enten

per anur en un indret remot, ee clou acb una aenr.acio d'angoixa, anb

una seguretat de perdua qu^ l i enllora el^ ulxoo Jáis acala perb en ha-

ver-lo beaatj perqué on Daniel, bo i diatret con toto elv hornea, no pu

gui llegir la ddutreea que la inunde i a la quf.l no vol cedir malgrat

tot perqué ñu l l iure i ho continuara eseent mentre estimar no sigui un

pecato i , amb e l l , ho ;-eria
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Claudia

La veu,des del pie de dalt, crida i

- Senyora Claudia !

La vei'na de Bobre, lo Virginia, a'aboca l'eugerñment per damunt

le bersna, tota la cara en l'ombra.

- Ah, hola !

- Han virifTut a cobrar el lloguer i he pagat el seu.. .

- Aixb ai que t'ho agraeixo ! - fa ella« - Ja pujo.

Entra al pis i , peí Teotíbul fooc, avenga cap al menjador on, ar-

ran delB Yidres tancatc que donen a l 'e ixideta, en Liorenc seuamb el

dinri a les mano.

- Diu que han vingut a cotr ar el pie ? . . .

- Ueu haver estat al matí, perqué no he sentit trucar ningú.

- Ja has dinat Y

- ñí . Vols que et faci alguna coaa, mentre et canvieB ?

- -rujartf un moraent a dalt - diu tot deixant el cabás a tocar de la

paret de la cuina - . La Virginia ea veu que ha pagat el lloguer.

- No cal que ni va^ia ara.

- Ja estars feto Si mentrnetant em prepares una annnida... Uesprés

em faré un ou passat per aigua0 I en Daniel ?

- Ja ae n'ha anat0 *>6n prop de leo quatre, has fet molt tar^, avui -

l i oonteeta en Lloren? montre a'aixeca i deixa el diari aobre la cadire

de cul de palla.

- SÍ que é"s veri ta t .

i'aBsa a l 'habitació i , senre encendre el liun, s'atnnsa a J.a calai

xera que Ja fou de la ntire d'en Sebaatia^obre el eegon calaix i , de so-

ta el paper de peribdic del fons, re t i ra una b i t l l e t s . tient que en Llo-

renc, dos del men^ncíor, pregunta :

- ulives no n'has portat ?

- tií, B6XÍ a la boasa*

w'ha agafat nassa i en torna unfeota el paper, conpr^va que a6n ve-

rament de cinqufinta i surt de nou al nenjador. u;n -^loreng áa a la cuina

d'esquena a la porta, i buida el cabás d'anar a la placa.

- ^íiixo de aeguida.



-15o-

l/hone engira, l i sonriu.

- Ja t'havia posat l'enoian en remull.,.

£B un bon horae, no es por negar,pensa tot encaminant-se a la

porta. Ja ho era aleshoreB, quan ella trebailave al magatzem d'en Ga-

l l a r t , on va coneixer-lo i no va teñir el valor de dir-l i que no quan

se l i insinúa* ÜB a dir, potser les ales perqué ho fes les hi havia d£

nades ella, la soledat l i pesava molt i en oebeatia,enoara que fos al

front, no es mer-eixia cap fidelita t . ter a ell la guerra ho excusara

tot t un dia havia tin&ut fins el derive rgonyinent de p "e sentar-se l i a

casa nmb una miliciana» tota dos beguta,.. Ks cert que desprás l i de-

mana perdó, ja que a la aeva manera l*estineva,pero a partir d'aquell

moment ja no va éaser mai mes el mateix, dins d'ella s'havia raafcit

alguna cot:af i aixb ala tres anya eacas;io^d'haver-se canato Si el f l l l

els hagués viaout no hauria tingut tanta importancia i probablenent

amb en Lloreng no s'hi hauria lligat mai, pero va morir-se'ls ala trea

meaos d'haver naocut, havia estat el voler de iíéu. i;e tota tañera,

el metfee ja els ho va dir, que no viuria . . . Ara ja fa moltn anys que

pot pensar-hi sense sentir-se'n adolorida, ha passat tant de tem¡-a

que de vegadea fino l i sembla que ho deu haver eomniat» o que pertany

a la vida d'algú altre que coneixia i ha perdut de Tieta, I , al capda-

vall, potser millor que tot anee com va anar, perqug per patir mise-

r i a . . . ZB injusta^ perb, arab en iilorenc tot ha canviat una. ra ca i des-

prés el noi, si hagués viccut, podia haver tingut mes sorto .rotaer ara

seria raeoenic, un er^ecialistap i es guanyaria un bon Jornal con 1'ho-

mo de la Virginia que, ais aeus trente anys, ja és encarregat de la

seoció de rodamenta de la casa on treballa, al ^oble Sec. £B oiar que

is un xicot que val, e: diu ncntre pitja el timbre de la porta»

tn obrir, la Virginia protesta :

- oh, no corria tanta presea !

- í¡o m'agrnda, teñir deutes - fa ella, sonrient.

- Kntri, ara l 'h i donaré,

Ln aegueix fina al me_njadorf mea ciar que el seu i on» damunt la

taula, hi ha e s d03 rebuts, el d'élla i el de la noia.

- -b'han apujat - diu la Virginia - . íto B¿ si ho va l l eg i r . . .

- Not perb n'havia aentit parlar^ ünj^loreng em sembla |ue ho va dir«>

- Kl cotrador m'ha explicat que a v03tb l i corresponia un deu per

oent.

- Ho s é . . .

Consulta el rebut, l?egei. la xifra» oent-una pesseta,

- Dones no n'he pujades prou, no hi conptava0
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Mostra ela dot! bi t l le te de oin^uanta, pero l ' a l t r a diu ji

- Ja m'ho donarho

- Heoorde-m'ho, el ne n'oblido.

- Ja sé que no. Voste 6e molt formal.

Plega el rebut peí nig, deixa lea cent pesnetea sobre la taula.

- No m'entrctinc perqué encara he de diñar. . .

- Ja m'ho pensó» per aixb l i he dit que no calla que pugée tan de

presea.

Van rotrocedint de nou cap a la porta, la Virginia una crea fei-

xuga perqué Ama 3a té nolt de ventre, i encara potaer se l i ' n veiynéa

que no en té per oulpa deis BCUB pita menute i aplanata.

- Seguelx bó» aixb ?

- Molt bé - fa la noia - * Ara ja s'acaba,

- Aquest mea ?

- A primera de 1'entrante :'i elr¡ calcula no fallen, cap al deu. tero

mai no £s exacte»

- No... - diu ella - . A veure si aera ün noi.

Ho han dit centvegades, pense raentre torna a baixar l 'oñcala,!

encara ho tornaran a dir moltes meso Dos anya enrera també ella es

pensava ha ver-a 'hi que da 11 pero so rt o sainen t tot va ser una faina alar-

ma, perqu^ mira Que hauria passat una vergonya, a la aeva edat á ví-

dua ! En ljioreng l i va dir nue es podien casar, i no ero pae la prime-

ra vegada, perqué Ja l i ho mig proposa aleshores «iHMiH^ que va ve-

nir a viure a la casa, pero ella no ho ha volgut nal i un f l l l tampoo

no el deeitja. V.B millor així , eenae conpromisos, sense lligans. Natu-

ralraent que si s'haguessin ca.-at ara no els oaldria amagar-se d en Ua-

niel con ee veuen obligats a fer# eobretot perqué a ell l i aap greu de

donar-li un mal exemple o de perdre en el seu conceptea Elia no acaba

de comprendre aquell interés que l i porta, al capdavall no és f i l l aeu

1 l'he vist ben de tard en tard* I,encara, abana que ella dos es tornei

sin¿ trobar potaer tenia una explicació, perqué en morir la seva dona

en i/lorenc s'havie que fíat sence reo, pero ja no la tenia dee del mo-

ment que comencaren a fer vida marital, aquest eojjei que totalment per

inioiativa d ' e l l , per bé que ella ja eupoaava que mea tard o mes d'ho-

ra la cosa era inevitable» Heoordava nolt b£ aquell natí , ara ja feia

cinc anya, que ell entra al aeu dornitori.

- Claudia ? - va fer.

- tií - digué ella que havja sentit e.'F seun peus ñus que avangaven per

fora0

En la fosca va ficar-se al H i t , al neu coatat, i ella va girar-
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se simplemont per abra^ar-lc Era la cosa mes natural de món 1, en a-

quell moment, ella Ja feia tres anys que no havia tingut relació ín t i -

ma anb cap horae,

Ho dOTQien plegats, pero. Ella a'havia inaginat que l'entieraa trais

Hadarla lee seves cor,e¿; a la eeva habitado, pero no va tooar roa i

fino l'endema paasat no fioa de nou eis peua al dornitori.

- Claudia ? - va tornar afer,

- üí - repetí ella.

Mes endasant» un dia que no podía dormir, fou eua qui prengué

la lniolatlva i es presenta a la seva habi tado.

- ^loreng ?

Amb alxb va quedar cctabierta una pauta que només havia trenoat

l'arribada d'en Daniel, deatinat a í'er el servei militar a Barcelona.

De prime i* ella hi poda algunea objeccione :

- Ja sapa que no tinc gaire tem.a per la caja, a la tarda vine cansa-

da i méñ m'estino seure.. .

- No te 'n donara, de feina - va dir el .Llorenc -„ Al capdavall nones

hi aopara i domira» Com que al raatf teñen instrúcelo, s 'hl pot quedar

flns a migdia, a la caserna.

- l on volé que dorni ? No tenin cap mes H i t . . .

Ve fet, tampoc no ten~ en cap BIGB habitada,pero e.'. 1 va conwencer—

la que podien netejar la cambra dls mal endrecos, un reducto Uarg i

estret on van poaar un d'aquents H i t s plegables que en idoreng comprli,

Deepréa, e l l mateix va encarregar-se de oercar-li feina on una casa de

drogues de la '"a roe loneta, on el no i aoudia a loa tardes, coaa que l i

permetia de pagar-se la pensió.

- M'han augmentat nou posí.etes de lloguer - cíiu en entra^ novament al

pis.

- Ja t'ho vaig dir que el govern havia deeretat un augment. En el teu

ca; t oom que tena el pis des d'abans del trenta-nou, un deu per cent.

- SÍ, de noranta-duec me l'han apujat a cent lina.

- No £s cap ooaa...

foro el sou no ens l'hsn augmentat ni a l'un ni a l ' a l t r e , pensa

nientre pasea a l dornitori a canviar-ae. fa anys quo guanya el nateix

i» a mésf no gaudeix de cap dele avantatgea que ara teñan ele treballa-

dore; en Noricga, l'ano de la c^sa on trebalj.a, continua oonsiderant-

la una empleada eventual tot i ais eeus deu anye de servei. De vegade»

Pensa ,-ue guanyaria mes ai feo feinea per les cases, poro no hi esta

aoostunada, ís míe escariaasat i 3a Paleix prou quan ha de pas- ar la

tiaietap car leo articulacions deis genolls se l i anquilosen una mica<>
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Té quuranta-quatre anya i mal no ha conegut un dia de repbs.

- .f odríem anar una estona al cine — 11 propoaa en -floren5 quan aurt

de la eambra 1 ff^TJhwnimmiifli s ' inotal . la a taula» davant l'ananída.

- wue fan ?

- Una que t'agradara, "La mujer y el nonstruo"a

- i)'eBtrcna ? *

- Al "Capitolio" - di 11 e l l ,

fio calla que l i no preguntes, hi van gairebé semp-e, els queda

prop ác casa, al carrer de Vertrallans, i tota ctoa s'han afeccionat

jn ÍB tempe a la mena de pel.liculen que pr_ojecten, cintea de terror,

policiaques o de l 'oeat .

- *'hae 1)egit alguna cosa V

- .ES veu que es tracta d'una colla cié cié itífioa que van a leo sel-vea

de l'Amassonea a buscar l'home primitiu.

- Bé*... - diu.

A les set ja tornaran a ser a casa, amb tempa de preparr el so-

par per quan vingui en Daniel que, en deixar la botiga de drogues^ sea

pre s'encamina di-ectament al pis« Cal concedir-li alxh,penna, que no

íe un noi Tocios ni araic de divertir-se, no se sap que surtí amb nolea

i fina va fer orellen snrdes a lea aeves insinuacione quan l i parla de

la Vicenta de la botigueta de baix, la f i l ia áeír, Alabau que un dia

s 'intere esa per e l l .

- iixxb teniu un dispeoer nou ? - l i va dir.

- Üíf l 'afil 'Jat d'en iiloreng que viu fora i ara fa el aervei aquí.

- Per aixb que^l vaig veure pujar... aembla ainpatic.

ara molt diro Un xicot eixut, opina el la , t e l resta_jit no fa nosa

mal no té exigenciea i en mostra educat» Jíls diumenges i diee de fes-

ta, si no té aervei, noms's surt al rriatís per anar a miasia, i despréa e

queda a casa si no ha convingut de diñar amb el seu germa que oonti-

nua vivint a casa d'aquella modista tot 1 que va cantr-ee t ja fa prop

d'un any, amb una ñola que en ^loreng diu que £s rica, o mes ben d i t ,

ho son a cana seva. .f ero ella aenbla que no s'hi enten gal re, aratjel o

pareso Tampoc a caoa aeva no volien que es casty amb en ^ebastia, i no

perqué no foe del seu brac, ja i¡ue el l 'un era pobre l ' a l t r e era mise-

rable, sino perqué el tenien ¡er un xitxarello« totoer millor que ni

l'un ni l ' a l t r e , el par? i la mare, no visqueosin prou perqué eJs ha-

gués de donar la raóo Aquest pe^sament la fa recordar la '<oaeta, la

seva germana, que fa molt de temps que no ha escri t , pero aixb no vol

dir res, cada cop perden mes el contante» fa massa anye que se'n va a-

nar a 1'Argentina amb el BP.U marit i sap que no teñen ganeR de tornar
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mcntre lea cofie¡; no canviin. rodcn eapeirar as:;eguts, dones !

r,n Lioreng l i lüegnix els fets diversos i altree noticies curio-

sea quan, acabada l'ananida, torna de la cuina on ha decidit de fer-se

una truiteta en lloc de l'ou paanat per aígua que havia previst de

primer, perb ella «Vfet escolta sense raaaaa atondó, no hi ha res de

aeiiBacional(l'acostumat truc de 1'estámpete , una robatoris i un homo

ferit d'una ganivrtfida al carrer ¡le Montserrat* Hi ha gent que duon

una vi4a ag'tada, tan tranquil.la que £a la neva ! Una mica avorrida,

també t perqué és canaat fer senpre el mateix, denpatxar dia darrer-a ota

día a la pamela del mercat de "anta Colerina, on per cert va raorir la

dona d 'e l l , entreteníase a la tarda en el piB, rentant, planxant o

coaint, eenoe ralo diatreccifi que el cinema i , de tant en tant, algún

espcctaoie del tora l . le í i les sesaions nocturnes amb en L'orenc que

ara, des 1'arribada d'en üaniel, mea coyint solen teñir lloc a la tar-

da, quen ell no hi^s i no s'exposen, dones, a que els sorprengui.

La primera vegada ella no volia, l i feia una certa cosa allb d'h

ver-se de despullar en pie dia, mé*r, que rea. bo i que no seranre jfos ^
I v

proucranca per nanufinananatati oonfeaaar-B hof perqué a la nit e l l no la

vela, tot tenia U oc a les foaques, com preíeria, car des d'aleahoree

que a'havien en'.fes, quant la guerra, a'havia engreixat forga i arfl,aen-

se faixa, ee l i veia molt de ventre i , peí restant, els pits 3a n° c o n -

aervaven la fermesa d'abana, quan els tenia tan forta que fins l i feiei

malo £11, perb, sembla no remarcar rea i va mostrar-se mee emprenedor

que d« banda de n i t , com si la seva nuesa l 'excités0 Millor, penea en

aixecar-se de taula..

- Potser que no els renti fins que tornen, els plata - fa«

- &B ciar, donao Mentre t'arregles» aniré a fer cua.

No sempre n'hi ha, de cua, oom no siguí una vigilia de feete, perí

elle no surten mal plegats de casa, no hi ha cap necessitat de fer par-

lar la gent que, aleehoreo que s 'avingué" a acceptar-lo a casa, ja van

estranyar-se una mica que tinguÍB un diepeoer» Ara a'hi han aoostumat

i tampoc no ¿e ella sola, cada dia eón mes lee caaes on hi ha reí]o-

gata, noie i horaes sense í'anília o famíliea aencíerea que no troben pis

on insta!.lar-Be» K'hi ha que es gúanyen la vida amb aixb sol, pensa

mentre es canvla, aquest oop/per posar-se el veatit bo, el que duu sem-

pre que van al cine i que ja ha remuntat dues vegades perqué les modes

son mo£t caprltxoses i , tot i que ella no les aegueixl de maesa prop,

tampoc no vol fer el ridícul i semblar una vella abans d'horao Ja l i

vagara, de eer-ho.

Uuan bai«a al correr, la Vicenta té maiapiiEiiba oberta la porta que
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el 3 dona a 1'entrarteta i parla anb el cárter que en eenti r-la se l i

gira.

- Hi ha una carta per voates.

"Es perpui ^aniel i la l le t ra sembla de la seva germana. Nomís en

rep d'ella i , algún eop, d'un parell de noie del poblé que afin amics

SCUB; un d 'e l ls , perb, l i e sc iu dea de Segbvia, perqu? també fa el

servei militar.

- "i que va mudada, avui ! - diu la Vicenta mentr_e ella butxaqueja

el portamonedes per donar uno céntima al cárter 1 es desa la curta.

Ho deu dir perqué 8'ha poaat la oadeneta d'or, l 'ónic joie.'I que

té si descompta quatre objectea de bisutería que ha anat wyiHt>TB*m|b

aplegant anb els anye i que ara Ja han paa:;at de moda»

- I tant ! - míg somriu, indecisa, perqué no sap si he fet bé de po-

sar-se-la, potaer queda una mica nena encara que en Llo>eng pretengui

que no, "jll sempre hojtroba tot bé.

Abena no ho era, ben bé així, se l i acut mentre avtmca cap al cair

rer íle "anta Anna» unan tota dos eren joves de vegades es mostrava im-

paoient., tenia ilguna oortida de carácter, alguna areata que det-.prés

ha liimat, que ja havia l l iaa t quan vah retrobar-ae aquella dia que

tota dos plegeven de la feina respectiva i se n'anaven a dinar0 íou e-

lla qui el va reconeixer de primer, el l anava distret i no la mira

fina que ella ja s'havia a',urat. Kl primer not^ pero,partí de la

boca de 1'home :

- Pero si eta la Olaudin ! - va dir.

BemVlava alegrar-se d'haver-ln trobada, i ella tamhé va deñcobrir

que ertava contenta, al capdavall no a'havien sepaiat renyita, a j^ar-

t i r d'un deterninat instont havien anat espaiant els encontres, o pot-

eer calia dir que els havia anat eepniant ell que raranent aoudia al

magptzem i aleshores que va saber que en Sebastia esteva de pe^mís ya

dir - l i que mes valia que no foaoin imprudentso Després ja només va

veure'1 dues vegedes i van parlar airaplement coo si foaain áralos• No

ho havia entes mai gaire bé, i ara, quan reprengueren l lür relació,

no va semblar-lá que fos gaire verídica l'explicacló que va donar-li»

o sia que la seva dona es re celava alguna cosa* navlen pas^at maasa

an;/s, pero, perqué ella ineis*ls i preferí l'er veure que s'ho oreia*

Ben mira^-, ni l'un ni l ' a l t re no se'n devien cap, d'explicació, i ella

mai no havia estat una dona poeseasiva* Tenia la virtut , o e^j. deíeote,

d'aoceptar lee cose:: com venien. I ara, de gran, mes que de ¿ove.

Va reunir-se-li al vestíbul, on el l ja l'eaperava anb lea entra-

dcs a la na, i va eeguir-lo er^lr^ araunt, cap a general, on anaven

sempre i ea confonien amb aquell piiblic de xicoto joves i cridanere
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que acollien amb gron.? riaHades ele monents nés emocionanta de les

pel.líouleso Sempre semblaven aer ela nateixos, i potser ho eren*

•"lur aldarull, quan t i feien, no la i*itiwm«itiw distraía, perb¡ e'hi ha-

via avesat m6e que a les eocenes punyents que 11 feien posar ia pell

de gallina i sovint 1 obligavon a agaíar-se al brac del seu oompany

con) si cerquás protecció". Avui, el dolent de torn era un hone-peix

d'aapecte hOT-ripilant particularment afeccionat a atacar una noia

molt bonica que dula uh Testit de bany forga extreraat, pero el raes in-

terés i~ant de tot eren ler. cscenos submarino a que de a p res, cora que; en-

cara era aviat, ee van quedar a veure per segona vegada, ella una mi-

ca diafcreta per una parella que ae' ls havia assegut a la vora durant

el descans i que, al cine, mé*e hauria valgut que no ni aneaain, per-

qué van passar-ee i'eotona xiuxiut;jant, molt abrácate, tant, que de la

renglera de darrera algú crida :"Aigua !M i hi van haver tot de r ia-

l letes i d'altres crite poca-soltea qup tot d'una ee van fondre en

un udol de terror quan el monatre ataca la noia.

Kn sort ir , ella va dir :

- fiolt bonica.

>!n ^lorenc no l 'h i havie trobada tant, sobretot per culpa de 1 'ho

me-peii f del qual va dir que era infantil» pero aixb Ja se sabia, tot

era inventa t« líe tota manera el comen tar i no prospera perqué ella va

deixar-lo quan na:-saven davont la botiga ae queviures, on volia com-

prar una 1 aunetade sardines i va entretenir-se tanta eetona per cul-

pa d'una cíiienta que no acabava mai que, en arribnr a casa, en línniel

Ja hi era<>

¡•'1 no i i en ¿jloreng discuticn pe r enéseima vegada en el cura d 'a—

quells trea dies la pifia que havia tingut el diunenge l'^spanyol da-

vant el joc i la categoría d'en ui Stefano mentre el Barcelona havia

sabut tornat de aan «amía anb un punt.

- Es una qüeetifi de táctica - feia en Daniel que dovia parlar per bo-

ca d'ase perqué a Sarria no hi havia anet -„ Bi 11 deixen prendre la

inlolativa i que faci lee oeves prbpiep condicions de Joc. . .

- JÍB que ís boF vet-ho ací. I en ac.uetit moment que es troba en forna.

Kl'a, que e'acabava de recordar de la carta, el va interrrmpre :

- Ah, t'han eacrit de caaa teva, Daniel.

rA xlcot mira cap al bufet, on solein deixar les cartea, pero e-

lla es va obrir el portataonedes i l ' h i allarga.

- Me l 'ha donada el cárter aquenta tarda» quan sortia.

Kn Llorenc va ullar-la broumer.t, com eorpreo que al cine no l i

n'hagu's parlat, pero tot seguit va inclinar-se cap al noi que olria
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el gobre»

- TJs de la Pina — digué.

Klls va entrar al dormitori a desmuda^-se 1, quin* tornís a aortir ,

amb les sabatilJ es a retal6 i aenee mitgee , con anava sempre ¡er casa,

la ca-ta havia paesat a mane d'en Llorenc.

- Ja esta del tot bo, el teu padri ? - pregunta.

- Va fent.

Tempe enrera l'hagien hagut de dur corrents a Tarragona per tal

d 'operar-lo de 1'uretra, pero aleshores van descubrir que patia de fie

bit ie i ( desprós de paasar-ae un raer, a la clínica, havia tornat a caoa

seva tan delicat que ara, ala doa neaos, encara no s havia pogut rein-

tegrar a la feina.

- Aqüestes COROS aón lentes - comenta e l la .

- aít una mica - assenti en Daniel.

j*;n entrar a la caserna l'havien xol.at al zero, pero ara ja feia

temps que l i renpectaven aquella doa dita üe cabella que f? 'havia dei-

xat i la aevn oara ni guanyava molt, sd l i aoudí a ella»

- Kl problema 6n la Fina - va dit tot d'ur.e en Lloren? mentre repoaa-

va la carta sobre la taula - . üo eé que/sn fa:eu.
u l la# que es tofcibava per anar-ae'n a la cuina, s 'atura.

- S'ha tornat a quedar aen.se feina ?

- Ha tornat a deixer la feina, deuc voler dir - rectifica en i<iprene--J

Ja és la tercera vegada, oi ? I

En JJaniel precisa ;

- LB quarta ai corapten la col.loca ció a can ^aaajoana, que van plegar

el negoci.

- La :;uarta, dones. I de can ^aaajoana aqueat tambí se n'hBuria anat.

Quatre eol.locacions en doo anye...

- Pero és que no e'hi sent bé" o que ? - pregunta ella.

En Daniel e'arronsa d'eapatllea, perb en ¿¿lorenc va dir i

- Al convent l i dovia pascar a'guna cosa, aixb no n'ho treilien del cap.

Klla no ha dit mai rea ?

- No - féu en -"aniel - . yue havia de cobe.-t que no tenia vocació", i

prou.

- Perb tu no oreus i;ue l i devia paosar alguna cosa ? - insis t í en Llo-

r«n?.

- Wo ho sé. Que l i hnvia do paa. ar Jt

- Aixb pregunto jo, ílo £̂3 nornal oórrer d'una col.locació ap ' a l t ra . . .

Que diu, quan l i pregurteu per que ho fa ?

En Daniel torna a arronaar-ee d'espatlles.
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- D'exouseo serapre en troba - fé"u vagament»

A ella 11 semblava que sabia míe que no de Ja ( pero no era asíiump-

te seu i mér s'hauria estimat que en idorene no insis t ía .

i d t b l l i t l ! l

te seu i mér shauria estimat que en idorene no i

- Dones mira que deuen estar ben l lu i t s , els seun pares

1'hone.
- exclama

En Daniel recolli lo carta de damunt la taula, la plega i va f i -

car-la de nou dins del sobre obert per un oostat. r;n Lloren? encara

digué :

- Ja té vint-i-sia anya.

- Vint-i-cinc-reotifice el noi.

- Tant 6B. Mes valdria que es casas.

fero es el que sembla que no vol ícr , records ella to% entrant a

la cuina, perqué la noia, com els va dir en Daniel poc desprée d'ha-

ver-se instal . lat a1 pió, mes aviat defuig els íicots i , per altra baiv

da, practioament no t6 amigues. Segona totea les aperences, duu una

vida molt solitaria.

Knoén el fogó de gas, d'on surt una füana blava, primeta i S"nse

escelfor, aboca una alca d'oli a la paella i , de la bossa, retira les

mcngeteB que ha conprot en deixar la parada a primeree ñores de la tar-

da.

- Siiem vigileu eiíb - diu sortint de nou - faré" els H i t e .

Al matí no pot fer-los perqué se'n va maesa d'hora, com tote ells,

i avui, com sempre que van al cine, ho ha hagut de posposar fina ara.

Ja sap que algunes dlrien que 6o una delxada,perb lea voldria veure

al seu lloc, vuit ñores d 'enfllall , si no mee, a la parada que cal mun-

tar i deamuntar cadi' di a ! I Ja no té vint anys» de vegadee lea carnes

se l i inflen una mica6 l i han sorti t varices 1 malta dies gairebé no

pot aixecar e.1. s bragoa de dolor, sobretot a la primavera, quan tothom

sembla reviure i reuobrar-se de les malures de 1 hivem0 La casa se'n

resent, ée ciar, tot va una mica com vol, a deshora,pero cal dir també

que el pia no l i ofereix cap estímul, ben a l'inrevée, &n veli , diapo-

sat oense gracia, mal repartit , a lea párete s'obre mes d'una ee<iuer-

da que el paper diosimula, res que poai la casa en peril l , va aseegurar

el paleta que acudí anya enrera, quan va queixar-se a l'arao, les insta^

laoione a'haurien de canviar, 1;s oonduccions de l'aigua es rebenten

focilmmt, la comuna s'enbussa...

no 5B el pis, perb, que a'ha de mirar. Que la mirin a ells,pen8a

mentre allisa ela llengols del H i t d'en Lloren?, -JS unn dona neta,

sempre es renta escrupulosament de dalt a baix un cop oada setmana a

l'hivern i dos a l 'es t iu , oobretot áee que té l'homc a oaaa. ffi no és
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tan BHHsill, al pis no hi ha bany ni dutxa i l i cal fer-ho ai safarcig

quan el temps és bo o a la cuina c¡m.n fa fred, en un cossiol d'aigua

calenta que ea prepa^ra eln disnabtes, quan els al tres son a dormir,

perqué el diumenge l i agr3da d'aixecar-se tardp sobretot ara que Ja

comenca a entar-ae bé al Hit» xa un cibstun, aquest, nue ja l i vé" de

soltera i que molestava forca en Sebastia. jíll no s'hi aabia estar, al

H i t , deia que nomos servía per dormir o muntar, Ben mirat serapre van

ser molt diferents, s'avé mes arab en Lloren?, fins i tot en aixb del

muntar, ei ho considera con val, perqué en Ü-bartia era imi>aolents
ocmblava quo l i dolguén d"entreteni v-s'hi , de preparar-la, raentre en

Lllorenc ée lent, sovint maesa i tot; abana, de jove¡, l i serabla que

no ho era tant.

- Aixb ja esta, noia ! - sent la veu de l'hone des de la cuina.

- De eeguida - diu tot passant al recnrabró d'en Daniel - . mmioim Troba

raB tres barnts, treu-loa.

Kren frescos i hauran res is t l t té perqué el temps j a no es calo—

roa, pero de cara a l 'es t iu haura de fer un pensament i decidir-se a

comprar la nevera en algún lloc d'aquesta que lee venen a paguest re-

flexiona comprimida entre el l l i t s t del soldat i la paret , on queda

ben just espai per un coa m¿8 ágil que el seuo Pero aixb ja fa molts

anyejque s'ho diu i fins ara encara no ho ha fet.

£,n sortir de la cambra renuncia a ordenar-se el proj-i H i t perqué

es i a 'éntrete, les nongetes es ref redaran oaaaao Al cap da v ai 1, d 'aquí

a une moments tanbé l'hauria cíe tornar a desíer. . .

- jrlc has trobat ? - pregunta a en Liorert9 quen desemboca al raenjador

- Ele he deixat en un plato

Ja nomée en queda un al t re de net perqué hi ha^ls que ha deixat a

migdia, riBma»maiBi de manera que l i cal posae-se el davantal i rentar-lot

eotn l 'aixeta, amb aigua freda; és massa tard per escalfar-ne.

- i*O8eu elr- ooberts.oo

h'ntre l'espetec de 1'aigua l i arriba la remor del calaix del trin-

xant i tot eeguit ni dringsment de les forquil]es que maneja en floren*

Deu ser e l ] , en ^nniel en aqüestes coses no 6B tan ajudato Ue vegades

fino i tot sembla que el molenti una mica que l'hone eo mostri tan cora-

plaente nín valdria nue naifinna reflexiones que enlloc no elB ferien un

preu tan mbdic, perqué sis cobra l'estrictament indispenaoble» Pensant-

h l bés en J^lorenc va fer el gran negoci el dia que es trotaren, car ma-

ta dos pardalíi d'un sol tret : case i dona.

- Ara ho porto - diu.

iteixa es correr un moment ela plata, mentre transfereix lea monge-

tcs de la paella a una plata esbroeada i prepara els tres barata que,
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tal con pennava, s'han conservat perfectanent bé.

Quan eurt al monjador, elu dos homes son asneguts entorn de la

taula i han iniclat una conversa sobre la conferencia ne Ginebra, pe-

rb ella no escolta, en aqüestes coses de política internacional no hi

enten gens, i ells no gaire, perqué eenpre es limiten a repetir el í

que diu el diari encara quo 3igui per mostrar-e'hi en deracord i coní-

tradir-loo ÜÍ fa no fa con tothon, ¿s ciar.

Aoaba de servil*! porta ele gota, el vi , treu els tovallona que

en ¿lorenc a'havia oblidat i torna un monent a la cuina a poBar un ba~

rat a la paella que £.. petita i 1''obliga a fregir-los indlYidURlment,

car els peixos no poden anuntejjarse com les oongetes.

yuan finalment seu a taula, sádona que encara hi falta el pa( pe-

rb aquest oop ós en Daniel qui s'aixoca a portar-lo« nengen una momead

en silenci i després el noi dlu :

- uem£ no n'espereu, perqué tinc guatfdia.

- Altrs cop ?

- Ja se nap, onda set o vuit dies.

- Trobo que éfi molt aovint. Amb la gent que sou...

- N'hi ha molts que no en ían, eocrivents,cuinere, ordcnances...

- Klfi enxufeta - comenta en Llorenc.

Kn Daniel móú les eapatlles.

- Mío ra'estiir.o que sn toqui dena ue el disoafete; aempre hi ha née

feiha, a la botiga.

- Ja ho saben, pero, que no mnnea.

- Aizb s í , no diuen nai res.

filia s'empaaoa tota una forquiliada de mongetes, trenca un tros

de -a.

- Están contenta ?

- ,MJD pensó que s í . Ara ja concnco a concixcr els gfenerea.

- Es el principal. . .

S 'aixeca 8enBe haver acabat, perqué l'espetec de la paella l i re—

corda que ha de gi-ar el pelx( i els homer continúen parlant, sense

oanviar de conversa, car en asneure'a de nou en llorenc diu :

- Ja t'ho vaig dir que el vell waitx 6B molt t ractable . . .

Kl coneix a través del 3eu gema que éa l'arao de la casa de frui-

tes on troballa des que va deisor el nagatzemiata del Tam de pesca sa-

lada on er. col.loca en plegar la botiga que tenia aleshoree que ells

doe s'entenien* Una bona cantada que va fer, pensa, perqué ara d'aJtra

manera l i anirien les coaes, i cambé a ella s i el restant hagués estat

oom fou. Una botiga és una botiga, que l i ho diguin a ella que veu com
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Gollart a'onple de diñe re„ Pero en floren? sembla que no ho lamenta,

diu que aixf no és tan eoclau, aap que fa unes horos/l a he ncabat.
uodaf3cu penea con penoa. Ara sent que pror.egueix :

- y\ vulgueasis, entic segur que t 'h i podries quedar en acabar la

rnlU.

- i'otser s í , ünpenso que no en porto paa malament.

- Pero tu t'eBtimea nés tornar al poblé...

- SÍ. Barcelona no n'acaba d'agradar.

Ja n'han parlat d'altres vegndea, en -^loren? tindTia interés que

es queaéo a ciutat, pero el n;>i sempre a'hi refusa.

- Tornaras a la farmacia ?

- .NO ho oree» pero de col.locacions no ne'n faltaran»

- Ja n'ho pensó. Vals, tu.

Pero ella el troba poc eixorit, per dependent; hauria d'ésper mea

garlaire, nés de 3 a brona, a fliBiniim lea dones no eln agraden els depen-

dents de «ara maaaa seriosa que només diuen si o no. Je auposo,pero,

que en una farmnoia ha d'easer diferent•

xornn a iixecar-ae per ta l de tre uro el barat del foc 1 posar—

n'hi un a l t re ; de passeda, onple una olla arab aicufl i encén el segon

bec de gaso Aíxí en tindra de calenta per deapre's, quan renti els

plats que aia t amb lea mongetes, es ijuedaran raes greixoaoBo Per guat

Ja els hi rentaría aempre anb aigua calenta»perb el tempe mana, aea-

bce de menjar i abana no te n'adonee ¿a tens l ' a l t r a aenjada danunt..«

- P^taer a oan Tuneu — diu era en -Daniel qutm eü a torna a sortir al

menjador - • No ho sé, ja ho veuren.

- De tota manera, aquí eempre guonyaries néa - fa en •t'lorenc.

- No gaire mía, I encara que així foa. Havent de pagar despera».. A

casa ás una altra coso.

JE lie insinúa :

- Bé" et deurae cesar, . ,

- No pas per are» Pot esperar-se, aixb.

iotaer no ée normal, ae l i aout tot d'una. A la seva edat a tota

els xicote agrada de perseguir les noies» I de mes grnns i toto Si no

fos dret igualfcom diuen, encara ho conprendria, perb un nui robuat i

aa com ell que, ai volguée, lea tindria a grapata.,. I que no ho pen3a

ella eola, perqué a mes de l a Vicenta de baix que va comentar per decía

rar que el trobava slnpatic pero devia voler dir una altra cosa, hi ha

el parer de le Virginia que opina que 5s molt ben plantat» 1 aixb que

el Tentit de soldat no l'afavoreix gens.

- Esperantp ea¡erent - riu ara - , n'hi ha un que ee va morir !
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r.'n -iiloreng broneja a la ueva vegada :

- Sempre s'hi és a tempa, de rer un diobarat.

Han enl lest i t leo ñongotes i torna arab la plato cap ais fogona,

prop deis quals l i cal espejar que es fref;eixi :.'aj tra banda del ae-

gon barnt i el tercer que fica eeguidament a la paellao ••íi foe ella

sola no se'n prendrio T,£ntes de moleotieo, ¡>er cuinar.un plat de c i -

gro:of nongetes, lenti l les o qualsevol a l t ra llegum i després un tros

de cansalada t o I"1 ardo n 3 anb pa, unen quintes rodanxes de fuet , una

mica de tonyina a la l launa.. . Hi ha moltes coses que no cal coure-

Ics i , a más de i'elna, octalvies gaso Ja ho feifi, aixb, quan era solas

perb n en "lorenc l i agrada raes nienjafc «alent, i*rou que ea coneíx en

la factura que l i paspen cada dos meaos, que no para d*en£ilar-se0

Aprofita I'esfera per rentar una quants objectes que a'arroese-

guen per l'aigüera des d'ahir, ele deixa en un oostat i deaprée síixu-

ga lea mans mentre fora ela dos honer. continúen parlant entre silen-

cie zi&& o nenys perllongatso Uns pasnos pugen per l 'eecala; deuen ser

els del narit de la Virginia que seopro sol ret irar en aquestajhora.

A la caaa del coatat es deconcadena l'aigua d'una c-Biuna»

A la fi treu el dsrrer barat del foc i ela porta tots tren a tau-

la ( on en -^Hniel ha anat fent to t d'engrunes de pa mentre eaperaven0

- Ja esta - diu.

.Fotser no ha .̂ uodat prou cuit t si mía no el que es iaenja ellar

pero qufin 6e frese oora el d'avui aixb no té gaure inportancia. L una

mica cru alimenta n4n, con totes lftE menges, Ja se sapo Ara, que es

ctiuen moltea coyeE-» També n'hi ha que pretonen que el peix ás uaa rai-

oa afrodiaÍBC, pero ella no ha observat nai res^ ni en la prbpia perso-

na ni en la d'en -klorsnco hec especies s í , a±xb ís diferent» Quan era

Joveneta al oostat de caaa ceva hi havia una veina que ho explicava de

vegades i diu que l i donava reaultato H'hi ha r,ue no penaarieji en res

mes,
L'n ^*loreng i en Uaniel s'han ^ornat a poaar a paribar de COH6E3 de

polítieBp ara sobre indonesia que aegueix barallant-oe anb Holanda

per un troe de Nova Uuinea i al natcix ter.ps combat uns rebele d'unes

il lee propereso Kl noi opina :

- Más ela hauria valgut no enonoipar-ae'n nai, d'Holanda.

hl seu padrí no s'hi mostra d'acord i pregunta :

- Per que ?

- Ko están prepárate per a governar-ae.».

- JHaturalment, perb de qui 'es la culpa ? ai nei no ela ho han deixat
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- I a mís aquest Sukarno áa un conunista.

- Dea de quan ? - a 'admira en Llorenc - o Que tingui sim.aties no vol

d i r . . . D'altra banda aviat ho sera tothom, de oonunista.

flo é*s la primera vegada que surt anb a;ue::ta op}nió",una raice err

prenent en un home con e l l , tan noderat que aleahorea de la guerra,

se'n recorda, ee queixava que el partit fes la punyeta w lee altres

organitzf:cion3 antifeixi stes i órela en tot alio que es rumore java

sobre leB zoques 1 c;ue després va resultar que era veritat . Con diu

e l ] , jerb, es tractn d'una opinió objcctiva i ni le seva aprovació

ni la seva desaproveció no entren en conpteD

Ll íoeta de comfrendre que ela intereasin coges tan llunyanesp

quan prou feina teñen en lee de casa, 1 per aixb els eacoltn HH*IIEIM

entro avorrida 1 roprovativa abans d'ai^éor-se i tornar^se'n a le

cuina on l'aigua e'ha escalfat tant que gairebé" bulla J'erb en aixb

tots els nones s'assemblen, en tíebaatia mateix no parawa de dlncur-

sejer sobre el íeixiane d'Alemanya i d 'I talia i sobre l'imperia&isme

ci'unñ i e l t res , oritioava els angleaos i ola francesoa que -a deixa-

ven donar peí sao» o. JES ciar que va teñir reo"»

-,8 recorda que no els ha tionat postre i crida :

- Aquí hi ha fruita,eí en voleu...

lío els en falta mal, en -KLoreng la duu del magatzem on no l'ha de

pagar; sempre l i donen una cooa o altra una nica tocada, préasecd que

han rebut copa, pomea i peres que a'han esclafat durant el transporto

'rot ér. ben aprofitable.

