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'\,Illen I read

And is this

And so will

(As
• ..o

any1..1.

,'hy even I

Only a few

I seek for

ti1e book, the biography famous,
then (said Ti whaf the author calls amEm' s life?

�-'

SOP1e one when I am dead and ��one write my life?

man really lmew aUGht of my life,
myself I often think know little or nothing of my roal

hints, a few diffused faint oLcwa and indirections

fly own use to trace out here.)

Walt Vihi tman in

"Leaves of grass"

En llegint el llibre, la famosa biografia,
I és doncs això (diguí jO) el que l'autor en diu la vida d'Ull hOInG?

I així, quan jo sieui ..mort i enterrat, escriurà al¿_;ú la meva vida?

( Com si alg� sabés realment res de la meva vida,
Si àdhuc jo ina+eí.x , com sovint penso, s� ben poc a res de la I'leva

real vida,

Tan sols qualques indicis, uneS poques vagues, difosês traces i ras
tres,

Que jo cerco pel meu �s.de seGuir aquí.)

Traducci6 de Cebrià Montoliu

EL }I"IRAIRE
-------------------

-------------------

per

Jordi A. i l'rr ntull



La cadena es feia .més pesada cada dia i el senyor Puig es s en't í a més tra
Mat de peus, més vinculat a la cadira de b ar-ber-. Aquelles quatre parets, els

miralls, les bates blanques delS dos dependents, les ampolles de maaaa'bg o ,
les cares radiants dtles etiquetes, tot li pesava damunt de'les espatlles,
com li pesaria a un tI s reumàtic la bola del mon.

El senyor Puíg havia viatjat molt; rança,f"Alemanya, Itàlia, !\.nglate:rraoo.
Dels seus viatges en parlava als seus clients tot afaitoo1t-los o tal.lant-los

els cabellat Era iGual que l'escoltessin a no. Ell en parlava. Era l'única x

forma d'evadir�se de la seva pres6. Però havia arribat�un moment que amb ai

xò no en �en a prou i el seu caràcter alegre i jovial, es tornava cada ve�a-
/ (;.I{>...G< <? '

da més melanoolic i pansit. Era hora de prendre una determinaci6. Ho havia

barrinat molt i'ffinalment, decidí que la so�ció era tornar a agafar els

bagu.Ls i anar a f er de firaire. I va trencar la cadena. Deixà els dooenderrt o

al càrrec de la barberia i va marxar sense dir ' -hi el temps que estaria

absent ,. j::Ol que ni ell no ho aabf.a,

p� Jordi A.lPontull

La flaire de z o ta'L i de pintura del vagó va portar-li a La ment iTflatges pr��
tèrites i records. Començava a sentir-se un altre.

Va penjar la maleta i s'assegué al costat d'una finestreta. Havia arribat

molt d 'hora i el departa.ment era gairebé buit. }1entre pel e eu cervell es

passejava el pretèrit, arribaven maletes, senyores , senyors, criatures, un

soldat amb una bossa de coatat.�. Una batzegada i el tren e s ,osà en marxa"

Una sensació de llibertat començà�nvadir-lo.Era com una fugida, eOrl si s'e�

cap�s d'ell mateix. Amb aquest deslliurament perdia el sentit de la respon

sabilitat, del temps; �xJti:x oblidava el passat i res no semblava espcrar.qlo
en l'esdevenidor, talment com si una força estranya el suspengués en un es

pai infinit,- etern. Va pensar ,que pOSSiblement en aquest estat es deu trobar

l'ànima en deslliurar-se de la desferra mortal.

- Potser m'he mort- pensava.

I si així hagués estat, no li hauria so_,but greu. Res oo1terior a ell no

existia, ni res posterio!' "tampoc, sols un moment present sense moviment, ni

dolor•••

_ El revisor- li deia el veí de seint, tot' tustant-li el braç.
B 'havia adormit? 'B'urgà les butxaques cercant el bitllet. sí, �s aquí: "Bar

celona a G-irona 11. Anava a Girona.

- Quina cosa més estranya, em semblava que no anava enlloc!- pensà.
El revisor va picar el bitllet, el qual tornà ocupar el lloc obeuur de XX

l'armilla.

