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L'home va fer una indicaci6 a la seva muller, la qual va
se feixugament amb un gran aalanceig d~ sines caigudes i massa volu-
minoses, tot dient :
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Va travessar l'emparrat de canyes i es dirigí cap a la cortina
de saca falsament transparent darrera la qual vacil.lava un llumo Va
separar-la i fith les tres persones reunides entorn de la taula bai-
X8p un home i dues dones que aIcaren l'esguard per correepondre, una
mica sorpresos9 al seu breu examen. L'home, en cos de camisa i gorra,
tot molt usat, va deixar el gotim de raim que tenia a les mana, pero
la noia va continuar menjant-se el seu; la dona, gairebé 1mpercepti-
blement, va moure les mans buides sobre l'hule verd6s que protegia lal
taulao

Fargues ?

L'home va assentir amb un gest del cap acompanyat d'un somr1ure
encara 1ndecís que li eixampla les arrugues de la cara ennegridao

Deve u s:..erl'Ange, v6s •••
- sí.

Va fer un pas endavant, i fins aleshores no s'adon~ que tots tre
seien sobre unes caixes capgirades, de fusta basta, que devien haver
contingut ampolles de Ldcor , L'home va afegir :

,- Us esperavemo
El, mirava des de 1'altra banda de~quinquer que ocupava el centr

de 1a taula, i la flama, bellugadissa darrera el tub de vidre p se li
passejava pels ulls •

.tieu sopat ?

- No.
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bagot de raim negre i ell obser-
'\va que tenia les dents mol t urrí.dee, blanques i menudes, i els llavis

carnosos i vermells, sense pintar. Tota ella semblava plaent, amb el
seu vestit negre un xic escotat i pIe de taques, els seus ulls groa-
sos~ com els de l'home, i els cabells partits cap als dos costats de

- Noo Ni jo, no ho sabia.
Va passejaf els ulls per l'estan9a redu1da, al llarg dels mura

coberts per tota mena d'objectes perduts en la penombra, fins a la
paret de la dreta, on s'obria una mena de porta que m~s aviat semblaJ
va un foratp protegida per una cortina com la de fora. La dona ara li
dOnava l'eEquena, inclinada sobre una fogons rudimentaris, ~és bai-
xos del que ~s normal, que havien cremat tota una vanda de paret.
Després el seu esguard va tornar cap a la noiao L'home observh :

~s la meva filla, la Soguese

la cara.
Seieu.

En ~argues va assenyalar cap a darrera seu, on hi havia un altre
caix6 en el qual, de1 revés, es pod ia llegir la paraula "fragil" p i
ell va inclinar-se per agafar-lo i dur-lo fins a la taula, on va ins-
talolar-se al costat de la noí.a, d'esquena a la porta de la barraca.
- No sabíem exactament quan vindríeu •••

Sogues ?
Van mirar-se tots dos, ella sense somriure,inquisitiva i reser-

vada, pero aenee hostilitato El seu pare va comen§ar amb un deix
complagut :

sí. No n'hi ha gaires, oi ?
Ell va continuar mirant-la i assentío

Es bonica.
~La noia abaixa els ulls fins al plat i va deixar-hi la barrusca

del rermo La dona va atansar-se a la taula amb un plat pIe de pata-
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Us ha costat de trabar-ho ?
L'home hevaa acabat de menjar i ara es treia una petaca deeinfla-

da i revellida que deix~ al seu costat men~re cercava el paper de fu-

va diro •

maro
- No. En Salat va explicar-me exactament on era , No em podia perdre,

- Pero aquest barri ~s molt desordenatoo.
No hifa res.

'" ,Allarga la mh cap al tros de"barra que hi havia prop del quin-,
quer,~a l#ombra de l'ampolla del vi, i va llescar amb lentitudo La
d 011<1

lRIiIia es va a aseure altre co p , a la a eva esquerra, i pregunth :
- No porteu res ?

- Res?
•

Equipatgeo Una maleta •••
- Noo

Va posar-s e a menjar les patat e que xafava abane de ficar-se-
les a la boca, i somrigu~ :
~ Sempre viatjo amb les mans a les butxaqueso

ilaetegava sense pressa, mirant 1'home que cargolava sense gaáre
destresa una cigarret~ gruixuda, abotifarradao La noia, que ara tenia
les mans recollides sobre la falda, no li treia els ulls de damunto
El pare va voler saber :

Quants dies us quedareu ? Una setmana ?
Es va empassar el "menjar que tenia a la boca i denega 8mb el cap

•

abans de dir :
~ No tanto Quatre o cinc dies, no n'estic seguro No us molestar~

gaire.
- No hi fa ~es; el que calgui.

Només em veureu a l'hora de sopar, i per dormir.
En Fargues va repetir :



El que calgui. Havent-nos-ho demanat en
La dona s'alga altre cop.
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vUs duré un got o
" Ell va tornar a adregar-se a l'home, observant, de passada, els

amples porus oberts en la seva pe 11 satudada de negre.
"Que us ha explicat ?

L'altre va expelolir un glop de fmm cap al tub del quinquer sen-
..ee pampol.

Res. Ens ha dit que no féssim preguntes.
Ell va fer un gest molt precis cap a la porta.

1 els vetns ? ••

- Passareu pel meu neboto T~ la vostra edat, vint-1-s1s anys.
En tinc vint-1-vuit.
Tant 11 fact

Ell va somriure.
- 1 no ele tuteg,eu) al vostre poble, els nebote ?

"L"home va algar la cara" com eorpres, 1 parpellejh darrera el
fum que li pujava cap als ulls~

- Teniu rac5.
Comenceu des d' ara.
si. No se m'havia acud1t, a mio

La dona tornh cap a la tauia amb el got i va deixar-lo al seu
davant. Es lamenta :

- Em sap greu que no us pugu1 donar res m~s •••
Prou b~ que esta; les patates omplen.

Va allargar la ma cap a l'ampolla al moment que la noia parlava
pér primera vegada:

H1 ha les dues ea rdinetes •••
S6n pel teu esmorzar.

,
La Sogues, pero, ~ deixar la taula 1 ell la va seguir amb la

mirada, atent als moviments harmoniosos 1 sensuale del cos ben pro-
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La Sogues ni va somriure.

Universitat Autónoma de Barcelonaporciona t. Un de l s botons del vesti t, que es cordav83il8iot} é!~{frmt~ts havi
saltat i mostrava un fragment llarg de la combinaci6 rosa que duia
soteo

Els ulls de l'home pesaven al seu damunt, mig ocults pel fum de
la cigarreta i les ombres dansarines que desplegava la flama, i ell
va desviar la mirada cap a l'ampolla que encara tenia a la mA; va
abocar-se tres quarts de got d'un vi claret i en va beure dues glo-
pades que gairebé el buidareno

La dona, que anava arre~legant distretament les engrunes de ph
escampades per la taula, va dir :

Si us agrada el raim, també n'hi hao Es de la parrao
Ell va girar-se-li.

- Tutegeu-me, tia.
La dona va esguardar cap al seu marit, com si 1i demané s parer,

i ell va observar-la bé per primer cop. A desgrat de la seva cara sen~
se arrugues, aparentava sis o set anys m~so L#home assentí :
- Es cIa r ,

"Ell a198 la vista fine a la noia que havia tornat al seu costat,
i li demana :
-Tu tambéo Som cosinso

- si.
Va deixar el p1at amb les dues sardinetes d'oli al seu davant i

el1 va agafar-10 per posar-lo sobre l'altre p1at, ja net de pa;8teso
Durant uns minuts va menjar en silenci sota la mirada deIs sis ulls
qU~seguien el moviment de les seves manso

Agaga de nou el got i .engolí el cul de vi que hi restavao L'ho-
me va comentar :

...Fluixet, oi ?

- No; esta bé o

- No ~s com el del poble.
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sardineta. •

- Fa gaire que viviu aqu! ?
Aquest cop va contestar-li la dona :

Set anys.
Ell va abra car l'habitaci6 amb una sola mí.rada,

.- Set anys de barraca?
Van assentir tots dos, i l'home va fer caure la cendra de la ~

.. cigarreta sobre el plat brut que ningú no havia enretirat del seu
davanto

Es vostra, potser ?
sío Es a dir ••• Quan la vella es va morir,ens hi varo quedar; nin-

•

gú no ens ha dit mai res.
La vella ?

En Fargues va tornar a posar-se la cigarreta a la boca 1 va se-
parar una mica el caix6 de la taula per tal de poder encreuar c~moda-
ment les l' cames.
- sí. Era una dona del poble, tamb~.

La seva muller va completar :
- Per aixb hi vam venir de rellogatso ••

Ell va passar un mos de pa per l'oli del fons del plat, mentre
1"home afegia :

No tenia parents.
- 1 era seva, la barraca?

L'home arronsa les espatlleso La nois es va algar de nou i ell
la tornh a seguir amb l'esguard~ ara f1t en les seves cames fines,
exposades fins al ClO~ de darrera els genolls, pero la mare ja deia:

- No tenim pas la intenci6 de Tiure-hi sempreo e seguida que po-
guam pagar un trasphs •••

- Treballeu tots ?
En Farguesi ara sense necessitat! va fer caure encara la cendra



-7- u B
de la cigarreta.

- La noia i jo.
La dona aclar! :

Jo faig feines,quan puc. Pero tinc reuma •••
Ell interrogA altre cop lr-home :

- Peonatge, ~s cIar •••
Pero desvia els ulls cap a la noia que tornava a atansar-se a la

Itaula, on va deixar el ralm a frec del seu plat. Eihseu pare expli.ca-

Uníversítat Autónoma de Barcelona
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va :
Treballo en una carboneria. No ho puc pas amagar

Van riure tots,llevat de la noia.
Ri estic de mossoo

Ell va agafar el ratm i en trenca dos gotimso Clava els ulls en
la Sogues :

1 tu, que fas ?

Treballo en una casa de radios; d'operaria.
- No deveu pas poder estalviar gran cosa •• o

La dona va inclinar el cap.
- Vivim molt modestamente ,

Ja es veu.
Es menjava el ra!m, directament des del bagotp eense separar

els grans amb els dits; digu~ :
- Es bo.

La dona repet! :
- Es de la parra de forao Llhstima que no n'ha fet gaires, eng~any.

La noia va recollir els plats 1 els an~ a apilar en un costat
de fog~. Es va lligar un davantal a la cintura i s'inclina a agafar

un petit cubell que hi havia aterra. adossat a la paret, i el vee-
tit li tiba sobre les natges breus 1 arrodonideso En redre9ar-se es
va girar i les mirades de tots 80S van coincidir un momento Tot ee-
guit desvih els ulls.
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gar-se la boca. Aleshores butxaquejh, pero l'home va fer c6rrer la
petaca per damunt la taula.