'•n Daniel entro a recolllr-les de l'armariet men1,re ella comenga

a fregar els plats sobre el gibrell de terrisña on ha aboaat l'aigua

desj)r6c de barrejar-n'hi de freda. Diu :

- Quari acabeu, porteu-me el que hi ha a taula.

h& etnuna de la caaa del ooatat ee torna a engegHr0 Ja ha obaer-

vat aovint que funciona nolt 9 potaer hi tir<?n coses que no hi haurien

de t i r a r , ¿a ciar que a6n aet de familia. Ja la coopadHiy., la pobra '.Ce-e

ola que ha de cuinar per tothom, i fer elo Hi ta , i rentar-loa la ro-

bap perqué ho fa tot ella, els altres trebailen amb i'unica excepció

deis dos cienuts que encara van a col. legi. Deuen Ingressar iaolts di-

nero» te l que ela serveixen, perb ! Si tot el sant dia haa do ser un

escarras... De vegadfs s6n les dotxe o IR una quan encara la aent tra-

fique jar perqu» lea varete no son cap oosa i en aquella hora ee aent

tot .

Ja frega la paella quan en -^loreng entra anb els plats que s'ha-

vien querint a taula i els delxa sobre lo lleixa que prolonga eln fo-
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gons ebans de torhar-se'n al nenjodor a fumar la seva acó^turnada oi-

ga rreta en coapanyia d'en -IMniel que de Tege.de a fuña 1 de yegadee no.

jotser ho fa per no haver de con;>rar tebac, el ncl sembla mes avia*; es

talviador» La seva nare, que iienpre poilderava aqüestes vir tuts que en

Bebaotia mal no tingué, hauria dit : felic la ñola que s'hi casi ! E-

l l a , perb, no n'eota éan segura? I aixb suposant que sigui normal !

Quan ha enl leet i t , pasea sumariament la baieta per la I.1 eixa i

peí: fogons, neteja la pica sota un gran dolí d'aigua que 11 esquítxa

tot e) davnntal, mira al seu eníotn per si ha d'ordener reo néeo tie 11

aout que aquesta sotmana encare no ha repansat la roba, pero no ho fa-

ra pas ara, hi pot dedicar la tarda df.- aena, al cauda va II no s'han de

canviar fins diumenge.

>Jn JJaniel treu el cap a la cuina.

- Me'n valg a dormir, ioo Bona rilt.

- Bona nit , noi.

AJ. poblé no se n'hc. devla anc.r tan d'hora, al H i t , psro tampoo

no eo EiBifaitt devla llevar a los cinc com fa ara, car a la ca^erba hi ha

de cer a lea níü•

h& treu el dí.vantal que penja en un c r au de le paret, a l ' a i t r a

banda do fogone, i surt amb les forqullies i ganiveta que detia al ti-in-

xant que torna a teñir coree» si continua alxl , un dia es trobaran een-

BC9 perb mf:ntre íaoi el aeu serve! no el oanvlara ;)as.

- I 9$$ tu que fas ? - pregunta a en i^loreng que continui asaegut a

taula.

- També* me n'hauré d'anar a dormir...

"ai no l i ve tant d'un minut, a e l l , penoa raentr;; s'adreca a la

cuina; diu que anb oinc horea en té de sobres, de manara que ai no fos

petque gastarlen 11un inutllment molts diea faria B¿R t«rd i , a l'es—

t iu , quan a l 'eixida s'hieata bé, de vegades a'hi queda una bons esto-

na a prendre la fresca, a lee fosques,» .filia io aís dornilega.

A la 8«'va cambra,engaruca el llengol de sota que B'ha esoapat del

mátalas i es despulla a la llum de lo bombeta del sostre, 1'única que

hi ha* r.n treure's els pantelons, perqué aenpre ha don-iit aeneefobaer-

va que un deis camals e'ha deacosit i n'agafa una altreB de l ' a rnar i ,

per dema • s6n elt; darrers, l i caldra cornprar-ne. üempre s'ha d'estar

oomprant, penaa en deixar l l iscar la camioa de dorr/ir per daraunt els

pits que així, eense sostenidors, l i queden tot estranys.

Kn -^loreng travesea el corredor en el moment que ella es deixa cau

re eobre el l l i t« Mo o'atura, naturalment, ae'n va de dret a la aeva

OBmbre o s í , té rao", és^mís diodret fer-ho a la terda» rotser déme, que
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no anirnr. al cine,

retira el llencol fina sota ele bracos, ce--ea le Jeia seguint

1 oríentsció del eomier que o'enfonsa una nica i soapira alleujada nen

tre tanca ele ulle en la fosca, ün dia raée« Be sent en pan amb ella

mateíxa, amb tothom» Ara, íina que e'adoriníj podra pensar, com fa sem-

pie ;ue van al clne,©3i les incidencies de la pel.llcula, en aquella

nuia tan bufonap i oblldar-ae de la feina, del trafeo dierl, rio la

vellese imrainíínt * . .

Ah, i que es rícordi qut a la Virginio l i tíeu una pesaeta, del

lloguer !



-166-

Roea de cal Kano

VB ser aleehortn que elr diaris renien píete dele feta d'Honcria

que l i VPI dir que l'estiraava, precisenent el dia vint-i-tres d'octu-

bre, quan pe]p carrerr de Budapoet ele rfltudlants i el poblé s'encara-

vrn amb lo poJirtia, pero ¡e feia diee que la fertejava i que ella e'ho

vei a venir. Ho va contestar-li ni sí ni no perqué els eeus aertinenta

encara eren una mica barre jete» Kn Daniel l i agradeva i era un bon

noi, pero tenia en contra que pencava cora tots els de casa peva i amb

a<.uel? aspeóte de Ja seve persona]itnt l i coatfva d'avenjr-e'hi0 Calla

poteer que un delp dos canviÍB o que l'acior ca convertís en una d'a-

queaten fogueree que ho abrandrn tot i saben reunir el^ contrarieoUar

ell$, que de petita i adolescent crñia i practica, elf disaet anys va

fiistanciar-ee definí t i vement do l'englé'sia tot i l'exerrple ĉ ue rebla

a eaae 1 le instiucclÓ religinoe qup l i hnvien tícr.at. Tot va conencar

per ello del sulcidi de la more.

A caoe no ee'n par!avet poro ec tractnva d'uno COSR pábilos que

qusr. va teñir lloc féu correr forga ler llengues per tot el que com-

prenia, i no era ertrany, doñee, que Ja ben d'hora 11 n'híicueesin a^-ri-

bat noticien, de prlner per bpoa d'aüguna com;onya mal irtencionadajdéai

prés a través de porponca grane. Pero aleehores encara no eabia que la

mare fou enterrada un aquella nano c'e corral que hl hevia a tooar del

eementiri, en torra no oonsagrnds, perqué el sulcidi era tan notori que

el rector es nega a 3ebol] ir-la al ninxol faniliar tot i quf ela Bar<5f

dite de cal ^anop íos sin de oenpre una bon s íeligreson.

l'n aquell raonent, quan en tingué la certcsa 1 fou prou gran per

rcflexionar-hi, l i reinbln quo alguna oosa fa_levao Com podia l 'eeglá-

eia refunar el darrer sorvei i moLtfar-se tan intranelgent, tan Tindi-

cotiva, anb una pobra deagraoiade que e 'hntie deisat arrosB';car per un

instnnt óe pertorbaci6 i així i tot, al capdavall, no ere inposaible

que s'hagué's penedit en el dnrrer eegon, quan %a no podia retrocedlr

pero encara era prou lúcida per fer un acte de contrlccifi ? Hingú no

sabría mal si l'havia fet, sempre a'ignorarla si a deaprat de tot no

havia tingut terop3 de reconciliar-se anb el Senyor. L'eBb-L^ îa no po-

día jutjar-la, pero ho fe le, ho hnvia fet, l'a-5ortava definí t i vanent
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dels eeuE, faJtant, 11 semblava, a aquella prudencia que fins i tot

ela podorñ tenpor&la moctren sovint envers l'aoueat9 mancant, aobretot

a l'amor que era la rao" de la seva existencia,,

A ceaa sevr. no ho entenieiu Kl l 'avia, que aleshores vivía, ni el

pare, ni la seva germana gran, ni el germa, no podien conprendre que

alio fos un motiu per poaar en dubte la verítat de la religifi i de les

seves enfenyanceo f perb 6s que a ella tam¡:oc no e^ls en aobrnva, d'a-

mor.li'avia i el pare eemblaven servar una mena de ranciSnia per la mor—

ts que anb el seu acte ala havia posat en evidencia de-vant del poblé i

el ' denhonravao 1 ele permanr , erescutg en a-.ueat clima, hnvien accep-

tat IB rancúnia i el desamor senae pensar-s'hi dues veg£,de80 >:ila era

dífr-ento .Fotser per;ue havia oregut mea, potaer perqué era cíe néa b«-

n" fe i tot al?.o que practlcova 11 aortia de dina, arab una einceritat

que no Bempre deecobria en el 3 altrea, mes atenta a les formes exte-

riors que ais aentlnenta rué tradulen i ajudaven a manifestar.

Fecordnva ar-uell natí que, Tic torios a o derrotada, qui sap, dñ

tots ela conbots que havia hagut de l l iurar arb ella mateixa , ee nega

per primera vegada a acomparyar-los e Eissa,

- No Tinc, 3o - diguí a l 'avia que eoperava al nenjador.

- T1'hauras d'eaperar fina a los dotze, dones.. Ja aaps que la de lee

deu la van suprimir.

- No valg a cap,

"IB va ereure que es trobnvn mnlonent, no podin ni acudír-ae—li

que, aetaht bona, volguís faltar a la seva obligado de compliment do-

minicalo (¿uan a la fi va capir que ea trnctave precisRnent d'aixb i

que no tenia la lntenció" de tornar raáe a l 'e^glésía, hi va haver un sa-

granental amb intervenciÓ i tot del pare que va dir :

- A oesa meva, cora no siguí per cea de mal«ltia, no hi ha faltat mai

ningú, a misna. I no seras tu qui eomencara.

- I rn'hi faríeu anar per forca ?

- "i calguás,sío

Aleshores pregunta :

- I la maret hi anava també obligada ?

L'avia va exclaronr-ae :

- Si ere d'allb méc devora, criatura !

- Per que la van enterrar al corral aquell, doñea ?

Aleshores l i calgu.6 buidar el pap i parla anb tanta passiá que

elg feu callar mentre el gema, i la germana, tots dos mép grane, se la

•airaven esferelts, con si de sobte deícobrlsnin que a l lur costat vivia

Una perdona que no havien viat naío Van haver d'anar tots a niosa de

dotee, pernue quan se n'sionaren la de lea nou ja devia haver eatnt ditac
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tero hi anaren nones ella, ella resta a casa con s'havla pr^ponato No

perqué el a litigues convcngut ni ela fes vacil . iar , ciño perqué el pare,

enfrontet a¡ b una rebel.lió :an oberta, va preferir oreure que es trac

tava d'una ofuacaoló patiEatgero i , magnnnim, va concedí r-0.1 uno nica

^e temps per reconsiderar la seva actitud» Coin podia, perb, reconBide-

rar-la si l'home havia tingut paraules tan dures com aquelles que oe

11 escaparen en un moment deterninat de Ir. converja.qu^njva dir :

- Ni despre'a de tanto anys d'havor nort no ens pot deixar de fer nal?

referid r a 1* ;-ar-e, la intrusa que el onan deis ^aró refusava ?

Jül diumenge aegttVnt, dones, no havia cunviat d'opjnio1 i l'escena torna

a rcpqti^-ae. v

- i"08at la nantellina ! - ordena el pe^e.

Al"Ghorea en va ^ermetro un gest melodr^natic : 1'eKqitinga de

dalt a baíx» .'j'home va pegar-la, la perseguí per la caaa quan ae 11 es

capol£ i els aeus cr i t s d'heretjje, aeras la nostra perücifi ! cievien

arribar fins i tot a orelles deln velns. rtlia, perb, en vfiure's acor-

ralada, es redreca i anb tanta de preaenn^a d'anim con poguá, féu :

- I així ua preparau a anar al temple ?

No ho deia mal, allb da temple, senpre deia, con tota, l 'església

perb va aortir—li d'aquella noneca , nás solemne „ v.2. pare va sturar-so,

con fulminato

- Ja en tornaren a narlar - digué el cap d'un noment.

Ll'n va parlar l 'evia, aquell natitx natí, en tornar de miseá, i

volgué" noatrar-se perounaiva, pero no va aervir-li rieles,lea seveEi

raona eren tan ineficaces con les violenciee del pare» No tenia un ar-

gument prou puixant per opooar al seu i

- i*er forja, no s'ha fet ernure mal ningú,

hi van hflver conciliabums, el gorma. 1 la germana fti van dir també

la eeva i , un moinent, va creure que tot a'acabaria expulpant-la de ca-

sao i potoer ho haurien fet si no naguas ejtat per la por de l'escandol

Despréa d'allo de la raare no ae'n podien ¡ ernetre cap méa0 I ni aíxl

no 1'evitaren del tot, perqug la seva actitud t^sacendí, fou observat

que no acudía a l'e&felésia, les Eaiguea 11 fersn pregunteo i ella con-

testa apb tota la franqueza que va poder, eense esnentar poro la seva

raare.

A opea err. un malviure continu i per aixb va eerenr-se foina aensc

que B'hi oposeacinp perb mes endavant el casamtmt fie la S'-vf germana

que sé n'ane n viurejamb la familia del marit, f i l l únic, i la nort de

l 'avia que deíxava la llor senae cap donav modifica le eituació i va

obligar-ln a abencíonar el treball per tal ce pofíer teñir cura del pare
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i del gema. A poc a poc lea relacione ea nuavitearen perqué la neoes-

eitaVen, pero ís ciar, 1'harmonía Ja no haviake tornar a aer mai/méa la

mntclxa i , mén quo oonviure, vivien els una al oostat dele altres* La

deixaven tranquil.la, resígnate, ni que tos a contracor, a teñir una

ovella negra entre e l le .

Ella, que fie priner s'hnvia neparat de l'eeglésia arab una nena de

frinahca incomoda porque fet i debntut no era tan fácil renunciar a

unes creences inculcades des del breasol, ana descobrint despráa, amb

sorpresa i gairebé" neravellament, que 1'atando d'unee practiques reno-

vava totalment la seva vida i afectava, con ¿a. hauriR hagut d'lmaginarj

lo total i ta t de la seva aetitude. i)e bell antuvi ea deaoobrí un anhel

do ninceritat que mai no havia sentit i que la féu bandejar no sois

tot rastre d'hipoeresia Plnfi adhuc les petites mentidos a que fins

aleahores havia eatat relativament afeccionada. La ra¿>, se l i acudí,

pottjer era que abana tot havia estat perinés peivue tenia la seguretat

que noraís 11 calió eonfessar-ae per áoser perdonada, raentre ara Ja no-

m6fí depenla d 'el lo, i de Déaf directaaent? senae minjanceria humana*

Perqué en Déu. onntinuava creient-hi. Aviat, perb, s 'adona que era

un altre D ûP anterior a dognies i r i tuals , generáa 1 lliure oom ja no

podio o«r dos que ela hones el barrenaren a liurs banderies i *n nom

aeu deorptaven quin era el bgndol deis bona o dele dolents, al qual

pertanyia ofieialment a partir d'aquell metí que es refuna a anar a

misaao i<in aleshoros no se l i obriren els ulis a la indignl t¿at de con-

duotes aperefttraent irreprotxables com 3a ciÉl aeu pare que no es felá

escrup"ol de carregar els naterials a preua né« alts o d'afegir alguna

hora suplementaria a les factores que passava ais olients que u t i l i t -

zaven ele scus serve!a de 1? auner; fa la baixe»a inquallficable de cap—

tenlrents eom el del seu germa que s'entenla anb la jove de can iorná,

una bona peca que ea deis que ja havia tingut alguna oosa a veure anb

el eenyor Srioet, el farmaceutic peí qual havia treballat en ""aniel

abans de col.locar-ae a can Tuneu, en tornar de la millo irra taaraatcix

curios que fine aleshoree que s'ho mirnva des de fora no veles la con-

tra dio ció que hom Juotificava anb 1'excusa dr la feblesa hurí ana s pero

que es convertía en habit al aual«nolto s'abandonsven perqué només vo-

lien pensar en l 'acte, que ela seria perúonat tantea vogaüe:- com cal-

íTuésp pero no en la mala í'e que niuava en aquesta esperance de perdó,

imperdonable.

•üe cera ais nois tambó haviü adoptat una línia rie conducta que no

hauria estat la seva un any enrera, perqué la Telia !:!osa, n'esteva se-

fiuraP no hauría refusat les atencióna del noi Tranúnt qup a.-a, dea que

el aeu puré s'huvla fiíig feri t , duia practicamtint el pes del negocl, ni
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les d'en ^arreu, el f i l l del sabater que tombe tenia 1¿> intencio de

continuar anb 1'establimcnt fie la familia, del qui-1 seria hereu,tota

vegada que el seu ge-na gran, aj-a advocat, havia obert bufet a 'Tarra-

gona i CB deia que feia opoüicions a notari. Tota eren de famllies sol-

venta i adinerares, m6s en **anelet que el noi Carreu, gent ben pentsant

amb els quaie •wmwfm'1'"* el pare l'hauria vist aliar-se anb natÍBfacci6

Aqüestes conaider• cionn, ho sabia, haurien peaat molt aobre la noia

que fou, uno mica egoista i , com tothom, desitjoaa de reepeotabilitat,

d'una vidn folgada que tant l'un com l ' a l t re 11 hauria pogut ^r^ourar.

Pero e'hi hauria hagut de caenr sense anor. jsl noi Iramunt era d'aspec-

te una mica ingret, sobretot per aqueil ñas que ee 11 havia anat tor-

cant i que el desparentava, mehtre el f i l l dele ^arreu, ffaieement mee

agradable, era garneu i e:;tiraeordetes, a mía de pres^umito No feien

per ella que cercava, o eaperava, algú que tingu^e la matelxa menajbe

puresa a la qual pretenia i , alhora, unea qualita,s flsiquea prou atraj

tiTea per int¡ rea-ar-la.

En Díiniel semblnva reunir-le a, pero no n 'estrvu encara totalment

aegurao No l i feia ros que fo s d'una familia tan huiriix, fii.1 adoptiu

del necanic del gart-.tge del senyor Antoni, aqueil Jo¡;ep lalxant que

morí lo tardor abane deaprce d'hnver malaltejat liargament, gerraanaa-

tre d'aoueila noia, la >'ina, de car: eter una nica extravagante oar un

any abenr, de morir el seu pare, aobtadainerit, ais aeu;i vint-i-aiñ anya,

es poaa a estudiar el batxillerat perr;U9 havia decidit, Beg*na en üa-

néel, de fer-ee lnfernera. I que potser ho acoftaeguiria, devia ¿seer

una noia eBpavilada s i , de tan gran, havia pogut aprovar dos anys en

un aol cura,, Klla la tenia poc tractada.

Al noi tampoc no l'havia tractat gaire, car no podien ésser quali-

ficadee de tráete aquelles poquee paraules que canviavH anb ell quan

anava a comprar a la farmacia i , deepréa, hi va haver la mili que ul

tingué prop de doa anys 1. unjilel poblé. De fet, era com si no s'hagusft-

ain conegut fins aqueil dia de festa najor, a finí-le d'agost, quan de-

cidí anar una estona a l'envelat que cada any muntaven en una mena de

placa, en realitat un aolar sense edificar, que hi havia a l'entrada

del Haval Alt* Curiosament, era l ' indret on míe escaaaea probabilitat

haurien d'haver tingut de veure'e, ja que ella no hi annva gairebé

mal i e l l va confessar-li que al ball hi era poc afeccionat. r,n aortir,

va deixar elo companys, en Tornell que també trebal ava a can 'i'uneu,

i en JJura, com qul diu tres inseparables, i va aeompanyar-la fina a la

oantonede dol carrer de casa seva. A partir d'aleahores van anar veieni

se peí carrnr, com de costura, pero ara Ja no pas;-nva de lí.arg, sino que

s'aventurava a dir- l i unes paraules, fins que un dia l i «enana el el
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diunenge aogüent voldria anar ai cin^ anb ell»

1¿1 agradava, Ei agradava forga. íii alt ni baix, pero mes aviat

alt per ello que ern uno mica menuda, tenia un somrís un si ía no £s

tínid que l i robava el cor. Per a l t ra banda, el trAbava flibatinat en

lee eevec coses, un dei'ecte, al capdavall, que també tenia el la, perqul

el no l'haguís tir.gut no r'hauria inpoaat ala cíe cana seva i , eriient

o no creient, houria continuat practicanta El que ra's l'emocionasra,«,ra

que ja ae l i havia decla-at, era que l i digués que 1'havia entinada

sampre, quan elln encara era una criatura cte ^ejze anya 1 e l l tot ji 3t

en tenia divuit ¿ 'escasos.

- I per que no me n'havies dit mal rea ?

- No ho s é . . . no es prenentava nai l'ooasió - va contestar-li elília

que l i ho pregunta.

- I si mentrcstant n'haguío posat a foe^cjar anb algú aitre ?

- Ja em neguitejava, atxo, no et creguis.

Jira tan in^enu que de moment ni sabia ei ceure-a'ho. s'ho podía

haver invent^t amb la inte ció d'afalagar-la, de decidir-la, xerb not

era veritat» tíecordava ocaaions en que elln havia annt a la farmacia,

elñ TestitB que dula, tot de detalla que normalraent haurla hagut d'o-

blidar ja fein tenps.

- yue hauries fet ? - volgpí saber.

- £m penao que t'hauria parle, t igualnt-n , ai t'hngurf:-; Tlst anb un al -

tre» Hauria estat n6a dif íci l , ÉB ciar.

un altre dia, ella considera :

- De tota manara, hi ha molta difer*-ncie entrt; aoueua nena que t ' a -

gradava i la nois que oóc ara.

- Ho, ja eres bonica, üempre ho has esta^.

- Pero no em deus pas estínar finicanent per.ue aÓc bonica - replica

elüa, complaguda que en tinguÉs aquella inp~essi6 poc conforme a la

real i ta t , perqug al poblc hi havia forja altres noiea de la eeva ettat

que eren forga mes mai¡ues« ai ell la yolia, pero, era natural qu<9 no

tinguen ulla per cap mee.

- No, per to t . De priner putser sí - p-e!.enia r.er f-anc - , parque

no et ooneiAia prou, pero ara . . .

- Hi ha una cosa en la qual no enn poden avenir.. . - l i recorda ella»

- Vull dir el teu carr.cter, tot aixb. . . yue no ereguia, é"a ciar, no

m'agrada i ho trobo estrany.

ara natural, tampoc a ell no 11 havia dit rea del factor que de-

termina el seu allunyanont de l'eoglésia i el nol no podia comprendre,

doñeo, que essent la B<va familia con era ella haguís t i ra t per un al-

t re casií <.
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hnjaltre dia, afegf :

- JJeus pasaar per une cr is ! , no ets la primera. °*

- 1 tant m'ha d;: durar ?

- A mesura que et fació gran.. .

h'ntre elle naixia a poc a poc un equívoc, pero potser era per cul-

pa neva, no d 'el l , car s'hauria hagut d'explicar mes eiaranent, adhuc,

11 aerablava, hauria hagut de mirar de eonvertir-lo al seu punt i:e vi,s-

ta . terb no teriia temperament, ni afany, preseli t ista. Al capdavalj,

sJj[b¿ en e: fons nenyspreava ela úe cana seva, que tenia per hipbcrites,

rcspectava d 'altteo creienta de Kiudelles que l i eonatava que eren d'u-

na bona fe absoluta i vivien, fine on era poaaible, d'acord anb ).lur

religió', persones que practicaven el bé, i no per cari tat , quf: aixb ho

trobava una mica repulsiu. Binó per veritable anor ale s< ua aerablants,

con en Mireí1, el de la botiga de robes, que a mea de dedicar molt de

terapa a 1'hospital i a obres pies, coaa que encara podia pascar ptr ca-

r i to t , darrerunent havia preo uno decidió que la gent del poblé trobe

revülucion; ria : Bavia as^ociat al negoii ela dos dependpnts que tenia,

Admetia, davfint d'exemples com aqueat , poc abundantaf la sinoeritat

d'alguns creients i res, aro per ara, no Ái pemetia de posar en dubte

la d'en ^e.niel que, per tot e l que oabia, tfuia una vida ordenada i 1'hJ

havia portat sempre, es mostraba reí¡::ectu6s anb la Beva maro adoptiva

i l i excusava algunes intemperancies de carácter que de Yegaie;! l i oon-

tavat compila bí a can Tuneup on l'ano l'estiriava,no era al' ccionat a

malparía* e la gent 1 quan la ":rguerida, aquella n¡iia veína sera que

11 havia anat una mica al darrera, s'eacapa amb un ca:;at de fora vila,

no va condennar-la, sino que Be'n dolgue". üren bona aenyal», aqueata.

A casa seva, cosa que no havia esperat, acceptavpn aquall inici

de relacions aense eacarafalis, tot i que el nol no tenia ni una pea-

seta, el que gu^nyava i prou« A¡xb la va so-, rendre fina que ae l i acu-

dí de penaar que, a falta de dinera, el o devia venir bé que foa tan

catolic; a'hi avindrien i , a mea, poteer confiaven qu< la aeva influen-

cia la duguéa de nou al ramat, ui era aixi, r-enyal que mai no l'havien

donada per totalment perduda, i aixb l'entendria una nica a deopit

ce 1'abisme que els separava.

A casa d 'e l l , en canvi, i al seu veure contra tota previsió", el

festeig no ela felá tanta gracia, s i bé e l l no l i ' n ya dir paraula

fina mía endavant, quan ja feia sia nesos que anaven plegats i ella

havia reconegut que també l'cstimava, aqueil respre de diurenge que,

tot i el fred que feia, en sortir del cine se'n van anar a passejar

per la *ambleta i deopréo feren la volta peí *aB.seig de ^aix,

- Ara ja fa temps que sortim ;junte ~ T a d i r - l i e l l - 1 jo encara espe-
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ro una resposta.

- S í , ja ho s é . . .

- Si a la fi no ens hem de cacar, norias fas que fer-te malveure - pro-

seguí en Daniel.

üra un comentar! molt propi d'ell» i la va entendriri 31 una pro-

va hagués n* ceeait^t que loo sevee intención^ eren fórmale, aquella

preocupací perqué la seva reputado no sofría, era la millor de totes.

en uno localitat com HiudelJes, que continuava esaent un poblé a dea-

pit dele oeup nou mil habitante, o deu com deien alguna, la gent te-

nien molt áa compte algunes coses i hi havia noies que per haver renyit

amb el xicot desprns de festejar-hi una bona temporaria Ja no trobaven.

qui les Tulgués i aovint, ai es volier. casar, havlen d'acceptar alga

de l'ora

- Per aixb no et preccupis — va conte^tar-li.

- Dones me'n preocupo, yue em diue ?

a'havien aturat a frec del parapet que en aquell lioc aeparava

el riu del passeig 1 a el la , tot d'una, ae l i va acudir que no l'havia

besada nal* No 1'havia besaría ñinga, tot i que ¿a tenia vint-idos anya.

Irrepriniblenent, va repenjar-se una nica contra el noi que repetí :

- yuíí em dius ?

- í'í, JJeniel - va í'er aleahorea.

- M'eetimee ?

- S Í ; em pensó que s i .

Calla reconeixer que al cine les cones ansven d'una alLra manera

ben diferent entre les paralles que ea declnr:<ven 1J ur amor, perqué

la besada, en aquelJ moment de les confeacions, no faltara mal* rio, Da-

niel , en canvi, ni ho intentíto Es cert que l ' indret era nojt púbiíc

i tots dos-, «B retaliaven de nig COB en amunt contra la celíetia que

penetrava per entre els arbrea ea;aiato que vorejaven¿l passeig,pero

d'altra banda ea trobaven sois, no ea vela cap transeú'nt.

No en va teñir cap deail . lusi í , perb, sabia que ell era primmirat

i , deeprís, miSBtíBSb 3Í la seva moral l i vedava fins i tot aquesta me-

na d'expansione mentre no fossin caaatn» Se ya l in i tar a agafar-la

peí brac i a endur-ae-la passeig avall mentre l i deia :

- üempre hi havia confiat.

La eeva familia, o mea concretanenit 1'AssumpciÓ, potser devien

haver confiat en canvi que les coaes no tnadurarfcen, parque l'oposició

que l i feia, i de la qual fins era no conenga a aacabentar-se, s'accon-

tuk. Üurant aquell tempe, el.a a'havia trobat tres o quatre vec^dea

amb la dona, a leB paredes -e la pinga o en alguna botiga on eolien co|

prar totes duee, i l'Assumpció sembjava mirar-oe-la cada cop anb una



-174-

mena d'esguerd intencional que no va saber interpretar, car hi havia

volgut veure una curiositat natural per la noia que potser seria la

muller del seu í i l l* Mai no l i havia adrecat la paraula, ni ella tam-

poo; es coneixien de sempre, con tothom es eoneixia al poblé, pero no

vivien al mateix barrí, no tenien cap nena de reiació", ele Xallant mai

no havíen estat d ienta de cal Nano0 No hi havia, dones, cap motiu que

les oblgguéa a saludai'-ee, tot i que BÍ haguesain coincidlt fora de

liiudelies no hi ha dubte que ho haurion.

Alio que havia pres per curiositat,perb, era r eve t o nalvolen^a,

perqué a la dona ella no l i feia peca, per jove.

- Km penBO que voldria que no en oasés - va di r - i i en .Daniel qumi tot

just l i havia insinuat que la seva padrina rondinava una nica cada cop

que parlava d 'e l la .

- I per que, aixb ? - va admirar-ce.

- No ho sé. Potser sóc jo qui malpensaf perb ja saps cora é"s...

Not no ho sabia, i per aixb l i ho va haver d'explicar r

- Mea aviat exlgent... dominadora, ufeserva que en el fina ¿a una bona

dona» pero no l i agrada qoe la geni se l i escapin, si comprena que vulj

d i r . . .

3Í, aixb ho cómprenla, ün Daniel continua i

- Ja va recnr-li que la íina se n'anÉs en un convent aleshores que

es volia fer monja. flo s'atreví a ciir-ho cln_rament i jo aleshorea era

maesa criatura per fixar-me en tot el que pas. ava,perb va fer-Il tantei

reflexiona que per forca me n'havia d'adonar» I que t i seu carácter

també va empitjorar una mica...

- tío mé"c aviat m'hauria cregut que havia d'agradar-H i qu* el diagusí

l'havia de teñir despréa, quan la íina va tornar.

- també - asaentl en J^aniel - . També el va teñir,, Ale.shoree ja s'ha-

via fet a la idea que seria monja i , a mes, s'avergonyia una nica pela

coraentaris de la gent.

- Perb casar-ae ís diferento 0 potser té alguna cosa contra neu ? - '

se l i acudí.

- Ho. aixb no — contesta en Daniel potser una mica tnassa de prestía* ¡

irer primera vegada, que ella napiguás, deixava de ;;er sincer, perd

aleehoree encera no se'n va adonar. 1 el noi va cortinuar agagant-li 1̂

veritablc aituaciÓ fine que una circunstancia inesperada 1'obj.iga a i

confesaar que sí* que a part á;- tot él que podia haver-hi de cert en j

alio que havia dit primer, que l i desagradava la idea de veure'1 casat,

la seva opoéició a aquel) festeig era una cosa pernonal. qup es rei'eria

conoretament a el la .

Uar un nigdia, quan sor^í de can Mus, on la dona comprava al seu
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davant, va trobar que s'havia quedat a lo porta a esmerar-la 1 sentí

que 11 déla i

- *er qu^ no el deixes tranquil', a en Daniel B

Va quedar tan Bor¡reaa que, quan ge l i acudí de reaccionar, la do-

na ja era al capdavall deis porxos, maaaa lluny perqué penses a peraw-

guir-la i denanrr-li una explicado.

Va demnnar-la aquella mateixa nit a en i&niel, car ara ea velen

tamb¿ els dle» feiners, quan ell plogava, i passaven una ::stona junta,

fina a l'hora de sopar.

- Aixb t 'ha dlt ? - íéu e l l - . Uarat de dona !

aemblava emoinat i quan ella insist í i pregunta :

- ui que ¿s perqué sác jo ?

no va quedar-li mÍB remei que admet.-e-ho# perb va linitar-se a

dir i

- No 11 tits simpática, és mala sort.

Hl havia d'haver un notiu, pensa ella, i no l i costa d'endevlnar-

lo.

- Perqué no vaig a missa, potser 1

- SÍ - accopta t i l - • lío ho troba ítí.

- I per que a'hi pona, en les neves creences ?

- Ka així, 'el la.

- Hi ha molta gent, que no hi van» Cada die raes.

Va haver dmwliiuiuui de dona^-li la rao. -raasaca la guerra, sembla

qup a niudellee, con arreu, hi havia hagut una revifalla del sentiment

o, si mes no, de la practica religiosa; era una coaa que havla sentit

d i í , perqué aleshores ella era tan pr t i ta que no se'a podia ha •ver ado—

nato líeapréa, perb, tot havia anat canviant i darrerüraent hi hnvia fea-i

gut queixea a la fulle par'oquial que de vegaden vela perqué la dulen

a casa i fine un toe d'atenció al aetraanari local, segons el qual es

calculava que nomée el cinquanta-vuit per cent de la població p^actl- ¡

cava BÍ bé el entsrraments, ía ciar, eren tots religioeot; i tothma ea

canevá per l'eaglésia i bat-java ola filia* ¿es ciades potaor no eren

exactea, pero qut-.n se'n parlava alguna cosa devia haver-hi ríe veri tat .

ÜIIB , dones, era ánicament una de les moite» peroones que no s'atanaa-<

ven al temple, una ñola perduda en el ramat d'incredule i per tant, l i \

s>:mbiava, poc digna d'una atenció eapecial. j

- Lea míiteixes cbjeccionG faria ai foasis una a l t ra .

Pero no era certo Héc, «noavant va aga afeglr-n'hi una d'inesperada

- També troba nalament que temps enrer; feategeaiiis aab el noi Carreu.

- tero si no ni he feotejat raai ! - exclama el ia .

- Quan jo era a la mili, diu. . .
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- Van sortir plegatc tros venadeo exaetes. 'i'ambé vaig aortir-ne tres

o quatre anb en Manihot íríimunt... No éa oap nal !

- ¿a ciar que no.

- Ni sé" con ho pot saber,porque, tot just vnm anai/doe copa al cine i

la tercera vam passejar una mica per la nambleta en aortir de la bibli<

teca, A part d'aiío, vam parlar alguna a^tra estona a la porta ríe casa,

:;11 annva anrentlnt i , en acabar, digué :

- J)onco ho nap, ja vaua... J. eom que en ^ar--eu té una mica de mala fa-

ma en aixb de fa ld iUes . . . diuen qu 11 agrada molt d'a)largar la cta.

r.lla ya redre?ar tot el coa, ofeea, pero to^na a relaxar el bust

en adonar-ee que en aquella poaiciÓ da pita l i tibaven, agreo^iua,

el jersei que cíuia.

- Insinúes que vaig deixar-ne tocar, poteer V t

- Fo, no ! - s'apreesa a desnontir en Daniel.

- Cerque si creur. alxÓ...

- No, no ! - repetí el noi - . Jo deia d'en varreu, no de t u . . .

- A miañe no hi vnig, pero aiib no vol dir que no sapigui gu»rdar-ae.

- Ja ho sé y dona, Ja ho sé. r.a ciar que $B desagradable qur algü pu-

gui pennar.. •

Ella va dir , anarga :

- en deu i«r molt, de nalpennada, la teva padrina !

En el foc de la converse l i va pascar per alt la interpret»ci6

que també poüia donar-se a la dacrrera frase que el l havia p^onunciat,

pero mee tsrd, a polea, quan hi reflexiona , va deixar-11 un mal sabor

dé boeao Volia dir qjie era desagradable per a e l l , i aixb l i feifi raal,

car si la érela no s'havia de preocupar de res néa, ai l'estimava no-

m6e havia de comptar la veracátat deis fets, no les opiniona nalicio-

eee de gent ociosa. Ja sabia que eren feridor-s, aixb s í . La prova era

que a partir d'aquell nomen t hi penaa sovint, aerapre amb l'anargor

d'aqaell que paga les conneqüencies d'haver volgut ésser honesto aorto-

aament no faltaven tampoc les pemonos corréete» i amicals i una d'e-

l lee , inesperadament, va resultar ser la riña, .slla, aleshores, itn dia

ja l i havia preguntat :

- I la teva germana ?...Que hi diu, ella Y Posats a opinan...

- No diu res . No es fica nai en rea, ni tíc casa ni de fora.

ter aixb ee va quedar una mica 8orpreaa aquell natí que, en aor-

t i r de o;.; na per anar-se'n a la conpra, coincidí anb la Vina quw paesa-

va camí del deapatx de 1 'agencia on B'havia tornat a col.locar, car BÍ-

multane^ava ola seus estudie anb el t reball , quin remei quedava, i en

veure-lí¡ a'aturq tot dient :

- Hola...
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S'havien parlat ocasionalmente molt poquea vegadea, i totes üuee

van quedar-ae aturades, anb un sorarls, la mateixa >'inn potser estranya-

da d'aquell gest espontani que havia tingut.

- Cap a treballar ? - va dir el la, una nica incbnoda,

- Es ciar - . I aleehoreo - h'agrada, que vagÍ3 anb en ÜP.nlel, Li pote

fer molt de té.

- Gracies - contesta, e l la , una n ca esv'piclaisent,

^ue deu haver volgut dir ? va preguntar-se despréso oempre se l i

acudí en lee coses masea ta^d» rerb potner era una frase OOB tantea,

aense cap ei^nificació especial» «o ho esmcnxa a en -"aniel, al bé va

d i r - l i que havia parlat uns monents anb Ja seva germana.

- En el fons é"s una bono noia - va dir el xicot.

També era estrany que ho expreeeéa d'aqueata nanera, al'egir.t-hi

aque'l "en el fona" que aemblava prou inneceasari, perb potser tot te-

nia relacifi arab el capteniment una nica cur ió le la noia que de vega-

des eemblava no saber que volia« Ho ere res que ftáfculi l'hagué» d'amoi-

nar.

1/Aasumpció, oí* Perqué la dona no deixava de furgar, prou que ho

veia en l 'actitud d'en Daniel que encera gunraava coses al ¡ ap, ae'n

convence aquell altre vespre que, del fons del temps, oorti j.er segona

vegaon en la seva vida líaaumpte del sulcidi de la seva nareo

- Aixb, també ? - va excianar -,uon ei l l i pregunta ai en ia seva fami-

lia materna hi havia nogut altreo casos.

- üora vola dir, també ? - eo féu l'eotronyat ci noi.

- Giguee franc, $ume ! IJH teva padrina s'enquimera, ol ?

Va haver cíe oonfeanar que s í , que l i n'havia parlat. ¡

- 1 n'ho retreu ? yuina culpa hi tino, jo ?

- Cap. ares una criatura.

- No sola era una criatura, que dius tu, si#ó que la meva mare era

una perf.ona i jo en sóc una al t ra .

- Haturslment, no té res a vcure.

- ±-er que ho treu a re l luir , dones ?

- Alxb mateix l i he tíit.

Perb Ja ho sabia, a can Nano havien quedat narcal.s per aquell e-

pieodi que ningu no devia haver oblídat, que no s'oblidaria fina al

cap de dues o tiee gener^cions, i encara, perqué la gent teñen la me-

moria llarga, aobretot quan es tructa de cosea desagradables, que po-

den fer mal o perjudicar.

- Espdiós, viure en un poblé ! - exclana.

- Enn coneixem tot_ ŝ massa, és veritat.

terb hi vivien i calla acceptar-ho. nía difícil era d'acceptar
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que tot d'una lea relaciona anb en Jjaniel ec feien una mica incomodes

I que no 11 aportaven aquella satisfácelo", aquella plenitud o aquella

alegría íntima que de primer n'havia esperat, il*lus onafla,a deapit

d'ésser tan reflexiva, com tontea ler. noi«s que es poeen a festejar.

Si no l'hagués estimat no hi hauria hagut problema, era sincera aquell

dia que l i digué que no l i importava allí) de quedar comproraeaa ais

ulla de la gent per haver sortit amb un xicot senae que lea relaciona

acabesnin en matrimoni. tero l'estimava.

De fet, potaer l'estinava m£s que abana tot i la rabia que l i

feia descobrir que no sempre ora tan l le ia l cora hauria volgut, con

a'havia imaginat, que la seva personal!tat tenia fisurea insoíipitades.

Ouriosament eren aqüestes ma'-eixea figures que la ilígeven mea a ellv

car aixb l i feia conprendre que sota el seu carácter eénstant i una

mica obstinat, oa, fie de perseverar en lea coses»' hi havia una estranya

debilitat intima, potaer mol t soterrada, que l i feia viure ej. món com

una contradicclo" pernanant entre allb que «ra i alio que ereia0 Sot-

hom e'hi trobava, en anueat cas, ella mateixa, pero en •"aniel era pit-

Jor perqué havia viscut en un ambient espiritualmant Meequi i el l no

ho era, no no podia éaser, aixío a» ciar que ele scus xil'Ls d'enamúsada

podien engan:'ar-la, i de vegadea també o'ho deia, i poteor en definiti-

va el no* era d'una aimplicitet admirable i tot plegat e? redula a

que Ja e'havia ariapáat a un cert món adult que únioament observa lea

aparenceo nentre al cor l i restava quelcom de l'infant qû  aspira a la

pureaa.

