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,ENTRE DOS VELS

"Durant aquesta segona quinzena defuncionament, a la
Casa Embruixada de la Fira hi han desaparegut dues criatures.
Hem de fer alguna cosa •••"

El president·de la Comunitat de Ve!ns' del barri va es-
coltar l'inforriledel secretari amb una visible preocupaci6.
Era comprensible.

.. ..--I els cavallets?
-Passadors. Una nena s'hi va trenca.r una cama, abans

d'ahir, pero fou una fractura simple.
-Alguna ccaa més?
-Si, pero poca: una senyo~a anciana ya rebre unperdig6

al brac i ella diu que el tret va soz-tí.rde.la barraca de tir
.al b'l.anc , El propietari ho nega. De'tota manera, em sembla que
ho arreglaran, perque es tracta d'una ferida,de no res.

-1 no hiha hagut intox:icacions, aquest any? EIs gelats,
l-es llepolies, els xurros?

-No, almenys ningú no ha í'et cap denúncia. El que debo
ens preocupa és \aixo de la Casa Embruixada.

-Ho heu comunicat a les autoritats?
-Si,'ho vam fer de seguida. 1'aqu!és on el misteri pren~ . ,

co s, 'La po Lí.cía va buscar elspares i resulta-que no els tro-
ben, coínsi també p.aguessin desaparegut. ,

~:i '-A veure, a veure ••• Qui va donar l'alarma?
-m aenyo r Narcis, un deLs nos trrea j,ubilatsmés respecta-

> b'l.ea , Era l'amo de la tintoreriamés acreditada del barri, fins'- '. .
que va plegar-la per raons de l'edat. Desd'aleshores, el senyor
Narcís •••

-Si,
na relaci6

si! Ja sé qui és i canec tota ia seva historia. Qui-
té amb els nens desapareguts?

.;--~._-_._----._---_.~_._-~--...._- .._"'--._--_.- -'",'
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-El senyor Narc!s.s'avorreix i s'enyora~'Surt de,casa,
¿passeja i mata el temps. Quan hiha fira,s'hi passa tot el

dia. S'atura davant de les atraccions i eslliura a la contem-
p'Lac.íé , Diu que fa poc es va asseure al banc que hi ha enfront
de la Casa Ji..lnbru1xada.,18th! va estar molt de.temps. El d19-
treia mirar les criatures que pujaven a lesvagonetes amb un
cert esverament, per'b il.lusionades. Quan el mecanisme s'en-
gega, ei petit tren ~s engolit p~r una entrada que figura un~
boca enorme, amb unes derrtai i uns uLl.a'Ls pihtats,' i, al cap
d'una,estona, les vagonetes surten pér unaitre éxtrem,de la
barraca que tamb~ és un forat fosc, 'per'b:ho,tant•••

~Conec perfectament l'atracci6. Que vapassar amb el se-
n:y-orNarc!s?

, -Diu que es va fixar amb un nen i una nena que van des-
vetllar el seu interese Totsdos eren rossos 1 s'assemblaven
molt, coIIisi fossin bessons. La nena portavaun mol! de vent
i el nen un floc de cot6 de sucre.· El senyorNarc!s explica
que se'ls veia molt polits i tenien una boniquesa que no podia
passar desapercebuda. L'home s'entretenia opservant les reac-
cions de totes les criatures: entraven amb unposat d'expecta-

. I . .

ci6, entre divertits i temorosos, i sortienper l'altra,banda. . .
amb els ulls com unes taronges i un somriureglagat, sense gai-
re convenciment, per'b fent veure que s'ho havien passat molt

'bé. Elsenyor Narc!s gail::ebéels comp tava, :tants que havien
. 4 '.

entrat, tants que en .sor-uí.en , Segona eLI, ·el,nen i la nena ros-
Isos no van tornar 81, $ortir. N'est~ segur,.perque afirma que

és molt observador •••
...Bé, pero que va oc6rrer?
-Doncs que el senyor Nar6!s va emprendrel'amo de l'atrac-

ci6 i va reclamar-li les criatures. El firaire es va quedar
de pedra. "Que ,eren de voste?"" va preguntar indignat. "No",
va respondre-li' el senyor Narc!s. "I com ho sap que s'han es-

o " .. ,
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fumat?". 1 elsenyor Narcís lidigué quas.icridant:que no en
tenia cap dubte, que els dos nens's'assemblaven molt a dos néts
que té a America i que per aixo els haviaseguitatentament
amb la mirada •••