- Fumeu d'aqu:í.
- ~rhcies ••• Digueu-me de tu.
~ S:í.Costa, d'acostumar-s'hio ••

La noia, després d'encendre un llum d'oli que penjava sobre els
fOlgons, havia abocat una olla d 'sigua calenta d1nsf1el cubell i ara
només se sentia la remor deIs plaas que rentavae Ell va cargolar la
cigarréta i, al mament d'encendre, digué :

Dev:íeu ser pagesos, al poble ••• •

sí, com tóthom. r

La dona va explicar
Ja gairebé no hi queda ningQ; potser cinc o sis families.

L'home, conven9ut, féu :
Es viu d'una altra manera, aqu:í. ..

El soroll de plats cess~ i la noia, sense tambar-ee, va comentar
-,Aqui es viu en barraques.

Ell, que l'havia mirada, desvia l'esguard cap a l'home.
- No li agrada, oi ?

- No, 's cIar. A ning6.
Va llen9ar la punta de la cigarreta aterra mentre ela aolcs

del front se li aprofundi~n i, més baix, mormol~ :
- Allí no hi havia res a fero

Per qua ?

ElLl!'arguesva maure vagament les espatlles i s 'aI9h.
- ~er tot plegato Si Toleu venir afora ••• Prendrem una mica l'aire.

No, ja estic b~.
L'home, sense insistir~ va passar pel seu darrera i, quan ell

es tombh9 va veure que separava la cortina cap a un costat i es que-
dava mirant les ombres de l'emparrat. D'esquena a l'habitaci6, va co-
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- Nlngú no diria que ja aca bem el setembre •••
Després va de'aapar-eí.xer 1 ell tornh 8 girar-se cap a la taula.

La dona, que acabava d 'al<;ar-se amb un eosp í r, recollia els gots i

l"ampolla.
De tata mane ra, ja tenim l'hivern a sobre.

Va ass enti r distre tam ent, miraht la noia que continuava d" es-
quena ..Va ana z; fuma::;ntae nse pressa,en sllenci, fins que ella, sem-
pre abocada al cubell, va dir :

No hauríem" d'haver vingut mai •••
La mare va protestar a.l'acte :

- For<;a ~ontenta que estaves, de primer
EII es va treure una volva de tabac dels llavis i pregunta :

- TlI'agradavamás 'eL poble, a tu ?

La Soguesp sense girar-se, va moure el cap.
Diguin el que diguin, allí vivíem.

- I aquí, no ?
- Aquí no.

La mere es queixava :
"- Ma! no vam poder recollir ni cinc mma c~ntims, allf. Ara, si tot

va bé, l'any vinent, o 1altre, ja podrem pagar un traspase
La noia va agafar el eubell amb totes dues mans 1 travessa cap

a la portso ~ll va pOjar-se dempuso
- Et puc ajudar •••

No. •
Es va tornar a asseure mentre la Sogues sortla al peti~ pati,

d'on de seguida els arriba la remor de l'aigua que vessava en algun
lloco La mare digué :

- Sempre es queixa ••• No s~ com ~so
- Quante anys té ? Vlnt ?

Vlnt-l-u"
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La dona no va replicar. Havia deixat els gots i 1 'ampolla 1 va
tornar cap a la taula amb un drap a les mans. Despr~s de treure el
raim qme ell no s'havia menjat, va passar-lo per l'hule.

Fora, l'home va dir alguna cosa, pe~o la Soguea va entrar de
nou senae haver pronunciat ni una sola paraulao Ell va fit.r-la amb

"insistencia i la noia desvia la mirada. Va instal.lar-se altre cop
'\davant deIs fogona i ell trasllada la seva atenci6 a la mare, la

qual~ despr~s d'haver deixa~ el drap, a'entaforava per l'estreta o-
bertura que hi havia a la dreta. Sense abandonar del tot 1'habita-
ci6~ s'inclina cap a darrera la cortina i, un instant, aemblh que
lluitava 8mb algú.

Quan va redre9ar-se, duia un matales als bra90so Tot seguit el
va deixar caure aterra 1 mormol~ :,

No s~ si aquell es deu haver recordat •••'
Es va interrompre i, contornejant el matatas, avan98 fins a la

porta, d'on crida :
Anta ! Anto

La veu va contes tar de mol t a prop :
Qu~ crides ? Sóc aqui.
No has anat a buscar el matalas.o.

L'home va deixar escapar una paraula gruixuda, senee excitaci6,
i va concloure :

Ara hi vaig.
Ell, des de la taula, va preguntar:

Es per a mi ?

Pero la dona ja havia sortit també fora i no el sentio La Sogues
es va gdrar ,

- No caliao Puc dormir en qualsevol racó.
Ja hi dormiras, no et creguis.
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La noia, que s'eixugava les mans amb el davantal, va anar fins
a la taula.

Et persegueix la policia, potser ?
Es va sobresaltar; després gaireb~ va riure.

- Qui ho ha dit, aixo ? En Salat ?

- No. No ho sé, que ha dito Jo no l'he visto Ells •••
1, amb un gest, indicava cap afora. Ell va aclarir :

- No em persegueix ningú.
La Sogues es va quedar mirant-se'l, ara amb una ma sobre la tau-

la~ seriosa com sempre. Ell es va treure una altra volva ne tabac del
llaviso

No somr1uB mái, tu ?

De vegades. ,
,

Abandona la taula 1 va encaminar-se als fogons, sobre els quals
va penjar el davantal humit. ,Va apagar el lluID d"011 amb una bufada
1 aleshores, amb un gest, abraga tota la barrac80

- Et sembla que h1 ha motius per somr1ure ?

Noo Pero no ~s per sempreo Llogareu un pis •••
La seva boca es va contreure menyspreativament, sense que la se-

va bellesa en sofríso
Fa c1nc anys que ho sento dir, aíxb ,

- Béo ••

No el va deixar proseguiro Ga1reb~ 1rada, afegí :
- Ho volen tot, ells !

Tot ?

Pero la mare ja entrava tot di ent :
Ara el porta.

Ell Ta separar els ulls deIs de la Sogues i, sense moure el cos,
va tombar la cara cap a la dona.

No us havíeu d'haver molestat, per mi.
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- Es clar que sí. 1 per aquesta gent que U8 l'han deixat •••
No el necessiten, ara. Es de la Poruga, i té el fill al serveio

Ens va dirque ens el deixaria, si venies.
Ya llengar la cigarreta que ja 1i cremava els dits i acaba de

girar-se quan l'home, des de la porta, demana :

- Tu, ajl1da'm. '
Es va algar rhpidament i, avan9ant la dona, va agafar el mata-

las per un extrem~ L'home explica :
Es tan estret, aixa, que costa de fer-lo pasear.

Ell va estirar-lo i la dona, des de darrera, adverti :
Compte amb la taula •••

En ~argues, amb el cap, va indicar la banda oposada a l'obertura
- El posarem en aquell costat. A l'altre hi dorm la noia.

La Sogues havia tornat a atansar-se a la tauIa i es mira~va to-
tes aquelles maniobres amb els ulls novament 1nexpressiuso L'home va
comentar:

- Em penso que hi estazaa bé; ~s un matalhs gairebé nou ,

Quan es va redregar, va veure que la dona havia retrocedit cap
al recambr6, on s'inclinava sobre un catre. Va sort1r-ne amb una man-
ta primeta 1 deslluidao
- T~ aixa.

. ..Ell va agafar-la 1 la deLxa sobre el ja9 j sense desplegar-la.
En ];argues digué :

Em sembla que ja no et falta res. oo
se,

Tots es van quedar mirant el matBlas, llevat de la noia que ara
desplegava el seu prop de l'obertura darrera la qual devien dormir
els pareso La dona va preguntar

- T'has de llevar gaire mati ?
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Em va bé. Es una bon a hora.
Al poble érem més matiners, pero aqu1 •••

Ell li va somriure i es va moure cap a la porta.
Ja torno. 1

En Fargues va seguir-lo i quan, fora, s'atura~ va indicar-li
Darre'ra les canyes, si vols •••

Va travessar 1'emparrat~ tomba a 1'esquerra i va proseguir al
llar~de la tanca que dibuixava els 11mi ts del corrí oj , Algú venia de
la banda de daltp pero les passes es van aturar de seguida i el~ene-
tra en el canyar alt que oreí.xí.adarrera la paret. Va orinar amb els
ulls a19ats cap al cel ample 1 pIe d'estrelles que parpellejaven i,
després, es va quedar encara 'contemplant la faixa de llum que s'esca-
pava d'una barraca mal tancada on algú, invisible, parlava amb una
veu mon~tona i de sermonaireo

Quan va tmrmar a l'emparrat, en Pargues ja no hi era. Butxaque-
jA ip sense treure's el paquet de c1garretes, en va agafar una. Dins
de la barraca encara cremava el quinquer$ pero ara ja no se sentia,
cap remor.

~Va encendre amb el llumí protegit pel palmell de l'altra mA i
va atansar-se a la co~na; l'aixeca amb dos dita i va veure la noia
asseguda davant la taula. Havia despla9at el llum cap a una banda i
s'inclinava sobre una pe9a de roba que cosia. Ele cabells li arnaga-
ven part de la cara a , ara .i ad é s, feia un moviment sobtat per tal de

ILrebutjar-los en~a.
Va retrocedir i ana fins a la pedra que havia vist a l~altre

;

rac6, on es va asseure amb la cigarreta entre ele llavis. Repenja el
cap contra l'obra de la bartaca. i, per entre el teixit de la parra,
va mirar cel enllA. Vertiginosa, va passar una estrella que desapa-
regué tan misteriosarnent com havia sorgit o
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que es fil~ava per la cortina i va continuar fumant en la soledat
de la nit ara silenciosa. Va estirar una herba que creixia arran de
pedra i h1 joguineJa un moment, sense adonar-se que la tritu.avao

Quan s'aixeca per tornar a la barraca, la noia encara cosiao

En sentir-lo~ va algar els ullso Ell va mirar cap a la cortina de
la dreta, que ara tornava á tapar totalment l'obertura.

Ja s~n a dormir ?

sío

- Tu no hi vas ?

sí, ara.
~s va asseure davant la taula, al mateix caixb que havia ocu-

pat a 1 'hora de sopar, ·1 esguarda 'les seves mana que treballaven agil.
ment sobre la pega d'un color verd claro Després li mira les espat-
lles arrodonides i dolces 1 la naixenga del pit que s'ins1nuava per
l#eacot que >la positura inclinada de la noia obria.

'"Ella va tornar a algar els ulla, greus com semprep pero ara no
totalment .eerens , 1 reposa la mirada en la seva. Ell va obr1r les
mans .aobz-e la taula 1 1i va somr-í.ure, aanae que la noia hi correspon-
guéso

La Soguea no semblh gens d'estranyada d'aquella observaci6p pero
1mmediatament tornh a cosir.

Com vmls que sigui ?

Va encreuar una cama sobre l'altra, i ell 11 observa els genolla
descoberta. Amb els dits, tamborineja s=obre la taula.
- No ho sé.~ •• D'on has tret aquesta idea que em pod1a perseguir la

policia ?

