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nova; només ells dos eren -vells, dGS
vells conequts que es eeveíen en un
moment delicat, després d',haver oblidat
la naturalesaexacta del contaste pretérit:
Per alxó es va aventurar ':i ñtá més enlla
deis balcons del principal, observant la

p e-dr a r o qe n oa
que ni pluges ni
vents no havien
mossegat; és a dir;
devien haver-Ia
mossédáda anta-
ny, molt abans de
conéixer ellla Vic-
tória, mossegada
'profunda a con-
tinuació de la qua],

'els elements, sa-'
, dolls, I'havien dei~
xat reposar en la·
SElva senectud
sense antiguitat;
adhuc I'óxid deis
balcons era un ro-
vell que sembla
procedir deis prl-
mers dies, de quan
la casa encara eré.
jove i unes pare-

~ lIes il-Iuslonades
I'estrenaven, La Victória hi havia nascut.
Saltlronelá amunt i avall de la vorera,
entre els dos plátans i sense deixar
d'ebservarels, balcons, d'un deis quals
gairebé li semblava que s'havia abocat

en un temps remot; no sabia ben
bé si del de la dreta o de l'es-:
querra, 'ja que aleshores, tretze
anys enrera, mai no es va preocu-

'ti par de preguntar-li quin era el seu,
ni mai no s'havía esperat per si:
ella, un cop dalf del pis, sentia en-

<,éara la necessltat de pertlonqaj,
aOlJell corniat amb un somriure ale;,'

.. Tot continuava igual i el temps, sembla-
.: rva, 'no havia alterat res a desgrat deis

-tretze anys trarrscorrequts. Ar-amanaven
uns altres, i feia rnoltdé ternos que ocu-
paven el poder, peró el carrer era el
mateix de sernpre.Internpcral i vagament

r retret: les cases' ,
<{ havien guan.yat

patina, pero d'una
manera discreta.
invisible ené~a.a
l'ull nu, E;ls arbres, .
no erer:\"",pas":rri'ésr '

, ~~;~~:'~I~t!~~U~~,'
,jGSOSp'latans. que

''''}freg{¡,ven el s bal-
, cons deis prtncl-

, pals.tfancats com
enaquell ternos,
qy~n ell tenia vint-
I-tre s anys,..i Va

, asandosar la casa"
per sempre. O no
va aoandonar-Ia,
perqué, encara
que sernblés' es-
traoy, m¡:¡i n'o va'

,arribar a' entrar-hr,
sernore shavlen
dit adéu a la banda ,de fora del portal o,
més exactarnent, entre el portal i la va-
queria que també seguia allí, potser fins
i totregida pels mateixos amos, cero en
tot cas encara pintada amb aquell color
verd que prolonqava la ufanar'
acollidora deis arbres, No havia
penetrat mai a'ta casa, i alxí i tot
li era eom un amic lIargament per-

_ dut ¡ ara reoobrat, una relac;:ióque
,. ara ,saludava sense 'estar segur

de les seves paraules o de la seva
actitud, tata vegada, que paraules

'. i aetltuds encaraven una ~.it!Jació
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