~Ah, sí! El senyor Narcfs té un fillque se'n vaanar
a America després de la ·guerra. Es va casar allí i s'hi ha que-
dat.Pero el senyorNarcfs no coneix elsseus néts, no els ha
vistos mai •••

-Li han e'nviat fotografies. Ell en parla sempre.
'-1 que? Quina relaci6 hi ha entre una cosa i l'altra?
-Doncs que el senyor Narc.ís s'ha obstinat i no ens dei-

xa viúre. Com que lapolicia,després deregif;3trar la Casa
Embruixada ide sotmetre a interrogatoril'amode la barraca,
ho ha deixat c6rrer, el senyor Narcís ensburxa a nosaltres.
Diu que és una qU~sti6 que compromet 1 'honor del barri, que ens
afecta tots, i que tenim l'obligaci6 d'inveStigar-ho. 1nsisteix,,
no cessa de telefonar-nos, em"ve a veure amii als altres
membres de la junta ••• ·No para ni sabem .coroparar-lo!

":?lsenyor Narc.ís es fa catúfols, jaés molt gran", di-
gué el pr-aaí.derrt; "Pero és una bellíssima persona i un deLs
habitants més antics del barri. L'hem de trampejar amb 'tacte;
tot procurant no ofendre'l •••"

En aquell mo~ent, va sonar el telefon,i l'a:gaf~ el se-
cretari.

1: ¡-Digui 'm. '
-Sóc el senyor Narcís. Que hi ha elpresident, per'ca-

sualitat?
-s.í, ara s'hi posa.
El secretari va allargar l'aparell'al seu superior, amb

un cert sadisme, com si s'alegrés de tenir l'oportunitat de

-_._------_ ..._.- .--.---_._------ - -- -- . ----
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..demostr-ara l'altre el pa que s t h í donava ,
-Sí, senyor Marcís, digui'm.
-Hola! Volia parlar amb voste perdisculpar-me de les mo~

Lestí.esque els he ocasionat. Ja no, cal qu.es'hi amo!nin més.
EIs nens han aparegut,i els tinc a casa.

-Ah,sí? I com ha anat?
-Ha anat molt bé, gracies.
El president era apunt de demanar m~s'detalls, pero el

senyor Narcís, tot desfent-se en mostresdereconeixenga, va
)

penjar el telefon.
"Quina pena!", digué elpresident, ."Com ens tornem! Un

home que tenia un cap tan cIar!"
-S'im~gina coses -comentk el secret~ri-. La llkstima és

que no se les guardi per a elle
-Bé: s t ha iacaba't l'episodi. Pleguem, que ja ésohora de

dinar. ... ...
S'acomiadaren, i el president va emprendre el camí de .ca-

sa seva, sense pressa. S'estimava els carrers del banr í.. i els re-
corria amb una' espuma de nostalgia, per-qué de mica erijní.ca
canví.aven d'imatge. Petits negocisfamiliars, que durant anys
i anys havienofert els mateixos serveis, taricaven les portes
perque els vells ja nopodien i elsjoves riovolien. Com per
exemple la tintore:r;'iadel senyor Narcís:en passar-hi, el pre-

,: l' .sident es va aturar i contempla la fagana" sotmesa a una mira-
culosa transformac16. La botlga sempre hai¡lasemblat petlta, pero
ara l'ocupava la sucursal d'un baric important, ,amb.unes ofici-
nes espaioses, molt il.luminades de nit i de dia. I, a desgrat
d'aix~, quedaven més tristes que la tintorerta. En realitat,
la tintoreriano ho era, de trista, i elbanc, pel cap baix,
es veia sever i recel6s. El president va algar la mirada: el,

1---,----_._ ..__ ..... _.-,._-_"'-- -_._,--,-- -- ..- --.._ ...--- _ ....... _.,
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senyo~ Narc!svivia al principal delmateix edi~ici. Els seus
dosbalcons·tenien fama dfendregats,tothoraplens de testos
amb flors que els adorna ven. Ara, les florseren una mica mar-

.. .cides, :potser no seguie:n tant les esplendors de cada temporada,
pero hi eren. De cop, el cor del president va fer un salt:.a
l'extrem d'una deles baranes bi havia lligatun mol! de vent
de joguina. En aquell moment, un co.Lom emprengué el vol i amb
el seu a:leteig va moure les aspes del mol! .•

"Oh, no!", va exclamar per dins el presiclent. "Encara
em farien baIlar el cap!"