úra nasea intron;ectiva, ella, maasa donadle a reflexionar sobre

la gent, i ho reconeistia, adhuc es confeseava que de Tegades aixb 6a ui

defecte que impossibilitam'ésser felic» terqu^ hi ha d'haver una part

d'engany, que e"s la part dejla i l . luaió. fina a quin extrem hi aspira-

Te ho va veure aquell Tespre c¡uef dennentint una al tra de les ideea

que ee n'havia fet, en Daniel decidí de besar-la i finsjl. tot Yolgué"

mea.
r,l tempa era bell, una tarda calida de principia cíe prina»era, i

havien decidit que anirien a fer una passejada per la carretera, pero

en arribar al pont van deevinr-se cap al naset deis .-,ura on anya enre-

ra, l i oonta e l l , havia assisti t al primer episodi que menaria a la

captura de l'home, ara encara empreoonat. wo feia ni una alonada d'ai-

re i es ven as-eure en un narge, paseada la caseta, on ientament se ' l

ana fent foec mentre pariaven anb les nana enllagades^ l'únic contact»

que havien tin^ut fins aleahores.

fou en aixecar-se que l'enllaca per la cintura arab el aeu brag i

ja no va retirar-lo ni quan, en el camí de tornada, prop del» albers,
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amb l ' a l t ra na l i alga el rontrc i va esclafar els iiavis contra ais

scus. Aflora, la tarda de feateig que havia transcihrregut sense dia-

cuaions, lo soledatp -van fer-la acollidora i no aols no el refur.a, com,

potaer olí havia temufc, sin6 que va tornar-li el petó 1 després, ©n :•

sentir la ma '¡ue es denplacova cap al aeu pi t , accedí tamb' a la cari-

cia que fltbtadament la trastorna» perqué era el primer cop que aigú

l i pooava la na danunt, i ella havia enperot aquell inatant, si be" no

d'aquella manera ni en aquelles circunstancies, d^ets a la Tora rtei

camí o

yuan va adonor-se'n, en .Daniel, enardit, Ja i i havia deaoordat

l^bruoa que dula aota la Raqueta del veatit 1 eitava a punt de des-

l l iu ra r - l i lee sines. tero aleshoreo va comprendre que alió e-a in-

digne t es recobrfe•

- Ko, jjanlel...

ü l l no retira la ma, al contrari, ins is t í .

- i-er que ?

- too ho vull .

- rJis hem de cacar,Rosa - va recordar-li.

- Ja tindren tenps.

- Etr tan bonica... - mormola el xioot.

- Pero no esta bé, j o . . .

Va haver de callar sota ela seus l.'.avis que la tornaven a besar

abana de xiuxiuejar ofegadament :

- £,t vull, Rosa, et vull, no veu^...

Se oentia nasaa Ias3a per l lu i tar eficacment, la volun-,at ae l i

buidava sota les carlcies que al capdavall també anhelava, i va deixar

que ]a rebreguáe entre els aeuo bracoa i que les mana exploreeoin la

seva nuesa nentre ele llavis reBnven a tocar seu:

- íJts bonica, Kosa, bonica.. o
no va pasaar res, naturalmento No podia pasear perqué ella no era

la mena de noia ĉ ue s' abandona en pie camí i e l l tampoc no l i ho va e*

xigir, s'aoontenta amb aquelles caríeiea euperfieials que despréa,quan

ja eren sota la 11 un deis fanals deis carrera, ele ferenfen^ir-ee una

violente, com el tote don tingueasin conaciencia que havien eobrepas-

nat un límit permbB sonse atenyer-ne un altre que ho hauria Justificat

tot« rer aixb «que .'la nit» ja de nou a cana, va sentir-ae bruta per

haver-ee ínr cbnplice d̂Sn desig aesurat., r.n aqueli instant hauria com-

pres molt más bé, i e'hauria perdonat del tot, un abrandanent que ele

haguís encegat fins al dar/er abandó.

«o ni conoentiria mee i per aixb a partir d'aleshores evitable

passeigs fora tiel poblé i la solitud deis campe, Ĵ i calla desmentir el
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Crit de la nang fina que pogués énser satiaíeta completainant i en êr—

mci: riignes. rio que una eerimbnia, el matrimonia santifiquen res, es

tleia, pero tenia el merit d'una d^claració pública que permet que una

parella viequi obertament una pasnió" que el costura vol que sigui repro-

bable qu- n, sense renunciar-hif hom ¿'amaga.

¿tonía que aqueota actitud cié reserva, aeuesta aquiescanola a l con-

aens general ttinpoc no era neta i s'adeia poc anb el aeu carácter sin-

cero x.1 denig d'en JJaniel, i el aeu nateix, era refusat en nom d'un

convencionalismo, no prr exigenoies d'una moral íntimao sabia que, en

el fono¿ era una dona capag de l l iurar-ae-l i sense m£s eondioió que la

de l 'aaor, que era la condició que Ja reunia» oi no n'hagués estat ea-

pac, com haurla pogut nai exigir-l i una sinceritat que ella no tenia

0 t i r a r - l i en cara un engany que no podia ísser plt^or que el de ainu-

iar una repugnancia que ee limitava a un desflorament inconp'Xet i per

tant vicios com el d'aque'leo carícleo prop del riu ?

Tot d'una va trobar-se enraig d'una mena de orisi que anb un altre

noi i en un indret que no fos líiudellea hauriír pogut teñir una sort i -

tía mol t sinple : seguir-lo en una cambra qualsevol i consumar obe^-ta-

ment la aeva anor abana de ca^ar-ae. o'hau^-la demostrat alguna cosa

1 totn rioa en sort inen «n^iquite. Ara era inpoaelble, en "aniel no la

comprendria fll un dia 11 deia i Tull aer teyaí la aeva mentalltat no i;

pernetia d'adonar—ae que ndhuc en termes de pecat, qpe eren ele eeus,

x'unica falta era una insuficiencia d'amor, j.'actfi vergonyant que o-

beeix al caprici, a la venalitat, a una curioaitat ociosa, tot de ooaei

que poden trobar-ae flnejáine del matrir.uni.

La B«va poaielá, prtju que no veia# era inKost' nible» A poc a poo

havia anat evoiucionant cap a una situado complexa que no podiH paa

haver previrt en el moment de partida, quan tot es lii;itava a decidir

si fr^wiw*'*^»*" eatiaavn o no es tima va un noi de te mi na t que igualnent,

en principi, poiiia haver estnt un a l t re . Ara Ja era e l l , incanviable,

ta l com el coneixia o ea pent-ava coneixer-lo, perqué tampoc no havia

previíit anuella escena prop deln albers, es repetía. Per damunt d'aixb,

pero, hi havia la seva propia manera d'ésoer que també havia ignorut

una mica i que podie fer-la molt disaortada ei en cada tombant de la

vida s'havio d'aturar a auscultar-se i a auscultar-lo, a soBpesar el

bó i el nal, i aixb amb referencia a tots dos que en tenien un concepti

diferer.t, si no opoeat.

i*odia t'er una cosa, llengar-se al eorrent i nt:dar».Pero no era

prou impulsiva i tampoc, ara no descobria una mica estran^/ava, tan for-

ta eon s'havia cregut. t i eorrent se ln podin endur, la podia destruir

d'una manera que aleshorefi ni spspltavao..
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•rcr aix6, quf.n en Daniel, del qual havia esperat que partís la

iniciativa9 va di-p-li finalnent :

— ü'otrer 3 a conen^a a ser hora que pugi a caae teva,

ella contesta :

- .Espera una nica» no corre cap prensa.

ÍÍÍ calia aasOBsegar-ae, veure-hi nér, ciar t aeaegu-ar-se que

aquell amor» si ho ora veraiacnt, con creia, con eoperava, tenia un

futur no comprónos, d'entrada, pels tenses del fnnwBHiib presento tiempre

que aemblant cosa fos poeeible, que no ho sabia.



Moaaen Salva

Deeprás d'haver llanbregat; cap al baleó tancat, contra els cria-

tallf tíel qual tornava a eapetogar el gotellan d'anuella piuja inter-

roitent que s 'arrosr,cgava de bou natí , quan aortí a dir la mis na de

I39 SÍB que tanla aquella setiaana i que oferí pe- 1'anima del difunt

Manuel xramunt Arbeca, la desena de les cinc;uf-nta que el seu f i i l l i

havia encarregat, fita de nou els ulls en el li ibre 1 proseguí la lee-

ture :

"Ah, prou que ho sé ! Hi ha, va dir, una t e c i a eegonc la qual

els qui estimen van a la recerca de llur naltat• La tieva teoria, parb,

preten que l'objecte de 1'amor no ÍB ni la meitat ni la totalitat tcom

no siguí, amic neut que una i altra resultin ésewr una bona oosai la

i>rova 6a que els honts accepten que ae' la ta l l in els peus o lea mans

quan erruen dolentes aqúelles parta de llur persona. Car inagino que

hom no es ll i^a a allb que éti oeu, com no slgui que donein ©1 nota de

bo a alio que ene ís propi i ens^ertany i el nom de dolent a tot el

contrari, a alio que e.13 ée eotrany ! Tanta veritat és que, lievat

d'allb que ís bo, per ais honr? no hi ha cap objecte d'araorB Opines

potser d'una nitro nanera ?"

Pero ni Plot6 t la aeva lectura predilecta, no podia allunyar ara

el acu pensanent de l 'entrevísta iraediata. JÜÍ havia eemblat que una

meditada sobre aquell te^t del "Banquet" podia ser-li ú t i l , consti-

tuir una bona prepa^ració a les coses que hauria de dir a en Daniel,

pero una vegada me'fj conatatava que la aaTiesa delr llibres no nempre

tenia la deguda eplicació en un cae practie 1 que el i termes abRtrac-

te.T amb «KA que al cardavnlJ discorria Plato, com quaiaeTol altre f i -

loeof, con ela matê xoR -fores rie X'jisgleoia aoyint, dificultaven mee

que no ajuüaven la aeva delicada tanca de pastor d'anines. ¿aator,

guia, Ta dir-se. Ho havia eatat, ho era ? "avia donat en tot moment el

conoelj. oportú, ^ust, adequet a la perronalitat de l'hone o de la do-

na al quol a'adregava f

Ho, tenia al seu darrera una l a rga serio d'ervors, ün d'ello pot

ner havia estfit 1'Asauapcifi» i-ero que podia fer ? .&1 lligaT-;n de peus

i niann les convenciona d'un mini, teri que havia escoDit voluntíiria-

ment, fervoroaaaent , aenae oaber del tot» aleshores, jove imprudent
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1 confiat, que 3Ota d'aqueli cel hi havia m̂ s cosies i que rea d'hurí a

no l i podia ser a l ie , coi deia el veli pensador. La ratlia que separa

allb que és Juet d'allb que no ho 6s9 la fronteraentre el pecat i la

innocencia, la llinda on comenga la bondnt i s'aeaba la maidat no neo

pre eren prou clares; ho eren rarament.

HaTia vilgut foragitar del 3eu cor tot anor que ;,o fos el de

Déu i , ;er an»r| d'^11, servir les seves criatureso Paro ni eli ni les

altren nriaturea no aab:. en qjtíns eren els designia providenciáis, la

voluntat del Senyor* Anys enrera a'hauria eagarrifat d'aquent pensa-

ment esceptic Hi havia unn textos que l i ho donaren, tot fet, perqué

només calia aplicar-loa. Déu raateix s'havia reveiat i havia J"et la

part del bé i del mala Pero l'amor ho dentruia tot , l 'anor eacampava

fine les paraulesi del Creador i , per boca d«l sftu f i l l , inutaurawa un

ordre nou que noniés ee basava en anueat aaoro Ali;shores era cert que

l'infern no exia'.ia, que no podia haver-hi aquella privacifi que hau-

ria estat l'Únic infern...

rotear frejave l 'heretlgia, i aixo era perillos i fiorp^enent al-

hora a la sev;. edat, ceixanta anys feto. **avia viat perb tanta niB«-

ria imraereecudaü tantn sofrinents superlors a leo débils forwes kmma

Ce la criatura ( tanta anor mal pagada i tanta ü'abnegacifi no recone-

guda, que s'havia viat obligat a reajustar les seves creences» Si no,

haurien estat inoupor'.r.bleso Kren ja insuportables.

Te aoapirar, ;̂s perdia de nou en genemlitate, o en problenee es-

pecificaaent eeusa I alio que ir.yrortovs era la criatura, en aquent

oaB l'Assumpció i en üaniel. Quan la dona, ai confesElionari, l i dema-

na :
- Vull que el faci renyir amb la ñola de can Manan Nano,

no va agradar-li ni i'exigencia ni ie manera de fer~lao u'humil

1'üB;iumpci6 sempre ho havia estat poo i ell sovint 11 havia cridat

l'atenció eobre aquell defecte seu. ttauria trobat raonable que ella

l i haguée. dlt :

- Aeonaelli en iJaniel,

entenent arnb aixb que l'havia d'aconsellar nel t'eu bé, el qual

enen^a no aetiien quin era» 'i aixl ho hagués íet , ell no hauriii reac-

cionat amb aquella mica üc brusquería impacient, ben just temperada

per l'afegitó :

- jer que, f u l a raeva ?

- no l i convé - va dir la dota - . Ja sap que éa una mala noia.

No ho rabia, cap enraonía no l i hevia airibat a les orelles i

taf.B aviat hauria cregut que ea captenia honoreblenent( cieixant rte llan-

da que, anys enrera, hagués renunciat a practicare
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- Volu dlr, f i l ia neva, que %é freqÜentíicionr poc dignes, costuras

deshonestos V...

- fio va a miseá, ée. una atea - cj va interroopre l'Asíiumpeifi.

lili considera :

- üé, ooia Ü cristiane que son... - pero e la tampoc no el aei;ca aca-

bar, va avancar-se a tot el que podia dir :

- Voote 6L: un aant, pare, i p retoñarla fina i tot els heretgea8 rerb

penei en Daniel, en el r^erill a que l'expooa si os casa anb aquesta

noiao Uom a'ni pot easar,per conencar ? r-lla ea negara a venir a l ' e s -

glésia, a coníeBsar-se, a preparar-ac degudament..•

]i'Aasuapci6 no oblidava mal ros, pero tenia el do fe-te de proce-

dir a judióla temeraria, a connecinocion3 pereraptbrlea.

- no ho r-abem. peí rsstant, f i l ia n^va, deixajque aigul jo qui conai-

deri aqueots aspect€;c 0 yue n£s I i has de rotreure 7

- t-js raolt, pare !

- Que m6s ? - repetí ello

- L'han Tistn ainb nois poc recomannbl'ia, ct 'aquesta que nonéa teusquen

una cooo. r,s devien potincar,qui aap a i . . . - 1 ara fou ella nateixa

que no acaba, car e l l no 1'havia interrompuda pae.

i'er que, pennava, per qu% nones veuen els pecats de ln carn ? I

el denamor, l'egoisiie» l'avideaa de gurmya nateriala, l'engany, la ma-

lo fe ? 3ra masna vsll per recomen,ar i d'altra banda tampoo no podia

i'er-a a res anb ttoesen "arcas, el rector, amic o.e dignitato i afeccio-

nat a fre^ar-se mía que no eolia anb el-i nercaders que eertanent no

envelen el temple anb Álurc parados pero hi duien la nateixa aniña

mes quina que te ni en darrera ele ta ule l i e , darrera les titules de des-

patx que elr. allunyfiven d'aquell sentiment de solidaritat humana que

no conpenr.a una caritat raquítica* Al oostot d'anuest pecat, un déla

peaate contra l 'esperit rant al aeu veure, les debilitatn de la carn

teni en poc pefla i*i osntlnva quo teni a el eL-et de peósa:!:i~no * flli que en

tota la sevp 'larga vida de sacerdot havia caigut noméa una Tegada en

acuesta fal ta, qut:n acabava de sor t i r del Beíiinnri. be n'havia penedit

havia fet una llerga penitencia i , en el!, ho considera greuo Havia ea

col]it la castedat i no era cap excusa que la noia fos tan bella i

hagués pree la iniciativa., **ai no e'hauria har̂ ut de deixar seduir ni

per a¡"uell raonament que en darrer extren ve i'er-ee : que 11 calla co-

neixer-ho tot ai volia conprendre-ho tote Era u¿.a excusa de mala l l e i .

Els al tree, |»n pero, que no havien profeseat, no eren Cblifata

a la m&teixa rendncia i , s i b¿ havien d'evitar la temptació, era per-

donable que ee deixessin enlluernar perÍLee apnrences de l 'anor. Pero

no ho podia dir. Hi havia noltes coses, sinceres, que a'havia de ca-
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l l a r .

- Vola dir freqüent-acions hebitualr. f f i l ia meva ? L'han Tista real-

mant o o6n eupoaicicna que t'han arribar a les orelles V

- hi ha hornea amb ela quels nones s *hi pot anar per una cose•

- EB un Judici precipitot, f i l i a , impropi d'una veritable cristiana

que té l'obligació de mostrar-se prudent, de no expossr-e. a calum-

nia».. .

- I també hi ha aixb oel euícldi de lo seva mare - féu aJeshores la

dona - • Una persont capa 9 d 'atempt ar cortra ]a se Ya vida. • •

üls f i l ie que paguen pels pnree, Ir culpebilitat que paBsa d'una

generado a l ' a l t ra i perllonga el malo Hi havia neditat molt, hi tor-

narla a meditar, pero en aquell moment nones: va dir 1

- Siguem caritatiuBo

Ara, aspegut davant el aeu Plato", a tocar d- la finestra on ba-

tia la plu,)a que s'anava esreíjseittt, reflexiona no aense coraplaenga

que l i havia esrievingut unfi cosa que raramnnt havia tingut l'oeaaió de

presenciar. Aquelis anys llarge de rainisteri no l'havien endurit, ben

a l ' inrevés, car ara, ais seus seixanta anya passatis, ja l i qued; va

bon poc d'una certa intranoigencia jovenil que no havia eetat subatl-

tuida per un automatir-ne enpiritual, per un plee profefi.ioral potaer

mee blaemable que le intolerancia , tant com ho rra« rodia eBTfir con-

tent» tero no ho eatava. La tenptació de la santodat, va dir-se, i , in-

comode, abandona la cadira i e'atanaa al baleó d'ar.ueal segon pie quw

feia prop de vint anya que ocupava amb la Kenci, la raajordona que

substituí la seva germana quan la ncia, mes gran r-ur e l l , es morí. i<a

temptí'Ció de la nanÉédat, va repetir-ae. Pero ere un home mease sim-

ple encara nue no sempre en tingues l'aparen^a, per caure en aquest

parany» Alio que el salvava era la seva debilitat que aoviDt el deixa-

va £ií;nae trlnxeree darre-a lf-s cualn replepar-se, aense armea anb que

combatre, :enee segurrtnts inamoviblos. i-otcer hevia llcgit maseia filo-

sofía. . .

xampoc no era alJ h, penaa<> Continua va creient arab la nateixa fe r—

mcaa (ie la eeva Joventut, nomís que la e~eenc.a, de vegadea ho apspita-

va, era una al tra.

- aiguen-ho tarab' amb en -"aniel — va replicar-li aleahorer la dona.

I va ser alxb que el colpi i va decidir-lo a occeptar l'encarrcc

d« parlar anb el noi que ara esperava. tíi hayia també una al tra rao :

hornos una converaa anb elí l i pormetrio de posseir totes les dad^s so-

bre l'aesumpte, ;ie calib-ar 1'interés d'sn -^nníel per la noia de can

*ano, la proiunditat de la seva amor, ai n'hi havia; com pensnva de re-

«oldre cía probJemee que se ' l3 preoentarien a tota dos si ella continué
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va refusant-se a tornar al sí de l'osglésia i eli no volia eortlr-ne.

Berap-e l'havien neguitejat una mica aqüestes unione, s'ho havia de

confessar, que sovint acabaven en Yictbries poc l ici tes i en derrotes

rancuniooee.

Perqué la felicítat tenia importancia» Ben cert que calla Ecnep-

tar lee diesortE anb resignado i veure-hi una d 'aqüestes misteriooes

viee del aenyor que potser ena prova, com a Job, pero el resultat era

sovínt faaBeaCLlsstinfis 1 repercutía, no sabia gi indepudament, en d'al-

tren cr:atures, con en tenia un bon exenple en el cas de l'Asííunpciá

i el oeu iífunt marit, al cel ala. r i la no s'heviatesignut nal be" a

aquella relativa impotencia amb que Déu havia aíeixuget en Josep en

unaietnpe preña tura de la se va vida i» de re truc, la dona s'havia anat

alHunyant d'aque'Jee virtuts cristianes que ell procurava reforjar

quan la confescava» ij'AgsumpciÓ era BianBma sanguínea i el seu coa me-

nut amagavp m l ta nenoualitat, tonta que de venadea temía per ella.

Sense la seva ferneaa de carncter, aence aquell fon» sa que hi havia

en la oeva naturnlesa i que haurio pogut ¿aser nolt mes ben aprofitet

en d'altrec círcurastancien, no dubtava que a'hauria llangat en un; bra-

508 «xtrs-conjugrla o >Jll sempre havia fot per manera, com era el seu

deure, d'aplacar-li les iiipaciencieo, i-e predicar-li la reeignació i

ela bnnífets darrers de la continencia, no havia, p»rb, pogut evitar

que eo tornen agrá, que ea produís en ella un cert endurlment que de-

vis haver fet sofrlr forcé en JJaníel i la riña» *ui aap si tot aquell

neguit, aquella dcaorientaciá de la noia, no era 3a conseqüíincia di-

recta de lea fruatracions úe la Joña ?

Amb la Pina lí hauria agradnt de de teñir- hi una convenía quan

tomo del convent que ell no l i hauria econ^eliat pas, tot i que foe

tanbí unn bona crintiana; mal no l i havia sabut veure una vocació au*

t^ntioa de renuncia, d'apoeti^ne» La noia, pero, no havia tornat a

confeeaar-ae amb ell i , peí que havia pogut veure, tinava poc a la par-

roquia, p"ef»ria freqüentor ele pnres ^ncolapi». ara curi^e, d"altra

bandat que la ¡3eva nare raai no l i haguía deroariat : aconfielli-me-la,

tingui una conver38 anb ella, quan ee qyei-xava que no l'entenia, que

l i hñvia torhat totR canvjnda del novíciat, que l'enquira^rava aquell

vagabundelg d'fsmpreíia en "impresa» la »evr vida excessiwanent rntira-

da, la falta d'lntores que adiablava sentir per liar, i qun, per aort,

durant els (terrera tenps havi:: soiert unñ evolució favorable. Aqueat

any acaba va el batxii'i f»rat elemental i tot aeguit coraangaria ela ee-

tudifí d'iniermerRo Confiava que no cnnviéít d'opinió abana d'haver-loo

enlieat i t . Potser a'hauria hagut de easfir; també alia, coa la aeva

narep tenia un temperaraent eenaual, i a^uell noi, en lf-odoric «ora,
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amb el qual navia fe;;tejat m£c o raenyn anya enrera, era un xicot recte

i digne aue, un cop ven<;ud8 l'etopa adoleacent, una mica rebel, a'ha-

vla eabut espavílafc tota vegada que ara, alr? seus vint-i-nou

tr^nta enya, ocupava la gerencia d'una societst inmobiliaria a Tarra-

gona.

Vidt:R u- avancen a les palpenjeo, penen senoe que alxb el1 confor-

tes , noné^ hi hfivin un cani tracat, un earaí darrer, pero qunnta i

qunnta visranya no calla reuórrer abans d'enfi":ar la drecera, i que

dífíc1! ere nc perd^ej a, dnavlar-ae'n, ffr marrada i

La pinja gnirobé navia ceanat a ±'a2tra banda del cTistnll,perb

el cel continuava earre^fit d'aigua. Vr> 1'anbre,:ar-hi breunont i fina

elenhoreo no n'adonis que s'havia anat fenx forc, que l'obacuritat en-

vsla l'estan^a i que ara no hourio pogut l leglr ni que hñguéa volgut.

Va aix<;car-se i obrí «1 3.lum abane de tancar SIB fines^ronao L'ha-

bitací.6 ve fiortir ni scu nnoontret canTiada per la 11 un pal .D ida de la

bonbnta que penjava del cel ren una nica bufat dec qû  dos hivfima en-

rera un oop de venr p i n'entíugué una riotzena dr teules un dia d 'ai-

guat i tota la golfa n'inuncía. ríncero ea vcu la faixf n&3 ÍOBCB que

leB gotereo deixaren en el guix. L;ll, perb, Ja o 'hi ha aeostumat, for-

ma part de les particularitata d'anuell dospatx l in i ta t i\ l'eaquerra

per una cortina d̂  acreta que dfina accís al dornitori, car en temps

yell aixb havin estat una «ala i alcova. Ara 6B una nena ae refugi au£

ter, enlla de la cortina un H i t de cinc paras, la tauleta de n i t f e l

crucifix al capcal i e] reclinatori on prega matí i veepre, aovint a

migdia; i cortina enea el nenut harmbniuis que l i coô .a anjñ i anya de

menudee pica-barallee amb la seva germana que mai no tenia prou di-

nero per la placa; la teula despetx, de fet poc mes que una taula de

cuina, amb el t inter , la ploma, el breViari, un cendrer que rarament

ura, perqué fuma poc; a la paret de l'esquerra, e l 'abast de la aeva

ma, la pe t i t a 1 librería de que t re prea^atgea gairejie' plena de 1.' i bree,

completa, amb lea tres cadireB, un altre crucifix que ja fou de la

eeva mare i una eetampa de la verge que pen^a del mur, tot l'agenca-

ment de la cambra pintada de blanc. Un lloc adient pn meditar, entre

l'amictat deis mobles familiars, deis objectes que/^rolongu^n en cer-

ta manera, un indret on ha viseut quaai vint anya i on, anb tota pro-

babili tat , morirá.

Es comulta el rellotge que duu a la faltriquera, també una vella

reliquia, car hevia pertangut al seu pare que e'enorgullia ele la Beva

exactitud ^e cronom•:tre no despentida despréa, qua:i ell 1 'hert:ta, mía

avi&t que no haurin volgut, perqué l'home morí jove enenra, quan ell
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ere al seminario no va poder teñir 1'alegría ce veure'l ordenar-se.

Bandeja lespeminicencie^ que t'aasaiten; en Daniel Ja no pot tar-

dar 1 cal que en conecntri, que reflexión! la raillor naner-i d'enfocar

l 'assupte perqué ell no es poní a la defensiva d'entrada 1 Infimia*"*

bloquegi tot accés a la seva sinceritet. £e un bon noi, treballador

i conplidor deis seus deures, perb 11 ha obr.ervat alguna estranyeaa d«

carácter, una certa susceptibilitat soterrada entre ampíesenolea fa-

cila que el podrlen convertit, en eegons quines circunstancies, en un

hi pocrits • Afortunadañent, ha rebut una forma cío" solida i , el no sen—

pre ha evitat les oaigudes, ha oabut eníron:ar-ae anb la tenptacifi, i

aixb des de peti t , quan los aeves amonestacions, poteer exces^lvament

soveres, perqué alcshores no era mea que ara, el privaren d'adquirir

un hebit aolltarl que eetmana rera setmana, lnalstentment, dea del

confeealonari, havia Ce conbatre en tanta altrcs infanta de tote doa

rexea o Uop ais divui t o dinou anys havia pacsat ~p*r una eriai que

a'allargn une meóos, quannra caure on nana d' alguna dona sanee eseré-

pols que amb lee ;;eves exigencies fine i t ot 11 posa la aalut en pe-

rll l» ül noi raai no havia dit res, eil nai no hevia pre^untat, pero

esteva rnonablenent segur que devia haver-ls coneguda a la farmacia,

toteíi lee iv sg rae ladee Co la clptat, callaÁ'econeixeDque poqueo per

aort, eren clie;ites d'aquell aenyor firiaet» un adúlter deeeregut que

havia dedicat la vida a recollir infornacióna tend;:nciosea 1 de vega-

dea pot SÍ r adhu c falsea o obre eos tutus ecie sia atice, a histo rif.p qües-

tiona de doctrina una mica eaplnoaea 1 interprotaclons bíbliquea sor-

prenente, com armella que havia pogut saber per boca del mateix ua-

niel quan va preguntar-li al era veri'.^t que de fet l 'acte d'Onam

es referia a un «coitua interruptua" qur havia tingut arab la dona del

seu germa, aleshoreo vldua<. üi calia confesrar que icaí no se 11 haría

aeudit 1 que després acudí «1 text per tr.l de veure fins a ium punt

tolereva aouelln exegeai.

ao Vipuria hagut de saber mes aglat que el formaceutic in. artia a-

quella nena de coneix'.nenta al noi, perqué l i hauria aconeeilat, 1 a

la sevs mare, qutj era prudent de deixar la botiga, cosa que no s'ha-

vie etrevir aker de rriner, quan únicunent l i conatava que l'hon'; era

de oo Syjbuns lleugers i va retenir-lo aque^l sant tenor de t i rar la

primera pedra. JSl noi no havia ventilat aquella conauj.ta» i d'altres

que en seguiren, fino nolt ei6a enciavant, quan ja era a can 'i'uneu 1

la coí'a, va ciir-li f 11 havia tornat a la nembria a reí d'una converja

tinguda emb els companys de treball» Jianentable...

Un discret tu¡.t a la porta de 1'habitado va interrogare lea He-

vea meditacions encara tan poc íivari(;ades i la Kemei va treui-e^»l cap
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pcr a dir : *.

- Hi ha arucst noi, en Minie 1, e•

Va aturar-se en el pas.eig que havia iniciat csnbre amunt i cam-

bra avpll i aseentí :

- #ea—lo entrar.

Se n va ana* a eeure darrern ln taula» on resta une moments aiab

totes duer mans repen,1adefi cobre elv, bracos de le cadirat una actitud

una mica incbmoda que abandona tot seguJt, quan la porta e'obrí ce nou

i Ha veu ciel noi digu¿ :

- Es pot entra? , nossíin Sfiívfe ?

- rndavant, endavant ¡

Va aixeenr-se anb mes lleugcreaa que no eenblava pernotrell la

ebrpora l'eixuga i avanza al seu encontré ar.b totes dues mans obertee.

rn Daniel va apoderar-ae d'una d'e3]es i la hi besa.

- La jacrina ra'ha dit que en TOIÍÍI veure. . .

- üí , ai - fe'u e l l , cixamplant el somrís - . í*a molt de terna rué no

hem tingut una conversa,tu 1 Jo . . . oeu.

Va assenyalar-li una cadira t davant la taula, i e l l s ' instKl.la

darrera, al seu lloc de costura, ¿orna a somriure.

- Ho recordó si fumes - íéu tot obrint el walaix d'on vs treure un

panuet de tflbac.

- 7)e vegades} no goire.

V?i accei.tar perb la cigar-et^ 4 tota ció3 encengueren raentre e l l

s'adonnva qu« t fet i debatut, ae sentía aolt nal pre^arat per aquella

entrevista, ¿n part, per-ue s 'hi havia avingut una nica a contracor.

- Ja veig que treballes fins tard - va dir -•> Petqub ara deus aor t i r

ce can 'iíuneu...

- sí o íiompre hi ha £eina.

- -^atas content, pe^b ?

- Sí, elo

Vo a clon ar— se que el mirava una nica eatranyat. na natural , pensil $

l i íaig pregunte» df¡ ximple. Pero era un conengaraent tan bo con qu«l-

eevol a i t r e .

- Ja fajtemps que hi r t s , a r a . . .

- H&B de don anys.

Va moure el cap» aasentint.

- ¿ota bé, aízb. No s 'hi gur.nja ros de donar vultes quan no ía per

miilorar veritoblenent.

- No, eenyor.

- -̂'u sempre ha.-, er.tot oonstant, perb..o - Expel.lí un» mica de fun,

IJanbrega breun: nt la cigarreta -© Supooo que a la tevf. proneaa també



-19 o-

11 agi'EC.G c.ue hi t reba l l i s .

x.1 noi va trmir un pet i t sonrf:- gí que amaga rgpidament.

- La 4ooa ? - féxx - . Ho ho fe, encara, la njeva promesa.

¿11 simula una mica de sorpresa, inclina el coa endavant raentre

deixava la cigarreta oobre el cnndrer.

- Jo tenia entee. . .

- rujo a casa a?va, s i , pero ella encnrn no ha v3ngut a(pis - explica

en 4/aniel, i e 'atura.

- Le teve padrina ? . . . - inri nuil .

- ai - féu el noi anbkm cop áe cap.

- D'nixo et volia parlar - va reconeixer aleohoree amb tota frannue-

ea - • Sembla que és un aoüumpte Bobre el quql no esteu gaire el'aoord —

va proseguir «n un to lieugor.

- &-no - confessa en i>nniel des de dor^ere el Zun de la rseva cicar-

reta - . Ja sap com ée..e
~ s£, con sou "tot3 dos - va aomriure e l l - . tt^s aviat fibstinats.

ni noi va moure la cadira f e * avan£?i £"Obre la taula.

- «i ha dit qufc l i rctreu ?

- Una mjca... M'hem parlat , no cal amagar-t'hos i aleahores ¿a quan

he ^emiat que potoer seria á t l l que noaaltres dos canviásaím inpres-

Bionoe Ja saps -afegí un xic precipitadtment - que no aóc la mena de

cppelll% que ea £lcíien les vides deis altrea o intervé en di: cuaiona

familiara oentre no anenacin la salut eapiritual deis £eligresos...

« sempre ha eeliüt una persona discreta, nos sen Sáj.vaf aixb tothom l i

ho reooneixo

Kll parpelleja» agnfa novamant la cigarreta.

- GraeieBo H-:: procurat ser-ho. . . .faro hi tino un deure, en sembla, opa

quan entre nare i f i l l . . . perqué ella ía com si fos la teva oare, i)a-

n l e l . . .

- Ja ho 3e • I coo a ruare la ret^pecto.

- [jí. .o yuan, dic, en el desaoord intervenen elcoenta que el neu mi-

nistori no em permet de pasaar per alt« ülla m'ha eatet franca 1 em

pensó que no traire" cap aecret si et dic que la preocupan las diferén*

olas de. . . de cr<jen9a que us separen.

- lia preocupen moltes coaes» Aix6, i que la seve marre e?, suicidas, o

que hagués sor t i r anya enrera anb un altre noio

Anb ei d i t , perseguí una volva de cendra que hsvia caigut prop

d«l t in ter , l 'esclafa oota el polze,

- Entre tu i Jo, em îenso que aquest aepecte e l podera deixar üe Vanda.

No t 'he cridat com a delegot üe la tt¡va padrina, la iniciativa d'a-

questa co^voraa, c«m t 'he dit , ha eetat Cieva - cmntí per regona ve-
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t,__a, confiant que 11 aeria perdftnat aqueil petit tort a la verltat qu>

ajudnria n orear un clima de confinnca entre el l i en Daniel, 1'iSnica

mena de cirima que podia fer fruitosa la conversa - , La tevR padrina

ÍH una bona dona, ho sapa nís bé que Jo, tu que hi conviua de petit i

l i has d'agrair tot l'amor que t 'ha donat... Ara, cora tothom, cora tu,

cora jo, té lea naves linitaclons i el aeu excea de zel pot dur-la a

preocupar-ae d'aqueata antecedenta faniliars deis quals la ñor.a no 6s

rnpponaable... ^a qüentio" d'aqueot altre feateig, vull dir ln importan

cia que pot haver tingut, eta tu qui l'ha de Jut jar . . .

- Si n* va ¡jer feateig ! Va nortir unes quintes vega des amb un altre

noi t uia cosn bon normal.

- Tu ho haa de jutijar - repetí ell - . Avui entre noia i n_oiee hi

ha uno l l ibortat que no éa la déla teraps de la teva padrina i que en

principi no té rea de reprtovable <. Leo peraonea a 'han de relacionar

per coneixer-se...

- Sempre l i ho dio 1 - el talla en Daniel.

- Doñea, ai aqunBt inici de relaciona fou deoent...

el nol el va interronpre df nou :

- Ho vs ser, mor.sen Üo-íva0 Oon:>ixent cora conec l;i ^03í̂ , l i Ho pus

asaegurar.

- Ho en dubto. Afegir¿rcambé que fins i tot una lleu^er sa jovenil

no onr autoritza a oond':mnar el pecador, "̂ a irreflaxió, de ve^ dea,

rns pot cien?ir a actes imprudente que deapréa lamenten, que reconeixem

oquivocats, i Ja ^aps que a la caen del aenyor hi ha m̂ e alegría per

un pecador penedit qu;. per cent juafoso No neo pag de voler ser taé'tt

exigents noaaltres. . . ¿i tot va ser honest, pero, millor que oil ior i

no cal insistir-hio S'acc-rd, oí 'i

- D?l t o t .

- En eanví, hi he un altre aBpecte, acueat de les ereencea o falta de

creences de la noie, qur té una importancia que potear no haa conaide-

rat degudament...

- J o . . . - comenta en Daniel.

.̂11 vfi fer-lo callar aob un geat úr la na que sostenía la cigarr«

ta.

- Deixa'm parlar, JJoniel»

- ,;í, senyor,

- Tu l'estimea, un sentinent lloable en tot moinent i circunRtancia,

i parque l'eatimea i ets un noi con cal t 'h i haa atansat amb inten-

cionn rectee i t ' h i vols caear, Tu eta un bon catille i t'haa trobat

que ella ha abnndonat la religió déla seus pares i t 'has dit, proba-

blenent, que la teva influencia la podia fer canviar<> «ina pots haver
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¡josavn a.L rae d'una criatura equivocada que tu, arcb «1 teu anor i el

teu exemple, podieo tornar al caní reetc de la ver i ta t . Oi, .Daniel ?

- Sí, no ho negó, s i mes no de primer» Perqué... - calla, eln ulla

eorablri-en vac i l . l a r - l i , pcrdre'e en unn breu reflexió que t i concentrfl-

vo. I ole añoren, proseguí - Vull se r - l i i'renc, també, moesen *»alvae

]j* priner creía BÍUBffl unp nica aixb que diu. Pero le ftosa l& molt volun-

tariosa i al nmtrix tenpp no l t . . . con l í ho diré ? . . . nolt fl'-exible.

Vul1 iii-" cor.: reno iva, no f lexible . . . I aixb n'obliga a respectar 3ee

Bcvco idees.

- SÍ, 3a ríe 'n faig Cc'.rreo - féu ell»

¿s'ho havia mig tenufc i aixb el for^ava a plantejar l'aasumpte a

ftma, a procedir, emb el noi, a una ref]exiójariosa. Del reeultet d'a-

quer_ta reflexití depenia el conaell que lnevitablement hauítia te donar.

- . . . no ñti oon oi fo^ un caprlci - aneva diont en ""aniel - , con el

haguÍH abímiionfit la practica religiosa con raoites a l t ree , per falta

ri'interea, per deoídia, o influida per una lectura, una aniga. ¿s una

cosa que 11 eurt de diñe, n'ent^n ? con a nosaltrea enn hi surt la fe.

- JB veig - ve dir , pensatiu, i eoc-iafa la cigerreta contra el cen-

d - c - o HaB eonridrrp.t ela peri l la a qu^ t* ex;, os es ? La forca de la fe

le pin] t p^sn, pero no monyetinguen la de la indredulitat. En aquent

Hcpectf, na i no sernn prou desconfints. i una üona tá sobre un home

uns poders que no cal que et rfcordi. r.ts un nci amb tote e ls cíalero

propia de ía teve edftt... Jo no B4 fins a quin punt pot arribar ln te-

va forneoa...

- &al no ee vtldria d'a^ueetee arnea - üigué en -"aniei - . Ja l i he

dit que accepta que eigui cois sóc.

- cií, i et vul creure - . nepenje tot el eos aobre la tauia, fita el

nci directanent ale ulxs - . tu aüyv, que ei matriinonil ás un nagrarent

que Higa duee perdones carnalment i KBpiritualaent. 1 quin 1ligan

cspirltuel pot haver-hi entre un hoice i una aona de cieencer contrapfi-

Bcc.cn ? Que podeu comunl car-roa, en que podreu combregar la Posn i

tu ai hi ha un entagonione fonanentnl ? - c'adona que havia abendonat

el llenguntge senzill , que aaoptava un to afírmonr ¿aaor, i mira de rec-

t íf icor gairebé eencie í'er cap pausa - . Una fe compartida Is con una

mena oe ciannt qi<e uneix. Fino i tot una ineredulitat compartida, üa-

nif?!, no ena copanten do les paraulcs. Una cauca, una finajitat comuna,

ni que siguí equivocada, pot í'cr so'.íaa una unióo .tero a i i í on no hi

TP.B, nones aquesta mica d'anorhuna que atreu ÍÍUOL? per. unes... Hi has

refjexiona^.en aixb, Uaniel ?

t i noi asnentí ar.b el cae, i en ei Lrau ailenci es ve tornar a
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sentir la pluja que eíipetc^ava contra elís vidres i les pedrés de fora.