Ella arronsa les espatlles, sense algar els ulls de la feinao
- De tot plegato Aquest misteri, com si t'amaguess1s •••

Ell va estirar les carnes sota la taula 1 es va ficar una m8 a
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Encara no m'hi havien pres mai, per un criminal.
No, ja sé que tot ~s poli tica.

Va trencar un fil amb les dents, gairebé agressiva, i afegí :
Si hi ha en Salat entremig~ per for9a s'lm de tractar de COses po-

lítiqueso
"Ell no va contestar, i la noia espera un moment, a:ra amb ele

u'11s fits en la seva carao Insistí :
No 1- , .
Bé •••

Bs va treure el paquet de cigarretes p tot matxucat, i el va
deixar sobre la taule abans de preguhtar :

- Quina men~de relaci6 gi teniu ?

Amb en Salat ? '

s!.
El pare sempre ha estat molt amic seuo No pes perque penei com ell

vá despla9ar una mica el paque t , fine que una de les vores c oan-.'

cidi amb 1 'angle d'un deIs ~ de l'hule.~

- Ja ha. suposo, i per sub s6c aquio •• Com pensa 1

La noia va fer un geet amb les espatlles i l'esvot ee li bada
une mica més sobre el 60lc profund que sepereve lee sines joveeo
JUl va dir·:

Je entenc o •

Mai no se n 'ha preoc upat , de pen aaz ,
"Ell va treure una cigarreta del paquetp pero encara no ee la

Jo ? No té importhncia.
- No ho saps.

La Sogues va enfilar l'agulla a19ada contra el llump •• mmammmam
mtmMmm; va trencar l'altre cap i digué :
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Ell va esperar un moment, amb la cigarreta entre els dita sepa-
rats de l'hule, pero la noia callh.

Es qu~ ?

- Dels vostres.
,Va fer un altre punt 1 s'immobi¡itzh per mirar-lo, pero no va

dir res m~s fins que ja tornava a cosiro
Una vegada la van deteniro Va faltar dos o tres dies a la feinao
Que havia fet ?

La noia va trencar el fil amb les dents i gira la pe9a.
Parla ma asa ,

Ell va va donar uns quants copets sobre la taula amb la punta
de la cigarretao
- No hi simpatitzes9 oi ?

Si voleu el que em penso, sfo
Ell )a va despla9ar de nou la vista cap als seus dits1 cap a la

pe9a esteaa sobr~ les cuixes de la noiao
QU~ ~s, aixb ? Unes bragues ?

, ,
La Soguea el fita amb uns ulls sorpresos, pero de seguida tornh,

a cosir i digu~ :
.laacabo. Ara podrem anar a dor mí.r ,

Per mio •• Feia temps que no havia parlat amb cap noiao Potser per
aixo ja no a~ ben b~ com es fa ••• Vull dir quina mena de coses us in-
teressen.

No a totes ens interessa el mateix.
Sí, ja hu suposoo

Va desar la cigarreta al paquet i el despla9h altre cop per la
taula fins que coincidí amb un altre quadrat.

- Festeges, tu ?

La Sogues va denegar simplement amb la testa, sense a19ar la vis
ta.



La noia va f·er un pas enfora.
No els entenc~ 1 ells tampoc no m'entenen a mio
En general, ~s a nosaltres, els joves, que ens agrada de canviaro

Ella, que havia deixat anar la cortina, es t ombá ,
No pas per aixb~ Allí ~rem pobres i lliureso Ja m'entenso •• Aquí,
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COI!lvulguis.
Continuava cosint placidamentp i ell l'observava amb una ma so-

bre el paquet de cigarreteso Després va anar fins a la porta, va se-
~parar una mica la cortina de drap i mira nit enfora.

Quan es tomba, al cap d'un moment, la noia torna:va a tallar
un fil amb les seves dents fines.

- Ja estic, ara.
Va algar-se, perb ell continuava mirant cap afora.

~- Quina qUi~ud ! Sembla el campe
.~ Pero no ho éso

Les passes van avancar per darrera p cap a la porta, i la seva
veu, ara molt I!l~Sa prop, digué :
-- El camp ~s mol t dif erent.

Va allargar el brag pel costat del seu i va separar una mica més
la cortinao Ell assenti :.

Ja ho s~o També hi vaig neixer, jOa Pero només hi he viscut de pe-
tit.

La Sogues, ijue el fregava amb el seu brag nu, mirava cap a la
r oe cor ,

- J~ tenia catorxe anys quan vam venir a viure aquí. Mai no m'hi he
pogut ~costumal'.

- No t'agrada, la ciutat ?

- La ciutat, sí. B~, no ho sé ••• Hi ha tot aixo altre, aquesta mane,
ra de viure, corosi f~ssim besties •••

- No sembla pas que els teus pares ho trobin tan horribleo
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Va caminar per sota l'emparrat, sense completar la f2ase, i sor-
tí a l'estret camí que pujava per davant de la barracao Ell va seguir-

o-
la amb la mi~a fins que l'ombra de la noia s'esmunyí cap al costat
de les canyeso Va ficar-se la ma a la butxaca~ pero el paquet de ci-
garretes s'havia quedat sobre la taula. Va avanca z- aleshores cap a
l'extrem del petit pati i es va repenjar contra el baatiment sense
porta. La nit respire.va al seu entorn gairebé sense remora.

Al cap d'uns momentsj l'ombra de la Sogues es va fer novament vi-
sible darrera l'encenyat que sostenia la parra i els peus ailenciosos
van tombar la cantonada. En veure'l, la noia alentí el pes, pero no
es va aturar, sin6 que travessa cap a la barraca pel seu dava~ntp sen
se dir res o No va g·irar-se fin s que arribh prop de la cortina o

Tanca la porta, quan entriso
Ellp pero, ja se li atansava.

També vinco Es tard, ja.
La Sogues el va deixar passar i despr~8, inclinada, va atreure

la porta contra la coetina o Les frontisses, rovelJ.ades, van gemegar
,

femxugament. Hi havia un panyp pero la noia no va tancar-lo, sin6
,

que va fer jugar la balda de m~s amunt.
Ell, que s'havia aturat a free de taula, recollí el paquet de

tabac i es va quedar mirant-ia quan ella 8'atans~ a buscar la pega
de roba que havia deixat sovre l'hule. Va agafar també una de les cai-
xes de fusta i la traslladh prop del matalas on dormi~ia.

Vols que a~agui ?

s!. r
,Allarga els dits cap al tub de vidre, pero els va retirar imme-

diatament i es bufa els capcirons.
Com 'rema

Ella va somriure fugisserament i branda el cap rnentre tornava a
atansar-se a la taula.
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Ho pots ben dir.
La no ía va bufar pe r l'obertura del $Ub, sense tocar-lo, t , ja

a les fasques, explic~ :
- Es fa a í.xf ,

~ nes de menut que no n'havia vist cap.
- Tampoc no hi havia electrici tat,al teu poble ?

Poble ••• Quatre cases escampades.
Va cercar el seu matalas a les palpentes, s'hi va asseure i, en

la quietud que de cop havia submergit l'habitaci6, escolta les remors
lleus que feia la noia en despullar-se. Es va posar una cigarreta a
la boca, sense encendre-la, i al cap d'una estona, quan ja no sentia
res, va preguntar:

Ets al l:Lit?
sr.

Va encendre un llum:! i s'aixeca. Ella digu~ :
Que fas?
'Tamb~ necessito un caix6, per la roba.

El va estirar del costat de la taula. mig girat cap a la Sogues
que s'havia tapat amb una manta tan deslluida com la del seu jag. Te-)
nia els bragos fora i l'esguardava. Va deixar caure el llumí aterra,
sense encendre el tabec, i mormola :

De qu~ ?

Es va mourr cap al seu rac6, fins que ensopega amb el mamalas.
D'aixo d'obligar-te a dormir a la mateixa habitaci6.
No em fa res. 1, després, tampoc no ~s culpa teva.
No et fa res?

- Hi ha coses pitjors.
Va comengar a despullar-se, dret al costat del jag. Del recam-

br:6 on dormien els pares els va arribar la remor d'algú que es gi-
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B va treure les saba tes.
,- Si, ja m'ho imagino. .,

1- Es dificil, si no has viscut mei en una barraca •••
E11 es va estirar e1s mitjons i va maure els dits dels peus sen-

se tocar-se 'lso Tot seguit, cercá en la seva roba i, mig abrigat amb
la manta, encengué un altre llumi. Mentre l'atansava a la cigarreta,

i va 11ambreg.ar de nou cap a l'altra banda, on ella s'havia tombat de
.I cara després d 'amagar els bra cos ,
i No cremis el matalhs, eh ?
~ No ho vo:ldria paso

Ho die perque no ~s nos tre.
No hi havia pensat.

Va apagar el llum!, freg~ la punta de la cigarreta contra el
terra i digué :

S'ho han cregut, e1s ve1ns,aixb del nebot ?

Per qutlno ?
p - No el coneixen ?

,~ No. No hi ha ningú més del poble, aqui. Abans, si, pero ara ja
3 tots han anat trobant casa ••• No tinguis po~, ningú no sabrh qui ets.

- No ~s per mi, sinó per vosaltreso Passem per les molesties, pero,

no m'agradaria comprometre-us.
Bm sembla que no podem perdre gran cosa.
No ho saps. o.

Des del recambr6, la veu de la mare va rondinar
- Per que no dormiu ?

La Sogpes xiuxiuejh gairebé inaudiblement :
L$hem despertadao ••

- sí.



-21- u B
Bona nit. dones.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Bona nit, Sogues.
Es va tombar de ventre enlaire i, amb la cigarreta apagada a la

boca, es va quedar escoltant les dues respmracions feixugues 1 desi-
guals que procedien del recambr6; la dona s'havia tornat a adormir a
l'acteo
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Isa-
Va abocar les mongetes a la paella i l'espetec de l'oli va apa-

gar un moment la conversa que tenia lloc darrera seu, a la taula, on

els dos homes s'havien assegut mentre la Sogues hi deixava els co-
berts, el pap l'ampolla de vi i els gots •

.Acluca els ulls~ ferits per la lleu fumera que va escampar-se
fairebé imperceptiblement per l'habitaci6 i, amb una cullera grossa,
z-eme'na ele fesols amb precauci6, per tal d'evitar que es vessessin
pels ccata te , Despr~s9 junt amb els quatre talls de botifarr~ prima,
els aooca en una piatera esbroquellada i va girar-se cap a la taula.
El seu home llescava pa i l'Ange, que tenia les man s a les butxaques,
es mirava la Sogueso Un lleu eomrís endolcia les seves faccione una
mica barroeres.

