
Uníversítat Autónoma de Barcelona:
~. Biblioteca d'Humanitats ' I, ,

1,

, .

, '

.. ULFORD, I'amerícá del tercerrl p ls, va entrar a la meya carn-
bra esbctzant el pany] de la

porta, Estava 'esgarrifat í.duia els ca-
l \ hi bbeUs al. vent, a desgrat que 110 1 H-

,J.,-ja ni un ale d'aire. .
" -Apresseu iVOS!-digué~, Ha pas-
sat quelcom terrible a casa de Lere-
na i Hargis l

Lerena i Hargis eren dues noies es-
tudiantes. Enamonaven a tothom no-
nés de veure-les, i molts -homes 'que
ereu serens i d'íncl.nacions domes-
tiques s'bavien donat la morí' per

-, elles. ' :
Vaig iI{corporar-me al Hit.
~Que és el que' passa 'd~ terrible 1
,S'ban sentir crits ---':'em respon-

gué Mulford- .. Críts i cops de cap
per les parets. 1 a més, no. obren la
porta, ni aquesta cedeix de CaP ma-
llera!

. I ~Aixo no bs· PQS terrible, horue
-(m'agrada puntualitzar les coses i
definir-les tal cofn les .veigj-e-, Aixó
és desconcertant i prou. -

Va agafar-me pels munyohs - i se
rri'enduguécap al corredor. A fora de
la camhra encara no havia reeíxit R-
posar-me del tót la camisa, i una ve'í-
na es va tapar els ulls amb una pala
de remoure 'la cendra deIs fcgons i
llanca.una exclarnació incivil. Aques-'
ta mena de virginitats espir ituals
sempre m'ban f'et)astic. ' I _ - ,

Hom se m/endugué escales amunt,
A mig camí, el piano' de 'Lerena i Har-
gis comencá a tocar una' simfonia fre-
nética, que encorrianava un aire de re-
volta contra totés les coses solides i
estahlertes. De sobte, .Ia .sirnfonia va

. parar, en un gemec. en el qllai devien
intervenir tates les tecjes,' les blan-
ques i les, negres.· Després se sentí-
ren uns despertadora i Ia veu de Le-
rena- que plorava a críts, eorn les' cria-
tures; Hargís li contestava de .Iluny :
semblava que s'apretés· un.i coixí C0n-
tra .Ia :boca.

, Quan arríbárein- a l'indref de' i'ba"
bita ció de les noies, ¡ res no trencava
el 'silenci 'que, en' d~fihitiva, s'havia
ernparat de' I'ambient.

I P-e~ sota la porta, s'escorr-ia un Ií-
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jo-: Cal fer-ho tot de la mfU'or mane.
ra. Hi ba al:gú que tingui una palan-
queta?' "

~Úna dona se'n va treure una de so-
. ta el davantal i me la va donar, Ales-

,_ bores, vaig fer alcaprern amb aquella
eína; forcant el pany, i la porta s'o
br-~de bat a hat, ' .

,. • , f

/ Segcns. -sembla, hom _m'havia reco-
.negut espontániarnent e1dret d'Ini-
ciativa en aquell afer.

-Que ningú no es moguí del seu
Iloc l- Només entrarem l'arhericá i jo.
Es necessari ITa' esgarr iar Iés coses.

"<[uidros, que tenia vida.: Mulford va • M'oben-en. Sembla estrany, pero ha
van· ler:' Darnera nostre, queda unsucar-hí un di't i se'I porta a la boca . .- ., panteig respectuós, que aturava I els

-Xampany -digné. j. n~ssos al cancell mateíx- de la porta.
«Nas estat de sort» , vaig pensar: Per la canrbra 'aquella bi havia pus-

I De fet, ens quedárem drets, qavant sat. una alertada de deseqúi'libri de les
la .carribra d'eUes, sense saber qiie fer. coses.r S'erldevínava que tot era al seu
EsÍlOtzQr la porta erri répugnava, tru- 11oc,· pero el lloc de cada cosa sern- .
cal' arnb els dits era 'inútil i estar-se blava 'rebutiar, la presencia, de I'ob-
~llí "sense fer res. valía dir que' érem [ecte, per haver-se trenca¡ Ilígams im-
un pareU d'ases desprove'its de sen- mutables,' que la. raó no admet que es
tit .prftctic. Vaig ,IIllirar :pei torat del puguin trencar de cap manera.
pany. . f . ',A terra, prop de l'entrada, vaig re-