- HÍ, hl he pennat.

- 1 que t'haa dit ?

- fio ho se", mosnen Snvh. . . Hen arribat a 3'aenrd ce no parlar-ne,de

tot aíxb.

- Veus ? - féu PÜ.1, trionfant i en t r i r t i t - . No ho n«pt£ con una muti_

lacio ? - :;1 noi can nva - . Ho he rolgut veure't per di r*te que renyis_

nín, no nílhíibaai ra'lnterpretin na ln ciento Ho he do prendre cap decioló

per tu.i-ero oi qiw p.;)uda, poder parlar amb aJ.gu V .

- ¡:í, s i . . . - va dir en **nniel una nioa vaca^^nt.

- Kts tu i nonÓB tu qui ha rie dec:;<;ír eegona el IRU cor.

- Jo 1'entino - féu el noj .

- 1 hi vola ser felig 1 fer-la felig perqufc X'estines - proseguí e l l T

1-1 E¡ un nentinent natural i honorable» i'ero ¿a una íe l ic i ta t que ha de

durar tota la vida» La pregunta que en a hen rie fer £s aquet-.ta : flns

on es^iot ser fell,; anb un estrany que/soni'easa la oeTa eetranyesa i

esta diepoñat a man teñir-la ? J)e natrinonia n'ní ha de no 1 tos m«nes,

J>ani.el, matrinonis d 'intereeeot;, de conveniencieHo.. fj.no alguna que

nones es proposan d/aseaciar una paasió baixao i'ero no 8Ón veritables

natrinonls enera que l 'esglésla, que no sempre pot penetrar els cora,

els hagi autoritzar i benelt en Tircut d'una nena d'abús de confianza

que 3e l i í'a. Tu no dous voler que si leu siguí d'anueBts...

- Ho, pare - va dir er. ^aniel com si íoaain al coníeusioneri,! deixa

la ci^garTCta al cendrer.scriae eaclaf ir-la.

- Coda día Tciem unlona c,ue en desi'anf oarite i nu±lers que a'ablen-

ten, ancaríi que no Gígui físieement, de la l i a r que han baaxit anb

illuaiác f"oltes vegndes no sabem por que(perb ei ho analitzcm nodrem

veure, oovint» qu« el Ü conjugueÍ" ara dcRavingute s 'han cieixat endur

per un miratgeo.. xotc dos reunien coatjioiona, qualitate, tots doa

neurien pogut ser íeligcs, pero anb una olera pe'r?onao M'an.ena, Da-

niel , eaps que vull dir ?

El noi, que havia unit lee nano entre el a genolls, va tornar a

moure el cap en eenyal d'asoentiiaent.

- Ka pensó que s í . . . ¿ero ella en té mo.Ltes, ce qualitate. áe honeet^

aincera, feinera. Potser só*c jo qui no en té tantea, líe Tendee en

sembla que ella én millor. lina persona... - vacil . la, va deaonllacar

un moment lea mana que s'alearen una tnica, coin dos-; ocella a punt

d'enprcndre el TOI - . Una perenne quo és capa^ d'oposar-Ba al neu an-

hient, cairebé ho ho de ser, de millor.

Eli redrega el cozt eobtot.

- Pero Unnicl ! Aix6 6a subversiu...
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Kl noi vn -teñir un sorcris fugac, con si valguéo fv^-ae perdonar.

- Vull d i r . . . DO fáci l , aer con tothora, raoasén '•'a A va» r.ia sjtree -

Ice nanr 11 van tornar a caure, ea vela que lluitava per expres^ar

quelcon que nai no a'havia dit amb paraules - . . . et B0Pteneno norias

et cal deixar—te anarf abandonar-te a1 correiit • . .

- No ée tan aenzill , Daniel.

- Hi paaeea desnporcebut - proseguí el noi, con ai no. 2 'hfigura iien-

t l t - . Anb un mínim de v i r t u t . . . no haa de fe.r cap, cap esfor?. Viua

en*T-e árnica, en un n6n araie... 1-erb quan vius en un aabi.-nt hoítil, di-

fei-^nt, on tothon et veu, et dist ingeix. . . - Alca el ro«tre i al coa

també va fer-se una rclca enreiii - - o Kecosrdo una cosa que deia el ee-

nyor^r i se t , quan ¿o trebai'aya ñ la f armqciao.. ueia c;ue í ;•; en len

eircunntancíeB adveraos que ea ceaost-a la qualitat c*e la ::ent \ que

elr- m̂B purs, ele mee bona, aenpra sfin aquella que ea troben erí nino-

r ia , a 1 'opcrid 6 . . . j-ntoer no ho deia ben té BÍXI, pero Ja a'enten.

•.jaan no tothnm ir ccn noaaltros cal que donem l'example perqué ee'na

res^ecti . S»npre m'ha oemblnt que tenia una nica de ra<5.

Arn fnu «11 qul encreus lea mano, pero yer sobre la taula, a

frec t̂ eX oondrer on oontinuava cremant la punta de la oifear-eta que

hi hs"iti Qeixat el noi.

-- EB varitaf, que és necessita un anici i oc coná per opotiar-ye a una

creenca i que raoi cap conunitat no ha desonvolupet míe le;' sevea vir-

tuts que quRn eo troba entre una najoria diíc-rnt» hcti Tirtutn prb-

piea d 'e i le , ín ciar, que no aón necessariamert lea «ue reooneixera,

ler autentique a, A tot arreu podan trober-ae perfiones oxcél. ients 1 no

a /c ô qul et negara, ruó la teva proneaa pot ser una d'elien, ^ero a-

ra a ñlla ja no la p^dera consicioear aula, aependa en aqueB^a diguem-

ne comuni^at dele creienta. ifom ŝ la poden veure en reüacifi a tu i a

aiuienta unitat superior que penPeu conntituir, la lamilla. * aixo

em referia quen et parlava d'unitat de prüpbaito J/eigua i el foc eora-

pleixen mi entona ú t i l s , totes dues cosep: non 'xcel.lenta rn la eeva

naturaleza i carácter, pery no len lligajen paa. iís HÍ.XO q\iv cal eon-

aiderar, -uaniel... r.l pj-oblem, suboioítí^x encara que ella aigui n i -

llor que tu. »a a di.r, encara aíifereuja - digué,pero aleshorea s'adoni

fie l 'error en que anava a oaure 1 tot ri'ana ee aeíití inebntide i una

mica traabnlüat pertiu^ al «apdavall podie no éener un erroí1.

z.n i>anír:l féu :

- ri'agreu^a ¥

- r>£ — aanentí, i. canvií* el runb do la Ŝ VÉI argüíaer.tficifi —. Si no en

tinguéa ca:., dn bona q na l i ta t, potser no haurij cnlgut quo parléoBÉm.

i-ero lnr té, en diuo tu, i jo ho he cíe creu;'í¡... no pncnjcnjluernar-



to prou que t'«naguin les debilitáis o tv les cíiBsicuij.n fina a i 'ex-

treía de íer- te- les pr^ndre per vir tuts ? L'amor mateix - va proaeguir-

anb una nica de precipi tado, cada cop mes incomode - , 3.'amor mate ix

^ct enganyar-noa. u no aer ni aixb, amor, ue vegadea ala eentinents

el a donen nona que no ela corre a ponen, n 'efuny cíe pos acesia f cíe doai-

n i , ia oonecÉjjiccíicia... mil ceses que paseen per an- r ' no ho eón...

¿n ^anieyel miravb una nica inconprenaiu, i no podia eatranyar-

BC'n perqué «¡11 no havia dit res del qu. voiia dir i ara divaguva»

'i'urna a la st¡vtt i ínia cíe penueraant amb una pregunta gairebé" sobtada

que coincidí anb una ra txa ia''n violenta de pluja, a la qual es barre Ja

al oo de ltíti Crinjjanaa que tocaven al tempe.

- yuina mona cié íamíiia coristituireu t Daniel ?

;:i noi ha ia dospla^at lXcugeraneni; ln mi •• aria cap al halcó, tan

Bübtat por ln fdria deln elemente i el toe d̂  ia efim âna con ;er la

preguntao

-bullía fanília ? - repetí .

- í;í - 4 gairt;bé es redre^a sobre 1 a catiira, eenee quí e'1 aeu ra'-Ti-

ti-ji-ii; tiuguée cap relacifi anb e) l.lump que r'abí'tín en lügun indret i

• ln rensonr. del qual antircn iierouüint cap a la IJunyania - . Una fami-

lia orií3tiana ?

- Bé. . . 6B olar - ¿ou Ja respo:-.^P una nica atabaJada.

jsll "va re(ir-.;i:nr—se ñnc.-im níe t compea el rostro en una exprésalo

putornnl i va explicar :

- Pir.b ar- hem pariat no:i6s de la voíitra fel jci tat perfonfil* Jo hi

c ec en que la gent han ele oer felinos, •"aniel, al aacordoci no és,

cora vülen pencar nolts dele nontres pnenice, un entat que t 'al lunyi

del m6n, perqué ¿F en aquénta te-ra qjie tenin la noatra BÍSBÍÓ i prop

d'untí' criatures que eón con son i son oom nosaltren.. . Vull que BÍ -

guifj felig perqué et trobia raía a r-rop de uéiu i>éu ée a tot arreu,

ptiro en 1'alegría ís on millor es monifpata, en aquesta elfgriíi que

nci/. ti 'un con t ente nent íntim >.. No d 'una conj 1 asnea en j.e .'apropies per-

Tcccions quo mei no ho non prou, obeorva#ho bá. . . x.1 contentament de

viure en pau amb elt; noe^res aembiants, d'haver reelxit la noatra v i -

da, de íer el bé, d'entinar-non i ^eser estímate. A tu, -«aniel, no

t'hí; Jo dir que l 'eoglésia no ée t r in ta , pernue no ni pot haver vero

trieteaa a l l i un ni na tanta eoperanta... Una esperanja ^ue con-5ric;a

ací, ara, en la vida de cada cr ia tura . . . Es lo tr ieteaa, el resenti-

ínent, el f re cas personal que entí ailunyen de 1P. ctivi::itst. i"er aixb

vul.* que sigues folie i hem parla t de la te va felicitato tero nu s 'a-

caba tot anb tu, •"nniel.

d noi mormola :
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- lio, ja ho c é . . .

- Unp familia vol rtir aixb : f i l i s - proseguí ell - , Cal esperar qme

ti; oír. tinguis0 Son ello i tu i ln te va dona que eonstituireu la faní-

liao .o I arn io et pregunto : aera una familia cristiana ¥ Ho n'hi ha

prou que tu ho s lguis . . . Hi ha? penaat en «IB teus f i l i a , «eniel, hi

hso ponasí prou ?

221 noi aoaln l'esgunrcí i loe nr.nr- tornaran a agitn^-ne ebanH rte

p(?uro-li entre els genolls.

- toe1...

- Kls inft.ru i re u i erifireu en 1 'ena en yanga i I 'exeiaple de la n<¡stra

asnta ciare, l 'paglésia ? Ho voldra, la trva nuller ? I , enca-a que

s'hi avingui... yuift exenplo eln pot donar a^b la stva conducta,

amb la aeve falta CÍO ore ene e a ? fia Ja na re qul e= t?oba n^a a prop

drlatfills, DaniPÍ, en ella a 'enniral en sorint, aobreiot durant la

Infancia, quan l'p\nina éc< verge i ob. rta a totee les influencies. I

quina influencia pot teñir damunt d'ells encara que acc^pti el ',eu

dret de fer-ne bonc cristiane ? Hi has pensat, en tot aixb ? - repetí.

- Bé.. . - féxx do nou en -"aniel - , Kot potaer no.

Se'l v ir torhat, nervios, i «11 va adonar-ae que per prjmera

Vegada en el CU"Í= rie 1 'entrevi sta 1 'havin colpit.

- Perqué tu vols fer-ne bonr ci-iotiatiñ, oi ?

Korâ s va mourf el cap, pero era sufieie.nt.

- -T'l? s — cort inub - t 'har de .̂ er tan cara i nía puf; la ÍBVR propia

pere-iona. -tn el br-n entes cue no \ac a cerupr en el r-Rtrinuiil una sa-

t i ufa crió purameüt egoiaxa. ubeeixes una l le i rie la naturaltsaa, pero

aoDi mén que natursleBa bruta, iíanítl. Per aixo poden entrevcure néu,

hl poden aspirar . . .

CalJa, en veur« que aníiva é dir nTiguns cosa i va esperar quan en

•ür.n^el torn?1 6 tancar la booa ab*mo ce dücidir-si.1.

- >otr,er no hi hnvi* volgut peneer...

Aesentí, unR Mica entondrit, i al to de la sova v«u oncara es

féu nés dolc qusn digné :

- Aquesta franquoaa t'honora, Daniel,.. Ko has de decidir res, ara,

en aquest monent - Bfc^i per tal d'alJeujar la tenr.ió que andevinava

en fl xioot —• i;e corda que en 3 hen vi 3 t pe .• canvj.ur inpressiona, per

reflexionar p egata.. .

- 3 Í . . .

- Ves i pa'-la'n amb el la . 3ou vosaltr;a, tota do3, que heu derribar

a un;: nmnaailuiraiiuS decioió.. .

I í:i ve -.itnc, reflexiona una eotoaa deapr'», qu-.-.n ja tornava ct'a-

corapanyar-lo ^ia porta, s6n ell.i dos que han do decidir anb sinceritai
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ucgona el dictamen de lj.ur eonacíenciño JJlls do. , independentnent

t-e la voluníat de l'jtssurapció» a la qual havia leytl. joc per unes no—

tivaciona né?> aitaa que no movien la donao No . ro inatrura<nt seu, en-

cara que e-ia ho pensaría al la parel ia , COK creía» revisava llura

pj ojcotes. Ho era de DÓu, con aeinpre»

jca posa a pregar.

I
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Joaep Tomell

Ja feia raolt de tempa que ha in deixat d'alegrnr-se que en Da- j

niel foo company edu. *rea anys de convivencia a la botigap darrera el

taulell» l'havien conven^ut que, a despit d'anar plegats des de Jóve-

n e s , mal no l'havia oonegut bé« 0 potser havia canviato u havien can-

vi í t tots dos. No ho sabia.

Ccrcava fets en el paasat que ¿justifiqueesin la visió que ara er

tenia, petites deslleialtato, traiciono, desavinencea, i nones trobava

ele fets normáis de qualsevol infancia, de qualsevol adolescencia^ ¡

l 'inevitable aíany competltiu, quan tots dos volten :aber mes que I1'al

treB o ser mé*r> f orta, o mes atrevits0 Üscorcol] ant bé la seva memoria

podia recordar aquell dia que va t irar-lo al riu quan es despuliaven

pero encara no havia tingut temps de treure's les calces que despee

va haver d'estendre sobre l'herba, on per sort van eixugar-se prou

perqué a oaBa la more no se m»6mrt"iáa n'adonés; la aeva mala fe quan,

ju^ant a flendi, una bala quedava sobre la ratl la dibuixadn en el

térra i s'entOBsudio que s'inclinava cap a fora ai l'havia de cobrar

ell i Binanmamii cap endins quan havia jugat l'adversari; aquella broma'

de mal gU3t que era haver-se embrutat a l'escala cíe can Tramunt i que

podia haver-li sortit molt malament quan en wanelet hi donH unes dnri-

vaoiona inespeades ; 1 'obstinado amb que solia inposarun el seu cri

teri fins i tot quan elo al t res , ell i en Joan, feien front oonú i el

vot de la mayoría hauria hagut de decidir senae diecusiona si ae n'a-

naven a espiar parelles prop del riu o raes va/ia escapar-se al cine;

o aquella vegada, poc abans d'ingreaí:ar tots dos a la n i l i , que va

fer-lo quedar malament acib les criadetes que els esperpven al camí de

la naaia TTova i després d'havcr-se refusat a acom;>anyar-lop tfit i h.a-

ver-a'hl comiromes la vigilia, es r:?pensa per esgueTar-.'i la festa»».

Hi havia ooltes coseteo. N'haurin pogut trobar mea si haguéa profun-

ditzato Tampoc el l no havia estat senpre perfecte, un dia que a'ha-

vien eníedat va mentir-li deliberadament qusn l i pregunta l'hora per-

qué fes tard i la Bcva padrina el renyés, un a l t n cop va telnfonar-

l i a la farmacia perqué portes a can HibÓ un8 nedioanente que no ha-

vien denr¡nat i que el posaren en una situació una mica violenta,, BB
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ce-rt que aixb fou el dia de"1 s innocente i tenia excusa...

iros sin, perb, quina f os sin el.- torts outus que a *havl en ríe retreu

re, el oapteniment d'en JJaniel a la botiga no havia estat mal de bon

corapany. ni arab ell ni anb elñ al tres dos dependents que hi havia.

i'eiitonencar, l i agrarieve de manar i , quan va inposar-se de la feina,

forc-a aviat, perqué de ruc no en tenia res, calla reconeixer-ho, trac-

tava ela altrea una nica con si fosnin els eeus subordinatso ílo cal

dir con feia anar cus aprenents. Tu, baixa'n aixb, tu, buaca'm ailb,

que t ' h i has adon i t ? M agrada a de fe?-se valdré, de fiaran fer-se

vcure, de creure's indispensable. Allb d'haver trebalJ.at tnnt de tempa

sol a la farmacia no 11 havia provat. De tant en tant, és ciar, rebla

alguna oarada, con aquell dia que demana ajan Manyes i

- Tu, a veure si en trobes un po-tyíle préssee de "La íruta"; ene; ra

n'hen de quedar.

- I per que no el busquer, tu ? - va conté?tar-li en Manyes.

- No fas res,oi T

- 1 tu ?

- Despatxo la nenyora - Indica la orienta que havia exigit aquella

determinada marca de préssee en conserva,

- Dones despatxa-laB No sóc el teu crlat - replica l ' a l t r e .

lotBer no n'hi havia per tant, perb en Manyíe ja estava empipat

d'altres vegades» Es veri tat ,d 'al tra bandaj que no hauria d'haver»ee

posét a discutir davant la cliente, com va dir- l i després en Tarrade-

lleB, 1'encarregat, el qual peí restant tenia r\ costum de posnr-se al

costotid'en ""aniel, cosa que no tenia res d'estrany, car el l aammiBa

s'hi mostravn nolt obsequios, un altre motiu que el feif antip?itic.

- Üeixi, deixi, que ja ho faré jo ! - deia.o bé - Que 11 tiembla, se-

nyor ^'arradelles, ai porto aque.tes caixes al nmgatxem t Ens quedara

mes eapai per les pastes de oopa.

üospría, el transport l'encarrecave a un deis aprenonts que el

dula a terme sota la seva alta direcció, pero ja havia tingut ooaoió

de manifestar el seu esperlt d'lniciatüva, una. qualltat que el aenyor

•J-'arradelles estimeva molt potser perqué el l no en tenia tanta com s ' i -

maginava.

Kra també molt deligent en assenyalar quan un producte s'havia

acabat i l'acceptació que tenia entre els cliente si es tf.ictava dAoa

d€lguna cosa nova <, lj'encarrecat era prou g""an per adonar-ea 'n 1 al dei

patx ja sabie n si les nercederies s'eéernltzaven o sortien de pressa^

pero no h4 feia res, el l ruednva bá, demostrava el seu Ínteres per la

oasBo

i^otser tot aixo era meo una qualitat que un defecte, pensava de
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vegader ellp pero posava en evidencia ele seus companys mes despreoou-

pats i que es limitaven a con;lir arcb Ilur deure, despatxar la olien-

tcla amb educació 1 la cara somrientj, i'er l 'ar t iole si obaervaven va-

ci l .aoiona, tornar els camris oense equivocnr-se, fer lea pesadas non-

rades quan eren d'artioles aferanel.,.

Temps enrera, l'havia advertlt lleiálment :

- Et fas nal veure, Daniel.

terp no havia servit cíe res, havia continuat amb eis seus proce-

dimente que, é"s oJar, no havien eacapat tampoc a l'ano, el eenyor Eu-

neu, el qurl se«blava tenir-ne un concepte mes que favorable^ O gia

que a tote don, amo i encarregat,se*la havia fioat a la butxaca.

Tot aixb, peí que a el l feia, no haurin paa tingut oap iraportan-

eia desmesurada, era un xicot scnse ambiciona i s'ho reooneixia0 KÍ

que el molestava mee era que darreranent semblava haver-ae fixat en

la Maria Garí 1 feia tot el que podia per aegar-li l'herba sota els

peus. terque a ell feia tempa que l i agraclava, la noiap i no ho havia

pas a«8f;ato Teniafla sort de cer-hi veí i ara, dea que ella trebailava

també a can Tuneu, al despatx, tenia sovint l'owasió d'acompanyar-la

en aortir de la feina i fina i tot al natí si encertaven a abandonar

oaaa a fta nateixa horaa irot i que no featejevenp semblava que en Da-

niel , que no ignorava del tot el seu interna per la xicotas hauria ha-

gut de respectar els 3cus drets, ¿'ero no ho feia. Lea ;ue havia renyit-

amb la noea de oal í*anof la feia objecte d*aB:;iduitats prou inequívo-

ques perqué ell te®6a quo alio pociiaraoabar en una rej.aci6 aeriosa. 1

ella» la bleda, ac^eptava les cevec atencióne anb gust !

un dia l i ' n mig parla :

- Ooraptr amb en -^aniel, Maria - va dir- l i mentre feien via cap al

carrer Alt, on vivien tota don.

- Que vols dir ? - s'estranya la noia.

- Veíg que bromegeu molt...

- I quin mal ¿s ?

- Ho sapa que feotejava amb la üosa ^aró ?

- i que 1 Som bone amics i prou8 Com anb tu.

rotaer aquell haurio enxat el moment d'insinuar-li que ell inten-

tava eeoer-hi alguna cooa mes que un bon amic,pero cada eop que l'oca-

ai6 es preoentava de deolarar-li ele seua aentinenta se l i feir. un nua

a la gorja que l í tallava les paraulea. l no pae perqu» foa m's tímid

que un altre o l i manquis experiencia. Ben mirat, en tenia mes que en

•Daniel» Pero era una rnwna d'experiencia que no servia amb la Maria ni

hauria servit anb ca£ altra noia honesta, car les que fins aleshoirea

havin freqtlentat, do dones, eron xicotes de oastuma l]eugera, con les
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nue eovintejaven la oasa de la Ventura, una casada jove i aejmr- cía del

marit que alguna vespres rebla la visita de leo ocves "amigues" que hi

coi^cidien arab "and.osM, amb el o quals paasaven a algún deln tres dor-

mitorie que tenia al pie, compres el de la meatreasa que no es feia

mammni&ihmBmmmamih eccrúpol de substituir les aitres noies, ai per atxar

en failava alguna.

La oosa ja feia tenps que duravas pero fino aleshcJe's no hi hsvia

hagut cap indisoreGi6p potaer perque a tothom Ii interes-ava de tan-

car el bee i 1'existencia d'aquella mena de nngoci tot just era cone-

guda per un parel/de dotzenes d'inicints que mlraven que no sort ís d'

un cercle de persones de confianga. üll ho havia aabut per en Companya

un altre deis dependenta de la casa, objecte de mes d'una broma, com

el nenyor íarradellee, per pnrt d'en ^.nyés que aolia dir :

- ^ira que eBtem ben poaats ! Amb dos presidenta de la General! >-,at a

la casa, un dia per forca rebrecu

La primera vegada que 11 ho sentí dir no ho va entendre, perque

ai be" el non de Companya l i era rfh«rnhmihWin relativamont familiar lgnora-

va aleshoree, eom 1'altre va explicnr-li, que a l ' ex i l i exigtia un go-

vern oatala 1 que el seu president es déla Terradellesa L'un 1 1'altre

pero, dependent i encarrecat, eren perfectanent apoiítios i no tenien'

cap reiació de parebtiu amb aquella "separatistea" que, segnns deien

a casa seva( tant de mal havien fet al país, una versió que <m "anyég

no hauria acceptat, car el l era una raice de la ceba, com sembla que 80

lia lirtmrwwnt̂  dir-se abans.

A en ômpanyn només l i interesraven el fútbol i ley xiootes0 j'Jra

dones natural que conegu6s 1'existencia d'aquelJa casa i quo acabes

per par:!ar-li'n i proposar-li que l 'hl acompanyéeD ^ra una mica car,

vint durets, pero tot era molt familiar i les noies no es feien estra-

nyea un oop lee coneixies b¿a **airebí toteí; trebal. aven en aitres

llooop fabriques i botigues, 1 ho feien percal de guanyar-se un sobre-

sou

p

sou.

A en -^aniel no l i n'havia di t nal res perque ja sabia oom era i ,

no sols no hauria acceptat, sino que hauria estat oapac de fer- l i un

seraáo ¿R ho havla vist aquella *̂ arda d'anys enrera, quan en lloc ÚXQ.

d'aprofitar les bonea disposioions d'aquell parell de criadetea les a-

vergonyí arab les oeves obsorvacioooo *"*ai no havia pasoat una estona

tan dolenta, ni leñ noiefl, probablement, i no volinque es repetís,

Tenia doñea una experiencia que al seu amic l i faitava, pero amb

la ^aria no podía servir-se'n* reí restant, a ella no la volia per

aixbo MéV, encara, des que s'hi intr res^ava ;}a no acudía tan sovint al

carrer deis umŝ i oar tot 1 no haver-.-i dit mai res uels Beus sentimen'
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l i semblava que amb la acva conducta l i íeia una ofenaa que el.1 a no

ec mereixia, serapre tan scnbosa, tan discreta. . . fío a di r> amb en Da-

niel no ho era pas tant; sovint, si f̂f̂ înw entrava al despatx 1 el

nenyor Tuneu i l ' a l t re 63crivent havien hagut de sort ir i ella era so-

la p ele vela riure i brome jar d'una manera quep?TÍ no feia mai. Un

cop, una mica molestot, mornolh :

- Sembla que et diverties molt, aquest natí , amb en ¿Jnnlel T

- üns has viat riure, pptser ?

- Ua ha vist tothom0 Ua han viat i u.u han sen t i t .

- M'explieavfl una cosa de la mili, d'una vedada que van denanar es-

crlvents i . . ,

- <,.. i ele van donar una escombra - aoabr. e l l .

- «*a veig que també t'ho ha contat.

- JTC-O .raasa a totes leo caaernes, aixo.

Aquella exits facila del seu anio el disgustaveno .ferb hi de-

via haver alguna cosa mes, ell també l i n'havin contat, i l i ' n conta-

va, de oose:. divertidas, i el.'.a no reia pao de la navexa muñera, fot-

ser no tenia 'anta grí-cia, ell« Que fen riure la

Julia, la noia amb qui solia anar quan aoudia a oaaa de la ^entura, no

volia dir res perqué la mosaa tenia la r la l la a flor de pell i era una

fleuma acabada sense m5s disposició que la de dir que sí sempre que ea

tractava de joca de Hit» Abana que en Companys la hi fea coneixer? no

6'ho pendava pas que n'exir.tissin de doñea com ella ! Ja l i ho havia i

dit el xlcot Í

- Es un floret !

No podia n,gar-oe. ' ins la Glbria, tan garrella, tenia un no sé

que que atreia. Potser els u l l - , profunde i viciosos0 A mésp de for-

ca en amunt» era la mea ben feta» Llaatimosament no tenia gaire bon

carácter» Per cert que un dia 1'havia fet envermellir sense proposar-

s'ho, aquella tarda que sor'.ia de can Llagostera quan elle dos s'adre-

gaven a la feina i el saluda»,

Ja havien fet uns paseos quan la "aria va pregunter-li :

- Amb aouesta et fas ?

- **£; coneo. fer qué ?

- .rer rea.

- tíi fos per res, no m'ho hauries preguntat - digué mentre per dina

es malela per aquella verme11or inoportuna que l i cremava les galtes

i que la noia hauria vist si l'hagués mirat.

- Le'n diuen cosen,-contenta»

- No ho sabia - barboteja ello

totser lee reunión:: en acuella casa, ae l i acudí, no eren un
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que algut
 e l s hornea sobretot, aoabes;iin per xerraro isa olar que no po—

dia pasnar res, el mateix f l l l de 1'alcalde hi aoudia segtons 11 havia

dit en Uompanys(per bé quíj ell no l 'h i havia vist maio N'hi aoudien

molts altree, que no havia vist; la Yentufca evitav^ tan oom podia que

els hornee ee trobessin, cosa que no aempre era flenzilla.

- No l'he viatn mai amb cap noi - afegf anb la intenciÓ de fer-la

cantar.

- Ja eap on trobar-los - feu el la , pero aquest fou ei dnrre>- conenta-

r i .
ünvia parlat denpectivanent, i d'una manera aemblnnt va reíerir-

se a ella la Gloria una quinee dios despréo quan en abséncia de la

Julia» que devia teñir la menstruaci6t va tancar—se anb la x̂  cota en

un deis tres dornitoris del correr délo Ums.

- Que poteer hi festeges,amb la iV1aria §arí ? - va preguntar-li qunn

ja es vestien.

També va ruboritzar-ae, aquect cop mes estúpidament t perejue no

s'havia d'avergonyir de rea.

- Son amics — contesta —o rer qub ho diua Y

- Aneu molt junts . . .

- Ja sape que vlvlm tots do 3 al nateix carrer.

Le noia ec va tonbar d'esqueha,

- Em vola cordar el aoatenidor ? - Ip raen'.re ell ho feia, afegí -

ômb¿ T.'han vista amb aquell oagrista, en Daniel Tallant.

- -^astida - rectifica ell automaticament.

- ^aetida, dones. Com sigui.

- íots trebal'em a la natcixa caer, ja ho sapa - digué.

ülla va a.ujar-ae una mica les Bines i torna a girar-ee.

-Per?) no els diunenges» üla han vint al cine.

ITo ho sábila i sentí que a la booa l i oreixia una tialiva amarga

que l i enganxava la llengua.

- Quan ?

- Aqueat diumenge paasato Kren... - Aleaho -̂es va riure - . ¿a veig

que t ' interessa !

Ni l'un ni l ' a l t re no hnvien dit rea, va pensar deapréa, quan,

ja fora de la casa, pogué pensar en aquella informado amb nés tran-

quil, l i to t mentre feia la vtlta per la banda de les eres i|ngmcúamw on

desembooava el carrer délo umso "aturalment que no en ten?en cap o-

bligaci6 t eren l l iures, pero recorda que arab la **aria havien pariat,

el dilllunaj de la pel.lícula, "Bue stop", tot ¿ust estrenada o a punt

d'estrenar a ""arcelona, no n'estava segur, ^tiuria estat natural que
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ella l i hacués dit que hi acudí ar.b en Daniclo i-er qub no ho havia

fet ? .Potfser el noi l i havia aconsellat que ho caldea i l i havia expli

cat la conversa que tempe enrera tingueren sobre ella', p.'eciaament un

diumenge, quan sortien de ñisca i ee n'anaven a la âmbü̂ a a fer una

mica de temps abans d'entrar al bar rompeya , on solien acabar el ma-

t i da#ant d'un vermut* Ara se n'avergonyia.

- No trobca que et poses maesa en evidencia, anb la Maria ? - l i pre-

gunta.

- En evidencia ? - ea va ccrprendre en Daniel - . Que faig ?

- Sempre l i vas darrer^... i

/.li~ahorea el seu amic va riure :

- Aixb tu ! Qui l'aoompanya matí, migdia i venpre ?

- Es diferent - replioa e l l .

- Ja|em dirás per que ! "Jotr: son companys, tota treballem a la matelxa

¡asa.

- Pero nosaltren son veíns i jo fa molt a ony a que la coneca iís dife-

rent - inciat í .

En Daniel va estar una estona eense contéatar» pero quan a -̂i—

baven prop de la üambleta va dir :

- r'agrada, oi ?

- Prou que ho saps •

- ^'1, és veritat - féu, pensativament -# No l i ho has dit mal ? - vol-

gué" saber aleshores»

- No, encara no.

Sabia dones positivament que la considerava ter r i tor i reservat

per així dir-ho i , a despit d'alxb, se l'havia emportada al oine.oo

Que a la botiga la conversa no havia conviat res Ja ho havia viat, i

l i havifl denngradat, porb no podía entrenyar-se'n maasaf alio Ja a'ha-

via oonvertit en un costura» Un oootum que no haurio hagíit d'adquirir,

perqué en -^aniel, enoara que es fes el pagesp sempre havia estat al

eorrent de toto ±>1 n'havla éarlat mís d'un cop,potser uno mica veloda-

ment» perb d'una manera prou explícita perqué no hi valguessin excu-

ces, Era un nal company, heua-ho ací.

i Jo un carel1ot, va dir-se. Deixava fer sense posa--hi remei,sen-

ee prendre cap mesuran Con ai l i faltesein oportunitata de parlar amb

la noia ! tn aquell monent va veure qur tot plegat era ridícul i men-

tre tombava cap al correr del raestre Uleguer, batejat així en honenat-

ge a un benefactor de la vila que hi havia viscut a primera de segle i

que era gairebé ningú ja no recordava qui era o que havia feti deci-

dí que no deixaria pasnar ni un dia més0 yualsevol diría que la noia

l i feia por ! Ln coneixia dea de petita, nenpre havien estat bons a-
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mics, no era una d'aquelles moeeee afeccionades a dona?' niquela bo i

que de vegadee tenia el genit una nica vlu8 . . A míe, sempre 11 havia

mostrat simpatía. Per que continuar pospoaant-ho,dones ?

Ks olar que la cosa havia de venir pele aeus paseos coraptats, no

n'hi havia prop que cada dia fessin plegats el camí tí'ariada i tofnada,

alio era fina a cert punt inposat per lea oiroumatanciep i , a nés, no

se l i havia pas de declarar en pie oarrer, entro el3 transeünta i el

trafio» Si en Uaniel l'havia aoonpanyada al cine, també ho pmihMnî y

podia fer e l l . KnVia que, moltes featea, la noia aortia amb els de ca-

sa seva, o anb la seva germana, mea jovenete, i una araiga que vlvia

mee aciunt, en una travessia del nateix carrer Alt, la Josefina, i pot-

eer aixb, raoionalitza, 1'havia privat de demana r - l i si es podien

veure; en ellfons, tenia que hagués de 'sortir anb J.a colla i . . . i» olar

que la ulorla no hevia dit si anaven solo o amb les al t res , i ara ja

era masaa tnrd per precuntar-li-hoa Tampoc no hó hauria fet, perb.

Totes aquellee devien xerrar molt i a el!, no l i agradava de pasfíar (Je

boca en boca0 Provarla.

ho va fer l'endena raa^eix. No va ser tan fácil con s'inaginava

qua n tonbava oap al oarrer del Mnntre Oleguer i per aixb ho posposa

fina al vespre, quan per poc se l i eacapa, car a darrera hora havien

hagut de fer un oarregament a la camioneta d'un délo ordinaria que pro-

velen oís ectablimenta deis poblea veíns i ella ja abendonava el des-

patx (Junn ell encara no s'havia tret la bata» tíe la llevb amb una es-

garrapada i sortí precipitadanent tot posant-se el gec.

- I de l 'abrlc que n'hae fet ? - va preguntnr-li ellaa

Se n'havia oblidat i l i calgué retroerdir a cercar-lo, pwrb ella

l'espera, de manera que no hi havia res de perefut.

Va oonengar a parlar-li d'en .Kidel Castro que aquelln dies, a la

f i , havia aconneguit de foragitar el president ""autista i els seus

cololaboíadors, un ansunpte ^uo saablava excitar-los molt i que a la

botiga ja e'hawvia diaoutit abundantment perqué en Daniel es mostrava

despectiu i deia que ja veurien en que acaboria tot plegato üla al-

t res , sense exdepciona, eren partidaria del barbut que una mica lies

de dos anya enrera havia desembarcar a Cuba anb vuitanta homes.

- Keuneix una lualitauj; rara - havia dit en ipianyés - , perqué d ' intel-

Ieotual3 que siguin homes d'acció se'n veuen poos.

La ^erisjern del mateix parer i el l , en aqaell nonent desintnrea-

sat del que pasrava tan lüuny, ana assentint fins que ja ftren a l'A-

vinguda de Tarragona, quen la conversa ana llanguint i lnc postí-ls

del cine Rialto facilitaven una obnervació :

- A veure que fan, diunenge...
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KS van aturar a mirar-Íes, pero ell gairebé no va veure res, per«t

que non'n pensava en con enfocar la pregunta, Quan tomaven a reprendr»

la marxa, féu : ^

- Hi aniráa ?

- No ho sé - contesta la noia - 0 Falta veure que fan al üalceran i

a l 'Albeniz...

Aleshores va preguhtar :

- No hi podría venir?-. I qu.nn ella el liambrega, afefíí - Vull dir

amb ttiu

- Ja saps que sempre vaig amb la neva gernana i la Josefina, ai no

venen els pares.

- Es pot íer una excepcifi - va animor-ae a despit d'aquell principi

de negativa o

Hila va riure, torna a Hambre gnr-lo,

- Que vola dir que no enQ velen prou ?

- No e"o aixb. . . - No sabia ben bé que dir -« M'agradnria.

- No s é" on ani rem, encara — 1' evadí elia o

- Quan ho abpigues..o

- ''i molt convé, no hi anem« No hi vaig pas cad;i diumenge o

Ell ana afluixent :

- Ja m'ho d i rás . . .

Se aentia una mioa ferito l'otí'cr a en jjaniel no l i havia posat

tanto obatacles. I per que continuava sense dir-ti-ho, que haYien sor-

t i t plegats ? 1, BÍ havien de tornar a oortirB també semblava logic

que l i ho oonfeesés, al capdavall no podia ignorar que acabarla per

aasabentar-se'n0 A Riudelles, tard o d'hora, tot ae sabia, sobretot

nuan es tractr.vn de questlonc de festelg o d'embolios sentitnentalee

Abane, ni l i hauria calgut que l i ho diguessln eln a l t res , perqué ele

diunenges so l en pasar-Ios tota tren plegato, e l l , en Joan Dura i en

•^anielfperb després de la mili tot havia oanviat íorca, en Aira ara

festejava amb unn noia de Reuc i a en Jteniel també l'havien al?unyat

una mica les seves relacions amb la Hosa, coaa que feia que e l l pasááe

les festes amb en Companys i amb l'-Bsteve petit que ara treballava a

la serradora. Dea que havia renyir amb la de cal *ano, en "^aniel tor-

nava B aconpanyar-los,pero una mioa irregularmeAt, car molt diumenges

aa ' l s pa^ssava a oaoa, amb la sova padrina que ara e'haYia quednt

sola perqué, la -fina era a "arcelona a estudiar d'infermera. Tot era

molt diferent de quan eren mes Joves.

£l diumenge aegttent, perb, van sortir junts, de manera que enca-

ra que havia fracassat prop de la Maria tingié el consol de saber

que en -%niel tampoc no s'hi vela, se l i acudí que tot plegat podia
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haver eatat un atzar, potser van trobar-se al cine i es van asseure

de oostat, explicaoifi d'altra banda poc convincent tota vegada que en

•"aniel, sol, al cine no ni hauria anat« Más possiblí1 era que la Gloria

l i hagués raentit per una raá o a l t ra .

Se'n mig acaba de convencer quan, inesperoclanent, el dljous de

1'altra setmara, la "aria oomenga a parlar-li de les ganeo que xenía

de veure "Ty y Yo", una repooicio que donaven al "alceran i a la qual

poteer no podría ar.aistir perqué la Joaefina i la seva familia eeta-

ven invitato a unes nooeB 1 la eeva germana era al H i t anb ia paasa»

- Em sabrá greu deixar-me-la perdre - digué*.

.rell va veure que/el cel s'obrie al oeu davant nense que hagués ha-

gut de fer cap eaforg.

- T*hi pu^ acompanyar, ei vola,

- Pero tu j a vas ainb elo teu? amics - ob^eota, ellaD

- I que hi fa ? L'altre dia 3a valg dir-te de sort ir plegats, una

featao Te'n récordes ?

- í , ai; ía Veritat - £é\i ella com si tot Just ae l i acabía d'acu-

dir — • ÍM penr-ava que no ho deles aeriosanent...

Semblava una mica nerviosa, pero JE feia un parell tie diea qu»

tenia un capteniment mis aviot estrany, l'havia evitat des vespres

seguits, cooa que l i ero fácil perqué, sovint al despatx es quedaven

fina que la botiga ja era tanoada, i la tarda abana havia tingut une

conciliabums misterioeos, l i semblajra a el l f anb en -^aniel, al qual

seguí al raaget^zem una vegada 1 crida una altra al despatx quan sorti

el senyor Tuneu, Tothom ho havia renarcat i en *Áatoyés fine va dir :

- A veure ei oaldra que as vigilen, a vosaltren dos.. .

Kn Daniel no replica ni sonrigué. xanbé semblava amoinat, h l l ,

en aquell moment se sentí ferotgement engelosit, pero s'oblida de tot

quon la noia 11 serví la r.ortida de diunenge en safatao Ja gairebé no

l i impprta 'iue el divendree al Tespre tota don tornesr.in a riure al

despntx on en -"aniel entra anb l'excuaa d'uns albarcnso Sempre en tro-

bava alguna, d'excusa.

