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Un passatqer," desba-' dria venir i, ,
lanc;: interior, que in- . -- veritat, -a la dlreeclé
terpreta com U(l Ileu no li agradaria de, sa-
marelg, i una Jncredu- ber que rn'han trobat
litat embarassada " él ' . tancada a la cornuna
priven de fer-se pre- deis pacients amb un,'
guntes, ae 'reaccionar xlcot.i. i les cornpa-
com cal a una situació . nyes no em perdona-
tnsollta de debo. La rien que sigui tan Den
nola, vestida' de blanc plantat ,-afegelx amb
i amb una ,cOfia que li deseiximent.
recutls els cabella, és -La direcció?.. On
al fons de tot ds.J'ha- som? .
bitació rectangular .: as- -No ho sapsz- /S.. La
s.egutla.-a 'la", comuna, clínica Barcino.
.on orina ..Ma parpellejat S'aixeca i, amb .un
un morrrent.eécm sób-' gest rapld i natural,
tada 'per íma presen- es puja les calces cal-
da que ell rnateix tro-' gudes .una mica més
ba inexplicable i que al amunt deis genolls,
capdavall JlO deu pas sobre les mitges tam- .
delxar-la tan-rsorpresa bé blanques.
si ara, en fítar-lo dé- -Sembla que eres el
cididá des. de la clapa meu amant -comenta
de ,;tol gue li vessa la en adonar-se que ell
fines:tfa, a ·I·a seva es- li contempla les oul-
querra, rnatisa el' brandarnent de cap en- xes uninstant exposades tot i la dis-
tre adrnlratlu i reprovador amb un sorn- creció de la maniobra, i es deixa caure
riure quasi ironic, les fáldllles-e-. De debó no et recordes
=-Hola, Damia -diu sense moure's de la .de res? . s .

tassa-e-. Confiava que tomarles. pero ea- . '~Jo?
lla quer fos aquí, ara? . '1' ,," Pero ella ja Ii dernana:
=-Darnta? =-Barbotela el noi, encara no "":"Mira si bh ha.;.algú al passadla.. . ,
del tot recuperat, dret al costat del lava- Al bar de"la' clínica, un local arnple i aire-
bo qué' completa la instaHació de la:cam-' . [at de. la planta balxa, on la noia es
bra, pero sense repenjar-s'hi=-. Em dic. Ri- .concedeíx deu -mínuts de descans des-
card -Sureda. I t' asseguro que no voliai.. prés d'haver parlat amb una altra , ínter-
-DaÍl1ia Borrás, .d.iu~n els papers -I"in- rnera que la deu substituir durant la .seva
terrornp ella-',-. Els vaiq trobar tots. absencia. exposa:
És a .di(·, fíns que estava a punt de r': --:Si 'no fós per la fotografia tindria
néixer"<el'teu fill ... No sé si en vas els ·~~eus .dubtes, és ciar, encara ".:
esortüre més. ; .que- 1'hagis materialitzat tot d'una.
-;;-Quin fill? -es sobresalta-. Deu 1\ (Perque 1:10 .. has entrat per la porta,
ser una confusló .. : No entenc res.;' desenga~y,a.'t. No hi podies entrar,
'--Ni jo! '~i ara la noia riu-. Pero :. éstava tancada.
sort,hi vas afegir la fotografia...'En Ricard, assequt al seu davant,
¡Pero. no ens entretinguem, que po-o es mira el got de café amb .lIet
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