Es veía'una-ñnestra oherta, i al fons: colhr un retrat de Lerena. Era un
la tor~e metáflica de Jaume L", En hust artístic, es veia de seguida; Le-
aquell moment va pasar un vol de co- rena miravaen I'aire, i s'aguantava :
loms, que semblaven un grapat ·'de amb un delícaj gest de mans una roba
blat en sorfir de la mil del sembra- transparent que li taPava eJ~ pits'.
doro .Els finestron~ estaven decorats Mulford s'hawa <Ilirig-itcap a un l!@-
amb una tela de color+rosa, que soste-
nía a intervals una cara de niua de- 'cador pintat de' blanc amb UlÍ· mi-
testable, A l'esquerra del forat del . i-all tríptic' que ~el presí'dda. Obni.,NI!

pany, es veía un calendari, amb una, cala,ix,escamp,a .una colla de petits-
. obi ectes aanlimt' él tocador," i "va cr i-lamina' que figurava una casa 'de· pa-' .,

ges, apacible. El bloc assenyalava -la dar-m'e.·
data' del 9 de setembre, un dijous. ' .. _Aquells r petits., objecfes tenien una

-Escolta; Mulford: Ql;in dia sórn, - rara qualitat. Barretesde carmí per
avuí ? . \ " I als llavis, compactes de pólyq'r:s 'per al .

=-Som 'díumenge, .dia 5 de setem- la: cara, ei'nes de manicura,' agulles de
b -e pit, etc., cada cosa é,sta;va-.'marcada,l. • ,
, Algú, dones,' havia -avaneat el ca-.- arnb una creu blanca; ,~eta probable-
lendari de Lerena -i Hargís. AUo- sí I n~elH amb guíx.: 1 liavia de tr,actar-se

-que era terrible, .i .ho era de debo. No d'un guix¿ especial, de mina prima,
sabría d.r 'per qué,' peró em sembla- perque les creus tenien un perfil de-
va Ja mauifestació d'un designi amb -Iícat i fet amb cu~a. ., c'

rnoltes' ganes de fer mal. -Que 'Í:lS sembla, aíxó ? -pregunta'
Els ve'íns de -I'escala se'ns bavien Mulford.

a~lilltat,' i ja n'h'~ havia dos que es -No ern sembla r€s- -~era la ved
harallaven per tal d'ésser els primers tat)-. Trobo €Jl!ie,d'una cosa aíxi no
a ti'raI'.la porta a terra. ' \. cal fer-rie gaíre caso Les creus hi són,
'-Apa, no us pegueul-; vaíg' dir .,eñ efecte, peró i que? ' I .
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jeien desinf'lats en un recó,' calaixos,
lpaquets 'de teies, uns harrets de se-
nyora, un mauiqui, etc. ,rEI xicot, en
el: moment d'ésser descobert, estava
ocupar en obrir un bidó de metall,
.que aguantarva fortament entre les ca-
mfs.
, -Allí! '-vaig cridar-c-. Ja- el tinc!
El policia va, apartar-me amb) un '

cop de brac i dona una ondre breu,
de~initiva.

Vaig trohar-rne baixant l'escala a
grans gambades, empassant.me els
graorís de deu en deu amb la' mirada.
A-l meu costat 's'agitava, una forma,
desteta de contorns per la. velocitat.
Recordo que la forma s'est.rava en
Iilagarses ,l es feia obessa, avantatiant-
me -en tamay i en sor oll., Més tard, pen-
sant-hi bé, he dedurt que alló ella el
detectiu; .Aleshcres, en 'aquell moment
de ',vertigen, no po dia Ter gaires con;
cessions a la clariví deiicia,

Pe} carni, el detectiu recolli una aV
tra parella de policia, 'que amb la que'
[a teníem, represerrtaven quatre ho-
mes drets i fets. Aíxó, almenys, era
una cesa .que reconfortava.