El disrabte * perb, el món s 'esf ondrao -̂ i ho va air a nigdia :

- Km semblo qun no podre venir, deno»

- Ver qu§ ? - va aobresalfiar-»e e l l .

- La meva germana^ -̂ eta mfs malament i n'hauré de quedar.

- I la teva mere ? Ho pot quedar-De ella ? - féu egoistament.

- Ja s'hi paena tota la setnana, a caseio KS natural qu»5 si ella i el

pare volen oortir una eatona...

No podin ins is t i r i se n'adoníu

- ai que ¿s ll^stima»
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- Un altre día - va dir ella -. rotser un altre diumenge.

- El diumenge vinent ?

- Ja t'ho diré.

No hau^ia hagut d'acontentnr-ae anb una promesa tan vaga, pero va

teñir por de fer-ao peasto Mes lamenta, perb, aquella d<licadeaa seva

quan, el dillune, va saber per la raateixa "aria que, al capdavall, no

a'haVia deixat perdre la peloÜlcula.

- I la teva germana, dones ?

- HB trobava mea bé" i a l 'nltim vara decidir oortir .

no ho acabava do veure ciar i la cosa el perturbo xant que al

veapre aoudl a oasa de la ''entura, on no havia fioat ele ¡>eus des del

dia d'aquella converán anb la Glbria» Avui la noia no hi era, i la

«Julia tarnpoo, pero la raestressa va presentar-li 1'Alina, una al t ra xioo

ta que devia haver-ae incorporat feia poo al ramat i que e l l ;)a conei-

xia de vi ata perqué, era d i en t a de la botiga tot i que vivia en un

poblet vef» A Rludellea nomís hi troballava.

Va resultar sor una noia agradable i forya oonsentidora, amb un

esperit d'iniciativa que leo oltrco 3enblaven no teñir , perqué desprSs

va d i r - l i :

- >'í vola que ens veían altroo vegp.dea, no en^cal venir aquí.

-Uni(i doñea ? - féu e l l .

- A fora, OH vulguis0 Kns poden trobar.

- Ko eé . . . - féu e l l .

- I no et cobraré tanto Vuitanta pestu'tes*

jfill va estranyar~se :

- *er que, aixb ? - 1 afegí amb una deoiaio", anb una naturalitat

que prou hauria vtlgut teñir en parlar amb le "nria - T'he caigut de

oaprioi, potadr ?

- üo - l i explica la noia - s Aquesta dona 63 una lladra. aapa quant

ee'm queda, ca<ía ve^nda ? ^unranta pes:".etes.
tL&± no havia sabut roo duln convenís que hi havja entre/íes noies

i la ^enturas perb no ae'n va aoütprendre» lira ciar que no ho feia per

amor a l ' a r t .

- Bé s'ha de guanyar la vida»

- Pero entre poc i masea i La feina la feig jo0 r;m sembla que no hi

vinciré gaire tempa... xu, si un djia en tena ganes i pasao per la bo-

tiga, m'hojdius i t 'esperaré en algún l loc .

- Pels campe ?

- í e r qû  no Y Es mís bonic i tot» j'.'n una clapa d'herba, sota el3

orbresp o entre el senbrat quan ép raen orescut.. .

Amb la *aria seria bonic, va pensar aleahoresa Perqué a l l í , a
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l 'a i re H Í U T , no se~ia nhrdid com entre quatre parets llogades,

- un en una pallissa - proseguí la noia - 0 Hi ha mil lióos.

bí, hl eren» ai un día featejava amb la ^ r i a i decidien casar-

aep poteer ho podrien fer en un d'aquesta indretB... «o se l i havia a-

oudit nal, Perqué, encara que ell la **nria no la voiia per allb, alio

forraasa itambé' par^jt de les exigenclea de la sene anor. 1 era mes bella

quo toteB plegaden, que la Glbria, la Julia» la mateixa ventura que

tenia un eos tan rodonet i una pell tan f ina. . .

•l''endenh, en tornar-la a veure, s'avergonyi una nica d'haver pen-

nat en olla, difiíaiBBainmfliarida&anjfaputi d'haver-B'hi deleotat en aquella casa

on toteo les relaciona emn norcenaries, pero no va teñir gaire lleu-

re d'entretenir-s*hi t perqué a migdis la "aria l i va dir :

-Ah, no sapa ^ue me'n vnig ?

no la va entendre i la nova pregunta no fou pao ^etbrica i

- Con, quo te 'n vao ?

- -JÍ, que deixo can i'uneu.

lis va aturar» con fulninat.

- Ploguee de trebaliar ?

- No, entrará a 1'agencia, al l'ioo ^uc tenia la germana d'en Ufinielo

- Pero ja hi ha una altra noia. . .

- Provieionalmont.

- Ja ho sai-, el aenyor Tuneu ?

- Li ho vaig úír ahiro I tampoc no ne'n vai^ ^ ñ seguida, encara em

quadarí tres aet;.ianes, fins a final de mía.

Í:11 halbuccja t

- Ja no en?: vsu:"em tant, dones...

- Ho.

- .pero per qufc ? - va preguntar aleshores - . yue no estaven contenta?

- Guanya rí una mi ca mee i ein que da nás a p rop de ca aa •

Aquesta darrera rao era ridicula, a üiudelles no hi havla distan-

oiee prou grana perqué aixb 3us*if3-:iu^3 Oap cenvi de col.looaoió, oora

no fos que treballésniu a can. ííerpia» que quedava una nica sepa'atj

pero no l i ho féu remarcar i , on canvi» comenth :

- •-'i que ha eotat una cosa sobtada...

- Sí, une mica - ooncedí ella, senae explicar-se=,

L'añina l i havia caigut ais peuoo Ss olar quf oontinuarien «mhud

samaaiitunKBubiidia 63sont veíno, i la veuria de tant en tant, ooincidirici

algún oop en aor i r de caca, pero ;}a no aeria el mateix.

Aquell Teapre decidí quo l i calin posar les cartee sobre la íau-

la» Ja ho havia a^ornát prou. Tenia vint- i-s is anys» ella vint-i-un»

a oasa seva estava eegur que hi vindrien bé8 aempre havien sontingut
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unes correcteo relaciona de vcinatge amb ela toerí( no hi havia proble-

ma de pis el deoidien cesar-se tota vegada que la caaa on vivifn era

grano.. Jodien festejar sis meaos, tempe de fer ela preparatius.

irlns al cap de tren dies, perb, el divemires, no s 'atreví a fer

un va-i-tót Va ser al voopre, deaprós d'empaaaar-ae molta saliva ao-

brera 1 quan Ja oren a la carretera de Tarragona, no lluny de casa,

que va d i r - l i , potaer una nica masoa solennement ;

- T'he de parlar, Mario o /

ülla va riuE-e.

- Que no ho fas ? Es a dir, no, -cena un día molt a a l l a t . . .

Jira cert f havia pronunciat, ben poques paraules fina aleehorea,

preocupat com eatavao A e l l mateix l i aembJavn mentida haver-lafconegu-

da^sracticarirnt de sorapre i sentir-se tan oohibit en la seva presencia,

tío ae'n sentía pas gena anb les noies que vela al pia árp.a Ventura.e.

He fuña energloament l'evooa ci6.

- Ho així - féu - . Tarapoo no podríen sor t i r , aquest d^unenge ?

Ella aoala la mirona,,

- No ho aé t Jofiep.

- J'er que si no . . . - calla^ i t o t segu.it afegí - Per que no fem un

tomb ?

- Ara ?

- ai.
KIIP Tacil . la.

- On aniríen T

- Anem fins al Ptía^eig de '"aix i fen la volta.

- Ks molt t a rd . . .

A la f l , perb, VB ac^edir-hi i aleahorps retrooediren cap a la

Ramblota i , peí cotitat de la fassina, van baixar cap al n u , tota doe

oallats , pej-qu^ el l runiava lee paraules que d r i a .

i"el paer.eifí, en reali tat un tros de carretera una mica enfangat

de la pluja que haviacaigut dori die3 enrera, venien tres carros aenee

llura, pageeos que retiravon deis cempst i van deixar-loe pasear abana

oe trnveacar cap al parapet des d'on es dis^ingia un f i l d'aigua que

aolaria el fons del »*I»MB—WI riu entre una densa tenebra de veggtacione

Doo vaileto van sort i r erea pata d'un oarrer lateral i el primer gaire-

té es preoipitt contra un d i b oorroo i espanta 1'anímalo Kl pages re-

negeva.

- Que m'hevies de dir ? - pregunta la María quan Ja eren prop del

oarrer de les ;aireB que en aquell indret s'estrenyia, mig barrat per

un magetzem d'alffilo.

Kll va fer rodolar una pedro anb ela peus, evita un to l l i bal-
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bucejk :

- Jo... jo nai no t'he tingut ben bé" con una velna, o una amigaoo.

SEpB ?

Pero la noia no va ajudar-lo; desprís d'haver fet la pregunta ha-

via tornat a acalar ela ulle i esperava.

- Vull dir que ja fa tempe... no d 'ara . . . 3a ^ a tempe que he peneat

que tu i j o . . . ¿a m'entena.

LÍI nirnva anslosnnent, espiant un nenyal, una indicaciÓ. Ella mor;

molfc Í

- No ho né. . . - i va desnentir-ee +,ot seguit en dir - ju nones pur

ser una amiga ver tu, joeep.

A olí les páranles en l i precipitaren ais 1 avís i,aquént oop

scnae reflexionar, exclana :

- Pero jo t 'es t ino «. . .

La ^aria va alear el bract Ü tapa ln boca an.b la na.

- No ho diguis. . . rio vulguía.. .

- f.B ver i ta t , Maria ! - féu e l l entre ela seur, ai te que aleshores lian

abandonar-lo.

- Micara que ho aiRUi, Jo també t 'est ino mult, donep, cura s'estir¡a un

as i c . . .

- No en tinc prou.

Ara que ho havia di t , are que la paraula olau havia estot pronun-

ciada, gairebé" con una raenri d'exabrupte, totos lee inhibicione l 'ha-

vien ab-:ndonat i , ai bé estava tot vermell i ae oentia la oara que l i

cremava, podia expresr.ar-ce amb naturali tnt .

- Jo era vull casar anb tu, «aria.

- No, ara t 'ho sembla, Kts un bon noi - feu ei'.a una mica inconpe-

qüenta^nt - , pero no pot ser.

í.11 cerca un pal.2i1.atiu, nornola t

- -"staB una mica aoppreaa» no doviea esperar.. . - rerb sabia <;ue noe

que ea mentía flcliberadnment - o Mi ha alg /̂ú a l t re ? - féu aleshores.

- Tío,. .ningó.

- fer que, donen ?

- Jo no t 'eetino d'squeeta manera, Joaep.

- Si hi penseaais.... - digué fcll lamontablement - . Anb el íemps...

yui cap s i . . .

- Kot Josep - torna e l la .

iJe eobte cemblovís fer molt de frec! i va adonar-ae que "tremolavao

A la boca tenía una mena de pasta eatranya que l i escanyavs la veu.

- No puc teñir cap esperance ? . . .

Klla no devln atrevir-se a renatar-lo, 3a que contesta, ai be"
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ecnse convenciment :

- NO ho sé - i despr6e d'unp pausa aolarí - Si tot é& con a ra . . .

Uom ara, dovia tfoler dir si en Daniel no ea fei> enrera,perque en

aquell moment ja defcien haver conengat a festejar, era maesa oasual

que ee' ls veiéa plegats ja ár.s de l'endema d'abandonar ella cnn l'uneu,

el dar^er dia del mes. Durant aqueiles dues setmanes i raltja que enoa-

ra continua al despatx de la botiga, el l va veure-la molt poc fora de

l'entnblinent, totn dos p'evitoven una mica, ja cooprenia que calia

que pensé"? algún tampB abana que tórnesein a oentir-ae naturáis l'un

en presencia de l ' a l t r e . i>er aixb, quan a partir de l'endena va adonar

se que elle plegava raolt puntual i que en canvi, al raítí i a migdia,

entrevi, emb una minuto de retare! per no ooincidir amb el l en deixar

caas, no sois no fé"u reo per perseguír-laf sino" que gairebí 11 agrai

que 11 eHtelvió'e unes entrevietec penoaco» Míe enclavant earla dife-

rent, en podrien parler anb mis serenltet i potse^ al capdavall...

¿Ta com si haguíe oblidat que el" a ae n'havia d'aíier i galrebé

va teñir una sorpresa quan, ol dar-er cíia del mee, la noia s'aooniada

de tote i fina ele dona la me con si rnarxés mol t lluny. i'ero ni al«e-

boren no va considerar-la totalment rerduda, al cap i a la í i continua_

ven ef?Eient velna, mee d'un cop ea trobarien :• tindritn ocasió ue par-

lar .

Va esldro que l i digueeeln que 1'ha vi en viata amb en i'í.niel per-

qué les seves esperances es fonguesrir del tot i comprenguáa la ^agaii

jugada que l i bavien fet» i'otseí1 havien obrat amb nés delicadesa que

no oreia i aquect era el motiu que la noia, sena dubte en connivencia

amb en -"aniel, i qui sap si per oonnell d ' e l i , naguas de laca t can Tu-

neu. yero aixb no excusava la porcada de que hsvia estut víctima ni

feia menyo coent la duplicitat del seu amic, la de la cia:eixa noia

que aquell veepre, al passeig de ^aix, podía haver-li eet?t franca tn

lloc de negnr-11 que ni havia algu a l t r e .

fio l i no va voler retreure, per^b. Amb en Daniel, sn canvi, no

p^gué cal]aro

- Dlu que sur*B anb la Haría, ara V - va prejuntar-li una tarda que

tote dos eren al nagataem remenant caixea.

L'altre no ho negn; no podín.

- Sí - té\x -o T'ho volic dlr.

- yuan ? -opntesta, sarcastic - . uqfcop cacat i afi lat ?

y,n JJaniel va somriure, alga lo mh cap a la aova as; atlla0

- No t'ho prsnguis a i x l . . .

Va fer un gect inpacient per tal cío defu^ir el contacte que Ja

no era amical.
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- Con vola que n'fro prengui, dones ? Voló que et f e l i a i t i , potser ?

^ai no hauria eaperot que t u . . .

- Al cap i a la f i , tu i ella nomís ísreu araice - el va lnterrompre en

jjaniel.

- Ja seps que no, que ¿o senpre havi a tingut intenciona. . .

- I quina cul;r tonin que foasls tan indecís ? ai tant t'haguíñ in te -

reeaat- . .

- Donen m'intrres ave: ! Uo havies tíe diotar-me tu el moaent i l 'ooa-

ai.6 ! . . . La p-"ova 'jue rabies que no prooedieíi bé"ff ^s que en 1-íoo de

vrni"^ a parlar-nc anb franqueas l 'hao enrfidnaa d'anagat.

>Jn uanáel endurí l ' express i í .

- f.p, un nonrnt, JoSeío ÍIo he enredat ningus m'hi vull oasar i » . .

- També et volles cacr.r amb la Hoaa de cal Kano,oi ? - ataca e l l -»

Pero to n'hes censat abans© Desprffl que hi deus haver fet el que has

volguto..

- ííi una pa raula nSs t Josep í

Ell ñ'obctins :

- Totes les que vulgui ! Molt nyeu-nyeu i niolt «ombregar, i,u,pero ets

molt pitjoi* que d'altivso Pota fer sermona e l . . .

- Et c!ic que calila ! lío cabria greu pegar un anic s . .

- Quin amíc ? Amic de wercía ! - i va eacopir cap a térra, senae pun-

teria, perqué el gargall es queda pefljüt en un angle Ce la caixa - .

Mía val no tenir-ne, d'amicc d'aquc3tti ! Sapñ que et dic ? Que tu i

Jo jn hen acabat !

No h4 havla decidit per er.davantf no havia deoidit res, pero ales-

horea va conprendrs que aquel1 era el gest que s'impouava. Per tal de

fer-ln raes irreparable ( aquell nateix reepre, abans cié plagar, diguá

a l'enoarregnt que oerquío a-gá altre perqué, en acabnr-ae el mes, se

n'aneva» I aleshoraa, enoara rabiía, t'adreca al pie de la "enture»



Garmeta

Con paasa el tempe ! penna. hi serabla que tot Just fa don di^e

que eren unes criatureB, que fou con qui diu ahir que ve reeollir en

Frénense a ca; e seva raentre en floren? i la seve dona ea quedaven anb

el petit -veniel, i mira, ara jp efin totp dos cásate í I no ís tar.poc

tan llunya el dia que totes duest ella i la yuineta, eremin^s noies

solteree. . . bé, ella oncsra ho és. Una noia no ben bé, pero soltera oí

Fugag&ent, re pasnada, evoca aquel! amor preterit , l 'unic ce la seva

vida» 3i éa que ho fou, p¡ rijue al capdavai:1 tot plegat potser va redui:

se a una enganyifa dele uentits. Ara, desprée de tanfia enys. Ja l i eos*

to fina i tot de vecorüar la aeva cara» iret i debatut, no:.éa van veu-

re'a durent deu diea, dea d'aieshores que el va coneixer» 1 enden&

d'arribar del front amb permís, fina que ae'n va haver i" tornar a la

seva unitat d 'ar t i l ier ia . Despré. va cscriui-e-ii duee cartcs, i tot ae-

guit va fer-se el eiiünci. ül devlen nainr, naturalment» Tan pie de vi-

da, tan coufiat !

- ofic déla qul tornen, jo ! - havia dit , con tant^ altrea.

No va tornar i ella «'ha anat fent vella. No lamenta rea, perb;

va ser be11, eaplendid i tot i , deaprés, la aolteria no l i ha perat

gairebé maio rotser perqué ben aviat va teñir alio que tota dona desit*

ja, un f i l l . ho era aeu, no ís aeu, parlt anb dolor, engendrat anb

plaer, pero l i ha donat la nateixa feina, elr matei^oa raald-cnpa, iden-

t i ¡ues satiefacciona i la mena d'amor que B'espera d'un f i l l , N'ha fet

un honie Qe bé, amb carrera, l 'ha vist casat i potear encftrp tindra

ocosifi de Ví-ire com c la seustills ce ' i enfilen a lacalda, quan CP de-

cideixin a tenir-neo ^s en l'unica cosa que no ele acaba de comi-rendre.

Li sembla que ab;:ns lee parelloíi de cásate Jover. no ho er<?, alxí, tan

previsora. J&1R fi l ia venien qunn venien, no els pian'-javen.

- ye primer ens hem d'obrir eami - va dir un dia en l'rRncesc.

Ara Ja se l 'esta obrfcnt, se l'eatan obritot, perqué trebal'en tota

dos» ra tree anya que van instal . lar el bufet, un any que teñen oaea

propia i ootxe» 'i'ot ha anat forca de preeaa» Jío ^s que l i entranyi, en

Frano se ís un xicot l lest i 1« Rita n ea queda par- enrera. Han hagut

f'e poaar-hí el coll, de treballe.r forga, perg es pot dir que Ja se
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n'han aort i t , teñen mes feina j.ue no voldrien, en Franc^sc ha hagut

de deixar la seva clientela de üan Vicena, ou anava un , arell ue vega-

de» a la setmana mentre la Mita es quedavap1 despatx ae ^arcelona. no

podio acudir a tot .

A ella tot aixb xl vé una nica gran, encera no s'ha ave:iat al pls

nou, felá maesa anys que vivia al carrer de Manyólos que va deixar una

mica anb re canea* 'jambé l i f si a una mica cu ata anunt plegar cíe modista

deepréti de trenta anya de teñir cooidor.

- rerb carme-a, quinos ^nee efe treure'e elo ulla ! :;i n'hauries d'vu-

tar candada 1 - l i áeia en i':.auccnct i la seva muller insistia ¡

- xé raí , ar¡; ja no ho necea, itea - . I bromejant - yue no l'hna apa-

nat prou, aquaot ?

Una buna noia, no hi ha tlubtee Perqué d'altree no l'hnurien vol-

guda a oeaa seva, al capdavali ella venia a ser con la sogra, i Ja ae

sap quo les oügrte n6u aviat í'an nosa,, Pero ella té una bondat que no

exclou la intel.ligencia, una bondat que preciaanent ar'ela «n la in-

tel.llgenoia. Gonfiava que la rauller d'en iJaniel '.arabé" íoc una mica

aixío En oonjunt l i havia íet bona inpre«:;i6 i semblava verament ene-

morado del oeu narit . 2a cort que si no ho eata a ara. .o Acadaven de

tornar del vintge ne noces que hdvien fet a ' a r i a , on negonn en l>aniel

va dir :

- Ena hem anst n rebentar el 3 dinnra que ens haî Ca oostat ae moblar

el pía.

Perqué es quedaven a viure amb la ge mana d'en •i'lorengo Sort en

duuria teñir d 'eljs, aquella, '.ambé", perqué la f i l ia ¡a no se 'n mouria

ác Barcelona, ara que havia entrat a la clínica del doctor Varrftle,

l'eopecialista en cirurgia ca^dio-vnaxular s i havia retingut bé el norn

que va dir- l i ahir, quan van reunir-so tota a diñar, elf nuvis, en

íranc^ac i la seva muller, on ^loreng, la J'ina i el la.

Jin íranceoc volia quo la parella s'ho^ ntgéa a casa durarit a-

quells tr^a o quatre dioo que penoavftn pasnar a Jíarceionae pero la Hi-

ta l i féu veure que elo caseto ae nou prsfereixen una nica mes d'inde-

pondoncia i que a6a va la qua ela deix^s insta . .lar en aquei.1 hotel

dtíl carrer de ¿ant rau que van dir .

- En aqüestes circunstancies la família mes aviat estorba! - rlgué„

ül, era una noia molt comprenaiva i al meteiz temps segura d'elle

matcixBo Aixo a ella Ja l i agradava, sobretox perqué aqueü.ta aegure-

tat era d'una l l e i quo no la feia interferir en 1F;S activitats i de-

oiBions délo altrea. Ho as posava dones en el gove-n de la casa que

l i havia confiat. De primer la cosa era natu-al, al cap i a la fi

van Í 3 e r elle que van anar a inatal.Iar-aa» que a"acolliren a caea
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o,:va, pero tot podia haver canvint en pascar al pis nou que ara o empa-

ven al carrer de Fosaeiló1, tocant el passeig de Sant Joan* Una altra

haurif aprofiti'.t l 'ocasió de mestrejar, con ben mi • at era el aeu dret

si es coneiderava iraparcielment0 Pero ja l i no va dir :

- De la casa te n'ocupes tu; jo, per aqüestes coses no serveixo.

Hauria servit , si h agüé* o volgut» i algún dle tindria ocaeló de

demostrar-ho, n'eetava r.egurc, pero també tlevia comprendre que ella

sense fer res no s 'ni podir: pntnr i que prou concedía deixant la f ri—

nn de modista.

- 'x'u diopoaa, í to t ei que facia eet TE ben fot - l i digué nncara.

•̂ 1 agradíiva igua^Iront, l'afalagava fins i tot, que la traotís de

tuo uníi e l t ra no a'hi hauria avlngut tot i veure que ajueBt era el trac-

te que l i donnva on Frencc8c,pero ella senpre ho havie fet amb natura-

l i t a t i , deo ü; le priñera vecí:da( alio crea entre eliea una nenr: d'ín

tinití i t i a entesa que la hi acaba ríe fer sinpatiwa. L'única cosa qui-

la mole;;tí¡va dña mica d'ella era que fos tan desordenado en les sevee

coeeo» Tíínten un indret, un cove l lerg, de vínet, on tíeixar la roba

que es tralen9 pero un nal costura lnvctcret la feia eb&nüonar lee pe-

ces brutee en qualsevol l loc, Quan es canvieven, a tot ñrreu trobava

roba» El raateiz paoseva ar,b en íranct'-ac que nai no ha^-ia eexat tan po-

l i t con ella hauria volgut 1 que »ra, sota la influencia de la seva

n\x leri ho era menys que mal. üs ciar que eren coses sense Importancia

i aquel11 arreplec mis aviat la distreia0 D'una manera o altra havia de

pascar l e ; hores, rer aixb no navio volgut cpp criada i ben just s i

tolerava que dues vegedes a la notmnna vingu^fi aquel a dona, la Homuar

da, que l i feia les felnes groases* 1 no tan groases, tampoc, pemué

emb la rasquiña ae rentar que havien con;rat darrernment s 'enl iest ia de

presna i amb comoditato ^strva convencuda que la 'Romualcia l i donava

m6s l'eina que no l i hauria donat rentar, pero ai a el ls cls feia la

il.luE'ió que l i estalviaven eeforcos...

- -^'finic drfeate teu ñt que ete na&r.a trfba. ladora ! - l i navin dit

un día la Kita, r ient .

r íns a cert punt tenien un conc;epte dife ent ce l e . co;es t 1 era

lbgic, car luuuaBiimB la noia procedía d'una familia rica on eempre hi

havia hagut serve i mentre que ella eenpre s'ho havia hagut de fer

tot , com la seva ciare, nlce i pobres. i>e primer, quan en rranceec l i

diguí que feate java amb la f i l ia d'un industrial , va negultejar-ee una

mica, ja oabia que senso ra6, car sí l i hovia donat una carrera no

era pao perqué ee caaes amb una trebaij_adora ce fabrica o amb una de-

pendenta dR corntre, pero fp ¡lar que tanpoc no hauria esperat que a

casa de la seva eocol ida fostiln tan rics i amb tent? fumso rerque en
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tenien, la prova que fina ara, darre/T.nont, quan en P-ance; c i olla ha

vien triomfat, no a'havicn roetabl-ert uncí; relaciona practicament va-

lladea a part ir de les ñocos.

- san una burgesos, uns burgesos indecente ! - feir. la noia.

Kn les íievcs opinión^ era neo aviat extremada, com el ma*Qix i'rari

oeBCf cada cop m ŝ disconforme anb la mentali^at del paÍ3, ben rtihrftwtnnn

diferent en aixb dal seu germa i , fina on havia pogut veure, de la na-

teixa «arla, tota dos mol t conservadora com va di'1 el noi durant „•!

diñar, qunn en ^aniíjl, anb tota la innocencia del non, els aerví e l

di.Bcur..':t de ln pau i ^e l 'ordre, I la acva rauiler havia ai'egit :

- I to el quu s'ha fot per alo obrerr durant aquast anys ? ui fins

la precien de i'ora es veu que re con eix que eatem entra els _)alao¡? méñ

avf.incatn.

Kn Pranoesc, que ele hnnrin pogut dúinar tota mana ele dftdea sobre

Iegielnci6 social ala al trca paíoo1-. europ.us, un aesunpte que dominawa

bé, va proferir fer-hl una mica tic broma i , mol t serios, pregunta :

- Pine i tot en qüestifi de vacuos, oi ?

- Bé", a txb . . . Si eatem contente, por que n'hon de : er ?

- IiTidfJiitiacnt, si n'eotom no cal» íl'esteu, voaaltrta ?

- r,s olar !

De v^íjades fjemblrjva una mica agre siva, perb poteer eru perqué

en Franceg^ quan o'hi poaava, parlavri on un to de sorna tjue noieatñva.
f;n Dnniel, molt pondo va t , havia dit :

- Amb e3.B de.iordrcr; no a 'ni gu-jnyo rea, al contrari, dtistrueixen r i -

quena..•

- La de la olasne trebal Rdo.-n, natural:-.; nt .

- La de tota - replica el nol - . La patria 6a tie to t s .

- --obretot a l'nora do fer una guerra, o do pagar inpoptos i u t i l i -

tatn, A mi m'agrodirria que ho fos una m-ca ra£u en t-empa de pau, en

E?1EI sobres? on no fiquen la setnanada... i-erciue da l la t ina qut! n 'hi en-

t r i tnn poca.

La Hita va r iure, perb ella obsertói 7110 la "aria seíaKutva una mi-

ca callojunta 1 pr'oc4ra df^eviar la converja :

- -fnnse!. continuar trebal ant, ara, de casad ?

- De monent, oí* r;i haguéeíiiti anp. X a viurti solé, no, aleshoreti hopau-

r ia deixat, perb a r a . . . x com que prou que e:; neceBalta tot . .»

::n Frnnoe^c Ja obria le booa, oens dubte per í e r - l i n-nercar com
f>n oontradeia(perb o.ia, quf Be n'adona, va mirar-lo i el xicot Ta

tornar a t&ncer-la senñe haver di t res . No eren laonento per sor t i r

anb oiacuaionti d'aquelloa i enverinar una atmosfera fins aleehores

plaent» 2ots ho conpronien, conen^ant per en i'lorenc que a ben segur
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hauria tingut móo coeoa a dir que ningá sobre alio de guanyar-se o no

guanyar-ae la vida* .fel restant, l'hooe estava moít callat , raes i tot

que la JTina que era uno nota una mica est anya que semblava teñir mol-

ta tendencia a dlstjeure'a ae la conversa, car dues vegadea que la van

al. ludir directaaeni; va resultar que devia eatar ..ensant en les rauaa-

ranyea.

- ¿.'i, Fina, que no em oentr. 'i

- r.h, qu§ deies ?

- Parlava de lee vflcsinces, si no vindras, enguany...

- No ho né, diuf.n que hi haurn un curí»et d'espeoialització i hi vol-

áríe aanietir.

- línenra no has e3tudiat prou ?

- ÍAÍ!Í no s'estudie, ¡ rc-u - digue ella-

!:n J?rancenc l'aprova :

- TÍ iafi, aixb del.=-. eatudis ís un pou a'-nse fona...

•^erlava una mica per ell i per la Hita que tampoc no ee'n cftnsa-

ven. %:v:en anet ornplint la casa de ll lbres ? al despatx Ja en devien

teñir ÜOE O tres milera. I llibres dt tota ntnr., nc sola t e x t o de

l i é i s , L?e vegades, quan trt ia la pola, ella os nig entietenia airant

d o t / to ls i hi havia coues de psicoiogia, religió, aociologie, hia-

tí»ria... j/adnirrAle era que tingueor.in tempa de liegir-loe encara

que nioita Uiec se n'anecsin a d(;rnir tan tard i fins i t-ot l.egisain

al lJ.lt . Ben mliat ja eren una pa-ella ben curiosa, ben moderna*. De-

vien ¡íensar méfi en elíi 1: ibres que en £ev— ae 1 'amor» TSs cor.prenia que

poappsee^in de teñir f i l l s^ nonéc el3 haurien eatorbat.

¡:n Uanítíl prn d un altre parer 1 ho va dlr qunn aorti el teñe :

- ülo fillí- ele haD do teñir qu:n ets jove, així pota guiar-loa oes

de tempa.

- 1 fer—lojm^s noaa :— va riure en rranceac•

- tjuina nosa ?

- No has sentit parlar mal del co.iflicte es le:-, generaciona ?

- Bé, aixb depér. de con se ' la educa.

- l/ambiont hi fa molt - corrobore la Maria.

- ]í'aoord,en aixb, paro hi ha qui a'hi adepta 1 qui s 'hi rebel.lao

Nomís cal voure la diferencia que hi ha entre la Kita i els seua ger-

mana. 1 ta.^poc tu i ia ¿ína no heu sur t i t he_n bé igutil, en penao.,,

ui, noia ?

•**n ?ina asnentí.

- No, 6fi veri*.at.

- ^adanc¿ t í el neu carácter, Ja ho naben - ins is t í en -^oniel - , pe-

r¿b en conjunt, «i l'exemple ée bo . . .
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Kn tráncese ej. va inte romi-re :

- Rita, que tiren per tu !

- No, no i - protesté eit Daniel - . es un menbre n t i l ce la sooietat,

oi ?

De vegnder. sortia amb alguna d'aqüestes frasee, una mica solem-

nes A carregades, Ja no navio ob::ervat quan era mea Jove,"aleshoren

que els visit« durant unes vacanoes,

- Nnturalment - va dir en Pranoesc - • yue siguin diferente,que hi ha-

gi confítete, no vol dir que ella hagin de ser pitjora, sovint es am

wdflV precinament perqué volen ser a i l lors . Ver des^rRcia, después ee

fan gran::, enr. fem grana - rectifich.

- Kn aixb - féu aleshores la Maria - potaer hi iní'lueix que e¿s pares

sempre aspiren a m6o per ais seuo filia» Ara tothom val fer-loa estu-

diar, per exemple, i $B natural que despréti no aprovin el viure modest

de la seva familia, que ae n'averf;onycixin. Si la gent no vulgueaoin

canviar de condició, moltes coses no pasí-arien.

r,lla» perb, troba que aqueles paraules no l i esqueien massa, to-

ta vegada que ele arua ;ares eren una senzil^s treballadors Begone ele

havia dit el mateix Daniel, gent del brac deis Tallant, el pare un

torner de can Serpis, aquella fabrica gran de 'iudelleü, i aixo no ha¿

via pao privat la noia d'acceptar que l i donessin e± comer? i la col-

loquéaein d'administrotiva. i-ero Ja era ;jrou vella per ha*er obyervat

que aque: tea incunaeqüíincien eren freqüents, que tothom es crei;- una

nica una excepció a la regla.

- j;n fi - havia ecahat dient en Daniel - , en aixb de ; f i l ie no pen-

nem pan initar—vos; cora mes d'hora » millor•

- De totea man res - conen^a en Prancesc anb a^ueil poi=at seu de s. r-

na que indicava que estava a punt ae el ixav-ne anar una - amb voaal-

trea •'e difen nt.

- Ĵ er que ?

- Voaalties veniu de ¿*arís« 1 diuen que e: z nens? eJ.s parten d ' a l l í .

Tota van riure, a Maria potscr no tan enpontaniament, perb des—

prís Ja va saber per que, car la noia havio confiat a la i'ita que es

; ennava que Ja eatava enbaras::ada, feia deu dies ;ue espe^ava inút i l -

ment la re^ia.

- r-i molt conve sfin les enoci'.;ns, el convi cíe vida» rer una noia, al

fi i al cap tot aixb éc, un trasbals - va di- ella quan la nita l i ho

conta.

- Es el que l i he dit Jo0

•rrobava una nica estrany que so l i hagués confiat, mea aviat do-

nava la impreenió üe Ber iiâ Bm T̂H**̂ rtM re3prvada6perb semblava haver-la
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trobada airipatica i fine va demnnnr-li que l'acompanyés a fer unes

compres el segon dia que paosaren a ciutat, una tnrda que es van po-

sar cora un peix perqué defcar ega un xafec, no tebien paraigua i no

troberen cap taxlo Con que eren mía a prop de l 'hotnl, hi van correr

i des; res la "vita torníi al pi s ar:b un v s t i t de le Mfirla que H venia

gran.

Anb el teinp3 no havien tin^ut na- ra sort, perquo també ví^renu-

l ia r , per bé que fou poca cosa, la nit que en Francesc se' la va end*r,

amb la BCÍVB mu ler , naturaIment, al Molino» «avia aabut que a rarís no

havien ficat eis peuo en cap cabaret i la cosa l i rambla imperdonable.

- Que hi heu anat a fer, dones ? - va preguntar-los humoristicanent.

En veu que aqüestes dístraccions no el o agraflaven, la M»ria dee-

prés va dir que ho trobava molt indecent i a ella poc l i interessava

el pintorequisme de l 'únic local amb aabor de tota una época segons

especifica en Francesc que tnmpoc no solia pemetre's gairea escapa-

den d'aqueetes. 2n Daniel, en canvi, va dir que pe: una vegada estava

be", pero 1'havien moleatet una mica les canconetes llicenciORea que

tanta gracia feien al eeu germa.

De fet ele dos nois contrastaven en tot i cap d'ella no s'assem—

blava, tampoc, a la Quimetti o al oeu marit tot i que en Daniel tenia

una forta retirada al seu pare» -'n Francesc havia ti^at mía cap a le

ni ve mare perb Bovint Ji recordava el pare d 'el la , aobretot en l 'ex-

preasió de la part superior de la cara quan entretancava ele uila d'a-

queiia mane-a que solen fer cis miopeo Ho era una nica, naturalment,

i ara ja fein un any que, per l legir , duia ullerea« (Julia confesnar,

d 'al tra banda, que l 'eatudi excesEiiu 1'havia envellit i ben bé apfiren-

tava un pare 11 o tren anys mes deis que tenia, mentre en ^aniel sem—

blava mes ¿ove i , si no ho haguór> sabut, no l i n'hauria fet mee de

vint-i-cinc quan ja en tenia vint-i-nou# Kra curios que d'adoleacent

uenbl's una mica meo gran i ara s'hagués aturat d'aqueJia manera, coa

si per a e l l el tempe no passés* També duia i olt bé el« ¡seus vint- i -

tree any a la Maria que tenia un cutis fi i l l i s o iín canvi» l i falta-

va gmr>t per vestir , les tres peoes que l i havia vis t , el vostit sas-

tre fose i meo aviat sever, amb el plec al oostat que ja no en duia,

1'eotEimpat de flors una mica raquítiquee i el beige de l 'escot rec-

tangular que l i descobrio bona part de les espatlles, no eren >>en aca-

batD, s'hi velíi la ma d'una modista do poblé que va per enllcst ir fei-

na i negueix len modes eense rigor» ica ciar que la nula era prou jove

perqué tot l i crigué*s bé i tenia un tipet que mes aviat feia oblidar

els veati'.e, a l ta , anb ele pits plens i unes amues que dise*mula»a

an;b una bona faisa* La boca l i feia pensar una mica en la defla Mary-
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l in , aquella desgradinda ue s'havia suícidat fei poc i que ella no-

m<*s havia vlst en una pel.l ícule, anyo enrera, quan encara no era fa-

mosa, si mes no ací, perqué a América es veu que ja havia fet parlar

forca, i e'explicava si calia Jutjar per aquell balanceig d'anquea

i aquella posata de "Htagara" que a ella l i senblaven mee ridicula

qu'- pj"ovocatiuse no acotara de comprendre que ele hones a'hi entusalas-

messin d'aiuella ranera i que ara tractos-in de í'e^-ne una mena d'an-

gel candoroso Kn Francesc, que també" hi tenia un f^ac, havia fet cor

al clara universal /

- î 'ha corrompuda una civilitzacio1 tan materialista i alienada con

l'a: ericanao

Aquells dies n'havien tornat a parlar, en veure a la portada tí'u-

na revista les imat¿,ee ciéis tr; s desapaieguta mea c-lebree de l'any,

e l a , 1'JiiBÍli Vendrell i un eacriptor qu en francés:: va dir que ha-

via eetat mo t bo, Pérez de Ayala r ei no recordava malament» La A1aria

la trobavn antipática, la Hita deia ¡¡ue cora; renia molt bé que els ho-

rnos n'hnguesKin fet un sínbul sexual i en Daniel es mostrava molt se-

ver perqu§ havia l legi t en algún Indret que 'r- noia s'havia deixat fo-

tografiar nua per un calendar!•

- I no en dirán que l i ho calia fer ! - va exclamar - . A America hi

ha trebail deci.nt per tothom,

- #an l legit les xifres del 3 párate ? - l i pregunta en Prancosc.

lín Daniel no havia l legit res.

- La sooiet; t de 1 'abundancia, com en diuen, també tá el 3 Mŵ tnjn seus

parles - proseguí el noi - 0 Pero el problema no és aquest, sin6 el d'u

na aooietat que er. regeix per fainos valora i ha fet rte l ' ex i t , l ' ex i t

material, el aeu objectiu maxim.

- Nô ^Te ser ben bé així - contraopina en Tráncese - si caía (lia hi

uagnenta el nombre de cato]ics.

- No pas en la proporció que et creuc, Els corrents immigratbris en-

cara son forts i una bona part d'i^migrants procedeixen iú de contra-

den cátoliques, Aixb no dona una imr.tge real de la s i tuado .

Sempre tenia un argum^nt a punt, e l l , i era natural, la seva pro-

feasli^ reclamava uns agudesa mental que Ja posaeía de pet i t i que a'hfl

via anar esmolant amb la practica. ::n üaniel era m ŝ lent, no eatava

tan acostumat a ensar, i sempre donava una nica la impresBifi que re-

petia coces lJegidíR al diari* ñixb ja l i no havia dit en ""loreng cap

al finnl d'aquell diñar que van fer plegats, quan a propbsit de s

f i l i s aorti a relJuir el problema eotudiíintil que aquell any s'havia

agreujat amb totes les manifestacions de carrer que hi havia hagut i

les dito detencions consegüentao Kn Daniel era deis qui creien que a
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la Universíitat d política no se n'havia de fer; que ja que © s qui

hi aasietien eren prou afortúnate per poder-ee pagar una estudia, l ' ú -

nic que havien de fer, precioanent, era estudiar.

- Perb escolta, noi - 11 replica en Prancenc - t o» et penses que es

formen, els dirigenta de dema ?

- All í , naturalnent - fóu e l - , i'er aixb dic que ea preparin com

cal.

- I segons tu n'hi ha prou anb estudiar ?

- Es ciar,

- üstudiar aixl, en brut, anse aentit crfticp sense que 1'ennenyanga

diguera-ne técnica sigui comple nda per una íornació que itanainBimiÉnnniMia

desenvolupi, que fac i l i t i el sentit de la reaponsabilitat ?

- 1 et sembla que ho aconseguiían a base d'aldaruliB ?

- ais aldarulJs formen part d'un mecanisme de recianaeió al qual s 'a-

out quan tota ela altres cam: no es tanquen,..