El senyor P��1Va mirar enlaire per assetSurar-se si la maleta seguia al

lloc.

seu



� El senyor Puig venia trompetes i pilotes i es sentia feliç.
O� Passaren les hores i el silenci anà vencent el soroll. Al campanar de la

El, catedral van tocar les dues. El senyor Puig havia restat sol amb le. seves

e ,carotes grotesques/ i sense pressa es posà a endreçar les restes de la seva

i_O mercaderia. Ell també havia contribuït a o rganL tzar aquella e;atzara, aquc.l l
E'!) món fantasi6s, cromàtic, on la mainada trobava materialitzats els seus pen
L� saments i Les seves il.lusions. Perb, la mainada, els homes, amb els seus

�'-' riures superficials, haviel'l) passat; restaven, ara, els riures profunds de i'
L les carotes i dels cavallets de fusta.
I I Agafà una carota per a po s a'r=.La al bagul. Mirada del darrera noftehia cap
-

expr-e as í.ó, Si puguessim veure les cares d-els homes del darrera, qui sap si
I

en tindrien? Mirades del davant, a vegades, .:tR:mm: són com les' carotes: te-
>C9 nen expressió. Les carotes.) però �,6n més sinceres, no canvien.
aD Un ventet suau, que arrosse6ava els papers i les paperines buides, el pre
- cedí camf de l'hotel. Es recolzà a la bar-ana del porrt+ í, contemplà l' aie;ua

bruta del riu, que calmosament lliscava acaricinat les cases que la linita-
90 veno Es sentí lliure, sol amb el vent i el riu, però aquesta llibertat l'en
- tristia més que no pas l"alegrava!> La nit era fosca i no a ' obirava ni Ull

; sol estel al cel.
�i.tt,'}'e-v'v

ILLes no t e s d t un vtl oLf 1 '��a-1.�-e1'l. Es va tombar en la direcci6 d '
on venia

la músioa i veié Ull home vestit amb parrac.s, d ompeus , a une s passes de dis-

II tància, tocant el yiol{. Recordà la melodia, però no el nom de la

-2-

La maleta••• i l'ànimao Tan desconeguda 11�lima com el continGut de la ma-

leta, i,.a la veeada, tan presonera.
l 3i bé no amb la mateixa intesitat, encara experimentava aquella sensaci6
8::." de deslliurament de feia una estona • .Anava a Girona, però, i si no hi arrl-
11 bava, qu�? No tenia cap pressa.
Ji Es va posar a observar els altres passateers. DaVallt scu un senyor gros amb
o , ulleres, al seu costat tilla senyora amb un nen, després el soldat XmJD:x de La
� bossa de costat i, fent una becaina, un pag�s. En el seu propi banc, a la
8 seva esquerra, el senyor que l'avisà quan passava el revisor, més enllà un

[s altre senyor que lle3ia una novel.la; 18 resta del seient era buida.
o'}: :mssers humans. :Maletes tancades. Incògnites •

r

. Que nIera de senzill aprofwldir en l'ànima dels cavallets de fusta!

Els altaveus, al màxim, volum,'< eixordaven, tot ofegant les veus i els :riures
.

. �'",,1ñ.,.; .J";��",t.i..
e '. de la malnada.

-v.... "{...,T' .... ·V

El senyor Puig darrera la seva parada de nineslfl carotes, trompetes i pilotes
r" contemplava aquell remolí de crits, música, ulls radiants, boques rialleres,

galtes enceses ••• aque+l. grapat de vida girant dintre d'un embut.
À-tM.\A...-

'

Els cavallets ••• la &e�••• les barques gronxants ••• els auto-:x;oc .•• parades
r s: ,91.. da xurros ... bar-r-aquea del tir a la diana•.•musica ..• aldarull ...
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Ah, sí, era la "Pavane pour une infante def'un te " de Ravel. Fo rosà -aour-e t s ,

potser tement que es tractava d'una aparició i que podia esvair-se.

tos s ans brollaven del violí amb una puresa; extraoruinaria " molt al

d c L que es podia esperar en ml cas com aquest. . Deixà de fer conad dea-ac í.on a

sobre el fet en si, ja que Ri l'emoció li tapà lafgorja i el raonament va

deixar pas al sentiment. l_�-'¡;v:çu,�
El violinista espa!racat, trf t, se li apropà allarg��t-li el c'pell •
- La vollli1�a�, caval��'�J
El senyor J:'Ulg, tot �.... va posar la mà a la butxaca i d'tm grapat de:
bitllets arrugats i tinyosos que tragué, en va destriar un parell de cinc

pessetes. De bon grat els hi hauria donat tots. La cara d'aquell home tenia

una expr.essió dramàtica, d'una inmobilitat que semblava esculpida en pedra
i. que va despertar-li la més gran compassió.
-Gràcies.
-La HPavanell ••• _ inicià el senyor Puig, però es pepensà i no va acabar la

frase.