, " '1

Quan hi arribare m, ja hi bavia els .
homhers \---:-~ulford havia telefonat-.
Desplegaven una manguera nova,' de
color verrnell, i esta ven tots agitats
pér la cursa folla que els . bavia cal-
,gut'fer por recorrer amb menys temps
que nosaltres, upa dis1ancia,cent-qua-,

, "ranta vega des més gran' que la nos>
tra. EIs bombers teníen els ulls petits
i eJs nassos prims, esrnolats pel ent;
i llur roba qtie 'en comencar el serveí
els feia goig de' tan, .cenví da, ara' els
venia baldera, perqué I'esforc els ha- /
via enflaquit a tots.

Alp,i? més alt de la casa comenca-
,va a sortir tin brac de furn, Un fum
"clar i [oiós, que s'emmirallava en els
vidres de t~tes les'flnestres del barrio
, J9 no vaíg , voler pujar, SÓG mo1t
sensible aIs..Ifracassos d'altrí, i per mi
aquell' rnínyó [a estava perdonat, Vaig
quedar-me pdrlant amh un ,b'omber

- tríst, que m~explica¡v,a que els diaris
de la n't dirien que eIls havien Jarri_
bat tar.d,' ]lerqué ho deíen sempre."?"

,Latdsta cómitJ.v~ va tardar~ molt
poe a sortir al carrer. Dos policies
portáven l'incendiari agáfat pels bra-
cos, i els altres dos' li apuntaven I'es-
quena anib llurs fusells, .Ni podia som-
niar a escapar-se; aquell xicot; .per
altra banda,' np semblava pas desitjar:-
ho. Duia encara UH tllumí en ces als
d íts, que per inéxplicable que' sembli
va portar al carrer una, claror nova.

Eldetectiu em prengué a part per
dir-mec

'/

u
~Ja esta acabat, aquest servei. Ha

estat un servei brillantissim!
Jo no hi estava conforme.
,-Pero; i les noies?

, -Ah, les noies l J a s'espavilaran;
són prou grans ~er no per dr e's,

A més, el detectiu es posa sobtada-
mcnt agut itot rient em dona un cop
de -dits al ventre. Afegí:

Universitat Autónoma de Barcelona
-Aquesta n1ellBiB1idteb<asd"lPIni'nlHñrats

den - mai del tot,
1 s'allunyá fcnt una dalla grassa,

braudant el cos COll1 -s1, cn el món, no
hi hagués cap picardía que poguós
superar la seva.

Quin home més cstúpi d l

Fur gant, Iurgun t, cls arncricans
han trobal tilla darla cstadlsti ca
més que cls collocc nhans dcls

"

alíres países del mó n, i tol se-
" güit. han corr egut a propagar-la. ])'acord arnb un, informc ClUC s'ha publ icnt :

als Estats Uníts, 'pouen ésser considerats com .el poblc més nct del ruóu, 'lIli-
,)Hor -dit: el que una major despesa fa de sabó. A Nord-America, cns diu

aquesta estadística, es consumcix un prorn lg anual de sabó por hahilunt de
11'5' quilógrarns. Als Países Bnixos, que és cl país' que ve a couí.inunció, UIl

,l;~',ol11ig cl'l1 quilógrarns per hahítant, i, després, [a vénen Dinamarcu i el
Ca-nada .amh un consum de 10 quilógrams.

UN MOLTeAMINAR rnés de tres hores per a travessar UIl pont, heus acl .una cosa
que pot scmhlar ínvcrsernlilaut! La cosa és, no ohslant, possiblc. Es

\ veritat que 'es tracta del pont més gran del móu, Aquest pont uncix
Oakland a San Francisco (Estats Uríits). Mesura quinze, qullómetrcs de 11:11'-
gada i, en per-se '~osc, exigeix una illujninació d'una íntensitat de dos 1I1Í-

Iíons de bugles.

«Abens de ter polttice,
Von Ridebentrop lera co-
rnissloniste en vins »

I (DeJa diaria),

-Si aquestamarca no li convé, ens queden encara calibres més forts.
(De eLE POPt,¡LAIRE»)
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