- Perb ho rnouen e. a comunist s, to t aixb ! - el va inter on, re en

Daniel.

Va ser aleshores que en -bloreng l i va dir :

- ?as mas: a cas del diari , tu !

La riña féu :

- Jo en conec alguna, d'eetudia".ts, deixebles del doctor íRrrols que

venen a la clínioa, i no n'hi ha caj; que ho sig; i , ce comunista, l bé

hi preñen part.

- Se'ls inventen, dones ? - la tal la en iJaniel.

- No, n'hi ha» cora hi ha soeiaüstes , catalanistes, socialt-dembcra-

tesB demberates cr is t iana. . . ni ha de tot , con a tot arreu.

- üoney sÓn companys de viatge - s'entossudí en -"aniel-. Ele fan el

- I per que l'han de fer a e: is , que son una minoría ? No seria pot-

ser mee exacte de dir que els comunif3tea el fan al-i al tres ?

Kn Daniel nega :

- Ho, perqué ja sabera que senpre pesquen en aigü s terbolea.

- Segono tu, doñea, no s'hauria de fer res ? - l i pregunta la Kita.

- No pas d'aquenta manera» ai. teñen alguna reclamació a fer, que ela

cstedrátics no ensenyen prou, que no oón prou competente, o el que

sigui, que la facin d'una manera reglamentaria, amb ordre. . .

- Cony ! - se l i ercp.pa a en ""llorenc,,! tota van aor'iriure - Perdo-

neu, perb.. ,

- Tío, no - va dir en rranceec - . ¿i s'iraposa, una pápula sixí ! - I

cap en -"aniel - I si ja ho han fet i no els ha servit de rea perqué

hi ha un mecanismo que gairebé automaticamen: ob«truei_ tota recia-
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macio ?

- Aleshores ednyal que no hi ho res a reclamar, que tot eón ganes de

fcr aoroll.

- ± 'haurien de fer miniotre^j noi ! - exclama en -^lorenc.

- Potser l 'h i faran - comenta en franceac - . no éa la térra de l'opor

tuniLat.aquesta ?

sn Daniel e:. nig aolcnta :

- Mira, jo tinc la meva idea i no me*n trauran.

- Ben fet, aixó mateix venen a dir-noa cada natí el s :-erihdicsfque

cal ser con.;tant en le? idees i que vivin en el millor deis raAne poasi

b les . . . Has l iegi t "üandide" ?

- No; que ée Y

El.'i.a , que patia d 'aquela nona rie conversa, va intervenir con ja

havia fet una a i t ra vegada :

- y* nosaltres, a la gen*, t ienzila, no ena voleu donar cay oportuni-

tat ne parlar ?

¿n ^"íincesc ve riure i , com que era al aeu cootat, l i palnejn la

ma.

- Tena ra6, uarmeta» xampoc no hen de soluciona^ r . s . . . ,-iOm peone*

ni gest i les paraules van recordr;r-li sobtadeiaent l'uacena(de

vint-i-quotre anyfi enrera. aleshores que va sopar^per ánica vec^rta,

amb en Lluc, el aeu anant de deu diea, i l i digué :

- Ara ;Ja eom com peona d'un joc internacional...

Ho oreia en la víctbria, ja no creía en res tot i que havia anat

a la guerra voluntar! negono va dir-li» Aleshores clevia teñir si fa nc

fa l 'edat d'en Francnec ara; de raí.- jove e'havia afilia^ a l '^st^t

"átala que denprés del eio d'octubre va deixar, diagustat perqué l i

Eimmblova deacobrir-hi un rasare cié feixir,neo No/podia comp^endre, ni

pedonar, el que 8'havia eadevingut aquel! dia que hauria pogut can-

viar el deetí de la patria.

- I ara ho perdrem tot - recor^dnva :;ue l i hn-ia di t .

Nomáfl a la Quimeta havia confiat aquella aventura, i la aeva a-

miga se n'havia esc;aáidalitzat una mica :

- Perb uarneta ! Si n^i oapn qui éa i

Si l'haguís conegut l i hauria aembii al? mes perdonable, de vegndes

la quimeta tenia convencionalismea ectranya(pero aixb no l'havia pri-

vada» anys enrero, d'enaraorqr-se d'en tráncese Baatida quon tampuo no

sabía qui era ni d'on venia pertju^ a'havien conegut casualment a l'en-

velat de la placa del Diaraant, el dia de la feeta major* Ni a casa de

l'una ni a oano de l ' a l t r a no alo pagine t i en d'anar-hi soles, perb e-

l les s'hi havien encapat en aortir del coBidor» tn ¥ranoesc Ta aooo-
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panyar-les, pero no el van deixar arribar finóla la porta de la 1 au-

neria, per precnuci6o J5l fes^eig va comentar gairebé imnediattiraent,

quan e l l , l'endefca, va preaenxor~se a eeperar-ia.

- Oi que éc ben plantat ? - l i deia la Quimeta.

Héa que res, trobavo el:a, era aimpatic» I serios. De ben plantat

ho era molt móo en L_uc, tan a l t , prim i cavelt en el aeu uniforme de

Ammama tlnent d 'a r t i l eria. tero no s'havia deixat arroasegar pev aixb

Encara ara no sabia ben bé que l'havia atrete, de primero ue xicota

ben plántate i simpntics n'hi havia molte, i ella no eis n'havia iet

mal ees, Potser perqué no havia tin^ut sort, noraéB se 11 atansaven ba-

li^a-belagues i ella eo oreia que ja hi aeria a temps, de casar-ae.

I s'havia equivooat. Pot3er im tintivarient va recoheixer que en ^luo

era la darre-íi oportunitat i e l l va saber dir la paraula eaoaient en

el moment just. I també va fallar, es diu ara, mentre espera que en

Francesa i a aeva rauller tornin de l 'eatació on han anat a acocipanyar

ela nuvia.

S'ha perdut moltea alegrics, ja ho sap, perb també a'ha estaj»iat

moltna penes, diacusions i malentesoe déla que hi ha en tot natrimo-

ni, fina i tot quan sfin dues perr.onea nen avingudes con el aeu afi l lat

i la Rita, ue vegadea els ha aentlt discutir i en una ocaeiA fins van

pasnar-se dos dies aense diivse res, per un,- coaa ridicula,, Jalla no

va preguntar,en elr. aasumptes d'eilB e'havia fet una norma ú^fi no f i -

oor-s'hi(perb desprée ho va oaber, l i ho conta la noia* jSn Pranoeac

tenia i.n cas de aeparació matrinonial üntre nans, la d ien ta se l i ha-

via posat a plorar al despaiix i ell prova doconhortar-la, l i va deixar

el mocador que solia dur a la bitxaca ¡le dalt de 1'americana i la Hita

encerta a entrar en el precia raoiaent que, a tocar d ella, l i deia :

Apa, eixuga't aqüestes lagrimes.

Míe que l 'actitud en quo eln havia sorprés, l'havia ferida aquel

tuteig en el qual, n un segon d'obcecaciÓ, va voler veure 1 indici

d'una intimitat que e:l nega r-.ue exist ís , con nega el tuteig, car va

pret nd^ que JJo havia 3entit nalaraent» li'acusa de veure fantaaraes on

no n'hi havia i volgué fer-l i confesnar que aqueil pensaraent mai no ae

l i haurin aoudit ai la dona no haguís estat tan jove i bonica, cosa

que no ar-anja res, ben ai contrari, perquá si la trohava bonica, i

elia negava paradoxalnnnt que ho fos, senyal que l i agranava, i si l i

agrodava... Una ""«rt̂ ff cadena d'abaurditota que va reconeixer quan fe-

ren lea pau3, un vespre al H i t , car ae n'hnvien anat a dormir encara

enfádate i l'endemh ja es parlaven norntilment, i m6a que normalment i

tot , ñembinven felicoa, nér, enanorats que nai9 si!1 ea veu que va brome

ja» i tot i
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- Dones noia, mira que si atri to a sier netge en lloc d' advocat...

ha " i ta , perp, no ho ora, de gelosa; ni en tenia motiua, ea pen-

sava. Aqueli dia no devia estar en el aeu estat normal, potser tenia

la menstruaeió que sempre l'alteravn una mica i 11 cenviava 1'humor.

eren unen menatruacions breuL-, d'un parell de di^s, trea a tot es t i -

rar, pero doloroses i abundents que l i ribetejaven elt ulJs de moret.

alia eempre lee havia tlnguder facils, amolnoses noméa per a duracifl.

Ara» de tota manera, ¿a no calía preocupQ"-ae'n, ja feiu sis anys que

havia entrat en la menopausia.

Va sentir l'ascenaor que s'aturava al repi-a, pero no eren e l l s ,

porque tot aeguit aigú va trucar al timbre del pis del oostat, on T Í -

via un aparelJador. Era una mica aviat, encara, pero el tren ja devia

haver marxat felá uno minute, endurnt-se la felic parella cap a Kiude-

l les , on reprendrien una vida nova i vella alhora. Hi conflava que ho

serien, de felinos, tot i que en ^lorenc havia expres^at algún dubte

quan, un momrn t que van quedarse a soles» digue* t

- cm recordn una mica la meva gerraana, quan tenia la a va edat.

Klla no ho podía saber, naturalment, ni la coneixla per dir qui-

nes dondicions reunía, pero el to de l 'antic baeal'ener recclava algu-

nee reserves que féu mén explíeites quan afegí :

- I en JJaniel, o molt m'oquivoco o no té el carácter que tenia el po-

bre '^alh ant.

Ella 11 havia contejf,at que no s'havien cié fer t aquel ' a mal au-

guris, i en -^lorenc es dflenaa :

- Si no 6B aixb ! Ningú no 11 deaitja n's sort que joo JÍR treballa-

dor i Hon-at encara que tingui tantes idees; equivocados, i tampoc no

dic que ella siguí una mala noia.

Ho semblava agrad^r-ü ga .̂re ;ue la parella s'haguéa decidit a

vlure amb la seva gercinna, pero ja cómprenla que no podien fer res

mis, perqué la Jrina al poblé ja no hi tornarla. Ks ciar que sempre

podia fer venir la seva marf; a viure anb ella, pero no órela que s 'hi

decidía nai. P'ella, va dir :

- Es maesa indeprndent•

Kn tot oes, no ê a massa sociable, eg veu que a ell practicanent

no el visitava mal i aixb, a l'home, l i coja una nica, al cap i a la

fi era la eeva neboda. Que no els vis i t ís a el'.'a era difermt, no -tes—

nlfln oap parentiu, ben mirat.

Aqueli dia del dlnrr, abana d'ahir, va anar-ss'n gairebé amb la

mossegada a la boca» Es veritat que van fer tjrd i que ella entrava de

aervei a la olínica a les quatre, con va dir# ^n Daniel va queixar-se

que els escrivia poc, que eemblova que ela haguís oblidat,pero la
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noia no hi don& importancia, a'excusa anb la feina, ±*erb bé devia te-

ñir hores l l iures , s'havia refcrlt de passado a un concert on va assia-

t i r darreranent, sem%lava ben informada sobre espeotacles teatrale ais

quals potser acudia amb la aeva amiga, una altra infermera que vivia

amb ella0 De fet, entre totes dues havien llogat un petl t apartamentt

una nena d'eBtudi, en un atic del car-er de ladi l la , ¿,'s devia guanyor

bí la vida pwrque es veu que ero una casa nova i , per tabt, devien

pagar un bon lloguer, I no veetia pan malament. kl haurie ngrad;-t, ni

que només fos per curiositet, de saber ai hi havia algún horae en la

seva vida, Aparentment, segons en ^loren?, no, pero alxb no volia dir

res, ella mateixa paoeava per (ir. ver estot sempre una dona honesta quan

no era aquest el cas segons lee convenciona corrents que d'a^tra banda

no eren ben bé les nevé;;. íotser no hourien eaía^Bi no haguéa conegut

en IJIUC O ae l i naguas res i s t i t , pero en dubtava, al oosidor havia

vint raoltes coses p, más ben di t , n'havia sentit moltes, aempre hi ha-

via noles que paríaven olar i mis d'una tenia enbolica encara que no

fossin unn.s perdudes cora aquella Fermina deis fcracoo de la qual va ha-

ver dfi rescatar en trancóse quan era enesrn una oriatura. Un bon dis-

gust que havin tingut aleahores, en descobrir que es pa: nava les nite

fora de oasa i maigiiatava d'aquella manera unes energies que ¡¡rou ne-

cessitiivs pela ectudin. Sejn'havin aentit tan espantada con una reare.

I é"s que al caidavoll ho era. Si la Quimeta podie veure-ln d'aigun

lloc.a ben segur que no l i retreia ros, que l i agraia^quelJ amor que

havin sabut donar al seu f i l l i que en certa manera perl'ongavjEi llur

amistat mes enl]a de la mort.

Henys obligado teníen en -"lorenc i la se*a dona de recoliir en

•^anielj i no cal dir l'Aosunpcifi, tan totalment estrany ais ^astida

que potser ni havien sabut mai que la dona existís, con taapoc no ho

va saber ella fina que en morí la Filomena i els va veure el dia de

l'entfjrrament. I tamba ella devia haver-se portat bé, amb el noi, Ho

havien pogut donar-li estudi;; pero havien fet el que havien pogut, te-

nia un bon ofici i s'havia eaquerat fins a volar a b ales prbpiesoirit-

jor podia haver anat to t , la guerra deixa molt orfes que van fer cap a

los cíiíies de ca r i t a t . . .

jss torna a sentir remor a l 'eocala, perb '•••• un taloneig cíe aaba-

tea d'algú que éaixa del pÍ3 de sobre. Beu sema Guadalupe, una noia

del eud casada amb un perit nenoantil qû  ben bé" deu teñir cinc o

sis anya menya que ella, *ota la casa 6s plena de pareljea jovee i no-

més al segon hi ha un natrimnni ja gran amb f i l i s adolescente, ÍJÍ fa

una mica estrany saber que alo seus oinquanta- cinc anys **a la persone

mío bella de l 'escala i t practicament, l'unica no apareljada si deixa
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dc banda els adoleacents que ene ru no teñen edat de cas;-r-ae. Con ha

híiurin eatnt la aeva vida ai la yuimeta i el aeu marit no s'haguesain

mort nentre en rranecae se salvava ? No gaire diferent, ;-robabj.ement,

pero ara ec trobaria 30la, pot^er a'hauria agrejat con tatateo teliea

fadrinea que coneix. ul record d'en L-jue i d'aquella deu diee no podia

haver-lí: alimentada tota la vida i l i hauria faltat aqaella mica d'a—

fecte indiepenoable aense el qucl no sembla que vaigui la pena de con-

tinuar vivint. ÍIo que en Francesc fos particularnent falaguer, de pe-

t i t f totee les bonos qualitf.tr. que t í a'han anat revé ant a poc a poc,

a meaura que ha posat anys, pero tarapoc no fou un ilcot es uerp deis

qui teñen uno infancia infinite i d i f íc i l . Un xicotet perfectamtmt nor-

mal que de priner va reeentir-se molt de la perdua deis eeus parea,al

capdavalX q uan ello raoriren ja tenia prop de nou anys, no podia obli-

dar-loo tan de presea con dnvia haver fet en -^aniel que nonís en oomp-

tava quatre, prop de cinc. No ee'n dovia recordar ni poc ni molt, per

a ell era con ai nal no hngueaiin exinti t . i'an gelós que va moatrar-

ee aleshores que la wuimeta va teñir la nena ! Holt raes que en Pran-

Onñc que l 'acol l í pie de curiOBitat. encara recordava aquellB nota

que l i havia sentit dir quan puja a vegre la partera :

- lía mía petita !

Kn .Uaniel, en canvi, havia oortit anb una pregunta d'alio mee

oorprenent que elv, va fer riure tota :

- i es quedara a viure amh taosaltrea ?

Lfi Pilo, que tanbé ni era, replica í

- Mira aquest ! Que no íe la teva gemir neta ?

- Jo no la vull I - fíu en •wanielo

1 inclinava el cap arab un gest obatinat quo no hovia perdut del

to t , car ern el mateix que tenia quan diacutia a taula, nomÍB que

aleshoree, de menut, feie gracia, i ara, d'hone, hom el trohava una

mica infantil , La Wuimeta no 1'havia tingut, el gest,perb la voluntat

un xic toaauda sí,prou ,-ue se'n queixava la seva mare quan de venadee

es diacuticn :

- Ks f.ue senpre voln aortir-te amb la teva T

Un dia que hi havia la seva t ia -Üolors amb la nena que hairia

tingut feia poc, la dona va dir :

- Ja té a qui assemblar-ae - ella no sabia ai referint-se a l 'avi o

a l 'avia, oap deln quala no vivia ja; tots dos havi en i-iort relativa-

mrnt jovea, con hi morirla la mateixa tia Dolors, d'un o«ncer« No re-

eordava haver-lr- tornada o veure mía.

i/esprío,de grandeta, va veure en canvi unes quantea vegadea la

noia, la Gabriela, que visitava de lluny en 1)uny la seva cosina abaní
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de fer-oe fonedis.a,junt amb el seu pare, a fináis del trenta-8ia o

/rfféTtrenta-eet, no ho reoordava» Nomér sabia que aleahorea del bom-

bardeig ni l'un ni l ' a l t r a no van com^areixer i que quan ella, perso-

nalment, acudí a la casa d i correr de Nuntaner on vivien i que i eos

ta de trobar perqué ignora^va el número, un veí l i va dir que eren

fora, que el senyor '.oura havin estat comiesionat per la t»nne:-alitat,

l i serablava, i s'hovia endut la noia ar.b e l i , a ír-anca. uevien teñir

la inte.ció de tornar tota vedada que el pi 3 continuava a nom d 'e l is ,

i en efeote, el pare délo ^nbricla havia tornat, com va assabentar-se

un cop acabada la guerra, quan acudí per segona vegada al carrer de

Muntaner i un altre veí vell 11 diguá que havia onat i vingut unes

quanteo vegadee pero que ara a'havia exiliata üra eatrany, tir. tota ma-

nera, que mal no ha^uesM.n escrlt .

- Lea cartee ea devien perdre, o potser els hi van retornpr quan el

oarter va veure que la caca havia eotat bombardejada - va comensar en

rrancac una vegade que, esaent e l l encaro estudiant, 11'n parla - o ai

tenfen bonun relacions, no a'explica de cap al t -a r.anera.

.fotser si que era aixb i en definitiva, si no ela havia pervin-

gut cap dany, no lamentava pas aquel}a abugncia que l i va permetre

d'afii: r. -ae en Jfrancesc, car ai ell's hi haguesain eatat poteer no ho

hauriü pogut fe*, qul nap a i no l'haurien volgut, i en -"nniel també,

"pturalment íjue un home vidu, supoeava que m$s aviatfdna nica boherai

oomfcota elfi periodistes i eücriptors, «nb una filJa que alestjorea

dovia anar peln catorze o quinze anya, no es trobava ben b£ en situa-

ció de proporcionar una l lar ale petits i tal vegada hi haurla renun-

ciat , pero mal no ae cap.

ÍÍÍ vivien, no devien pas haver tornat a £arc:lona, car ai una

l le t ra eripodio perdre facilnent, a e l l s , per poc que el s haguéa in-

teresnatg no els havia de ser dif íci l de saber, ai acudien al carrer

pernonalment, que un délo nois vlvia davant mateix de la cosa que ocu-

paven abanso .h:s míe, la abriela a ella la coneixia, d'haver ooinci-

dit al pis deis aBtida en alguna ocasifi, i podia aoucíir-Re-li de pu-

jar a preguntnr-11 per e l la . No era taryprobabJ e, en canvi, que pogueo-

ein ha*er~li escr i t , ja que el aeu non no el sabieno Ka a dir, ílnica-

ment el de font8,si la noia se'n recordnva.

- ±*otser no podun tornar - va dl r - l i en yranoesoB i ho repetí aquell

dia que en parJ-arBn de nou qua n en .Daniel feia la mili - . :;i van

comprometre ' B matisa • • *

- ün tot cas, e l l ; la wnbrlela era una nena, enea a.

- Pot;:er ee penaa que aquí enr, mengen loa criatures de viu en viu -

remarca en -"aniel -» Amb la prensa que teniía fora. . .
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tín Francesc va molcstar-se :

- I tu que sa;s , oi no la llegeixes ?

- De vegadee eento l i s radios que parlen en espanyol i nom'n diuen

mentidee.

- 'A'ampoc no ho eape. :ue ^iudellee sigui una basna d'oli no vol di r

rea* üeepr^'s, tufcnun que ets un conformista, mév t'eptimRn tancar eio

ull» i lee orelles. iCs mee cbmode.

- *fo trobo que ¿a méV. cbnode queixar-se rsenpre - replica en ""aniel.

La Rita s'havia posat a riure i

- Aquesta $s bona ! Quina frane lapidaria !

En Granéese no o'imnutava,

- Ee veu que no hi has pensat prou. Cerque aixo equival a dir que ¿0

moa cbmode patir fam i Bet que viure as^aoiat. No ho dcus pao haver

tret de loe teves eacriptures ?

- I quina fam panaen, tu, quina uet ? - tíigué en ^aniel Hiirant la

taula on, eenzilla i t.ot, no falta va pas res.

JSI aeu perma va r,eguir-li l'esgusrd.

- Senpre ete tan materialista ? - 11 contenta - . Pam i Bet tic Justi-

cia, home ! No t'han onsenyat que no aolaraent cíe pa viu l'̂ inme ? Ee

triBt que t'ho ha^i de recordar un esoeptic con j o . . .

- Aixb £e el que n'enjjipa de vosaltrea, que eecipre heu d'acunir a

les paraulcs d'aquell en qui no oreieu.

-Tocat T - féu la Hita que a'ho prenia en br<me,

- No ben bé - l i replica en lnrancesc -» Perqué jo oree que a'ha de

eer prou obert per acceptar la saviesa del pentit coná vingui d'on

vinguio 1 que no esta be* 6s apropiar-oe-la en exclusiva i deepr's

t ra i r - l a .

Kn Peniel eccopl :

- Ja es veu que ets un adv^cat !

El seu germe devia haver-fle adonat que anavn nassa enlla 1 que

el feria, perqué ve dir en un to lleuger :

- Ara s í , tocat !

Cómprenla mol t bé que denpi/o haguás tin¿;ut tant d'exit en la

seva profesf-iÓ, en la nnal calia set tan flexible i saber sortír-ue

d'una manera elegant d; les situacionp enutjo£-eaf fes qui fos qui t in -

gu^a|re6,pero encara mea qu^n potser anava reperjüda perqut; el oontra-

tí perlava de bona fe, amb ainceritat. î erqu^ ella no en rtBhftwrtw dub-

tava, que en ^aniel foa sincer. Wo havia tin^ut ¿es natfiixes ocasiona

de meditar, d' profunditzar, de aospecar idees i real i tats que ella

havia donat a en francesc Jfo volia dir que lee sevea peraulesf o les

revés creanees, fosein l'evangeli,perque aixb no ho sabia,, Bra poaai-
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ble que en nolten coses anís també equivucat, ella era naa^a Renxilla

i poc infitrulda per adonar-se'nfpero gairebé tot el qu-? ticia trobava

un reaeb dintre seu i 11 sembiava que l'hauris trobat en la yuimeta i

el scu marit, aobretot en ell que, ai haguée Tiscut, s'hauria recdtnc-

gut sovint en el scu fiJ] gran. Mes, en tot car.,que en -^aniela

ñ'aixeca, interroMpent en seo el ttrrent mental. Ara eí que aón

ella, perqué mentre l'un tanca encnra Ice portea de 1'ascensor, 1 a l -

tre ja fica la clau al pony...
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Senyor Tuneu

Sopa de tortuga australiana, ai» Una patita comanda, gairebé per

ouriooitat, perqué des d'abans da la guerra que no n'havía vis t . Ara

3a feia temps que en Currlh, el representant, eompareixia amb tota

mono de preduotos, oonaerveo que tan avia- exen Pulgares com txeques,

angieacs o nuruegueBo 7.1 nercat per noltea d'aquesteo conea, a Kiude-

liea i pobles que s'hi proveíen, era llr. i tat, pero en prlneipi gaire-

bi no reíusava mal rea» l!i el aeu f i l l , en lea naris del qual tendía

cada dia rafia a deixar el negoci* T.l ¡a n'eütava una nica canBat i a

IH6B hi h a l a totea leo seve3 altrea o\>.\ igacions. Per conencar, l 'ha-

Tlen tornat a elegir president de l'Asnooiació de .fares de Vñnilíñ,

fornava talaba part de la ¿unta de l'Hospítal i era regidor. Moltee

obligacioní3¿ doñee. Aixb de regidor gairebé l i ho havien inpoaat, mai

no havia tingut l'anbició d'entrar a l'AJuntanent, aobretot ara i;ue hi

havia un equlp míe aviat jovenil. a"n f i , la 8eva experiencia sempre

tíls podin éí3ger a t i l . . .

Kn Joar , el aeu f i l l , que venia arab un pino d'alba":ms a la roa,

entra al Seapntx i s'a3=egué a la asva tauln.

- Ja récordes que en l'erradelleo oe'n va 2l dia trenca ? - vfl pre-

gunta r - l i .

- SÍ, sí - va dir e l l .

Mi havia aquel aa.unpte, naturalnent. Calla subotituJ r-lo i l 'e-

leccií quedava reduida a dos candidata per així dlr-ho, en "anyéa, que

Era el dependent mes ve 11, i en '"astida que ara da dula aet anys amb

ello. P»r atvtiguitnt l i tocaSa al priner d'ocupar el lloo d'onoürre-

gat, pero era un comes que exigia alguneo qualitrtB que en »%nyéEi pot-

Ber no poaaela. U'altra banda, res no eln obligavn a respectar un es-

calafí, en aixb coincidien tots . Í.1 natoix Terradejlea, con-.mltat,

havia dic aenae caeil . lar :

- n Danielo l'í aentit de la responoabilitut i SE trabaliador.

SÍ, havia tingut lleure 3Ufioieni, d'nb: ervar-ho, pero en ''any'a,

qun al cap i a ln fi tambó era un xicót de confíanca, podia nentir-

ee pontergat, i aixb senpre orcava gelosieo.

- Ja decidiren - afegi.
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Pins a final de mes faltavrn vint diee, hi havia temps. iJarrera-

raent, ho havia comp-ovat, ef^noetrava vaoil.lant en moltes oo es que

es rei>rian al negool. íotser era per al:o que s'havla dit , que Ja

n'estavti una nica cansat. i/havia esclavitsat tota ln vida i se'n re-

sentía, aa ciar que tenia les seves conpensacions, havia íet dinors,

moltn mes que no podia haver somniat nai el scu pare que raunta el nego>

ci i va saber f e r - o proaperar abano defaorir, i el¡-, dinero l i havien

valgut influencia, respecte i dones, nobrí;tot, una dona.

Be vegüdec ell nateix o'entrcnyava :ue hagués durat tnnt, que en-

ea? n du'és després de deu anys l 'arg do re laci í . Ordinariara»nt se'n

oanaava molt aviat, pero la Ulara era diferent, tenia e s t i l , distin-

c i í i , mes que res, ero el que ell en deia una dona "húmida", La pri-

mera, l ' ínica dona húmida que havia coneeut. íerque (s ciar, llevat

de lr> Dolors, la seva muller, nonÓB haRia conegut dones raercenatfies.

Amb gran sorpresa aova, que esperava una al t ra cosa, ben aviat deaco-

brí qû  ten!en alio de oonú anb la oeva esposa, que eren "seques"» La

filara, dones, va ser un deacobriment gairebé enlluernador. Ho era cada

oop i també ho d<uria ésaer avui, car tot de aobte oentí la inperiosa

necensltat de yeure-la. 80 n'aniria nonSa haven'. sopat i a les onze Ja

serla a Tarragona.

A tres querts, perb, enc/rr. parlava anb l 'alcalde, en Llagostera

f i l l , que havia picat al pis en el nonont que ell s'aixocava de caule.

p,n veure'l, es va sorprendre :

- I Eixb, noi ? H!;8 sopat ? . . .

- üí , ara nateix.

- Podum prendre cafe, , . - proposa tot i que allb podi;: al.Lardar l 'en-

trevista.

Cinc mlnuts desprésj tot haviu canviat d'aspecte0 La Ciara es po-

día esperar. Cerque la consulta :,ue l i havia vingut a fer el noi Lla-

gos tera era serjooa i la hi feia en la seva qualitac de president de

l'Aasooiació de Paree de 'anil la mis i tot que con a regidor. L'alcal-

de havia tingut notíttia que al carrer del ferrocarril íuneionava una

men, de borde 11 olandestí que havia reclutat les Heves pupil.les en-

tre los noieu del poblé i de.: a llogarnrtn velna que hi acudien.

- No pot ser una denuncia infundí <3a, un d'aque ta afur: d'enemistot

entre oelnn poc escrupulosos ? - pregunta amb l'eop?ranoa uu no haver

de veure's encarat anb aquell probiena. ir«n ooues enutjosa.-., Ja ho

havia viot aleshoree que, anys enrera, es descobrí la mena >e conrre

que tenia lloc al pis d'una '.al Ventura, al carrejj/de-s üms, de.-.cobri-

mrnt que de pascada costa el scu lloc de dependent a en Companya, un

dele xicots que treballaven a la botiga, aorpres in fragunti en una
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de len habitacions. hi havia hagut raolt rebombori, a la vila, el perib-

dlc local havia reclamat un eacarment fort i unes quantea reputacions

havien eatot perdudea pe r oempre,ei bé cal dir que la mayoría «e noie,

que f"eqtlenteven aque^l pis Ja no tenien gaire bona fama.

- No - va contest»r—li en ¿"lagostera - t ho he comprovat.

Aquesta vegada, ana descobrlnt, la cosa era molt mea delicada,

perqué1 gairebé totea les noioB eren r.enora i n'hi hav!_a alguna de casa

bonao Va er.crulxir-ae en aaber, per ey.emple, que una de lea xicotes

era la filia petlta d'en Minguell, el traetant de beatiar. un ansumpte

molt l 'e ig con expciaa l'alcalde que volia el geu oon:eil abans df< pren

dre cap ne:;ura •

na tractavn d'un cosidor de roba blanca. La ncatreaaa, una ta l

nontserrat Vilardaga, procedió d'un llogar^et proper perb Ja feia anys

que fl'havia inatal. 'at;, vídua, a Riudolles. fio ae sabia, naiiuralnent,

en quin moaent ni de quina manera el tal er en convertí en una coea

de cites, pero no ni havia dubte, eentblnva, que aqüestes activitata

venien d'uHa mica lluny, potser de dos an.e enrera0 IJB coma havia po-

gut durar tant oenoe ésser descoberta perqué la Vilardaga ern nolt

primriirada amb elf clients i només accepteva hornea caaate ;ue per

for?B s'havien de mostrar discreta. SÍ, nenyor, una 003a molt enutjosa

La veu d'aiarma havia vingut a través de la f i l ia d'un conegut

que ni noi Llagostera no va creure neceírari d'anomenar. Una amiga

que acudió al ooaidor l i n'havia pariat, precisamont amb la intenci6

d'atrrure-la, car aqaest era el tnecani:me de reclutement» A partir

d'una noio primera, ignoraven quina, d'altrea xlootes s'havien deixat

oeduir i ni havien dut iaíí» ar.igues» ün aquell moraent no B« sabia quan-

teo eren perqué encare no ni havio hagut temps de descobrir-ho.

rA pare de la miia en qüestifi, al qual ella a'havia confiat, era

un hone d« seíitit comú i , en lloc de precipitar-ae, l'ana a trobar a

e l l , en lilagostnra, per tal de posar-lo en antececionts.

- ^i he recomanat discrecifi - proseguí i'alcaide - i he procedii a

la mevo re t i t a enqueatao ¿a o dir, a una vigilancia pr*dento En volia

estar segure I arn n 'es t ic . í-;n el curn de tres dies han entrat al co-

oidor 8et indlTiduo que no tenían cap excuaa raonable per anar-hi.

Llevat d'una, ambé hem pogut anotareis noms <ie len noies que s 'hi

reuneixen.

- Perb tot aixb no íc evidencia suficient. . . - comenta elj.o

L'altre el va interronpre amb un gest de la raa.

•» JIB que hi ha mes. Aquesta tarda hi he pogut in.roduir un horneo

- CAin ? - pregunta^, enourioBit.

No havia eatot complicat», Un delr, individut- que e^eu ospia hi
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houria tingut res de particular en d'altrer oirourstaneies tota vecada

que la seva prof asió" de practicant podia explicar-la. Ara bé( en Oege-

J ido cu vela forcé, al cafe, on de vc-gíides: jugavsn al domino, anb el

noi iioixeda, l'encerrefíat que el l , en Llagoatera, s'havia viat obligat

a posar e la farmacia des que el seu L>vre rs va morir, un xicot caaat

i af l l la t , d'unn trenta-cinc anya, que en la seva Jovqntufi havia comen

(jat le cerrera sense acabar-la i que.srnne ser de bona casa, es rela-

cionava foi-^a emb la gent beneetant.

- Era el m̂ s indicat - va dír nentre en decidiejp. beure el cafe que

elfl havien eervit 1 que es refredava - . líen pensent, discret, servi-

c i a l . . . wuen 11 n'ha parlat i ha vist que sabia de que anava, eb uege-

jido no ha tingut Inconvenient a preaentar-lo e la coeiaora de blanc

Com UB he di t , aixb ha estrtt fet aquesta tarda.

- I ell - no poguí evitar la pregunta - he hagut- rie... vu 1 di r . . . en

f i , si «'ha hagut d'ocupar verament?

Y,n TilagOQfiera ni eonrigu¿o Dea quo havi a "* orna^ al peb . e amb la

carrera finalnent acabada i t sobretot( des que o'havia mort el seu

pare, era la reapeotabilltat pert;unificada.

- Ka ciar. No l i ha queda i mes remei si no volia despertar soapitea.

nil peasetes que l i ha costat.tjue n'ha costat - rectifica - , perqué

l i ho he hagut d'bdonar, naturalmente

Una eegonn, la aituació gEiirebé" el divertíj perqué també coneixia

el noi Boixeda i sabia que a pagar e l i altres mal no desarrofiftava

cap invitació, >;n Llagostera,perb( continuava :

- Al coaidor prbpinment no hi ha entrato £a veu qnê iio hi entra ningá.

1J8 Vilardaga aquesta els ha robut en una saleta on diu que hi ha com

un eHpiell des d'on poden observar-s e lee noies sen¡3e q\x>¿ ellee vegin

el ciient,. Hornos el veu l 'escollida.

Va etter a punt de pree-;untar qui havio elegit en Boixeda, pero al

capdavall aixb no tenia inpurtancia i potsér fina i tot hauria estat

indigneo U'altra banda, en el f;>no, ostava tra~baisat. Sil també te-

nia f i l i e s . . . r,s cert que ja eren grans i oaacide:•• No hi fein rea,

tot aque 1 anf-unpte poasva en relleu una depravado eperuixidora que

la vilti no podic. tolerar» Eren cotos do capital, aqueatea. íou aeve-

rament aue va preguntar :

- I rjue har> penar.t de fpr ?

- Aixb UB volia concultarD Queda descartada, al neu veure, cap ac-»6

que pugui dn:-enoadenar un escandol piSblicoo.

- Ni cal dir-ho.

- Aleshores, potser aeria convenient cridar eüí pares d« totes aqueŝ
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tes noier i , privadsn^nt...

- No — VP rtir ell - . l/engRny, la mentida, em repugnan, ja ho

saps» perb eal pennar en el les . confio que algunes aiguin recupera-

b les . . . $a n'entcnjio EIR pa_ren... els pnres poaen reaccionar d'una

manera contraproduent.

- üít jn ho havia penaat, 'ambé... be us acut una solució nillor ?

Kll reflexiono un inatant, miront la tssE'a de eafe que no havia

encetat.

- Potser sí - diguá des¡.r<5c - . Podrí em ci tar- ies , aqüestes noies. . .

fi 'enten, d 'una en una i d 'una Bañero di scrcta, QO oficial• file irapoBem

una multo orescuda i lee. am nacem anb revelar-ro tot ais pares en cae

de reincidencia... Aixb pot ser sufleifint. A la üonn, no cal dir-hot

ee l ' invl ta ti canviar de recidancia p a n's ĉe nultar-la

- I a «11B ?

- A e l l e . . . Bé" - va riir ~r no podeni enemlEtnr-noo arLb tothom» Al cap-

davall elE veritablen eulpablcc son a;;ue: ta Vilardaga i leo noiee.

r.n Llag^etera torna a tocar le tossa» pero no la va moure del

píatet.

- Hi ha un inconvenif:rt» Aixb de 3 a citacifi...

- Una citecií verbal, no cal fer-lr. e caca d'elleso totcenel me+,eix

t a l l e r . . .

- £:í, pot ser una solució - concedí el noi Llagoatera.

nitja hora deepríe, perb, qu.-.n corjia cap a ^er.-agona, on arriba-

ría molt tard,a eil ¿a no l i ho cembla tant<, ünlia penaar-hi toéñ* Mo

podien enviar un aputzil o un enpleat de l'ajuntanent al cosidor, on

hi hauráa un eevalot. i-otaer valdria mee parlar ae priner anb la nea-

treosa i que ella mateixa anín aviBant lea noieso ol l<fc citaven a

1'ajuntanontf pero, erri capa? de desapnreixer ecnse prerentar-e'hi,

perqué ensur^aria de , ue en trr.ctí;Vfie No calla menystenir la i n t e l . l i -

gencie d'aque^ta gent. Podif; fer-la venir a la botiga... *erb alesho-

rén cunprendrla que tenien mar. interee que elia a t i rar térra eobre

l'aenuKpte i podln nggar-ae a col.laborar.. . r,ra mee conplicat que no

pennavBo Si fos olienta de ]n V.tige, podie a¡ rofittir un moment que

hi anér a comprar, fer-la entrar al despatx 1 anuncier-li, COK qui l i

fa un favor» que ec preparaven pernecusinna ¿udicials a com-eqÜencia

d'unr denuncia pero que olí podía atu^nr-les sota deter Inaaes condi-

cior.B...

xotaer oí, potser s i , es deia quon aturo 1 ootxe a la Rambla, on

va drixar-lo arercat per tal d*adrí:ca?-8c 8 peu al xalet. Una mica

d'exerc;ci senpro erfi bo i , peí rectent, hauria fis at une. indiscresió

abandonar-lo tota la nit a tooar de la cesa» Ka olor que ara, dea que
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havia enviduat, feia dor, anys ja, no l i ca_ia observar les mateixes

precauciona, e:e l i iure de la seva persona i no hevla de donar per

tant conpten a ningú de les aeves añades i vingudos. tero Ja era un

habit, el de la diacrcsió. A mes, l i calla pensar en el ep.rrec que ocu-

pava» en el prestigi de que gaudie entre el¡' seun conciutadans. reV

ell no n'hi hnurln, d'escandol.Perqué aixb era l 'ánic imperdonable. La

naturnlosa té les aeves cxigbncios, jo re sap, i cal satiafer-ieB tpero

oí del qui escanrialítza ! EP no hi hauria cai£ut mal, en una mena de

trampa con aquella del ooaidor de roba blanca de la Vii^rda^a, perqué

aqüestes confia tíirtí o d hora í̂ enpre es descobreixen i omplen de fang

no aols elR individua, Bino 1« comunitat.j'er aixb cal proce*ir anb

tant do rigor i , al mnteix temí s» anb cautela. Í3Í, calla acabar de per-

f i lar anuell enfocament que ee l i havia acudit. I, sobretot, no liarre-

;jar~hl ningú m¿st que le. cosa no tr-scendí s ct'ellB tre. , en Llagoatera.

en Boixoda i ell» Ee a dir, urtre» perqué caiia cor.ptar ar¡b l'hone

que havia vi¿ilat la caaa. Puposava que també seria de conflanga. I

elí* cliente, nsturalner.t, eal3arjnn per/por de les conseqüencien. Tota

eren caaí'ta, havie dit en Llagonterao íiilüor, raolt mlllor»

Tot i l 'hora, un qu; *•% d'una, va veure que al xalet encara hi ha-

via llum, precisaruint a la fine tra tíe2 dornitori, pero va apafcar-se

en el pierio nornent que r.s treia la clau de la porta que aájaiuaA obr£

tan silencicaament con va poder, tot d'une eici tat en pensar que ¿a

era s i l . ' i t , calida i ignorant de la oeva presencia, ¿d agracava de

aorprendre-lf i mes d'un cop, quan acudía a veure-la a deshora, havia

pogut eemunyir-se al seu coatat abane ür deo;)ertar-lo anb una besada

i la ver i l i ta t enceaa per la proxlnitfit del oos tan desitjable ars com

deu anys enrera. Calia confeeaar que sabia teñir cura cíe la seve perso-

na i imposa^-fse ala sacrl/lcia inevitables perqué ole teixita conjun-

tius no cediaain encara, perqué els teixlts adiposo^no a'extralimites-

sino ienia una madurnfa magnífica que, n'estavp. segur, devin fer girar

el cap a tots elo homes, peí correr.