Ja esta.

mengant'per I'.Anto, com feia sempre. Després anava a seguir amb el
Va deixar-ho sobre la taula i ella mateixa es posa a eervir, co_1

!
I

"plat deI xicot, pero ell digué :

Va agafar el plat de la Sogues i l'atansa a la platerao Quan va
estar pLe , féu

- No, deí.xa,••
L'Anto, que ja manejava la forquilla, remuga

No gastem tants compliments, nosaltres.
El x í.co t retira les manssense dir res ip mentre li omplíen el

plat,va trencar en do s troasoa la llesca de pa que li corresponiao
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deixar la plata a1s fogons. Quan tornh a la taula, tots tres menja-
veno El seu home va dir :

- Aquest és el millor moment del dia : quan ets a tanla i tens tota
una nit per reposar.

L'Ange va assentir en silenci, sempre menjant. Després va comen-
tar •
- Bones mongetes.
- Hi ha gana, oi ? t t 1

- No es pot negar. La jornada ha estat durao
~11a va observar com la Sogues algava els u11s del plat i entre-¡

obria els llavis com si es disposés a fer una preguntao Es va limi-
tar, pero,a mirar-se'l breument ab an s d'enfonsar de nou la forquilla

,en e1s fesolso L#Anto va apoderar-se de l'ampolla i aboca vi a tots
quatre gots.

- Fan set, e1s 11egums.
~11a va beure un glopet i,amb els llavis humits, digué :

1

- Al poble, hi havia anys que en menj1vem tot l'hivern.,
El seu home va re p1icar

Ara no som'a l'hivern.
q - Ja ho sé.

L'Ange va empassar-se la cu11erada que acabava de posar-se a la
boca i s'interessa :

Ten:íeu terra vos tra ?

"Li ho preguntava a ella, pero el seu home 1i passa davant :
,

Una mica •••
La Sogues, que deixava el got, va precisar:

~res finque tes i una casa.'
Bé, no sé si se'n pot dir casa •••
Sempre va1ia m~s que aixo.

,Va veure que el xic=ot tornava a mirar-se-1a, pero tot seguit
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- Us ho usu vendre, en marxar ?
- Noo Nai no he estat partidar1 de vendre res, jo.

L"Ange va allargar la ma cap al vi~ pero no va a1xecar mmrnmm el
got de damunt la taulao

Ho vau deixar arrendat, potser ?

- Tampoc. No vull tenir embolica.
La Soguea. va ,mirar cap al·xicot que ara s 'atansava el got a la

boca. Ella va titar-los tote dos, i quan l'Ange va haver begutp li
pregunta :

'-El noi va deturar el geat, sorpreso
Jo ?

No ets fill de pages,· també ?

- El meu pare era un .jornaler. Mai no va tenir res méa que el vestit
que. ~uia al damunt. . .

Va reprendre la forquilla i, amb l'ajuda del pa, va trencar un
tros de botifarra me ntre afegia : 1 •

- I me .n'alegro.
Ella va adonar-se que el seu home arrugava el front, i observa

que un deIs fesols se li esmunyia per un costa t de forquilla abans de
desprendre's per caure de nou al plat.

- Com ? No ho havia sentit d·irma í , a íxb , ...
El xicot va mastegar el tros de botifarra que tenia entre dents

1 ara també teni a una expressi6 seriosa, gaire bé severa.
Potser no. Pero és que, a mi, poaseir em sembla una cosa immoral.

Hi va haver un ailenci sobtat i dena fina que e~l aeu home s'es-
cura vagament el coll abans d'ez~ranyar-se en veu alta:
- Iromoral ? Que vols dir ?
- Que si posse1s alguna cosa em sentiria culpable.

L'Anto va reposar la forquilla aobre l'hule amb una express16
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galtes, aprofundides, li mmmm~mmmmm ennegrien encara la pello

-25-
desconcertada. Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

- No ho entenc.
La Sogues va algar els ulls del plat i gairebé va somriure.

Jo, sí.
El seu pare va fer un movime n:,t\l sen se mirar-la.

- Calla, tu.

- Culpable de qu~ ?

L'Ange va co~ntinuar menjant mentre explicava pacientmen~t :
De tenir, ja us ho he dito De tenir coses que els altrea, alguna

dels altres, no tenen o

Aleshores va veure que el seu home somreia, de nou amb la for-
quilla a la mho Gaireb~ divertit, va preguntar :

Que et penses que s6c ricp potser ? No viur1em pas aquí, si ho fos,
- Ja ho sé. No parlo de ser ric, sinó del fet de posseir. Si la ma-

joria de pe=rsmnes s6n com s6n, la culpa cal donar-la en bona part
als béns que teneno No es pot posseir impunemente

Ella va beure un altre glopt de vi i després fith el platp on ja
quedaven poques mongetes. L'Angep que havia fet una pausa, afegí :

Posseir ens rebaixa.
Va esguardar el seu home de cua d'ull i veíé que no sabia com

prendre-s'ho.Al cap d'un moment, pero, va riure :
Una dona tamb~ ?

El xicot no vacil.la gens.
Si la considerem una propietat, sí.

L'Anto va brandar el cap, com aclaparat, i caz-r-egala forquilla .
de mongeteso Pero l'Ange ja proseguia :

- No sé si se us ha acudit mai de pensar que tot allo que ~mammmm~

tenimp ho posseim a les costelles d'algú altreo Parlo, ~s clar •••
'\Perb aleshores va emmudir, perque una veu, des de la porta, sa-
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Bona nit
Ella li va somriure abans d'adonar-se que el noi no es movia del

eostat de la cortina, d'on mirava cap a l'Ange, que s'havia tombat.
Entra ~ Jau, entra !

- Si faig nosao •• No sabia que tenfeu convidats.
Ella va seguir el s eu esg1iard, que ara es traslladava cap a la

Sogues per tornar me~mmmmmmn. rapidament a l'esquena d'Angeo L'Anto,
pz-ou na tural, va dir :

Es el meu nebot.
L'altre va canviard'expressi6 i avan9h cap a la taula mentre

l'Anto mig allargava la ma en un gest maldestre de presentaci6.
- No us coneix1eu, oi ? Es en Jau. un ve! •••

- L~Ange el va saludar amb el cap.
Que tal?

Després ,
va reposar els ulls en la no ía , perque en Jau se li ha-

via atansa t , tot dient
..Bona nit, Sogues.

Bona nit o

, lf'AntoNo h!iIviaseparat la vista del platp pero ja reia
- No s~ on t'asseuras? nOi, avui •••

Ella va tornar a somriure al m.mm xicot a , gairebé en to de rep-
te, va dir-li :

No va s venir, ah-ir•••
Noo Hi va haver feina fins tardo

- Ja m'estranyava ! Ve cada dia, seps ?
Ho deia a l'Ange, el qual la ofita breument, sense assentir, aban

d'edre9ar-se a la Sogues
Festegeu, potser ?
No.

,L'Anto va riure altre cop i la ma amb que es tornava a omplir el
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1 'hule ve rdós,
- No es pas per culpa d'ell. Oi, Jau?
- No, a fe que no.

La Sogues menjava en silenci, com absento L'Anto va afegir :
"- Ja fa un any que li va darrerao Perque no et pensis pas que ens

vé a veure a nosalttes
~lla va mis allargar la ma cap al seu bra9, sense arribar a to-

car-lo.
- Calla, home •••

Que potser no ~s veritat ?
Es va beure el vi, d "una sola glopada, i després encara escura

el plat amb una llarga engruna de pao En Jau havia retrpcedit lleage-
rament cap a l'ombra de la paret del recambr6, i ara allisava una ci-
garreta que acabava de treure's de la butxaca de la camtaa, L~Ange va
desviar la conversa;

De qué treballes ?,
s6c xofero Duc el tricicle d'uns laboratoriso

L'Anto s'eixuga la boca amb els dits de la ma esquerra i ella,
com si ho digués d'un fill, va explicar:

~stalvia per comprar-se'n un i treballar pel seu compteo
si, per fer repartimen ts •

L'Anto se li gira i, benhumoradament, féu
- Jo, de tu, no deixaria c6rrer.

Per que?
Es va inclinar a encendre la cigarreta i després va projectar

el fum al seu davant en un llarg brollador blavís. L'Anto assenyalh
cap al xicot :

Aquest t'ho dirh.
Ella va veure com la Sogues es mirava el seu pare amb duresa,

,
pero en ~au ja preguntava :
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. , "',- Que si un dia arr1bes a tenir el teu tricicle, sera perque duna
manera o altra el robes a algú altre.

El noi va somriure amb tota la seva car afable.
- Sempre esteu carregat de roman90s, vós.

Ah, si ?

- 1 tant
...L~Anto va aomriure amb els ulls, pero es gira cap a ellao

- Oi que encara queda re. 1m ?

Ella va assentir i S'a19ao Es va endur el plat cap als togona i
despenjh el raim del ferro que corria cap a l'angle de l'habitació.
El seu home tornava :

,- No aón roman90s, tu. Jo mateix, perque tinc dos miserables pams,
de terra al pOble, m'he vist tractat de capitalista.

Ella va mirar de nou cap en Jau, que encara somreia.
Potser no va del tot equivocat.o.

1 va veure que feia l'ullet al xicotG Pero l'Ange no li ~etonnh
el gest cbmplicé, ni va riure, perque ell i la Sogues s'estaven mi-
rabto L'Anto va replicar enginyosament :
- ~s per aixo que em festeges la pUbllla, pela interessos ? QUin

trapella !

Tots dos van eaclafir, i ella es va sopprendre amb els llav1s 0-
,berta, a punt d'acompanyar-los, pero ni l'Ange ni la noia noma van

sumar-se al bon humor generala
...

Avan9a cap a la taula, amb el raim a les mans, mentre el xicot
deia
- Tancar els ulls davant deIs problemes no ~s el mateix que fer-los

desapareixero,
En Jau, des de la paret, va preguntar amb la c1garreta en un C06-

tat de boca :
- Anava de veres, dones?
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En Jau va.atansar~se a la taula i s'atura entre l'Anto i la So-
gue s 9 Inclina t sobre la no í.a, va dir-li :

- No recordo que n'haguessis par,lat ma í , del teu cosí •••
Ella va ~lQar l'esguard sense pressa.

- 1 que? .
- Que em sembla que us heu d'avenir forQa.
- Potser sí. •

En Jau va desviar els seu s ulls menuts cap al xicot.
- N,o et pensis, n'hi ha d'altres que parlencom tu •••
- Com m~s siguin, millor.

El to de les veus era tan dur , que ella intenta Iia d'interrom-
p;rela conversa.: •

No vols una mica de ra!m, Jau? Es bo •••
,Pero el noi rio 1i'n va fer ca s, parque ja havia re comenca t a I

parlar : I
-.,L'única que et puc assegu~ r ~s que, si aconsegueixo de comp rar--me'

,
un tric~cle, els diners els hauré suat c~ntim a centim, sense robar-
los a ningú.