El violinista/entenent que volia demanar-li repetís la interpretacj6, sense

més comentari, afin� el violí i de bell nou�a trista melodia pas�à acompa-

nyant les aigües de l'Onyar. t-
,

�a.e:.vv
Com era possible que aquell�virtuós del violí anes tan i captant

•

una almmna per a poder viure? Quin sentiment, quina emoció posava en la in-

terpretació d'aquella obra!

Darrera el rostre del vi��inista, que li recordava una de les seves carotes

què hi devia haver? ¿Qui podia saber què hi havia dintre d'aquella maleta?
" '. II

., ... •f.¡'lnfante defunte, qUl.ll tltol tan dramatlc!

Un infanta, el símbol de la vida, morta. Un pentagrama 011 sols restava di

buixat nn crit de dolor. Un tros de carn que no es rostiria en el llit del

plaer, que no s�rviria de presé per a cap ànima. Un cavallet de fusta en el

91 remolí de la k.t.rtx fira de la vida. Un grapadet de mort en la vida.

. \.1

f Tocaven hores. No sabia quantes.ü

'J'T

El senyor Puig havia caminat per molts viaranys de la vida; a ve gad es o 'hu¥c'

via distret per un corriol obscur, de terra to�a com el fang, on els peus

se li arrapaven i s'hi trobava bé. Havia de fer Ull esforç per a 110 davallar

a les proftmditats.
Ara, estirat al llit, no es podia adormir i rememorava les seves escapades

a l'obaga hrunida; on havia jegut nu, sentint contra el seu cos la pell de
<::>

��èe'(.�
qualsevol dona , Aquell amor �tl"'�!ÇMó;&r"¡;¡¡;ltt-a.' 1 'havia satisfe.t i era tot el

que desitjava. }'T�s, ara, ja !eia anys que s'havia apartat per complert d'a-

quells corriols i feia el seu caminar se�ur �RX damunt les pedres esmola-
"

.

des' per les petjades dels homes que'l'havien precedit. Ara, s'adonava que

havia romàs s01, tancat en la seva torre de carn, i se li feia palesa la

riS
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inutilitat de la seva vida. �llb que havia estat, alIè que era, sols ho SB-
.

.

b ia ell. Els monerrt s do gaudi i ele sofri nerrt els havia passat tot EOl,
manera egoista. Mai 110 s'havia projectat vors una altra persona amb el cor

obert i ara en pa::sava les o ons e quènc.í ee •

. Allà daraunt d '
una cadira restava la maleta tancada. Ninr,·ú no pcd

í

a veure

el contingut; calia obrir-la. Bi, calia obrir-la •••

Acluoà els ulls:

Cal que obri la maleta.

Aquest pany ••• què li deu passar?
Ara!

Perb si les carotes eren al bagul!
Qui les deu haver posades aqui dintre?

Aquest sóc jo, en totes les fases de la m.eva vida.

Cada una de les car-o t es pertany a 11.11.a fase diferent.

Aquest conjunt de fesomies és el retrat Qe la meva ànima.

El meu passat!
Que cansat Á.e.-t.e. estic! !

Ho puc caminar. Le�edres estan tan esmolades... i amb aqu ee ta hUl'1.Í tatJ .•

El pit •.•m'ofego •••m'ofego •••
Com llisquen aquestes pedres!
El cavallet de fusta em vol mossegar i riu.

Els altaveus també se'n riuen perquè he caigut.
Ah ••• no puc ••• alçar-me ••• !

El cavall em mossega••• em mossegaaaa!!!!

Aaaaaah !!!!!!!!

F. � , s
' alçà posant-se ies mans al pit, br{ la boca i els

, . . x><;t '

l-ulls, com si. li manques aare per a resPlra:9 lorna caure enrera C011VU B10-

nat i aferrant-so el pit amb les mans. La,convulsió durà pocs segons i fou

s eguí.da d 'una rigidesa de roca en tots els menbr-ès, Dintre d'una e s+ona

estaria fred com la molsa al mati.

xctC1. t/t:è.��� Cft;fei£�h
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