1 canvi~ de vorera quan elsemafor ja era en vermell, obli-
gant-lo a un salt de través moltmeritori, sobretot si es prenia
en consideraci6 l'edat de l'honest ciutada.

Pere Cald·ers

..... ,
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ENTRE DOS VELS

"Duran\; aquesta segona quinzena de funcionament, ala
Casa Embruixada de la Fira hi han desaparegut dues criatures.
Hem de fer alguna cosa •••"

El president de la Comunitat de Velns del barri va es-
coltar l'informe del secretari amb una visible preocupaci6. '
Era comprensible.

-1 els cavallets?
-Passadors. Una nena s'hi va trencaruna cama, abans

d!ahir, pero fou una fractura simple.
-Alguna cosa més?
-Sí, pero poca: una senyora anciana varebre \J,nperdig6 ,

al braQ i ella diu que el tret va sortir de la barraca de tir
al blanco Elpropietari ho nega. De totamanera, em sembla,que

, , ,

ho arreglaran, perque es tracia d'una ferida de no res.
-I no hi ha h~gut intoxicacions, aquest any? Ela gelats,

les ll~polies, els xurros?
-No, almenys ningú no ha fet cap denúncia. El que debo

enspreocupa'és!3-ixo,de la Casa Embruixada.'
-Ho heu comunicat a les autoritats?
-sí, ho vam fer de seguida. I aquíés'on el misteri' pren

cos. La policia va buscar els pares i resulta que no els tro-
ben, com si també haguessin desaparegut.

,\ ..

-A veure, a \reure••• Qui va donar l'alarma?
-El senyor Narcís, un deIs nostres jubilats més res-pecta-

b'l.e s, Era l' amo de la tintoreria més acreditada del'barri, fins'
que va plegar-la per raons de l'edat.Desd'áleshores, el senyor
Narcís •••

-sí,
na relaci6

.... ,

sí! Ja sé qui és i conec tota,la seva historia. Qui-
té amb els nens desapareguts?
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-El senyor Narcís s'avorreix i s'enyora.Surt de casa,
passeja i mata eltemps. Quan hi ha fira, s'hi passa tot el
dia. S'atura davant de les atraccions i es lliura a la contem-

... '",placi6. Diu que fa poc es va asseure al bancque hi ha enfront
de la Casa Embruixada i s'hi va estar molt detemps. El dis-
treia,mirar les criatures que pujaven a les vagonetes amb un
cert esverament, pero .il.lusionades.Quan elmecanisme s'en-
gega, el petit tren ~s engolit per una entrada que figura una
boca enorme, amb unes dents i uns ullals pintats, i, al cap
d 'una estona, les vagonetes surten per un altre exta-em de la
barraca que tamb~ ~s un forat fose, pero no tant •••

-Conec perfectament l'atracci6. Que va passar amb el se-
nyor Narcís?

-Diu que es va fixar amb un nen i una nena que van des-
vetllar el seu interese Tots dos eren rossds is'assemblaven
molt, com si fossin bessons. La nena portava.un molí de vent
i el nen un floc de cot6 de sucre. El senyor Narcís explica
que se'ls veia molt polits i tenien una boniquesa que no podia
passar desapercebuda. L'home s'entretenia observant les reac-
cions de totes les criatures: entraven amb unposat d'expecta-
ci6, entre diveri;its i temorosos, i sortien per l'altra banda
amb els ulls com unes taronges i un aomr-í.ur-eg'Laca t ; aense gai-
re convenciment, pero fent veure que s'ho havien passat molt
b~. El senyor Narcís gaireb~ els comptava, tants que havien
entrat, tants que en sortien. Segons ell, elnen i la nena ros-
sos no van tornar a~ortir. N'est~ segur, perque afirma que, .

~s molt observador •••
-B~, pero que va oc6rrer?
-Dones que el senyor Narcís va emprendrel'amo de l'atrac-

ci6 i va reclamar-li les criatures. El firaire .es va quedar
de pedra. "Que eren de voste?", va preguntar.indignat. "No",
va respondre-li el senyor Narcís. "1 com ho.sap que s'han es-

.' •.;.,:...., ,·w~·!."
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fumat?". 1 el seriyorNarcís li digu~ quasicridantque no en
tenia cap dubte, que els dos nens s 'aaaemb Laven molt a dos né ts
que t~ a America i qu~ per aixo els haviaseguit atentament. . .

amb la mirada •••
~Ah,sí! El senyor Narc.fs t~ unfill. que se'n va anar

a America despr~s de la guerra. Es va casar allí i s'hi ha que-
date Pero el senyor 'Narcís no coneix eLs vaeuené ts , no els ha
vistos mai •••.