_L'Ange va alLunyar el plat del seu ~avant amb un gest lent que
contrasjava amb la viol~ncia continguda d'en Jau. Digué :

No t' exc i t is o

Ella va intervenir de nou, i insistí
.Agafeu ra!m.

Pero només en va agafar el seu home. L'Ange proseguia :
Ningú no ha dit ni una sola paraula sobre el teu tricicle.

En Jau es relaxh una mica 1 1ntrodu~:! quatre dits de la m~ dre-
-.;;;/

ra entre la
J

trinxa dels p~nta¡ons i la -camisa.
- Milloro

Ella va trencar un bagot de ralm, ara sense tornar a oferir-ne
als altreso
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xar-se en el que menjava.
- Caldra que lloguis algú altre i, a poc a poc,ei les coses et van

bé, et convertiras en un empresari; deixarks de dur personalment el
teu primer tricicle i ja només pensaras afer diners •••

Ella va escopir un pinyol particularment groe que ee resistia a
les dents i va veure com en Jau, pensar6s, feia caure la cen~ra de la
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- Tot anira bé men tre només sigui el teu ins trumen i . :teoe ~ itit~tsEl
mal comen9ara quan compris el segon.

Per que ?

L'Ange es decidí a allargar la ma cap al ra!m, pero de primer va
servir la Sogues, la qual li va somriure amb els ulle.

" ,Molt eenzill : perque tu nomes en pote portar un.
S'adona que el seu home escobtava amb molta atenci6, sense fi-

seva cigarreta. ,
- Corres molt, tu.

Potser sí. Potser¡les coses no rutIlaran mai prou b6 perqu~ et pu-

•

guis comprar un altre tricicleQo. Pero suposo que admets la logica dej
raonament.

Mai no he pensat' tan enllao
- Pensa-hi ara, doncs.

L'Anto va deixar el raim en un coetat i a1:nclina endavant, amb
un colze sobre la taula.

- Potser no ho entes b~o ••
Tots van mirar-lo, pero ella va continuar menjant mentre l'home

cercava les para ules.
- Perque, si ell pot tenir un tricicle, no veig per que jo no he de

poder tenir les terree ••••
- Les terres, ara, no e6n el vostre instrument de treball. 1 ho die

així perqu~ m'entengueuo De fet, la terra ~s un bé mmmpm comú sobre
el qual ningú no pot reivindicar un dret de propietat.

- Ni quan es compren ?



amb els ulls atents i facina tso
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- Tampoco No s6n obra nostBa, eren aqum abans

sm com ja us podeu pensar, no reconec el dret de conquestao L'home que
se n"apodera •••

98

L"Anto el va interrbmpre amb un gest amo!nat.
Ja sé, ja sé ~ !I0 fa a d'algú a Ltre, ha/les costelles Ho ..dito

- S!. En priva els altres.
Pero no veig quina diferencia hi ha entre .. i el trici-encara aixo

EX ele.
El x~cot va trencar u~ altre gotim de ra!m.

sé ... Us podria contestar que el tricicle ~s un objecte manufa cturat ,
eje Sel'npoden fer tante .com es vulguio Eventualment, cada home pot arri-

bar a tenir el seu t~icicle~ si el necessit~o De terra, en canvi, no-
91 m~s hi ha la que hi ha; no pot haver-n~hi més.

LlAnto es va gratar el eLate Ll,t , després, es reajusta la gorra. . .
sobre el capo ~'An~e prosegu! :
- Ara b~, en una menaJde societat com.la nostra, podIeu tenir una

certa excusa quan conreaveu els vostres camps. Al capdavall, la seva
Ql¡extensi6 ,de se.gurque només ~ ,faaptes per ..una economia de cenaum

familia ro ••

68

S'I

i!JJ

Va fer-se enrera, butxaqueja 1 es va treure el paquet de cigar-
retes mentre tots esperaveno

- Actualment, perb, el cas ja no és aqueste Els heu abandonatp no
importa per qu~ ••• Els heu abandonat i continueu re~lamant-les? dis-

o

posant-ne al vostre gratp com si hi tinguéssiu algun dreto
J ~

30
Va colpejar 1".~xtrem de la cigarreta cont~ra la taula i ella ob-

serva els saus dits massa fina perque fosain els d'un obrero,
- Sempre heu .estat pobre, pero a íxb no ue ha privat d'adquirir una

mentalitat de propietario 1 ~s aixo, aquesta mentali~at, que cal des-
arrelar, perqu~ ~s corruptora i egoista.es

[9
Es va posar la cigarreta a la boca 1 ella va seguir el seu gest



...Es el mateiz que em passa a mio Pero carall ! no veig que tenir un
• ' \J.pams de terna 'hagi de ser a1XO que tu diuso •• corr~toro

En Jau es va asseure al.caix6 que havia ocupat la Soguea, la
qual~ ar" de cara ala fogons, encenia.el llum d'oli. L'Ange mir~ oap
aquella banda i tot seguit va escrutar l'expressi6 deIs dos homes que
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- Ara potaer comenceu a veure m~s cLar allo que us ·~lica<f;P~~W!.~r,
quan he afirmat que poaaeir éa immoral.

Va encendreo En Jau es movia darrera la Soguea i, passat un mo-
ment de ailenci, pregunth :

- Sempre ha pensat així ?

Pero l'Anto no va contestar-li, i ella allarga la ma cap a una
crosta que h1 havia sobre la taula, prop d'un got. La Soguea va dir
- sí. i

Va a19ar-se, recoll! el seu plat i els dels d~os homes 1 se'la
emporta cap alS fogona. bn Jau va llen9ar la punta de la cigarreta
aterra 1 llambrega de l'un a l'altre.

- Potser no s6c prou instruit per contestar-vosoo.
L'Anto corrobor~ :.

esperaven una resposta.
- Sí, ho ,es, '\perque posse1r ens obiiga a pensar en uns al tres termes,

L'home que té, ~s també l'home que té por de perdreo De perdre allo
que posseeix, éa claro Aixb provoca una actitud de recel, de des con-
fian9a envers els altres homes ••• Ben aviat acaba per identificar-ee
amb allo que té i no amb allo que ,es o

Ella va anar replegant la ma, sense deixar la crosta que havia
recollil;. En Jau va tor9ar la boca o

, ~- 1 aixo es cor~~tor ?

- Naturalment. L#home h1 perd la dignitatp en aqueat joco
Va observar que els llavis i ela ulle ee 11 havien endurit prou

per donar una expresai6 antipatica a la seva cara.
- Ja ve ieu que no em refere ixo tan sol s al dany que pot ocaaí.anar



~
tot nosaltres, la dona i jo.

Va llepar la tir.aengomada del paper i, gairebé precipi t.adamerrt.
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als altres, sin6 al mal que es fa a ell mate ix • Bibliotecad'Humanitats

En Jau va joguinejar amb el .mm got en el qual havia begut la
Sogues i l'inclina fins que una escorrialla de vi va estar a punt de
vessar-se sobre la taula.

No ho veig pas tan clar, jo. Per a mi, la indignitat co~en9a quan
,

no tens reso Perque aleshores et sents com despullat, com una mena de,
ninot que tothom estira. d'una banda a l'altre, com li convé.ooo Hi ha
res m's indigne que ser explotat ?

L'Ange "tornava a mirar cap a la Sogues~ o potser m~s enll~, on,
darrera la paret, hi havia m~s barraques 1 al lluny, sota, la ciutato¡
- si : explotar o Tu, i qualsevol que faci el seu treballp pote con-

servar la teva dignitat, preservar-lao No ~s pae aquest el cas de
l'amo que t~ uns obrera a les seves ordres, uns assalariats dels
quals viu. De seguida se li converteixen en instruments, en eines,.en cosesooo Que no ho veus que els nega la seva 'condici6 d'homes ?

~ls esguard$ tots~ i tamb~ adre9a una mirada cap al seu costat,
pero ellap que aIS esgrunava la crosta de ph amb els dits balbs, no

,aLcá eLs ulls.
- Quan algú nega un al tre, no ea pas aquest qae eJn surt empeti tit,

entz-e alttrea pe rq ub sovint no ... ~sminvat, ra ona sap , no compren, que
negat, sin6 ell, el negador que no pot deixar de sentir, encara que
provi d'amagar-s'ho, , si ~s negués ell mateix.que es coro

L'Anto, que ara havia tret la petaca i cargolava una cigarreta,
.....

remuga :
~- Pero jo no he tingut mai cap llogat, cap jornaler Ens ho f~iem

afegi :
Ja ho saps, cony

Tot d'una, els llavis d'Ange van perdre aquell plec obstinat
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- Fa estona que sorolluny deIs vostres camp~, oncle.
L'Anto va passar dos dits al llarg de la cigarreta, per a eeegu-,

rar-se que el paper quedava ben enganxat, i diguá :
- Es que no m'agrada que em eonfhnguin amb tots aquests ••• Hi deu

haver molt de veritat,en tot aixo que dius, pero no té res a veure
amb mi.

- L'.actitud ~s la mateixa. No heu tingut encara ocasi6 d 'explotar
..ningú, potser ni la tinnreu mai, pero no em negareu que si e1s vos-

tres camps us haguessin permes de recollir alguns diners, haurieu,
comprat més terra •••

Ella va seguir el gest del seu home , que acalava els u1ls sobre
la oí.gar-reta ,

No ho sé ••• Potser sí.
- 1 n'haur:!eu continuat comprant. Més tard o més d'hora, e1s vostres

bracos i els de la tia, no hi haurien donat 1 'abaste
, , .- No die que no. Pero encara que hagues hagut de llogar jorna1ers •••

També 's possible mostrar-se just, em sembla a mi.
El x í oot va mopre el cap d 'una banda a L 'altra, Leriáame rrtp i

tot s van seguir la vac il.1a ci6 del 11um:!amb que l'Anto encenia.
- No, onc1e. No és possib1e quan retenim una part del seu guany. En

nom de que podem justificar que un altre treba1li per enriquir-nos ?

Que ens autoritxa a prendre-li di~riam8mt unes hores del seu esfore; ?
Ella va esperar, pero tots callaveno La Sogues va venir del fons

de l'habitaci6 i recoll:! els gots buitso Va restar un moment entre
el seu pare i en Jau, amb e1s ulls c1avats en ¡'Ange, el qual havia
seguit el seu desp1agament amb un esguard distreto Pero ara va veure
que li somreia, mentre l'expressi6 de la cara de la noia s'endo1cia
com si s'a1egr's d'alguna coea ,

En Jau va allargar els dits al paquet de cigarretes que l'Ange
havia deixa; sobre la taulao
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El xicot desvia la mirada i assent!o Va reprendre :
- No hi ha cap home que tingui drets sobre un altre horneo

La Sogues va allunyar-se amb els quatre gots a les mans i,ales-
hores 9 ella es va aLca r' per tal d' acabar de desparar la taula.