Avange en la fosca, evitant ela mobles que ;)alpava anb 'es nana,

i va aturar-se un mone:it a tocar de la portan Ho ae aentia cap reraor.

réu. girar el pom amb el Kateix eigi l i 1 canvia^una obaouritat ;er l 'al-

t ra , mea ciara, tota vegada que no havia tancat la fine¿itra i de fora

entreva una ileu res^lendor del fanal de la cantonada. Diatingí la uw

sa del H i t i féu un aitre paa, una mica estranyat que ellí' no es

redrecéfi. rotner a'havia adormiJu do seguida, sabia que tenia e] son

fácil .

.is despulla prop de ia butaca, on ana deixant la roba, ara total-

ntent obiidat d'aquell problenn erur-;jÓ8, atent nonas a la re^piració
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pausada que pruceúia delILlit. Aleshorcs a' :i nV nsa de punte tosí, ?-etl-

rh una nica eln l?encolo i , enjogannat e n un 3 ;víncel, va estlrar-ne

al seu coatat.

Ung brac.os l'enliecaren I una llavia van riure abana á'eac ufar-

se contra ela aeue nentre mormolaven :

- No cLuTiies ?

- No; t'h:> snntit obrir la porta. "' !

Va adonar-se que ee sena va una mica i enctovlna quo aljargava el

bracj cap al I"1 un de la tPiulota fio nit que seguidanent aclf- r í 1'habi-

t a d o .

- Fodia aer alga al t re( un lladre - brómela.

- Aquí no hl ha ra'a l?.a'5ro que tu ! - riguó la ñola.

Va seguir-la anb l'eogur.rrt quan salta del r i t por a anar- a a jus-

tar els fineatmns, enciap.t com senpre pel;i aeua movinents graciosos,

per lo camiROla que tot Juat 11 arrlbeve al capdnmunt cíe loa cuixeq.

- Vine... - va dir quan ella es gira 1 va quedí;*«ee p:ilppntflda prop

de lo cortina.

I/amor era vell p*írb tenia la r i r t u t rte renovar-oe oada vegnda,

se 11 acudí fugasment mentro l'abragava.I el penaaraent va replcgar-ñe

cap a les pr>funditato on 1 enpenyla l ' i n s t i n t , sembla fondre'e per

no tornar a brollar fins dea:jrí^( una minuta o una eternitnt després,

quan ella ja l'abandonava per a correr cap al banyf ara senHe ni un

f i l de roba o rero aleohe-es ja era un pensament Üfdf, naldestre, que

es bar-»-ejoTa a la pesantor d les parpellee que et¡ tfmceven. cerque

ara t eia aeus feixanta anya» l 'anor el deixava con fulminat i el coa

perablava impaoipnt de refer-ae. iot jast va tonir tempe d'obaervar-

la , fresoi i AnaBiBiuüaibfB ineagotable» que tornava de rentnr-se r i de

centir la aeva btr ada 1 el xiuxiurig arran d'orelia i

- Bona n l t ,

abans no fon de dia i unes r\r* na, sempre les d 'ella ( obrie in els

fine-trons perqué la cambra 9'inundes d'una 1 un daurada sota la qual

soarigué, encara obiidat de tot el que no fo;~ la seva presencian Mo

torró a penaar en el problema que el capficava finn quet rentat i ve»-

t i t , eeia a taula, davant d'un panet anb nantega i una taasa de cafe o

alia, que seia a l ' a l t r a banda, devia adonar-se de la aobtada

arruga que 11 traveB ava el front, perque pregunta :

- í*8aE:a alguna cosa ?

- Com T - ea sobresalta ell - . Un, no . . .

- Tot d'una nembles preocu¡.at...

rer que no ? va preguntar-se. La Clara era ,ie b n cnn^ell Btenia
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un cap sobre les enpatlles, de vegadea hi havia di"scutit fino i tot de

OOBSÍ] del negoci 1, peí re;;tant, sabia que podia confiar absolutaraent

en la seva diGcrenló".

- No $3 res personal - féu - , Un peti t p roblona del poblé.. . riem des-

cobert una easn de c i tes .

- Una al t ra ?

- Coa una altra ? Ahf si ! - beoorda que també 11 n'havia parlat ,

aleañorea que hl hagué 1 'escnndol del carrer dñlr, Oms - . Aquest cop

6a un eoaidor.. .

- >íl de la jiamona Escoda ? - fáu e l l a , excitada.

-mtivant d'on vivios tu V No, no : No éa un#. dona de KiudelleSo LH CO-

aa encrra no a'ha fet páblica i voldríen precioaraemt evitar que t r a s -

cendía .

JJÍ ho ana explicant nentrc es nenjava el panet amb gana a despit

de 1 'hora matinalp dos que.rts rte vni t» Pero eatava ao. stunat a 13 evar-

ae dTíora» en general a quarts an aet o IÍÍS set Ja abandona va «1 1J i t ,

ho havia fet dos de jovenet, quf:n e'J aeu pare l ' h i obligava»

- *a an;.rs - comentí; desprcs - que 3embla havar-hi una onade d 'inmora-

l i t a t > Ja veu¡;, do3 aaaunptea d'aquesta en poc tempe t qu¿ n abana no

se n'hflvia donat nai cap.

- No 5a eíitrany - diguí ln clnra -„ Ab-ma hl havia la Gevina i el

Príncep í e l i ? .

- SÍ, Ja ho oé - . ¿ren ela dos bordells, tancats des que la prohtitu-

ció havia eatat oficialnem abolida - . rero aixb no ho explica tot»

íenaa que hi hn complicados noieo no cv.r.es conegudes, ren; eotables. . .

Aixb én la influencia del cine, del*) ooatums de fora.

Elia ve iBOure e l cap, denega.

- ele homes i les dones a tot ar 'eu san iguals t "as'iar -« *a riure - •

j¿ts un burges, no pox n*igor-se, í-ii f. nsJn noies fíe l'ibrica, ho compren

dries.

Va arrugar el front, vagament noleatat.

- No n'agruda t¡ue parlie a ixl , Clara» rer deogracáa, la naturaleea

huícanr íe ĉ m éot ja ho cabera , pero mal amen t van les coses quan leo

olítaeee que hcurien de dor:ar l ' exrnple . . . noltea d'aoueíítes noiea

deunn aver estr t educadrs en col.j.egio religiosos.

- I el s ? - pregunta la Clara,

- Ella ? Qul vola dir , elle ?

- ¿la horneo. Si no les hagues¿in buscadec» si no lee haguesriin aedui-

desr potser no hauria paanat res . i*er que no en diua ree, d 'ella ?

2n la oeva veu, ara, hi havia una nota agrea^iva que1 no l i agra-

da.
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- srmpre calen áuet perdones, per fer 1 'anor. i la mevf* experiencia

m'cnnenya que en general aempre 63 l'húne qu i . . .

- Pero é"s que no t'adonns de totea les in^lieaci^nn qus t£ aixb V -

va intorrorapre-la el", npresnadament. - . ai 'a no>al í*o¡- bona, no servi-

ria de ren que elr- horaes innir.tissin.

- Si la moral fos bona, el: honeo ja no inoiatirien. I penen que, des-

prés de tot» aquest ís un món d'homes.

- No ho vola entendre - es queixfe e l l .

- Ho ente ríe molt hé • I trobo que de mojal n orné a n'hi hauria d 'ha ver

una o

- Tu...

Uallfeu Hevia estat a punt de recpít'er-li que 'ira una entretlngu-

da, algu, dones, que e'havia situat con qui diu al narge de la sooia-

tat i no en podia teñir una T,JLai6 Baña- i?er*o sabia :ue l'ofendria si

er beBava en ln seva circunstancio, que olla prou reconeixia, per a

menypvalorar len aevee opinions. 1, tot i que se Bentia indignat, no

volin ofendre-la, no la volia perdre. jferíi calia completar la frase,

ella fcsperave.

- 'J-'U tana un. punt cié vi ote nolt fciaení - £éu,

Ineaperacíanon t, la noia vo riure.

- 'Po ciar i 0 míe ben dit 1 de fenella. S6c f.mella de cap a peup.

Inmoral, doñea; capritxoaa i una nica eotápida...

- í-'o diguio limpieries !

- Ho eé pas que faríem aense voaaltreo - proseguí ella en to lieu-

ger - . ÜI;B alimenteu, pnsj Vestiu i despulieu, penseu per notíaltrea.. •

- Apa, apa, ja cata bé . . .

La irritaci6,ilerb, l i creixia per dins. Si naguas prenumit que

podia reaccionar d'aquella nanera, no l i hauria dit rea» sn general

era mis dbcil, es feie carree de les coses.. . Se l i acudí que poteer

no navio quedat prou satisfeta, le nit abane. Tot havie eatst una mica

precipitat, breu... va donar un cop d'ull al rellotge» £ra nesaa ta^rd

ja per recoi3«_n^ar i aiíi, en el enu erts t d'eBperit, tampoc no en te-

nia canes. Si era tixb, s 'haurir. d'aguantar. Wr alguna cosa la paga-

va« 1 ben pagada. Uiners, joie: ñ9 atencionB de tota nuu mena... Que

mis vilia ?

Cinc minuto després, quan vo aixecñr-se i ella l'acompanya fina

a la porta, pe eentie tan molestat que, en preguntar-li la noia 1

- 1 que heu penoat fer ? - referint-se de nou a l'aasumpte del cosi-

dor de la Viler£8i!a, er linitíi a dir :

- Que vola que fem ? Tenoar-lo - amb une rice de bróaqueria que al
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cap d'una entona, nuan ja era al cotxn, l i va saber greu.

Havia combs un error. Mi ha coae1 que a le 9 donen no se ' ls poden

confiar. Tot anava mol t bé quan es tractav;1 tío qüeations en I P I quals

entreasin pesoetes, eren prudentp, gasives, i podien aervir de fre.

±*ows deis neur. col.legues comercianta eompartien aqueat ¡unt de viata,

ja ho nabiat poteer enganyats peí fet que al nateix tempa les dones

tenien la mo forsdada i oren amigues de joiel ls 1 de Te t i t a , unea he-

bitufis que els encegaven prou per anogar-loa allb que hi ha rie fona—

nen'nlnent conservador en la clona Benprc que es trocta d'interéseos,
o-

nggop.r i patriraonis» En canvi, no eren tan negurea en el domini de la

moralp sobretot ara» dea que volein iguálar-se alt1 nones fon con fon

i conencaven peí mes baix.» totser era natural. rJren sexr, nene pur,

•̂ fir al xb eolia procedir srnb energía, frenar—les, tornar a cnnalitnnr

a uest inpulñ cap a la fanília, la l l a r , la religíó que cadf. dia ana-

ven pordent m6o, con QIG hornee, ¿a perdier. unn gran via de eublimaci6

que havia fet felioes llura marea, llure aTiee... rotner no sempre,

ee veri tat , perb d'excoiicions sempre n'hi ha ha^ut en tfcto üll e^a un

home l ibrral r compj-ei.ia perfeetsment que no tothi'M havia ric pensar

con olí , no eaa partideri d'imposar al-j altree normes de conducta que

podien j&iscutir-se, que eren elegibles, perb tampoc ncjhavia confós mai

la l l ibertat anb el 1]ibertinatge. Aixb, a part que la decencia aempre

paga. La joventut no ae n'aoab-va de fer carree, tothüm Tolla viure

la aeva vida com es deis anvs ab&nn, cuan e l l ern Jove, sense pensar

que hl ha nanerea de viure quo complometen el dema0 Ara maéeic, aqües-

tes noies del ooaidor, quedarien oarcadaB per eempre per l lur experieri

ola» Quina l lar podien constituir, quina ensonyanca podier donar ais

f i l i e , quf.n en tingueeeln ? ^aturalment que aquest escepticismo amb

que encaraba llur futur n^ havia fie privar-lo d'entRlvíar-lo3 la ver-

gonya pábliea, de provocar-los un penediment que era l'Anica poseible

vis de salvacifi. Calla moatfar-oe nagnanim...

Un moment, va centir-se tan emocionat que se l i acudí de presen-

tar-sG al cosiddir on, amb poques poraules ben dites i profundement sen

tidee, les comminaria a pensar en llurs obligacioas envers la socie-

t a t , en el valor de la pureaa, d'una vida honesta i s^nse engany0..

i-erb en «llfons aabia quo unajaotitud ct*a;ueata mena era masaa idealis-

ta, impracticable o Si hagu6s tingut ln eloqüencia i el poder de con-

vencinent que sobraven a mosaen ^arce--, el rector, ho hauria pogut

intentar, perb ell no era home dr aerante o de dÍ3cui3Qg, davant d'una

assemblea, sobretot 3i era femenina» perdia una mica la seronitat,

lea ideee ae l i encapaven. ^i calía el petit coniíe, 1'entrevista per-

sonal, cara a cara, . .
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Alentí uriü nica la narxa. Una conversa privadi anb CHdaseuna

d'aquelletj noies podia aconsocuir una resultatn superiors a la intimi-

dado", a l'aroanaca de contar-ho ais pares, al cfcstlg d'una multa. Ara

que el noi dula practicaraont el negoci, la neva presencia al doapatx

ja no era tan imprcncind^ble, diopo.̂ ava de temps per dedicar-lo a a-

quel! afer. en parlarla a en Llasgootera. .Lea eitarien d'una rn una,

c ;m Ja havi en di t , 1 . . . Va atu-ar-oe del tot , ja a lea enTiatea de

FiudeMes, pe" poder penaar raía lliureraent, aeifie haver de diYidir

la seva atenoió ontre el trfSfic, Sorgo abunaant, i la deguda conside-

rado del problema que ola havia oalgut damunt. Porque aixb de les c i -

taciona encara no ho acabavr; de veure ciar . üavien mig convíngut que

podien fer-ae al coaiclor mateix, per no a"'.ertar ela jiares, perb les

noiee RS dñoaa.ioanegarien, aoudírien a l'entreTÍ3ta rmb prevencifi,

coaa que faria dif íc i l , si no inpoesilile, la Croacia d'una atmoaíeta

cordial i confinda ocn la que inagiaava. Tanpoo no era cap bona idea

alio de parlar' primer amb la oonidora, i ara no conorenl* cora oe l i

havia acudit, "alia trobar una altra cosa, no precipitar-ae. . .

i*a raajoria d'elües devien ésaer clientes de la botiga, ellB toca-

ven alguns artiolen que a "iudelloa no tocova ningá mea, per can TU-

neu tardía d'hora hi acabava per pansar tothoa, i ara que de crltades

en ten: en a tant poques caser-, eren lna mateixfi; senyor*í« i llura f i -

lies que anaven a cor-prar. SÍ, podifi donar resultat . iííu nnbia que

l'ajuntament sempre havia anot curt de dinertí, que cítlia engínyar-se-

lao continunment 1 trobar noua impoatoe con el de !:• connervacio1 de

facenes i nombre d'obRrtures que tíonaven al carrer perqué el preau-

poot aríibéa on havia d'arribar,, Jüea multee en que havien penaat de

primer, doñea, no eren gena menyepreables, perb les noies eren raía

importante, l'ftleiuent huna sempre és mea íraportanto Í, til nolt con—

venia, en les multes Ja hi pansnrien deapr6;). Tot d; p nía.

r:n arribar a Hiudellea, en lloc d? tomba cap a la boñiga Ta

continuar cap al carrftr "ajor i atu.-a el ootxe a la plaga, davant la

farmacia. En Boixeda, que deapafxava una dona, l i TS dir qae en Lla-

goster enonra no havia baixat, de manerri que torna a Bortir i enfi-

lo lósen la . Va ob"ir-ll el noi aaieíx, quepn aquell monen c se n'ana-

va.

- U'on sortiu, tan raatí ?

iíren dos qu;;.rto de deu, pero no l i ho fóu remarcar.

— .r;t volia pablar d'aquexl assuraptea üm üenoia ciue he trobat la ma-

nera..»

J->'altre ee posa un dit davant ¿a boca,

- Lu dona no aap rea.
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Pel re::t£int no la va veure, pot^er encara no a'havia lievat, te-

nia fíima de ser la darrera que üor t i a a comprar a lo pla<¿a» D< '"arce-

lona havi a cU ser, pensa, nentre seguia el noi cap al despatx on hi ha-

via tot de llibres sobre numismática, la gran afecció d'en Llagostera,

que se la podio perpetre.

. l l b d'haver de renunoior a los multes no l i féu gens de gracia,

perb a despit áAwh. de tot va aprovar imr,ediatament el resultat ae les

eeveii meditacions, fina digué :

- «en pensat. r.n el fona no s6n ranleí¡ noiea 1 poden reaccionar favo-

rablement si les sabem agafar. Seria un e«it que l i ;uidéasim aqueet

assumpte senee que respires res.

Va ob?ir un calaix tancat amb clau i va treure la l l i s ta que l i

pasee» ni novia slr nociB i , coa va recordar-] i t en faitava un, el de

la nois que el seu ecpia no havia sabut identificaro DeTia éaser d 'al-

gún poblé de i ' entorn» Jils re pao aa r^pidanent i va deacobrir que, a

m¿Í5 ce la noia petita d'en ningaell, n'hi hovia trea mes que també

coniijíiif de Tista o per hav:r-hi parlat» Les áltres dues, va resul-

tar que tampoc no eren rio Kiudelles.

- Una d 'elles — acJ arí en Llafioytera — troballe anb en ^arabiS ar el

notari, i l ' a l t ra 5G la depenüfinta del senyor Aieu, el TelUoíger» ül

voatre pía - obyecta aieahores - nomfa té el defocte q1 e po¿ aer masea

lcnt. Tanpoc no cunvé allargar maB̂ a In coaa.

- No, no convéo Una precipitacifi^fero, no ena nna^ia enlluc. . . Poteei

hi heii^ia man era d 'abreujar-hoo Jíoaís cal que una d'a uestes noi es

es dcixi caure per la botiga 1 totea len altres la seguirán. . i la

reacci6 ¿s favorable, com espero, puc indicar-li que l'ondema, anb una

excusa, hi porti unn de les oevea companyes, i una al tra el dia se-

gUent... Aleshoues, les vaig cridant a parto

Deapée ae l i acudí que no era tan senzili . Ja no ê a aenzill, per

conení,ar, poder parlar anb la primera que acudía a la botiga. Cerque

no podia pae pa^nar-ae tot el dia prop deis taulel ls , 1 el seu f i l l

tempoc. Tenien feina al despatx, havien d. sort ir ein^uanta vegadea,

aouclir al raagetzem, rebru corredora i representante, .„ Cap a raigdia,

quan rellegia per desena vegada la l l i s ta de mosses, comenta a veure-

ho d'un rocaraboliane infantil i inoperant. En que penoava, quan ee l i

acudí aquell disba^at ? No valia potaer meo crider-les al despatx da

l ' a l cad ip i procedir con havien convingut de primer, a basr de multa

i anennea? L'aanumpte de la citació diccrota tarabé es podiqeoluclonaro

un cop dr telefon a les cases respectivea en hore¿-¡ que les noies hi

poguea; in ser . . . Ho totes en tenien, pero, de telefon, D'altra banda,

e'objecta, les noies, quan se leo avises que pas3es&in peí despatx de
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de 1'alcEilde, es torbarisn, els familiar3 e s fari.*n preguntes... Ño,

ni pensar-?hi. Calla trobar una altra cooa.

L'endena, perb, encara no navio trobat rea meo • ün part per qué de

banda 1e v*a¡re hi hagué" una reunió deis parca de familia i calguí dis-

cutir ft'iuoll proyecte de beques escolara que ;ja feia tenpa que renena-

ven, oooa que el va diatreure. I , en part, perqué l'enfoeanpnt de l'ai

auropte quedava íorca l in i ta t per les oir,ounst;;iicie:;. Calla decidir-ae,

dones.

Cap e les orze, aprofiennt, que el noi se n'havia anat a 1'es sa-

ció, cridíi en Torradellea» ''Sv Joan, poaat que tanpoc no hi podií inter-

venir, raes valia que no en sapiguét rea. A mes, en algunas COBCB era

irrefj.exiu, potner en parlarla a i s anice. crtava aegur que la cosa l i

semblar!» néy divertida que coridf.nni.ble. L'tatar.a a •"arcelona, un va

voler que es fo:m¿s anb ela Wateu-Bernat, on stmpre hauri» d'obnervar

una disciplina mes oevera que a ceca, noméa profeBsiünelmeni havia es-

tot profitoae. r,n f i , era jove.

- Jim Volia veuíe, eenjor Tunou ?

Sempre unn nica ceiÉmoni^s, el vell Terradelleo» Era una llketima

que er, Jubiles; tot i lee oevec linitacionc sempre s'havia moetrat

competent i , a néa, hi ostava acoetumat» Ara^ccmeh^a amb un aj t re .

Pcrquc tíimbé hi novia atmeat aoíiun;te, le seva aubstitucifi.

- yi , us volia veure. Seieu.

jíe va treure la l l i s t e de IB but-aca, plegada, i la deixa sobra

le. tíiula.

- té" que puc confiar en la voetra díscrecií , Ter-adellea...

- SÍ, nenyor, naturelraent.

- Aquí tlnc apuntats ela nona de a ka noiee. Valí que ea dicueu si les

coneixeu totes. 1 deopréc, quan hagin acabat de par;.ar i hagiu fet e±

que us diré, vull que u- oblideu do to t .

L'home aseentí, una mica eatranyat, rocollí el papar que l i aliar*

gava i ana Lleginl e ;i nona mentre e l i agaiava una cigarreta del pa-

quet qu9 hi havia en un ooot;.t. No va cunvidar-±o, parque 3n ierrade-

l les no fumava.

- Les coneixeu ?

- 'J.'rea, si - diguí ei ve 11.

Potaer no calía e3tranyar-so que fü3ain/tan pojue:', va pensar.

L'hoiae era de la viia f ea rej.acionava anb tothom,perb e a natural que

a la aeva edat naguío perdu t con-a ex e ninb leo generación a juves s hi.

passava a e l l mat.ix. Serablava mentida ,ue la gent eü renovtitJBin tan

de preBíja, que una abria do noia i noiea que havieo conegut de menuta

et aortiaain un dia arab que tenien Ja un f i i - o una f i l i a de setze, de
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divuit anye.

Ve mi^ar elfi tros nono que l i indicava : la f i l ia d'en Minguell
i dues mis de Riudclles.
- Aquesta altra - afegí el vell - , peí ñor. era penno que deu ser la

ñola d'en Junceda, pero no n 'est ic Begur i no la recordó.
t;ra enpipndor, l i eaídria confiar-se a algú a l t r e . Va eetar a

punt de renincia^ do nou en veure que realment era complícate El va
contcnir, erb t e^penuamen-t, que no podien acornar la coaa itidefinida-
mento Jj'altra bando, tanpoc no eo vela acudint ax noi Llago»tera per
d i r - l i : mira, aixo no va hét a veurc j * tu Srobes uno a tra aolucifi.
Ara tenia un preatiftl ale aour ul:.p, per aír.b l'havin oonsultnt abane-
de dir res a ningú, i no volía per-" r e ' 1 . L'opinió de xcr, fjoneraciona
Joves, n'ho confesuén de g-at o per forca, l i inportava.

;>'aboca una mica nobye In taula.
- Qui podría coneixnr—leo totes aÍ3 V
- "n Daníe ', probubleraant - replica el ve11.
- I ' l.i altreo dcptmdents ? Kn Manyes, en tíraupe.-n...
- Potser taiabí. i'erb en (IrHupera j« sap que no fn d'aqul i en Manyéo

ñn néa gran, l i pot pasear una mica c ;m a mi0 :'m penno que ari -^niel .
- Molt bé - decidí - . Voleu di r - l i que vingui f

DOB minuta despré*3 es va trobar re;.»etint lor na'-ei-xe^ inciicacionn
qac havia fot a en Terredelles, exhibint la natcixa l l i o t a t pero ara
ara en -^niel qui aeia a l ' a l t r e cont^t de taula, düfo.-ent com de coe-
tum.
- üí , Itíü conec - conteoití a la eevn pregunta.
- ?otee ? - vulgufi aanecuT-íir-oc e l l .
- ''I - . I preoiefl - H'hi ha dues que no son de Kiudel-¡es.
- üxocte - confirna olí - . I quintes aón dienten nowirea ?
- Llovat de l'Alba Codina - f¿u en uaniel as^enyalnnt \ui deis nona -

totna venen ciéa o raenys regulnrment» Sobretot la Junceüa»
VK prendre-ii la lli t i ta de lea mane, tornfc a conaiderr^r-la.

- *ínu{íefi de fer una eorja - va d i r - l i alenhores - . Pl'interensa de par-
la- anb a":gunr d'equnrtoe noicr. t la primera quo vingui a la botiga.
"'u en pf.dries aviiier difiere tanent, senst d i r - l i res ?
- Supoüu que cío
- üense crider l'etcncifi deir al tres ?
- SÍ £o important, t,í — contés *;o el noi sense ap/ircntor fiEitranyesa»
- Bo 6u - digné e l l - . -.¡uan una d'ellcs entr i a ln botigae deixee

que la linaprijaEaihinaiannHna denpatxÉ alga al t re i tu vens ai deEipatx. Ho
cal que en diguis rec, Jo ji¡ ho coiaprcndré.
- a i , aenyor.
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- ±, con t 'hr di',, ni unn ptiraula a ningú.

- rot, eonf^nr-hi.

- Ni a onsp tova. ;n un as minuto confidencial.

- Al** ho he entrn, nenyor ü?uneu. Supo: o qv.n ÜÍ Toóte ha ro r t l t , al

peu f!3] no l i n'hr do dir r e s . . .

- líjrecte.

Anb xicota alxí feie de bon t racter , rvf.' exiony en tornar a que-

drr-ee pol; t 'entenien anh mitja pareula. r.a ciar que potser a ' inagi-

navn el que no eríi, pero cen evitar-ho ? En tüt cer, elgun dia â t in -

tí^ir oceeió d aelorir-ho.

^o ca3gu¿ esperar, perqué unn :-.econe den, res en Daniel tornava a

entrar.

- •ferdoní, fjenyor Tuneu - te C±r - . üe m'hc acudi, que potser seria

m£r diBGiet que les veiís al despe'.xet del nDcetzSm. Si a?uí ni ha el

eeu noi o le mecanógrafa... No vüldria posar-mo en el cue no en dena-

nen, perb. . .

- E3 un bon convelí - concedí el l - . Ara, no hi vulguio íeure el que

no hi ha,

- Mu, cenynr. •'a cupoao que er tv, cta d'aixb del cosidor.

Va quednr-ee amb la boca oberta,

- Ah ! Tan pfibiic, és ?

- No ho oiQc. - ye. dir el noi -9 pero hi ha gent que ho rábano

- I tu ? Gom te n'has assabentat V

- ti&... :a una tootiga cora la nostra ae serxten raoi-tnu coses, ai non

sap escoltar-lea.

- ^sta bé", no cal qL;Í. ro'ho diguia. N'has parlat aiab ningú ?

- Tío, oenyor.

- A la l l l s tn sembla que falta una noia . . . tíaps qui '3 ?

- no - contesta en Daniel - . dabia que al cosídor ea rabien v i s i t e s ,

pero nal no m'hc düdicat a aapmina eapiar ni he pro^untat re-.} a niigú.

- Ben fet - aprova - . 1 escol ta . . .

va cal lar , parqueen aquell moaent entrava l'Aaeln, -'.a necanbg.ra-

fa, que venia del baño, on devia havar trobat nolta gent, p rque s 'hi

havia pa^aat mifí na t i .

- Ja parlarem - digué -« ?inc una bona notíc.a pe- t u . . .

- bí f -jQíiyor - contesta en Daniel, i 3ort í .

Decididament, seria el i , penna montre la noia a'atanuava a la

taula anb la enrterota en devia dur lea lletroa i ais rebutu dej.fi ta-

lo ¡\C: Ingres sata • Ho ciom[/renia per qú© ha vi n vacil . lato .fotnor perqué

alg';n o r̂1 el ^robava aasna oboequíáa, aaina atent. Pero no h± havia

dubtefque darrera d'aquell p%l d'aduloció que podia indicar la aeva
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actiíud, a 'aciaga ven qualitr tn a b lides i una enve JE ble capacitat de

reflexí6,

oí, 11 dona:ia el lloe d'en i'crradellca» wo calia penaar-hi más.
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Maria Parí

- Teñirá tempa de parlar-ne - va d i r - l i la primera ve,rada, aleshores

que havien rebut la carta.

Per guat, hauria dit que no de seguida, al capdavall Ja en tenia

prou anb l#Asnumpci6 i en ^lorenc no eis era rea. Jira una mala aort

que aquella seniora Claudia a caaa de la qual l'home havia vlscut du-

rant tant de tempe i que devia aer la seva amiatnneada, sVíagués mort

tan preraaturament, porque en floren? hauria pogut continuar anb ella

fina i tot quan l i donessin el re t i r , a comen5ementa de l'any vinent.

«n altre vell a casa era excesriu, sobretot si tenia en cumpte que la

seva prbpia mare també maloltejava i era ella qui havia d'acufir a

tot perqué la germana tingué el mal acudit d'enr-.r a casar-se amb un

pagee que se la va endur al poble« Afegim-hi la criatura que elu havia

ñas cu t ale deu meaos de ensata i que <tra, per tant, tot Just tenia

dos anya • r.ren molts maldecnpc ,per una dona •

Es cert que no pod̂ jLa •!••!+• quoixar-se masaa d'en JJaniel( 1 aju-

dava en tot el que podiaf de ve^adr£; fins i tot havia hagut de rentar

els plats quan l'Assumrci6 es trobava malament i ella ea v-la obleada

a correr a casa oeva» n£s d'un cop, també, qu n en Joan era pmAmittp mes

petit,1'havia rentnt i canviat anb una competencia poc oorrent en un

hornea i'erb nempre era una ajuda petita, ell tenia les seves obligación:

a can Tuní u i , des que van fer-ío Bnoarre(;atf tornava mér, tard c,ue

abane* Ho oomprenia perfectanont, no ere pas qüeati6 de regatejar un

quart d'hora a una casa on se l i portaven bé( pero la compren si6 no

aolucionava el problema familiar en la neeura que existia.

Le carta, pe restant, tampoc no exigía reas ni demanâ  l i ho ca-

l ia reconeixero Tot es limitava altina breu insinuado que s'ana repe-

tint en cartes posteriora, car tot d'una l'home, rué fins aleshores

havia escrit trea o quatre vegades a l'any, comenía a sovintejar leo

seves mis; ives d'una manera extravagant» B'havia insta l . la t en una

altra penr,l6# perb donava a entendre quu no hi est.^va bí . No tenia res

d*estrany, no podia estar bé" en lloc, després d'haver vlscut en una

casa on féia el que volia i compartía el H i t de la mestresea» 0 pot-

ser darrerament ja no, tota vegnda que aleshores que van co¡5íir-se el

troba mol xafat.; dea del prinerjeop que el va veure, el primer any de
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festelg, quan eli ana a pascar una setmana a Hiudeles, havia envelj.it

extraordinariamento iero aixb ja eolia pasoars una persona es oon.er*

vava reiativanent bf any darrera any, com si el temps no paseas, i un

bon dia, us el trobfiveu tot oanviat» fet un vell . Ho havia vi at en el

seu propi pare( i ho vela en la seva raare que perdía de aetmHna en

Hetni-na. l/Aasumpció", tot i lea neves xacres, resistía amb mee d**xit.

i" erque ta meitat deis malo que tenia eren imaginaria, a ella que no

l i diguesrin el contra*!.

H'havia anot omplint de cianies i també hi havia el desig de con-

trariar-la i coraplicar-li leo coses. Amb um¡ aitra jove no hauria pas-

sat ree, >erb ella l i havia plantat cara des del primer noment i l i

va fer comprendre que volia dur el pbndol de la .liar, tal com l i cor-

responia. EB veritat que el pie era seu, i mal no 11 ho havia ne^at,

perb si hi havíen anat a viure fou per l'er-li un favor, no perqué la

neces-iteasino Si aquella egoísta de la Jfina hagués eetit d'una altra

manera, tot hauria anat inolt dlferent. i'erb hi devia estar nolt té,

sola, a -Barcelona. Li hauria agra:'at de veure qui hi reblen al pia,

ella i la seva amiga • ifeia b¿ d'aprofitar-ho, pernue ae 11 aesbava,

tenia trenta-sio anys i de bonica no ho havia eatat nal. ^os cora i'oa,

1'havia faGtiguejada8

Kntre una cosa i altrn no calía sorpíendre'a que el carácter se

l i enduría una mica i que, novint, sortía amb respoates brusque» o ea

mostreo inpacient amb el mateix Joan que, pobra criatura ! no hi te-

nia cap culpa. Després se'n penedia i s e ' l menjñva a carlci s, un

tractament que l'Aesunpcifi no aprovava, perqué al eeu dir era la mane-

ra de raelcriar-lo.

- Amb les criatures a'ha de saber fer un terne mig - l i deia.

.fer aixb d«via haver-li sortit tan bé la noia, i el mateix Da-

niel, encara que no for, f i l l d'elia. Perqué e ¡. 1 aemblavo oreure que

anb ajudar-la i portar-ge com cal al H i t Ja havia complert, i no era

veritat, hi havia mío coses. :;obretot alio que íeia ae donar-li sem-

pre els diners tan juston per tot» de voler oontrtíiiar totea les dea-

peses» Era vergonyós, per exeinple, que mis d'una vegada haguíe de fer

tornar elr¡ cob adors del llum o de l'aigua des que ela havien podat

el comptador directo perqué no tenia amb que pagar-loa* Desprfs tot

eren raolbsties, car el3 de l'ajuntoncnt, que cobraven l'aigua, no

tornaven mai i calla que perdesaía un mati fent oua a la finestreta.

Vivían tingut más d'una discusió, sobre aixb.

- Pero qub et costaría ? - feia ella - . No hem de pagar igualr:t¡nt ?

- Mentreatant, els riinern treballen - l i contestava e l l .

Vcrque els ingreesava al banc, no era que ell se'la rebentés, a-
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questa 3U£í"tíoio l ' h i havia de íerp no tenia vicis , mal no anava al

bar, havia deixat totnlment cío fuñar, no i i eoneixia cap embolic de

faldilvlea... I d'áixb ae n'hauria adonat. Tot té" un límit i no era ra£

nable de oreure que podia dormir amb una altra quan adhuc ara, ais mmM

treu anys de caseta, ho feinn practicament «urinnnî iíî  dia per a i t r e .

De primer, les seves exige.ncies l'hnirien sobtada i gairebé ia rao-

lestaven, res no l ' h i havia preparat, pero tamb' en ella hi havia un

fons de sensual!tat latent que acaba per avenir-a'hi una vegada des-

vetl 'at* 1 mía que avcnir-s'hi i to t , perqué ara ocrapre eapera_ya amb

goig^ aquelles nits que la compenHaven d'altros frustraciona, del mal

viure amb 1'A8r,um;ci6, de les gasiveries d<:l xicot oad» cop mes inc l i -

nat & estalviar» JJÍ serablava que abans no ho ero, ben bé" així o .rwro a

un hone, Ja ho sabia, no se 1'acabo de ooneixer fine que hi compartei-

xca taula i H i t . I així i t o t . . .

rJl que más la molestava era que l'Assumpció nonée l i veiás vir-

tuts tot i que també amb ella es diocutia» oobretot quan es tractava

del nen i ea posa«a a acón sellar sanoe que ningá no l i clamo né a el seu

parer.

- En aixb no o'hi pooi, padrina - l i deia - . oi que ja va teñir E>rou

faina de criar-nos a nosaltrro, a la i'ina i a mi ?

- .rer aixb que tinc m'a experiencia...

- La tenia - l i contestava una mica brutnlraent - . Ara Ja se n'ha obli-

dat. x»ei±i fer la «aria» oi que es'.a sa, que oreix robust ? Doñea no

a'amoinio

r.n canvi, siempre es poaava al s u costat quan dei;i -ue no es t ro-

bava bé, i ea refusava a creure que la meitat dn les ve;;ades era pura

come dia, ganee cíe fe r-se 1 'interesnant.

- Es vella — replicava -» rjs natural que no estigui bona.

- Perb BÍ el metge diu que no té rea ! Eata a dinset de p'essi6 i ,

ai té una mica de reúna, no n'bi ha per i'er tanta escarafalls.

- Qui sap que farem, nosalt-es, ais seus anys !

- ho es tracta d'aixb* Amoina veur-e-la gemegaro

•ferquo la vella tenia el lamentable oostum de queixar-se, era com

la Sf-va mare que 03 devia pen:;ar que elí3 mals l i passarien si fcia el

ploricó.

- No ho deu fer pas per gust.

- Dones al,-em pensó que GÍ. no a6 per que l'abones semp-e.

- I no no aé per que l'ataqueo semp^e.

Hés valia no parlar-ne; ai la dieousió CG prolougava, no st¡ls no

solucionoven res sino que encara ho acabaven d'enverinar, HÍs cíe quatn

cope havien paasat un pare 11 de dies de morros, eenst: m' conversa que
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la indinpenoabl!.o I a el:e aixb no 11 agrae..iva, perqué alxb al que

era perjudicial per al pet i t . Kll es pensava que no s'adonava de res,

pero lea oriatures no badrn tant con sembla, retenen lee inpressiona

i el die de dema en poden sofrir ler, conseqüencleB•

Tot plegat fcia deaaconr>ellabl e, al seu veure,que en ""loreng

s'inBtal.lée amb e l l s ; es multiplicarían eln motiua de fricólo". Pero

r.o 11 ho podía dir, a en Daniel, oi ciés no ola ament» Ja qu« un al tre

deis seus defectos era I'oba\inaci6« Tambe ho era ella ¿'obstinada,

prou q ue ho sabia, mal no ho havia negat» Desprís, esta bé teñir una

mica de carácter, no deixar-se inposar eempre peí1. 3 altrea i procedir

anb voluntet propia. Pero sense exagerar, i finicament quan hon ha eos-

penat bé lea COBC;. I e l l , aixb d'en ""lorenc. no jno havia sos;iesat mai.

- Ea un pobre ve'.1,! - només sabia d i r - l i , 1 ho remetí a;ue.'l vespre

que van rebre una carta m¿fi explícita, potaer per;ue en -^aniel, en

les seves rcnpoates, s'havia abatln^ut de recolé i r 1'al*1URÍÓ - • KB

dur de pensar que . r>ta tan s o l . . .

alia no va contentar^ una mica fastiguejada que hagué^ suscitat

el tema en aquell nonent, quan eo despullaven; Ja feia dos dies que no

l'havia tocawaa i era raonable de <r cure que aquel a nit la Yoldria

poaneir. Si comencaven així , discutint-ee, no anirien enlloc, perqué

encara que acabes in per estimar-se Ja no aeria ben té el mateix, Pero

ell proseguí :

- I no puc oblidar que quan era petit em va recol j l r . . .

Aquella obŝ ervacáió era una mica desusada, car sab^a, psr haver-

li^ho dit ell quan festnjaven, que ree no el moleetava tent oom que al-

gii 11 reoord^s, com a'esdevenio mea d'un ecp quan era Jovenet, que ca-

lia que er, portes bé amb la padrina, que 11 devia molt, as ciar r; ue

ara ee referían en -^lorenc, ,pero el cas venia a ser ej ma".eix.

- ÜQ t 'ho contradic pao - va mormolar ment-e es ficava al Hi t» al l

ecia a l ' a l t r a banda, on er, dor.calgava, i va girar-ae a rairar-la.

- A la padrina no 11 n'he cíit res, encara, perb em pensó que hi vin-

dria b€ - féu.

- Es c).ar - no ve podor evitar de dir -f la feina no r.erla per ella !

?\1 es va troure l ' a l t r a aabata.

- bí , Ja ho eé . . . no et pene la que no ho vegi, aixb.

A»a sabata va caure per térra i ell torna a girar-ae, ara per en-

filar-ao al H i t , onjeo va quedar mlg agenollat, mirant-la.

- tfn aquerte casos sempre cau tot sobre les doñea.

Peí to de la aeva veu, va coraprendre que Ja comen^ava a pencar en

una altra cosa. ÍJÍ tenia el3 ulls olavats a la naixcjiga rie lee eines

que exposava la enmisa de dornir, i per aixb va abstenir-sc de contes-
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tar , --.n canvi, l i 8 0nrigué"o

- No t 'has ccrdat la cinta - féu aleshorea e l l .

- S o . . .
•̂ es mans B'hí atansaren, pero Tan tancar-ne sobre ela pi ts .

- No tena son '(

- no, gens.

- Jo tatnpoc.

Deixa relliscar el;- genolls cap a leo seves cuixes i el*:a/£í*ar-

se a mitgea.

- Tanca el I.1 un.. .

- 3Í.