-Li han enviat fotografies. Ell en parla sempre.
-1 que? Quinarelaci6 hi ha entre una cosa i l'altra?
-Doncsque el senyor Narcís s'ha obá'tí.nat i no ens d~ü-

xa vilire. Com que la policia, despr~s dé registrar la Casa '
Embruixada i. de sotmetre a interrogatoril'amode la barraca,
ho ha deixat c6rrer, el senyor Narcís ensburxa a nosaltres.
Diu que ~s una qUesti6 que voompr-omé t l'hon.or'.del barri, que ens
afecta tots, i que tenim l'obligaci6 d '·investigar-ho. 1nsisteix,
no cessa de telefonar-nos, ero'vea veure.a mi i als altres
membres de la junta••• No para ni sabero com parar-lo!

"El senyor Narcís es fa catúfols, ja.~s molt gran", di-
gué el' pr es í.den t, "Per~ 6s una bo Ll.Ias íma persona i u~, de Ls

habitants m~s antics del barrio L'hemde trampejar amb 'tacte,
tot procurant no ofendre'l •••"

En aquell moment, va sonar el telefon i ~'agaf~ el se-
cretari.

~¡-Digui'm.
-Sóc el senyor Narcís. Que hi ha el preSident, per'ca-

sualitat?
-Sí, ara s'hi posa.
El secretari va allargar l'aparell al.s~u superior, amb

un cert sadisme, com si s'alegr~s de tenir l'oportunitat de'

........ -._._--_ ... _------------_.- - _. ". _.- .---_o ._"..__.'_-:--
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demostrar a 1 'al'treel pa que s 'hi donava ,
¿ -Sí, senyor Narcís, digui'm.

-Hola! Volié3,parlar ambvoste per disculpar-me de les mo-
Lest.í.ea que els he ocas í.onat stra no cal que s.'hi amo!nin més. -
Els nens han aparegut i els tinc a casa.

-Ah, sí? 1 coroha anat?
-Ha anat molt bé, gracies.
~l president era a punt de demanar mésdetalls, pero el

senyor Narcís, tot desfent-se en mostres de reconeixenga, va
penjar el t'elefon.

"Quina pena!", digué el president, "Coro ens tornem! Un
home que tenia un cap tan cl.ar-t "

. .

-S'im~gina coses -comenta el secretari-. La llastima és
que no se les guardi per a elle

-Bé: s'ha acabat l'episodi. Pleguem,que ja fs hora de
dinar.

S'acomiadaren, i el president va emprendre el camí de ca-
sa seva, sense pressa. S'estimava els carrers del barri i els re-
corria amb una 'e~purna de 'nostalgia, perqubide mica .en-m.í.ca

. \

canviaven d'imatge. Petits negocis familiars, que durant anys'
i anys havien.ofert els mateixos serveis~ tancaven les portes
perque els vells ja no podieni els joves no volien. Com per

~. . .

exemple la tintorer,ia deL senyor Narcís: en'passar-hi, el·pre-
sident es va aturé.t i contempla la fagana,sotmesa a una mira-
culosa transformaci6. La botiga semprehavia semblat petita, pero'
ara l'ocupavala sucursal d'un bancimportant, amb unes ofici-
nes espaioses, mol t il.lurriinadesde ni ti. de dí.a, 1,- a deagra t
d'aixo, quedaven més tristes que la tintoreria •.En realitat,
la tintoreria no ho era, de trista, i elbaric, pel cap baix,
es veia sever i rece16s. El president va algar la mirada.: el



.... , ...:..-

5(10) -.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

.5.

senyor Narc!s viviaal principal del mate ix .editici. EIs seusI

dos balcons tenien fama d'endregats, tothora plens de testo s
amb flors que els adorna ven. Ara~ les flors eren una mica mar-
cides, potser no seguien tant les esplendorsdecada temporada,
pero hi eren •.De cop, el cor del president vafer un salt: a
l'extrem d 'una de les baranes hi havia lligatunmol! de vent.
de joguina. En aquell moment, un colom emprengue el vol i amb
el seu aleteig va moure les aspes del mol!.

"Oh, no!", va exclamar per dins el presidente "Encara
em farien baIlar el cap!"

1 canvi~ de vorera quan el semafor jaera en vermell, obli-
gant-Io a un salt de través molt meritori, sooretot si es prenia
en consideraci6 l'edat. de l'honestciutad~.

PereQalders

~:.
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