~ \- Pero que pot fer un hom tot sol ?
Era la veu d'en Jau, una mica escanyada 1 estranyament alentida,

com si li cost~s de pr onunciar les paraules.. ~

Si no haguéssim treba11at tots en equip, mai no hauriem aconse-
guitres, oi ? El s pr ogress os, el confo rt mod er-n •••

Una mena de fuetada fendíl'aire :
Quin confort ?

Ella avan9ava cap a la Sogues, ,la qual s'havi tombat per fer la
,

preguntao Va deixar l'ampo~la i penja el poc ralm que havia quedat
mentre en Jau s'excusava :

Parlava en generalo Jo •••
PerÓ la seva vau fou 1mmediatament coberta per la de ¡'Anga.

-'Veus ? Els progressos no han tingut lloc per tothom, ni tots mm.mm
coneixem el confort de primera ma. 1 per que, aix~ ? Hi deu haver una, ,

falla.$lno et sembla ? Es clar que s'ha de treballar en equip; precisa
ment d'aixo es tracta, d~un treball eft col.laboraci6, al qual tothom
aporti el -seu esfor9 per retirar-ne després el benefici que li cor-
z-espon , Pero tot el benefici, eh ? Directa o indirectament •••

- Indirectament ?

si, a través deIs serveis comuns que assegura l'organitzaci6 so-
cialo

f

, ,Ella va tombar-se de nou cap a la taula, peeo ara no s hi va as-
seure, sin6 que va continuar fins a la porta, al costat de la qual
va quedar-se quieta, mirant cap als tres homes reunits entorn del
llumo En Jau balbucejava :

Potser si que és com tu dius, pero ••• Mirao ••
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la eadira avans de pros~guir amb la veu més afermada:

- Aqui mateix, més amunt, viu un individu, en Pep Vert, que li diuen
El teu oncle ja el coneix •••

L "home va afirma r amb el cap o

El coneixem totso Només li agrada de beure i de perseguir faldi-
Ileso De tant en tant, treballa de manobra, perqu~ np sap fer res m~s
Fixa't : només de tant en tanto Diguem tres dies cada setmana ••• Prac-
ticament, ~s un in6til, per~ per cul~d'ell mateix~ no pas perque si-
gui un baldat ni estigui malalt~ 1ara jo et pregunto: també ell t~

,dret als beneficis ? Es a dir, als mateixos bene::::ficisa que tine,
dret jo, per exemple, que treballo cada dia?

- No, perque no ~mmmaammmm cololaborao Ben a l'inrev~s, amb la seva
[ actitud possiblement perjudica el treball de la comunitat.
1 En Jau es va mirar la seva eigaTxeta.

- Ah bé ! Aixo ja esta mésbé.
La Sogues va abandonar el fons de l'habitaci6 i va atansar-ee-li

amb el cubell pIe d'aigua orutao En Jau va tornar a a19ar el cap, pe-
ro ara parpellejava per culpa del fume

Pero imaginem-que treballa mammmmma tota la setmana, com d'altreeo
De manobra, un treball no especialitzat, que pot fer tothomo .• Conti-
nua tenint dre t als ma teixos
o que tenen un~rÓfessi6 ?

L'Ange va encreuar les

benefi cis que la gent que fan un ofici

carnes i una ma li qued~ empresonada en-,
tre les cuixes; amb l'altra, va fer un gest breu, gairebé solemne.

- Qui ho ha dit que tothom pot fer de manobra? Hi ha gent que no
hqresistirien, oi ? Cal una certa resist~ncia f{sicao De la mateixa
manera que un arquitecte ha de tenir un cervell cIar, obert a les
roatematiques ,

..En Jau tenia una expressi6 rebeca, insatisfetap pero assentí
- si, ja ho sé, a íxb ,
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milso Sense arquitectes"no h1 hauria cases ben fetes, ~s certp pero
tampoc no n 'hi hauria sense els paletes 1 eLs, mano bz-es, No vull d1r

,
que hag1m de pretendre que tots som iguals , perqUe no ho som. Ara?

p

aixa si, tots som homes, 1 com a homes tenim tots exactament els ma-
teixos dretso •• sempre que no siguem uns parasitso El que interessa
~s que cadascd ocupi el 110c que 1i correspon d·acord amb les seves
capac1tats. 1 aizo només. le possible en una soeietat justa i ben orga-
nitzada en la qual no hi hagi una classe o unes classes privilegia-
des, en una societat on tots tinguem ocasi6 de descobrir aquestes
capacitats 1 d'exercir-les ••o

Es va interr~mpre mentre ella s'apartava per deixar passar la
Sogues que s'havia entretingut a afian9ar més bé el cubell i, potser,
a escoltar.

- Pero carall ! em feu dir coses que tots sabem de sobreso
L'Anto va clavar una pipada .a la cigarreta i despla98 el colze

sobre la taulao
- Potser ens hem desviat una mica. A mi, el que m'agra~aria de saber

~s aixb : en una societa t COI!!. la que tu vots , en la qual ningú no pos-
,

se!ria res, de qui serien les coses? Els camps, les fabriques, els,
negoci so••

De tots.
- O sia que, de fet, l'estat seria el propietari ?
- No; la comunitat.

Va veure que l'Anto reia maliciosament, baixet.
Pero si la propietat corromp, com has dit, també ella es corrom-

f pria •••

1
. El xicot va recone íxer :

l
- Es un perill que cal c6rrer.
- Deixeu-me passar.

~ra la Sogues que tornava de forap i ella es va esmunyir cap a



111 s6c exactament el ma teix que ets tu
El noi va abaixar l'esguard.

Veig que tens les mans molt fines •••
Ella va ava ncar per 1'habitaci6 mentre l'Ange les al cava per

un jornaler.
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un ooetat , Després, girada d'esquena a l'habitaci6, 'oMti~ 'tptsal
pati, on la nit era negreo Del fons del m6n venia una alenada d'aire
que feia dansa r les.full es de la parra t , I!l~S enlla, darre ra la bar-
raca, extreia sonoritats somortes del canyaro L'Ange, que havia fet

B una pausa, proseguia :
t - Mai no es pot saber el resul tat d ~un experimen~sense fer-lo o Nés

encara: sovint cal repetir-lo méa d'una vegadao El moment,·les cir-
, ,

o cumstancies, tenen una importancia que no podem descon~ixero Tot a-, ,
~ 110 que la humanitat ha aconseguit, ho ha aconagguit ·deeprés ne pro-
b vatures reiteradesg de fracasaoa pels quals no s'ha deixat deecorat-
o jar. La humanitat sencera ~~ un laboratori on cal provar i provar sen-

ae canear-ee, pero hi ha un temps per a cada experiment, i el nostre
8 ~s aquest : el temps de donar a cada indivi~u la possibilitat de ser

,
B ell mateLx , desposseint-lo, si cal, de tot allo que no li és ni subs-

tancial ni necessari •••
Ella va tambar-se de nou cap a l'habitaci6 i va veure que la So-

agues havia d.t.ixat el cubell buí.t per atansa r-se a la tauLa, En Jau
pregunta va :

Tu qu~ ets ? M'has preguntat quin ofici tenia, pero no m'has dit
a el teuo

exhibir-les sense vergonyao
Es naturalo Tu maneges un tricicle; jo, una maqUin~d'eecriureo

En Jau va enretirar el caix6 amb el cul i llenga la punta de laeq

cigarreta al moment que es redregavao Va trepitjar-la curosament, tot
mirant l'Anto.

Es estrany que mai no m'hagu~eeiu parlat del vostre nebot •••
- Per que ?



Bé. caldrA que fem un pensament •••
si, ja comen ca a ser hora d'anar a j6co

En Jau assentf, d.ístre-t, ara mi:r'antde nou 1 'Ange, al q¡al s'adre
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,
si, s'ha espavilato Pero mai no hem estat gaire d'acord.,

El noi va separar-se de la tau1a i dona un cop d'ul1 al rellotge
polserao

Estic segur que en tornarem a parlar, de tot a í xb , No e t pensis
que no s~ veure el teu punt de vista.

~ Jo diria que ~s prou cIar.
S!; potser si ••• M'acompantes fins a la porta, Sogues ?

Ella va espiar la cara inexpressiva i adusta de la noia i des-
prés, com feien el seu home 1-el xicot, va seguir amb la mirada la pa
rella que s~allunyavao

En arribar a la porta, pero, la Sogues es va limitar a obrir la
cortina, que recoll! cap a un coetat perque ell passés; sense moure's
de l'habitaci6p digué : ..

....Bona nit o

En·Jau va girar-se i, un moment, avanga una cara contrariada que
semblava a punt de protestaro En 110c d'aixb, va fer-se de nou enre-
rat cap a l'ombra, i crida :

- Bona nit tothom
La Sogues va deixar caure la cortina i, sense pressa, es dirigf a

la taulao Ella va remugar:
Mira que ete eixuta, noia

Perb la Sogues no va replicar, sin6 que s'adre9a a l'Ange :
Et sembla que deu haver endevinat alguna cosa?

- No; ningú no pot endevinar reso El tracte d'oncle a nebot ens ha
sortit for9a afinat.

Ella va atansar-se més i, baixetg pregunth :
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Es el meu, aquest ? 1 1

-40-
Que havia d'endevinar ?
Ja ho ha dit ell, mare res.

U niversitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Va fer la volta a la taula i es va asseure al seu caixoo Ella va
a19ar els ulls cap al seu home, que ara deia :

~ Si ens hem embolicat una mica, ha estat per culpa meva. No t'havia
d "have r ficat els dits-a la boca o

Va incorporar-se i ane cap a la portao Ella es va moure fin~
la penombra del recambr6 i va fer c6rrer la cortina. Ja s'inclinava
quan la veu del xicot, al seu darrera, demana :

- Deixeu que ho faci jo.
- No, no cal.
- si. Pesen, aquesta matalassos... .•

Va haver de cedir-li el lloc i 1'"Ange va extreure el ma taLae d e
sobre, enrotllat als peus del catre.

- si.
Va dur-lo a l'altre extrem d'habitaci6 i ella agafh el de la So-

gueso Va deixar-lo aterra, sense estendre'lp i tot seguit va treure
les mantes.

L'Ange, ja redre9at, va mirar cap a ella, perb després s'enca-
mina a la portao Va esperar, observant la Sogues que continuava as-
seguda davant la taula, amb les man s sobre la falda, i aleshores va
entrar al recambr6 \l de 1"interio r del qua1 va tancar la cortina o De
sota el catre va treure un orinal i, en la foscap s'ajup!o

La veu dea seu home, que havia tornat a entrar a la barracap
preguntava a "La Sogues :

- On és ?
No ho sé; ha sortite

Va sentir la remor del caixb que hom despla9ava i les passes
arran de recambró. Després l'Anto va dir :

- Fiñs dema.
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..Bona nito
Ella va empenyer l'orinal sota el catre t , girad'a d "eequ eaa , co-

men<;;ha despullar-se. Rondinh :
No s~ per que,les teniu, aquestes converses.
D'alguna cosa o altra s'ha de parlar, oi ?