üo l i feia vergonya que i a mires, pero a los fosques ell l i deia

oosee que mai no l i havia dit quan el llum oremava, i a ella l i agra-

<!avenP acaboven d'enardir-la» aupoeava que a e l l també, no sabia si

amb le:, altres parelles paasava el mateix, mai no havia í-entit la tem£

tació" de parlar amb ningú de la seva vida sexual, ni a moesen Clara-

munt, amb el qu;! es confessava des que morí el rector que era el Beu

coni'esror d'abans» I no perqué el l fos un capella 3ove, einó perqué

de tot allb no n'havia de fer res ningli, eren coses eeves i no ni ha-

Tia pecat dos del moment que eren casats. u 'al tra banda havia quedat

escarmentada aquell cop que, en absencia de moasen Marges, va haver

d'agenoliar-ae al confeosionari de mossen Plaqué, el vioari, i l'hone,

abans de donar-li l'absolució, ins is t í per ai havia peeat contra el

sisé manaraent <k or, lliurava a 3°cs sol i tar ia , una cooa que mai no ha-

Tia fet ni de Jovenete, r-lla al que podia dir que havia arribat ben

puro al matrinoni, va mig pensar amb orgull mentre s'obria a 1'abre-

vada del seu marit» Alguns mala penjanents tothom els té , aixb ée in-

eviteble, i de fcegades s'inaginava cotn seria, perb nal no a'havia to-

que^at ni havia volgut toque^ar cap noia com d'altres feien quan ana-

va a col.leglo Ni havia pernea que olí l i posea la ma al damunt eom

intenta una sola vegada* No el rebutja violentament, no vs enfadnr-se9

simplerient digué :

- Així, m'estinee ? - anb un to tan dolgut que ell no ins i s t í , .fot-

ser aquel a de can «ano l i ho deixava fer, no ho sabia, nal no va pre_

guntar-li res, oom no foa per que havien renyito I va trobar que la

resposta era convincent quan l i explica :

- No ens podlen, avenir, pensem massa diferen^.ment. Va ner un error»

Sí, aegurament s'havien porquejat, aquella mena de noies más a-

Tiat solen Ber de morali1-tit Enpla, i en Daniel no era com en uoí'pp

Tornell que no tenia iniciativa i quan donavR un cop de cap era per

equivocar-se, com ho demo3trava allb d haver deixat can Tuneu per
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col.loear-se a can Berpiot on per ccrt ara feia ¿oi> diea que estaven
tu vaga per una qüeatió do convenís col.lectiue aegons havia nentit
dir0 r-ls diaria no en parlaven, perb ea veu que n'hi havia d'altres»
de vagues, sra con si la gent s'haguessin can:at d'eatar bét perqué
en tot alio no e'hi guanyava rea i l'únic que s'aconseguia era compro-
metre el futur del país com va dir en -"aniel a en tiaura aquell ditjraen-
ge que es van trobar en tornar de passeig i discutirán de política.
Ni l'un ni l 'e l t re no eomprenien que el narit de la Llulsa fos d'a-
quella manra, al cap i a la fi tenía estoblinent i ala negocia 3a se
sap que ela denordres no elo proven, tero allb d'eacriure Hieres i
venir algún cop retratat al dlari es veu que l i havia pujat al cap i
es dcvia pensar que aob aquellos idees ea feia nés i#int< resaanto Uom
si no es guanyée la vida, e l l . La botiga bé" devia donar de» del mor.ent
qut havia plogat ln dolceria i fina es compré un cotxe, l'any peasat.
•rots plegats ens hem tornat masna exigente, pensh.

el que moa la molerta^pero, era aquella hipoorenia de tanta gent,
en "ftura inclos, que gairebé no s'at-insaven ni a mlsaa i ara, tot d'u-
na, et sortien amb ler encícliquesjdel papa que semblaven justifioar-
ho tot . i)e vepndefi l i semblava que eren mis perjudioials que fitila si
oe'n podien emparor els eneralco de la religi6 i convertir--1 ea en una
mena d'ínatrumrnt político El mat^íx paosava anb el concilla SoTint,
ni nabia que pensar. No veia la necesnitat de tantes reformes» Algunes
ooses no farien mea que reforjar la inoredulitati com alio deis "ger-
mana separata" o de la lllbertat religiosa que al capdavall sempre ha-
via exiotit, a ningfi no o'obligava a res, com no fos a caenr-íe i a
enterrar ela familia-s per l 'esglé;la ai no volles aer mal visto D'al-
tres, potser haurla valgut raes que aquella oants barons lee hagueaain
discutideñ Dense tanta publicitet, assenyaladanent l'assunpte riel con-
trol de naixences que mío aviat tisuria hagut d'éeüer una preocupado
de científica i sooiblegs, ¿s ciar que í 'taglésia âmbé era una mica
elxb, l'soglésia ho era tot i la seva ciiasio" l'obilgava a lntrsresrar-
se per tota ela probleraes deis BÜIB fidels i peí benestar de la huma-
nitat , pero ella trobava que hi havio una mena de problemes que 3a

s'anaven aolucionant sois perqué oadaecú hi cercava el desllorigador
peí eeu propi compte r.n Daniel no era ben bé" del eeu parer, en aques1

aspecte, perb l'inportant era que la seva opo^ició fír, unicament teb-
ricao

yuan, ale ahorna que tingueren en Joan, tan poc de temps de»prés
d'hnver—se caaat, l i va dir que no eotava diapoaada a orlar cada deu
o dotze nesos, 11 havia contertnt que en aquentes co-ea no s'hl podía
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fer res i que lee feaurien d'acceptar tal con es pressentessin. '"1/a,

pero, a'havia eapontat, i no pas perqué el part fos difíci l , que tot

ana cota una seda, sino perqué de f II'1 n no se *n voli a onplir; era una

dona, no una conilla. Per aixb, senae d i r - l i ' n reo, ea compro aquell

l l ibret sobre el metode de Ugino 1 1'estudia a fonBs pero aviat, va

veure que no l i serviría; per una banda, tenia les menstruacions náa

una mica irregulars i per l ' a i t ra en -Daniel difícilment s'avindria a

fer-ho en una dies determináis» (Jalla trobar una altra aolució, i no

n'era cap quw ell cantes a la finestra o que uses un anticonceptiu;

alxb darrer,nobretot, l'hauria feta nentir-se bruta, cora una dona pa-

gédao Es decidí dones a parlar-ne a la llevadora que,per sort,era una

noia no gaire mes granque ella i molt oomprenoiva que va dir-11 que

dula un peeari i s'avlngué aenae oap objecció a proporcionar-11'n un

per al SRU ás« De primer, tot i que allb era l ' ideal , l i havit.' fet a l -

gún escrú¡»ol i no s'atreví a confiar-ae a en ""aniel fina que ja feia

mesoa que 1 portava oense que e l l , naturalnent, a 'naguas adonat de

res» havla aprofitat un noment d ' int ini tat , pero aixb no evita del

tot que s'eücandalitzás.

- 1 ero Maria ! Qui t'ha pogut convencer...

- Ningú. Ha eatni idea meva.

- I mossen Claramunt ho aprc>va ?

- No me n'he confeesat. No 6G caplpecat, alxb.

- No sé,,.. — va di r ell - o jj'e;;glésia no leo ha acceptades mai, a—

questea practiques» I no cal tres, com a catbl ícs . . . NO m "agracia, naris,

- Ho era vull Qari^nr do f i l i s , jo - l i recorda, e l la . - Mee endavant,

qur-.n en Joan elgui una nica grandet, en poden teñir un altre0 it ei

vola, podem arribar fin£3 a t res . Mea, no.

- rerb faltem, «aria»

- No é"s veritat - ea defenBb - . JES ten dispoaatn a teñir una familia

1 a fer uns liona cristiana del1 a noatreo f i l i s . No ae'ns pot denanar

rea mea.
- Se 'ns pot demana r tot - replica el l , se ver — • Ho som nooaitrí'H qui

hem de posar condiciona„

- Ho dlus perqué ets un hone i no et costa res. :;i a l'eaglésia hi

hagû Ei dones,pota comptar que tot seria una mica diferent. i no fal-

tem a cap dogmaf no ho ¿s, aixb.

üra la sevn gran línia de defensa, ja que 1 'altra no vaJ a rea.

rotcer ler- d-nea, ai hagueasin intervingut direotameni; en la defini-

óla de 1'fiBgléfiia, hauríen estat pitjors que ela hornea, perqué s'hau-

ria trsotftt,cün en el cas del;: capellana,de peraonea solterea, Bense

f i l io , eénse problemes d'aquer-ta nena, o amb prob'emes pitjors, d'in-
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hibiciona, cosa que len hauria inclinat a la intolerancia, al rigoris-

me m̂ s extremat en materia sexual,

r i l e , de soltera, havia acceptat integranent totes lea en-enyan-

oes rebudes, pero ara Ja no podia pensar el mateix» El 3 dogra; s eren

ele dograes, hi oonformava les seves creences, la seva vida i» alquil»

dc-a fcebia, podía pascar per devota, per una nica carca i tot cora

deien alguna nenja^oapel ansB perb tot el restant era materia opina-

ble mentre no oa caigu^n en el peoat d'eBcandol. La seva vida de oana-

da l i feia veure, peí restant, que en algunea coaee s'havia enganyat

grolleramonto Sobreto^en aquella del sexe. Perqué estimar-se camal-

inent era una coa a natural, sana , alegre, c,ue predi sposava a 1H bondat „

r.lla mateixa nal no en mostrova tan avinent i comprensiva con quen en

Daniel l i h«via fet l'anoro I a e l l també l i paEisava, aixb» Si ele

reaultats eren aquelln, dones, no podia ser una cOBa dolentaei-ero tota

1'alegría, tot el beneotnr i elo impu isos generosos que el coit procu-

rova desaiioreixien oi non s'hi lliurava atnb por, amb recel, anb reaer-

vesY* la nena que foesin. Una d'elles era el temor de quedar enbaraa-

sada0 Aixb t'encongir. el cor, t'omplia el penaanent, t'ailunyava d'a-

quelJa jola que\convertia l 'acte sexual en un.- aotivitat renovadora^en

feia una mena d'ofensa que ct deixava dioguatada i et drecava anb hos-

t i l i t a t contra ol n6n, la familia, aquel-1 .e que tenies mis a prop.

Bon cert que uno activitat sexual s"nse disc-iminacló heuria ee-

ta t perjudicial, per aixb a'havia inat i tui t el raatrinoni que AmmlB

l'ordenava, pero dinB d'aquellcs regles hom s'hevia de sentir l l iure ,

aenae mis limitacions quo len imposades per la üece,nciap i a aqueatea

no hi navio falxm mal, recorilava la repugnancia que sentí aqqella

vegada que la Josefina, la veina amiga snva anb la qual aolia sortir

abans de; mimtíSP amb en -"aniel i era casada amb un viat^ant, l i con-

fia allanes de les cof.es que feien« A en ^aniel no lea hi hauria tole-

radea mal, l i oemblava que fina 1 tot 1'hauria avorrit ai les hi ha-

gue"s proposades, pero per eort en aquest assumpte era com ella i s*n-

pre B'havien servit d'alio que l'eaglésia en deia les viea naturals,

suficiente, mee que suficiente quan hon no era un pervertí ni un vicifis

I no era pe^veraió ni viel ut i l i taar un peaario Tampoc no aoceptava

del tot el re t 'e t que ell l i féu :

- No pots fer-te una moral a la teva mesura,

perqué no responia a la veritat i , com l i contesta :

- La moral &B una cosa rafia alta i no tothom hi arriba p-ls mateixoa

camina.

Hi ha vi a, en e feote, dones per les quals era una satisfácelo1 te»

nir ifliftftutmMHWH'mpre'fiihmftii f i l l darrera f i l l i crear era 1'exprésalo de
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llur noral l tat . No podio conformar-s'hi paa si elia era fete d'una

altra nanera<> Mo era mío Tirtut teñir f i l ia que no tenlr-ne o voler-ne

fihicament un nombre rocnable. jjén no podia exigir- l i una cosa per la

qual no entavo preparada, ele dolors freqtíents de 3a naternitat, l 'en-

runnment fíale ele leo dones fecundes, una familia nombroaa <,ue exaspe-

rarla les nales disposicione del aeu carácter» Perqué allb no seria

servir-loo El nateix Daniel de vegadec tan tancat, ho devia comprendre

tota vegada que dcf.prís de manifeatnr la seva reprávació peí peaari

ja no en torna a parlar 1 d 'a l l í en endavant procedí com si aquella

conversa mai no hnguí.- tingut l loc.

Aqueota actitud ja solia adoptar-le en altres eones, era capac de

discutir durant una o dues ñores quan quelcum el contrariava i alna-

hores, en veure quo no hi h wia manera de sor t i r del cul «R sacp re-

nuncier-hl i r.o referir-e 'hi m¿a, com si no existís» Si per atzar, pe-

rb, es tornavt a eamentar al cap de molt de tempg, descobríeu que la

EOTO posiciÓ no havia canviat» En el fono, mal no havia acceptat la

contradicció i noméo una serie de raons tactiques l'havien decidit a

acíaptar-s'hio Aixb l i desagradava, perqué era poc ciar, A m£n, moa-

travo unn mena d'obstinació innoble, trobava el la , que a la l'.arga,

el acuttui ava ma: ea reoervor. inexpressaútiB , es traduía en hoatilit;ito

Ho n'hi conencava a haver 5a u n a mica araea propbait d'aquell diosor-

tat a:.er d'en ^oreny ?

'"ar aquella nit hl torna, ineir^í encara qu&n ella ja a'havia ren-

tat i jeia de ñau el H i t , en la fooca.

- Ja sé que a'ha de mirar la conveniencia 'e tota plegate - va dir-

l i - , pero un home no 6Í-. con uno dona. Si fos una dona,potaer ja no

et di-ia rea, lo tindriñr. tot el tíia a casa, es ficaria en tot , com

sempre passa... Anb un hoiae SB dlferent.

- Ü no - replica ella, contrariada que el ceu entOB3Udimont l i fur-

tés aquelle peu profunda 1 <tnihftM dolca que seinpre trobavp en 1 amor—»

ienoa en una cosa : aquí no hi té aciics ni coneguts, no. . .

- Ja ee'n feria, per aixb no t'anoinia » la va Inttrrompro en -üanielT

Si fos un gat de macia... ierb ía un hora;1 sooiable.

- Ni s 'hl pot sentir bí - torna ella, senr.e escoltar-lo - * No hi esta

ao6stumat,a viure en un poblé.

- Es com si hi hagués Tiscut sempre, el barrí i la feina.. .

- No ¿s el mateix, ES una altra manera de fer.

- I que 11 pot importar,a un vell V No e3 trp.cta pas de divertir-se.

- No vull dir aixb. ii*an%lcnt i tot plge a í«'-

No volia discutir, en atiuell moment ,1 lea re Bp os te o l i sortien

autoniBtlqueti, vagues i poc convincentao âmbé ho eren lee d ' e l l .
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- L'amblent ¿3 una coaa ; ue l'en entre tota.

- xreciaoment.

•rrecinament que ? Ell hi contribuirla, a la fomació d'aquost an-

bient. I no podia oreure que fc¡3 per a raillorar-lo.

- Per que no dormim, ara ? Ja en tornaren a parlar.

Hi anava donant llargues, amb la confianca Insensata, imnotivade,

que el temps ho solucionarla tot sol. Aixb dovia/voler dlr que podia

morir-se abana que 11 donessin el retir» qu1 potaer ella desitjava

que e:¡ morís» • • iero anuest pensame n t 1'espanta va 0 üo voli a l a mort

de ningd. «ocios volia que la doixeasín en pau, que IÍ.S coses no fos-

sin tan oornplicades» que la vida foa mis senzillao rero tot tendía,

preoisament( a ombolicar-ee• Dos o tres dies deapréa d'aquesta conver—

aa nocturna la seva mare va teñir un atnc de pedra i el primer que

se l i va acudir al pare, en lloc de cridar el raetfíe, fou d'anar a cer-

car-la a el la , i en plena matinada, encara !

Aquell día eo va quedar tot nena» fer, 5s ciar, i de banda de

Tcepre 1'Asr.umpci^ es va posar al H i t anb 1'escuna que eatava mareja-

da 1 xenia rodaraents •--.e cap» Era massa casual per;ue s'ho oreguéa i

11 ho va declarar eenae miraments.

- A voste aeobj a que l i agradi de fer-ho tot for^a difícil» ¿>i es

pensa que cada o o p » cor-o a oaea a'ha de fioar al l i i t , s'equivoca.

la aona ea posa a plorar i» per si fon poc, en aentir-la també

eaclafí en Joan, al qual hevia trobat arroasegant-se peí pia, sense

control de ninfíá i expoaat a prendre malo Va aband -nar 1'habitacifi

anb una revolada :

- yue tipa qur n'eatic í

Def:présf quan en iJnnicl torna, la velia devia queixar-Ge-li, per-

qué ell sor t í de I 'habitado f ent mala cara i ea va aaseure a taula

en sllene1, reprovador•

- Un altre ! - no poguí evitar de j>r ella - . L'Anic que i'altava.

- Hingfi no t 'ha dit rea, oi V - replica e l l , aorrut.

- Ni cal, hone, W'hi ha prou amb veure't la oara !

- Ja m'agrariaria de Vfure la farj es al meu l loc.

- ¿a ciar, etfj tu qui se sacrifica, qul ha de efirrer com una palla

botratxa d'un coetat a l ' a l t r e í 01 que ni hi has paaoet, per casa ?

- ejub hi havls de fer, tan tard ?

- Podia morir-ae, la mare, no ?

- D'un atac de pedra ? No era facis riure !

- niu, doñea, home !

Van discutir-se com doa xinesoa i la velia, que no tn dtvia t e -

ñir prou, va abandonar el H i t i eorti al nenjmior amb la seva oara
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de víctima.

- On va, voste, ora Jí - va cridíir-ii - . Do ha tíit que eatava nareja-

da ?

- uor. que et moleotíi tant qun en quedi al H i t . . .

- Ara Ja hi era, oj ? 3'hi poüia quedar, per ral-

Observa rancunioeamont que en .Daniel l i atansava una csdira a la

teule i , abans di; dir alguna cosa que podia lan«ntar mes endavan-c,

va preferir abandonar el men^ador i tancar-sn a la cuina, on en '"aniel

va anar a cercaT-la al cap de dos ninuts.

- lío sentn que el nen plora ?

- x no hi potP anar tu ?

- Ja sapc que no serviria de r ta .

De manera <iue va haver de fer un esforc de flsquesa i t reure ' l

novamenl del l l i t e t on 1'havia float quan pogué trsniuil.lltzar—lo la

primera vegadas També* per alio la neces;;itaven, en Ji&niel no en oabla,

de fer-lo cal3ar.

ĵuari turnfi a dei:;ar-lo BIUIEUQ adornit i entra úr- nou a la cuina,

en ^finiel era prop delr, fogons i batia un ou de la Lruita que ella no-

mía havia tingut tempes de trebcar en un plat .

- Üona'm - digüí.

üesprés t a soles, també va plornr une mica o oe sentía d'allo mea

dcagraciada i tot d'unü tingué por de perdre'lo tero no era pas qüee-

ti6 de demanar-li perdá» era el l qui a'havia de fer carree que algún

cop perdía la paciencia0 Tot el dia a casa, anb malalta, v e i s i cria-

turas. =. Una vida raolt diferent de quonérn soltera, yue ee n'havien

f et, d'a;uella projaotes de continuar trebalüant ? rio havia he,:ut de

dcixar gai7-ebé de seguida, quan el ventre ae l i comenga a inflar Tisi

blemer.t, i de.pr6a ja no en parlaren mes. tra natu-al. El lloc d'una

dona era a caaa, con havia aen^^it repetir 3onprc a tort i a dret» i-erl

no deien ela hornos, ben entfes.

Abans, do soltera, no hovia capit encara totalraent que áv, mona

n'hi ha dos, el d 'ells i el propi, el fenenío Potser perqué no havia

tingut cap germb i el pare feia poc noro11, deixant de banda» a mes,

que el fet de eer el pare, i d'una altra generaoio, el ool.locava una

mica al roarge i no en feia un punt de referencia prou convincent o

precís. Len noies eren, o havien de ser, prudents i recstades; ele

nois, atrevitso rampoc no coincidien ben bé llurs interesaos respeo-

t ius , e l ls sol; en ée. er afecciónate al fuxbol, parlaven de pololea

o d'algune cosa >]ue s'hi as£icmblava; ellesp de Teetits, modes I pel . -

liculeso Pero aixb l i semblaven peculiaritats superi'ioials i en el

fony órela en una mena d'unicitat del:--; don aexea.
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Kl veritable descobriraent tingué lloc de casada, qunn va adonar-

ae que els hornea tendien anb tota nauralitat a convertir les dones en

criado8 mes que en col.laboradores i que eln inte essosf nés que dife-

renta, eren contraposats* I aixo fir.íi tenint en conpte que elDa havia

fet sort, l i sembiavap tota vegada que en •'•'aniel s'avenía, ocasional-

mente a alleujar-la en la seva tasca*, i'ero no volie veure les coses

tal con eren, el seu egoisme de naocle el cegava i sempre conflava

que ella diría anén a tot el que se l i acudís de rimm pensar o de fer.

A dosgrat de los aparenoee, les decioions lea prenia uniiateralment.

h'ra d 'el l que havia partít la idea d'anar a viuro amb i 'Aa^umpció", el l

qui re tenia la bonaa, el l qui feia proyectes per quan el nen seria

gran, ell qui guardava leo clauc del bá i del malo Jíls intercanvis

que teni on eren de pura fbrmula, i en aruest eentít ja feia tempe que

l i havien passat les il.lusions» Ara : continupva decidida a no repre-

oentar un paper subordinat, a pesar en I'exí3tencia en coná, i per ai-

xb l i havia de fer front tantes vegades i obligar-lo a reconeí.*er els

dretc que l i pertocaven* Tío ignorava que d'una mena de dona com ella

elo hornea en solien parlar com d'una -uo es vol posar ela pantalone,

i aixb també la molestavao Ho era veri tat . Voler influir en les dr;ci-

sions que també l'afc,:tavenf i de vegadas mis i tot que a e l l , no ea

podía confondre anb un daler de manar» no intentava de manar ningfi i ,

si algún cop ho «emblava, era perque s'impacientava i entre tota l i

havien anat fent malbé el oaracter.

ha prova era que tenia una bona arme a les mana i raai no ae n'ha-

via sorvít ni sc'n üerviria. Sabia do dones que nenaven llurs nerita

per la punta riel ñas perqué sabien utili tzar-lao A el a, pero, l i

hsuri;¡ semblat vendré els seuc í'avors, cora se *n deia, i no a o l s no

tenia re:; a vendré sino que no considerava alib oom un favor que feia

a algú» ¡\n tot oao, el favor ero nutu. aauria eetat innoble i dee-

l le ial aervir-se del sexe per maniobrea dubtones que a la ilerga l'hat

ríen convertida en quelcom que no ere* Pero recfcneixia que haur̂ -a es-

tet fqcil.

Ki h. vin mís l loial tat quo en e l l , en el la . ÍJo hauriu pogut c i -

tar feta precisos, poteer encara no s'havien protíuit perqué no ae'n

presenta l 'ocasió, pero eutava segura que podien arribar raomente en

qué la eeva l l e la l ta t , la d'ell» en dividís; n'era un botfi de moatra

la seva incapacitnt de veure que l'Aaaumpci6 feia aovint trampa i la

manara instintiva que tenia de pooar-se al seu eostats ni que foa una

mica vergonyosament, senee atrevir—se a declarar—ho. Ella no a'hi cap-

tenia, ajxí. Babia que tenia un deure i el conplia, pero s i la propia

mare naques fet comedia l i ho hauria retret ben ciar i no sempre hau-
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ria coregut tan de presea al carrer Alt quan la crideven. r-li ee pen-

eave qu* era per favoritismo, i aigun cop l i ho havia mig insinuat,

pero s'enganyava» Ho estava^iispo^ada a sacrificar la l lar ,per poc que

foe, al Cfjprlci dele altres o a la hipoebndria d'uns vells. fila havia

escolllt una vegada per totes, i eense prentíre'» al peu de la l le t ra

alio d'abandonaras el teu pare i lo teva mare, perqué eva massa inhu-

ma9 tote el? a l t res , des que va casar-se, havlen pas:;at a según terme.

t:n Denielp en canvi, feia f l l blau f l l negre i en el Beu afnny de

contreííifi, ce ••El 11 havia dít una vega da, arribava a ésser ra^a dmrcnmpyimTn

incoiaprensiu cue si 8*ho haguía proposat. ai 11 n'hagués let cas, a *hau

ria trobat sense adonar-ae'n que era la orlada de la vella i tota la

seva participada a la casa redulda a un pe.-petu esf.entiment. I no hl

podía peBsar,pe.r' aixb. Hi el seu carácter ni el seu eentit ¿e la jus t i -

cia no a'hi confnrmaveno No a'havia oaset per servir nlngúff perqué le

posteiguesíin, perqué en i>aniel tingues un escarras que només de iíit

es convertirla en una/dona, que-n l i obrís les carnes.

Aqueles l l u i t a , pero, la cansava, redula les seyee bonea qucli-

tate i accentuava les dolenteso perqué ja sabia que no era perfecta 1

no l'aconsolava que la perfecció no fos d'ar;ueívt m6n, i*erb ai que hl

havis una perfecr?lá relativa a la qual podin arribar-se anb l'ajuda

di: a l t res , amb una mica de vera comprensió", ni que nomás ios amb una

mica mica de eari tat . Ara, ni així) no 11 donaven» yue ho fes la vella,

no era d'estranyar. Pero ho hauria hagut de fer en Daniel, iían poc que

11 hauria oostat ! Per a el l la carltat consistía preciaament en alio»

en fer la part deis deevalguts fina i tot quan mé\' que ser-ho ho p"re-

tenien. Una carltot , de mSñ a raes, que es per av a d'ella i nue aMiHinama

ell era lncapac d'exer«itar d'una manera continuadao Cerque eis RCUS

áuuhmfij intereasoe paaaaven per damunt de toto La hi delegava, dones,

com aquella vegada que, el dia de la Tictbria, al senyor '¿uneu l i pao-

sh peí cap de convidar tot el personal a fer una f*ntada 1 e l l , no sa-

bia per que, s'hl ll.lufiio^a tant que no va saber renunciar-hi tot 1

que aquell día la vel a si que eatava malalta, t3nia febre i «1 netge

declara que podía trnctar-se d'un principi de congestió pulmonar. La

nit abana va delirar 1 ella se la pasaa aixecadao Hemblava natural que

l'enderaa es quedíe, pero no ho va fer, declara ¡ue aquel' es cor.es ha-

vien de seguir el seu cure nomal. Hort que de sortidej con aquesta

no en tenia pairea, ja que ella no eempre hauria capitulat.

Al nmipLL tempo 11 agradava de quciar bé, Bovint d'una manera una

mica pueril, i fora de casa, con quan al eenyor í'ossellá del pia de

aot;a l i ngafa aqueil , ata tas i va ser el l qul va correr peí metgep peí

capelia, i despré^i s'oferí on tot i per tot amb una insistencia que a
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la nateixa senyora "aria, la dona, devia sorprenclre 1 embafar. yuan

va haver oortit de peri l i , perqué ee recobra, tot eren comentarla fa-

vorables, expreer.iona d'agraiment i faogueriee que a elln l i vr.lien

la antinfacoló de sentiB—so <iir sovJnt, quan eonrrnva a les botiguea

del veínat i

- Tost> el que ha trobat una perla *

Molte devi en pensar, pero aixb a *ho es1laven, que no ae la rae rei-

xia$ car no dubtava que l'Aaounpcio" 1*havia bescantada ra^s d'un eop

mentre no parava de cantar les lluances d'en Daniel, can bon xicot que

fino i tot aconpanyava/el3 oadhvrro dosconegu^s al cea: nti - i . i-erque

aro Ja feío terapa, den do poc deoprén cte caaar-Be, mrnmŵniT̂wBiwrjww o

más exactamente don do poc flespré^ d'ocupar el lino d'enearregat a

can Tuneu, que asr.istia a tota els entorraiaente de la gent accidenta-

da o que por un notiu o altre hnvien nort a l'h<¡spital i no teníen fa-

miliars al poblé. Abana ja ho fein en ríirelj , el de la botiga de ro-

bea, i en -^aniel os devia haver inaginat que era saludable de seguir

la tradictá, iba primera vagada que el noi dnnana permís al a^nyor ?u-

neu per- sortir an plena Jornada de treball , l'hone, va d i r - l i , ea que-

da tot aorpres, pero no v« caber nsgarese qu^n a'asaabenta que ee

tractava d'una obro tan noble.

- Es t r i s t de veu^e'la narxar tan sola. . . - havia coraent; -, en Aianiel0

-^ateva bé", no hi havla res a uir, pero ella hauria preferit una

altra nena du virtuta, méa^rivaden, o potser 1-Ef mi'.eixes, pero apli-

cade» anb mís diacerninent. Irorqu^ alio aat;:ix d'en 'l'Horenc, ca-

vall de batalla en aqueBt moment, podia ser molt virtuóe, pero tanbé

•ra irref3exiu. uh, ja sabia tot el que se sentiria dír i con a en Da-

niel 1'enfilarían ala ni5vole per haver recoi'it, aquel-1 padrí anb el

qual ben Juat si havi;: cf-nviacut unn nesos, de menut ! ^± senbl ava

eacoli¡ar-leB, ler doñeo :

- Ho digueu, com en Daniel no n'hi ha !

- J oís ho hflurifin í'et !

- Si n'hi bagues molt, així,d'une altra manera aniríem !

- ru si que pots estar contenta !

*"̂ olt contenta, -"-ant con ho ectarien leí' mateixee lloadores ei la

teula CIH queic- '.iainunt. Jreia nolt bonic, tot alio, 1 er¡ fácil parlar

pele altrfio i alegrar-ae en ñora d 'e l l s . La seva raaie ho vei. mes olar

tola vegada que qiifin l i ' n parla, uns quant3 dieo deeprís AiíinaBBHiHBa

d*haver-ho discutit aquell vespre, l i va dir !

- Jo l i ho t«rauria del cap, filla# rio tenlu cap obligado de carre-

gar anb una peraona que al capdaval"- no ue *o res,

l'renoindint d'aixo de l 'obligacií , que era discutible, rcetava
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el fet que, en efecte, es tractava dfi.\a carreja, si no en el sentit

material, perqué l'hone tindria el oeu re t i r i en Daniel bé es deíen-

sava, en el eentit familiar de la cosa : algú estrany que es trobaria

continuament entre canes, un suraplenent de feina, un H i t mee p fer,

mís rí ba a rentfi r . . .

- Mi ra de c onve nce r-1o• fo de u t ro ba r una altra s o 1 uc i 6 •

Pero aixo nones era rclativament veritat, Ja ho vela. Ignorava

quin Jornal guanyava l'home, quo cobrarla de re t i r , pero Ja supot;nvn

que els diners no l i sobrarien i que l i coataria de pagar una dispesa

con fins aleshoreso Ja l i devia co3tar d'arribar al cap del raes ara

que a'havia quedat aenoe la oenyora Claudia que l i foin un tráete tan

familiar, De parent, pal rostant, no en tenia cap mea que l'Assura;>ció

i la fina, pero acib ella no a'hi podin conp1ar, no el voldria pas a

casa.. . ifodia provar-ho( de tota nanera. Al oapdavall no en trfictrva

de voler o de no yolero Ben mirat ale vello no els vol ñinga, i-ero

tarapoo no se'ln pot deixar abandonata, i ella, la Jfina t que era infer-

meru i ae n'havia fet per vocació, hauria eetat la r-ersona n6s indica-

da« 31 haguís Tiscut a dispesa, hauria estat diferent, pero tenia pia

propi, és a dir, llogat, i no dopenia de ningu ni tenia aap mís obli-

gacifi fainilJar» Pensant-hi bé, gairebé eis el devia, aquell favoro No

tenien cura de la aeva mare, ells ?

Quan l i ' n parla, no per propia Iniciativa, sino quan eLl pruyoca

de nou la conversa, en Daniel conenga per mostrarse e^ceptie en tots

eentits

- La vida que duu una infernara, que tan aviat, treballa de nit com

do dia t i sovint a deshores, no sembla la rafia favorable...

- Paro en definitiva noraés es tracta i;ua no estjigui sol, que tingui

una cosa... no oe n'ha de preocupar paa con ai fot3 un nen que no pots

deixar mal sol - objecta ella.

- Ja no sé, aixb« Pero ja veus com esc iu, e l l ; peí que Bembln, en

la Pina ni ae l i ha aeudit de penBar-hi.

- No vol dir res. Con tu natelx rao dir - recorda - , es tracta de

fer lea oosea a conveniencia de tots , amb el mínin» de traabale,

- I con l i no eacric, aixb ? 31 l i dic que s'adreci a la riiha» í'ina,

es pensara que no el volem.••

- Li eacrivira a el la , de primer» ," veure con reacciona.

- A veure. . .- accedí ell a la f i .

Denprís va costar una mica de decidir-lo a fer la carta, com per

atzar va ooopareixer molt terd els dles aegüents, maasa caneat per

poanr-ae a i-eflexionar i redactar un text prou percuasiu. J-illa, pero,

no va deixar-lo tranquil i , el diumonge, ja no pogué trobar excusa.
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Eü'hi va ponar havent dinat, qu;:n l'As.-.unpció', que eontinupva ignorant-

ho tot, era e fer migdlada, i fine a les cinc de la tarda hi maida,

de primer sol i aleshores anb la aeve col. laborado, ve fet, l 'hauria

hagut de rednctar ella, la carta, hi tenia mea fac i l i ta t , potaer per**

que a can '.''uneu 1 despr^a a l'agencia n'havin eacrit montea, i no sem-

pre diotndes, perb a en Daniel no 11 hauria agrad-ft de reconeixer-ho

i mío valia no antafionitzar-lo.

A la nit va oopiar-la en net i l'endema la tira a cor-eus qupn

se n'anrva a treballar. O'ot d'una, ella conenca a sentir-se confiada.

A ls .Fina l i serie difícil dir-los cue no, era el seu oncle, vivJ.a a

la mateixa ciutf:t, no pof.ia donar cap excusa raonable,..

La reepoítüj peró^al cap de vuit dies llar£B, quan ja coraeníeven

a in; acientar-ee, fou deoil. *' uslonadora. La noia, aanse ref^rír-oe

ni de prop ni de lluny al verítable continguT; de la l le t ra , nanifeste-

va que, ei calla, eempre catava dispoceda a contribuir «1 raanteniraent

del aeu oncle en la necura de leí? Hevea possibilitntHo Aixb era pixar

fora drl tros, con el raateix Paniel convingué( aqueste vegada aenee

necepeitat de pereuacií.

- Es veu que no vam ser prou clnra.

- Pregunta-11 sensc embuts si oe'n vol fer egrrec o no.

ÍJÍ ho van preguntar, i ella va reopondre : "A un vell 11 cal una

l la r i per diaaurt, potser, jo no IÍ; tino ni és probable que la tingui

maio i-odrla eatirfer les revés necessitatn materials amb la voatra a-

juda, o ele úonar-li un postre i un H i t i posar-li un plat a taula,

ai bé no seinpre a les hores que e.l deu estar aoostumat a menjar0 ¿e-

r_o conpnnyia, autentica companyia, no l i ' n podría donar tanta cun

vosaltres que teniu tot aixo que & mi em falta".

- la garca í - exclama ella, empipada.

"1 pítjor fou que en Daniel, tot d'una, t,roba que ln noia no ana-

va tan mal encaminada.

- í.n aixb té re6 - va reflexionar - . Ho n'hi ha prou anb cobrir les

neceasita ts mete riela d'una persona» Bá o malp.nen t, per aixb no enn

neceeeitao £.1 que l i cal ¿8 aixb altre, una lJ ar, algú prop del qual

ee senti cbmode, a CESE seva... Anb la Fino no s'hi uentiriao

- I aquí, oí v

r.ll f*ff*> do montríi:-se prudent, ho va comprendre.

- "No ho aé • J.B pot provar.

- I tu creus que aquestos coser es proven ? Un cop el tlnguéasim aquí

no el podrlem paa treure.

- «pturalmento üauria de ser ell qui, si no se nentfs hér decidís

d'am;r- ae'n.
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- Anar-i.e'n on, aleshoreo ? Peneet: amb els peus, •"aniel» Si ene el

ponera aquí, l ' h i tindrera fina que ea mori.

- Serh le voluntat de Uéu.

Va reprinir un movinent d'ira0 Invooar la volunt^t de DÍu oempre

11 havia semblat nassa cbmode, una manera fácil de treure 'B els pro-

büemen de daiaunt 1 de l 'enjar-se irresponsabloment üe cap en oonplica-

ciona plt jors.

- I la riostra, J>aniel - va llruitar-se a dir - . i'jnsem-noR-hi bé, ara

s6n a temps de decidir qualsevol cosa amb l l i be r t a t . . .

- Amb l l iber ta t , noo Per danunt de tot aora cristiana i , enoara que

no hi hagués res mea, no podem pernetre que un pobre horae e.-, hori a—

bandonat cora un gos.

- No s'he de morir ningúo -̂s tracta prcciaanont do viure-hi f no d'a-

^udar-O.o a noi-ir.

- i'u tnateixa em vae dir que l'haviüs vi±t molt xafax...

be'n rncordavac .;ra natural i moit pro,'i d'e;l de recordar-se

d'unn cosa aixl» Kn canvi podia ob?idar amb facl l i ta t el seu natal i-

ci , cum va paeaar l'any anterior, se l i acudí. Pero aliehorea á'adona

que havia fet mal fet de penaar-fei^perque era una consideracio injus-

ta i per aíxb mateix, ara, tot d*unaf debilitava la a;;va poaició enca-

ra que en Daniel no en sapiguís res-

- Pero no eata ma-1alt - contesta - . >jn aquest cas seria diferent.

Jo el que vull és que penáis en tota els problemas que tot aixb ena

poaa damunto

- yuinf probleraon, ben mirat ? Tu ne tot en fe. a un cae te 11.

fío van decidir res . no ppdia doixar-3¿e vencer tan fecilnent» La

acva nare, l'endema , quan va fer una escapada a casa en eort ir a com-

prar, l i digué" :

- A aqueata Fina l í hauríeu de fer vouro que f.j olla, la neboda, i

no vosaltreeo guiña noia egoiata !

Pero ella sabia quo no serviría de rer> insis*.,ir, sota d'aquell

text tan raonat que 1'havia indignada D'amagava una decidió ferma,

prou que ho vela. Ho podien deíxar correr, ^jiina aolució quc?df'.Ta,

dones ? .fenaa que devia haver~hi indret3 on podien recol: irse els

vella, no prticisainent i-'asil o la caaa de cari tat , alguna inatituoió

0 . . roro en i^aniel tampoc no en voldria aentir parlar, tota inainua-

ci6 en aquest sentit seria nal vista, contraproduento Despréa, en

•uloren? tanpoc no era tan lie 11 com per tancar-se t t ancar- l n . . . La pa—

raula l i f¿u un mal afojte tan angolaós que fins 11 va saber greu

que aque11 penaaraent ae l i hacuío acudit. oora alio que havi a penset

d"l natalici , no feia más que minar la aeva voluntato I l i calla,
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preoisamnt, manten! r-la aoncfira, ínCe^ra, si hnvia d'enfrontgr-oe anb

en Daniel i anb lo aevn onntinació que el f a1 ia pasaar per damunt d'e-

l la si badava, ai afluixava. I ai provava un no rotund, ciar ? Pero

ale horca, si aixi i tot ell desidia t irar endavant, la l'.'.ar, la l lar

cora ella I'entenia, deixario d'exiatir amb molta rain seguretat que si

hi entrava en -"lorenca Perqué l'homfi no ln destruirla pasB augnentaria

simplement el mal viure, leg friccione...

Deaprís hl Tñ haver el ailenoi, aquelles l'argueo Betmaneñ durant

lea quala el l evi'-a de parlar-li 'n i ella a'anava neguitejant perqué

aabia per experiencia que aquella actitud no augurnva res de bo. ±.n

Daniel travesearla el temps con un ¿̂Enel i en aurtir-ne rea no hauria

eanviat. Noméa ho podio canviar aquella negativa taliant, decidida, i

ja a'havia dit que no hi podia reuírrer. .Era raolt Toluntarioaa, el3a,

cora opinaven l'Asaunpcifi, els seue nateixoa pares i tantea alt 'ea per-

sones que ^Soneixien, pero ho era en coses nenuden, nal no ho havia es-

tat en ren d'i.^portant, de fonamental, serapre havia an-i'iat par cadiro

.Fot^er era per aixb que tanteo venadea se sentia una nica inaatisfe-

ta ? Perqué intimament ooüii..renia que totes lee seves Tiotbries eren

una derrota i que tempestetfar per oatifi, inpoaar-se a la vella, discu-

tir-ne amb en Üaniel, era una nanrra mezquina de demootrar-a" que

comptava, QUR CXÍBtia ? No en tenia prou anb 1'amor que al capdatall

ell no l i re&atejava ?

Ho ho entenia, pero tot d'una, quan a la fi en Jnniel sortí del

tfincl, va dir-9fi q'ie probablenent l i r^otava nolta vida per esbrina>*-

hoF i havia d'ésser una vida viacudo anb ell» no contra eeu» ?et 1 de-

batut, era alio que aenpre havia menyspreat una nica • una pobrH noia.

•.¡uan e í l , dones, un venpre digné :

- ual decidir una cosa o al tra, a ar ia ,

va conte^tar-1 i , eixuta i dianbrt;-ida :

- Pen el que vulguia.

i e l l , cosa que encare; va ferir-la m¿st ni ae'n sorp-engué. Sem-

pre hi havia confiat.

i Barcelona, 27 juliol - 6 set,t1966*