- Pero és imprudent .•
- No exageris, I~a •••

Ella va allargar la ma cap al penjador de f'erro clavat a 1 'es-
querra de lrobertura i hi va deixar la batao

Qu~ deu have r ~vingut afer ?

- No ~s obligat que hagi vingut a fer res.
- S!o Per for<;;ao••
- No ho stL

S'havia tret els pantalons i quan ella va acabar de girar-se
s'asseia sobre el catre per tal de desfer-se les vetes de les espar-
denyes.
- No és assumpte nostreo
- Aixi i tot, no m'agra 000

No podia pas dir-li que no, a en Salat.
Ella es va descordar els sostenidors, aeáee treure-se'ls, i

s'enfila pel llit amb el seu cos pesato De tora venia el silenni d'u
na habitaci6 abandonada, i escoltho L'Anto afegia :

1 després, ~s per pocs dies •••
Va estirar-se al seu costat, mentre ella continuava escoltant

el silenci. Fins al cap de molta estona no va sentir la remor de
la porta quella Sogues, o el xicot, tancava. Va arribar-li el xiu-
xiueig conf6s de les dues veusp fins que la Soguea va parlar més alt

- No és pas a íxb el q u e vuí.l, ••

- Que vols, dones ?

Perb ella no devia contestar i, al cap d'un instant, la veu de
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- Apago ?

Va tombar-se de cara a la paret, sempre escoltant, i ja tancava
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1 els ulls quan la m~ del seu home va tocar-la~ Sense moure's, mormola:
- Encara est~s despert ?

si•••
La m!tva pujar per sota el viso arregussat, cap a les aí.nee, 1

una cama avenga entre l~s seves.
Lsa , ••

Ella s'entregira lleugerament 1 digu~
Esperem una mica, que s 'adormin•••

,
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Jau-
Arran de cortina, va fer una pausa breu per passar-se la m~ pels

cabells, i després la va apartar cap a un costato De seguida va veure
que la Sogues no hi era. Els altres tres, instalolats a la taula, men
javeno

Hola, bona nit !

En Fargues s'atansaya la cullera plena mmmpammm a la boca i
,va contestar-li amb un gest del cap, pero els altres dos van dir :

- Bona nit.
Ell va avan9ar fins prop del nebot que ara s'inclinava sobre el

plato ~nFargues va tornar a submergir la cullera en la pasta espessa
Qu~ hi ha de bo ?
Ja podeu comptar ••• Qu~ n'heu fet de la Sogues ?

La dona va a19ar els ulls i li somrigu~ amb la boca humidao
Es a buscar vi.
Es molt tard, per gambar per aquests corriols •••

En Fargues va mirar-se'l amb una expreesi6 maliciosa que li arru
gaya tota la cara negra.

- Ves a veure si la trobes, home •••
- Potser si •••

Va fitar el nebot, que ana'eamenjant pausadament, i retroced!
cap a la porta, prop de 1 a quaL digué :

Si que hi vaig ••o Fins ara,
A l'altra banda de cortina, travessh l'emparrat i va sortir al

corriol que es perfia en la fosca de la tancao Va anar davallant fine
a l'indret on la paret tombava bruscamen~t i, aleshoreet s'aturh~ a-
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butxaca dels pantalons.
- Hoaa, Smgues. Et venia a buscar.

Ella va llambregar-lo sense aturar-se.
- Per que?

Se li va posar a¡ costat i tots dos, la noia amb l'ampolla a
la m~, anaren remuntant el pendent suauo

- Sembla- que no et puc veure mai a soles, ara •••
La Sogues; que vigilava els seus peus, no va contestaro Ell es

va treure una cigarreta de la butxaca de la camisa i se la penja en-

r

tre els llavis, SBns~ encendre-la.
Es cert que ~s difícil de parla~-hi, ambotuo No dius mai res ••o
Qu~ he de dir ?

Ell va f.erun gest inhhbil que li enfong~ una mica les espat-
11~s. r i 1" 1

1 No ho s é , Es diria que sempre penses en d1altres coses. -~--'..~
- 1 potser hi pensoo

Ae ceLe rá el pa s, i ell va seguir-la pel cosjrat de la paret,
contra la qua L es re ta-Ll-avala taca clara de la canrí sa , Pero després
es va have~ de posar al seu darrera, perque algú baixava xiulant.,

Bona nito
- Barra nito 1

La noia no havia contestat la sa1utaci6, i ell va subjectar-la

Sogues o ••

o
Ella s'atur~ en sec, amb tot el cos encarcarat.

Treu les mana.

-No ~s cap mal ag afar-et e el brac,
La noia va repetir mentre s'alliberava gaireb~ amb viol~ncia

Treu 'les mans !
s Van tornar a caminar de costat, pero ara ja no havien de fer



~s v~ algar per anar-se'n cap als fogons, 1 ell mormola :
- No em fa res.

En Fargues va empassar-se la darrera cullerada i deixh la cu-
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Espera't •••
La Sogues, que canviava l'ampolla de mhp va aturar-se i el fith

amb els seus ullsmammmmmmem escrutadors.
Que vo Ls , ara ?

Pero no va esperar la·resposta,. sin6 que va girar-se 1 camin~
cap a la cortina, darrera la qual se sentia remor de conversa. L'en-
retira amb un gest decidit i ell va quedar-se a la banda de fora,
amb les mans a les butxaques deIs pantalons i la cigarreta caiguda
entre els llavis. Va·arribar-li la veu de la mare que s "estranyava :

No has trobat en Jau? T'ha vingut a buscar •••
Va encendre la cigarreta amb un s ,dits poc segurs i entra a la

barracao La Soguesp que havia deixat l'ampolla sobre la taula, ja e-
ra asseguda al ~eu lloc II davant del plato "En Fargues i la seva dona
van algar els ulls, pero ni l'un ni l'altre no van dir reso Ell va
travessar cap a la penombra de la banda del .recambr6, perb només la
ma~e va seguir el seu desplagament.

- Em sap greu que hagis d 'estar dret •••. .

llera d1ns del plato
Que conten, pel m6n ?

Ell va arronsar les espatJ.les i e "adoná que el nebé t , que també
s'havia acabat la pasta, tenia els ulls fite en la Bogue s, Ella, en
canvi, menjava aplicadament, com si no notés la seva miradae

Poca cosa.
Vas al futbol, dema passat ?

- No ho sé, encarao Depen •••
La dona havia tornat a la taula amb un plat ple de bacalla fre-

gito Va desplagar el quinquer cap a l'esquerra i el deixh al bell mi
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- He menjat una mossada aquesta tardao ••

Ell es va treure la cigarreta de la boca i se la hi tor:na a

~ posar mentre la dona obela el desig del seu neboto Va preguntar :

1 - Fas vacances ?
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~ abane de servir el seu horne i el nebot. Va veure qu ibB~ffª 'tJuw~ntt~~r

a19ava la ma amb un gest de refús.

No, el més petit.
B - Estas desganat ?

B El xicot vaaclucar una mica els ulls i, per damunt del cap

d'en Fargues, mira ca~ la penombra.

sí .... ]leia temp s que devia una vis1 ta als onclaso

9

Va mig s omr-í uz-e'; sense acabar de perdre la seva expressi6 sorru-
i da t , -gaire'b~ com s1 se'n bur l és , afegi ..
l: Desgraciadament, ser~ curtao

'V En ~'argues estirli una penca del bacallh amb e Ls dits que empre-
j sonaven una crosta llarga o

:n Quin dia penses anar-te 'n ? 1

- Poteer diumengeo Gaírebé seguro

... . La no í.a havia a19a t el cap 1 ell contempla la seva nuca grao í.L

1 la corba de. les espa tlles qu.s e 'arrodonia doLcame rrt o Aleshores va

veure que allargava les .mans cap al plat d'eI' centre de la taula per

r tal de servtr-se~ el ba ca.LLa o Ell va con t í.nuar fumant i pregunth

Treball es ' en un despatx ?

Per que ?

a Pel que vas dir anito

o El xicot, que ara ha via

tots el miraveno

agafat la forquillap va assentir mentre

- Sie En una companyia internacionalo

Ell es va treure la cigarreta de la boca i, distretament, exa-

mina la punta encesa.

- Estic segur que no deuen saber com penses.
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B Va desviar la mirada· cap a la seva cara mal tal8i.eJ.ijlaca'IOib3.qr¡ya el
B treball de les mandíbules que trinxaven el bacall~o

- Dones sí, ho saben.
1 no els fa res ?

L'altre va somriure fuga9ment 1 torna a menjar sense contestar-
lio Ell va reprendre :

q - Si jo deia la meitat del que vas dir als laboratoris on treballo ••
Es cIar que potser no m'entendrien,- per comengaro

Va canviar de positura i, ara amb una mh a la trinxa dels p~n-
ñ talons, el cita

- ~l temps de donar a cada individu la posS1~ilitat de ser ell ma-
teix. o. Oi que ~s!a íxb ?

iD El xicot va algar el cap amb un gest viu, 1 aprovh.
- Veig que tens bona membriao
- sio Que volies dir'?

De debb t'interessa ?
,

Ell va allunyar-se de la paret del recambr6 i, per darr~ra d'en
~Iargues, camina cap a l'altra banda, on arribava la llum del quinquer

Sempre m'ha agradatp 1nstruir-~e.
1: Va s·orprendre la llambrgga da que en ]'argues adre cava a la seva

la ea(éJ Q6c-<.ocRQ

IV dona, perb ella tenia ."il1'Y~ sobre el plato
~j - Si ho dius- seriosament ••o

Ell va afirmar amb el cap, tot i que 1 'altre no el mirava, i a-

~staVB. convengut que ja ho era, jo mateixo
Potser s í , •• o potser no , Aixb, en darrer 'terme, cal que ho deci-

)j deixis personalment o
Es claro Es el que penso fer.

El xicot l'ulla per damunt del bra9 que allargava cap a l'ampo-
.er polla o

- Estas content de ser com ets, oi ?
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Ara, doncs, s6c jo.quí. pregunta: per que?
No ho sé ••• D'una paraula o altra m8havia de servf.r, No veig que
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L'Ange va abocar vi als quatre gots i reposa l'ampolla al cos-
tat del quinquer. Despr~s va beure, sense contestaro Ell insisti :

No ?

r
- Ja saps la respostao
- T 'asseguro que no. _
- Un horne no és un ser ailJat, sin6 una criatura que viu en una 00-

muni tati en un context sooí.al ,.. Aixb vol di!'que ~s ell 1 alguna co-
,sa mes. ,

En Fargues va avangar-se-li amb·una pregunta brusca:
Per que ?

rEl13 que mir~ ca~ a l'home •.v~ fer seva la inte~gaci6 :
Sf, per que, ? Quina c41pa tinc de tot el que passa al meu voltant?

La Sogues i la sev~ mare, simultaniament, es v~n atansar els
gots respectius a la boca i la noia, per damunt del vidre, tenia els
ull.s clavats en el seu ooaf ..., el ql1al,)tot d'una, semblava una mica
exci tat.

L Has dit culpa, oi ?

..tingui cap importancia especial.
- Dones la té, t'ho asseguro~ Perque ~s veritat : s6m responsables

de tot alle que passa al nos tre entorn o Si existe Iz un estat deter-
minat de coses, ~s perque tots nasal tres l'hem consentito 1 més i
tot : l'hem creat, hem ajudat a crear-lo~ Res no es fa sol, oi ?

Noo Pero alguns no hi tenim re~ veure.
E.lxicot va reposar la roa sobre la taula, molt plana, i afirma

amb convicci6 :
si, tots.

En .ll'arguesva tornar a intervenir mentre ell deí.xava caure la
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calla a la boca. En Fargues s'havia tret la petaca, pero va deixar-,
9Ó la en un rac6 de taula per omplir-se de nou el got o Com per ell ma-
tro teix, pregunta •.

..
);t - Pero si se la combat, qu~ es pot fer més ?
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- Ningú no ens ha consultat res.
Ni calia. Quan es comet una injustíciag per exemple~ no tan sols
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n'és responsable aquell que la fa directamento Hi ha un tant de cul-
pa per tots els qui, tot i saber que es tracta d'una injjustícia,
se'n desinteressen, arronsen les espatlleso El testimoni, si no pro-
testa, sempre ~s un complice.

nn ,Va encongir la ma, com si ar repLeguée queLc om de la taula, i mi-
~a r~ de l'un a l'altre.

No em pregunteu, dones, si estic content de ser com s6c.
En Fargues, que acabava de veure un glop de vi, allunya el plat

"del seu davant fins que frega llaltre on hi havia hagut el bacellho
- Perb tu ja protes tes •••

Va veure que el nebot sell mirava amb una expressi6 sobtadament
)~ disgustadao
[~ - On, protesto ? Aqu~, entre quatre parets ?

!Cs La Sagues va allarga r 1 a mh i li frega el bra <; o
u . A-, e n ja , ng e ,

El xicot va agafar la forquilla, pero encara digué :
- Mentre hi hagi injusticia, tots en serem culpableso I, en certa

manera, fins i,tot aquells que comba+en per extirpar-la.
Abaixa els ulls fins al seu plat i va posar-se una penca de ba-t;t

!lB

L'Ange maetegava energicament i ell, repenjat a la paret, va es-
perar la resposta'sense perdre de vista la Sogues, que ara ja havia
acaba t.

No és solament una qUesti6 de fero Es que aquesta injust{cia, men-
tre eXisteix, ens contamina tots pel sol fet de viure enmig d'ella.
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rq Entre el test,imoni passiu i resignat i 1 "heme que colftib"c~nihtt> ha
aquesta dif~rencia : que e¡ darrer, tot i saber que ~s culpable1 es,

pot mirar a la cara sense .tan t de fastic. En aquest comba t va expiant
la seva culpa •••

1
t

En,iargue~. va joguinejal1 amb el got.. 1

O sia que tu, personal~~~t.sents responsa~le de tot •••
El xicet va reepondre simplement, en un to de finalitat :

- Si hi ha injusticia, sempre ~s per culpa-mevao
Ell va avan9ar una mica ca~ a-la taula,~cap a en J.! arguee que,

havent begut, s'abocava un xic de tabac al palmell de la mh.
Pero hi ha verament injustícia ?

~ñ L'Ange gaire bé va riure. "
- A ,tu que et aembLa ?

- No ~s el que erosembli a mio.o Qui ha de decidir si hi ha injusti-

.,

eó cia o si no n'h~ ha ?-

- Doncs aixo, tu. .•

st , ll'oncle, i la-tia, i la ~ogues-, i~joo Totso
Ell va brandar el C2n amb un gest incredul.

Nai no he v.ist que tothom fos del mateix perer ,
13m - No es ~r.acta de parez-a, Es tracta d'observar la realitat d"una ma-

ne~a honestap sense prejudicis •
so En 1!'arguescargolava la cigarreta amb ·una estranya pulcritud.
sI Pero cadascú l'observa & la seva manera fins i tot si és, corotu
$j dius, h~nest.

El xico tva r-ebutjar el pl~t sense brusqueria i repenja ele col-
zes sobre la taula.
- No ho crec. Si entenem per honestedat l'acceptaci6 de tot allo quesq

coincideix amb els nostres interesaos particulars, egoistes, ales-
hores, tens ra6. N'hi ha molts que es creaen que és áixoo Pero ja heml

'lit dit que identificar-se arnbaque et s irlteressos significa, precisament,

os
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posar-se al marge i renuncáa r a la prbp La digni ta to Bibliotecad'Humanitats

p.a La Sogues el mirava, i e~ll va contreure la cara en adonar-se
de la calidesa_ga1rebé in~dita dels seus ulls.

- Cal que conside rem els al tres com els nostre s semblants, els nos-
tres germans, no com un enemic que tenim davant i al qual cal derro-
tar, si no destruir, sigui com sigui, sense escrúpols ni manieso No
ha estat d í t : no yulguis per als altres al\o que no vols per a tu ?

Aixo aupos a una contrapartida : v.oler per als altres exactament el
mateix que volem per a nosaltreso I, per a el19 tothom vol sempre

ad el millar.
Va assentir, a 1 'un'son/amb en J:'argues;la Sogues parpellejh.

- El millor, pero, no ~s posseir bén s mat e rials 9 sin6 sentir-se
sencer, integre, en pau amb hom mateix. I no ens hi podem sentir men-

,tre cobegem per al nostre ds personal allo que tenen els mltreso Ni
ro ,

quan tenim allo que els altres no teneno
Ell va mirar aterra i rondinh :

Em costa de creure que hi pugui haver algú tan desinteressat.
L"Ange es va passar la ma per la barbeta amb prou violencia per-

qu~ la pell rellisqués sobre l'os4 La seva veu, perb, no era 1rada.
- No ~s desintereso Es una al tra mena d 'interes p 1 'única mena d 'in-

• • ter~s legitime Si no s6c jo sol, si al meu voltant hi ha tots a-
~n qUeet~ltres que m'ajuden a ser 1 grhcies als quals s6c tant si m'a-

grada com si no m'agrada, per forga he de voler que siguin de tal ma-
nera que em permetin de rea¡itzar-me com més millorooo

eb Ell va mirar cap en ..I!'argues.el qual mirava la se-a cigarreta
amb un aire tan absort i coneentrat que les arrugues del front i de

18 les galtes s'aprofundien i es multiplicaven, poteer afavorides per
la posici6 del quinquer.

)0 - Tot allo que els concedeixo, és encara alguna cosa que em concedei
)n xOo Si els faig confianga és perque en tinc en mi mateix i vull q~ue
:0 me'n tinguin; si els estimo ~s perque s6c digne d'amor i vull que
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en mi mateix ~s poe ferma i no goso demanar-los que eonfiia en mi; si
no els estimo és perqu~ s6e ineapsg d'estimar-me i, per tant, de de-
manar el seu amor ••o Si els nego allo a qu~ tenen dret, ~s perqu~

" ,reconee el seu dret a negar-me allo a que jo tinc dret ,,,
Va sorprendre el gest d'en Fargues, que ara havia algat la cara

amb els llavis en~reoberts per una rialleta confusao
- Que siguis m~s llest o m~s savi que nosaltres, no vol dir que tin-

guis ra6.
L#ekpressi6 rlelxicot es va én~uriro

- No tornem amb aquest árgument. Podríeu creure que discuteixo de
mala fe si us vulgués prendre alguna cosa per fer-la mevao I no us

8 vull prendre res, pen al cóntrari : voldria donar-vos allo que és vos-

t

::f

II

9

¡ tre, que ho ha estat semprep i que ara no sabeu ni reclamaro
"P Es va treure el paquet de cigarretes, pero ell tornb a observar
~

la noia que continuava mirant-lo amb els seus ulls celids i terri-
blement ~mmmmmm femenina. Va oir :

p

Ets un home massa complicat.
L'Ange 'va denegar amb un gest solemne.

- Jo, no. Es el món on vivimo O ni aixb, si hem de ser exactes. La
situaci6 que entre tots hem oreat ,

La dona va deixar sentir la seva veu per primer cop des que s'ha
via iniciat la discusi6, perb no pas ~er intervenir-hi, ca~digué :

No penses fregar plats, avui ?

P

3

s

La Sogues va desviar els ulls cap a la seva mare, com sorpresa,
pero es va refe r de seguida.

Sí, ara.
El xicot va atapeir el tabac de la cigarreta amb una quants co-

pets sobre la taur.a,

I

I

x
,- I tu que hi dius ?

La Soguea, que s'aI9ava, es va i~lobilitzaro Els cabella, cai-
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li la linia del front i del nas abans de fixar-se en la boca que a'o-
briao

Jo tamb~ s6c una ignoranto Pero sé que yé ra60
El seu pare va moure les espat~lés i comenta :

Qu~ ha. de dir, ella? Sempre pensa a l'inrevés deLs aLt ree,
La noia no replica, sin6 que va reeollir els plats i, en ailen-

ei, s'allunya cap al fons de 1~habitaci6. Ell va seguir el joe lent
r:

de les eamea brunes i robustes i des~s, quan ja havia deixat el s
plats i es lligava el davantal a la cintura, estudia el moviment deIs
bracee i de les mans que la penombra des d í buí.xava,

Aleshores la seva mirada torna a retrocedir cap al xicot que ara
encen í.a la cigarreta amb la cara incliaada sobre el llumí de fusta.

HI

SOl

iJV

Digué :
- Bé, ja sabem el que s6n aQuestes discusions; sempre acaben de la

sI
'ma teí.xamane ra , No hem aclarit res.

id
Va caminar cap a l'altra banda, ara amb el dit gros de cada ma

enfonsat en les butxaques de la camisa~ fora de les quals ele altres
dits penjaven com desemparatso L'Ange contesta:

Ben cert. J..

Repenja de nou els braco s en la taula i obrí la ma dreta perla ,
descansa r-hi la gal ta o Ell va estranyar-se

oJ:, ben mirat •••- No sembla que - pre ocup í gaire,
iJ:V

Va veure els trets :ie la cara se li endurien una mica ,que mes,
fins que es convertien en un conjunt de l{nies gaireb~ adolorides men-
tre mastegava

.eq
Potser no.

Va a19ar els ulls fins als seus i la galta es separa del palmell.
- Potser és que sou massa pobres per interessar-me de veritat. lnti-

raq
mament, substancialment pobres, vull dí r ,

A l'acte, perb, la seva expressi6 canvia i l'adoloriment de les



tU3 faccions, que persistiap va perdre
II -' No , S6c ing.ust, ara. Hi ha ben poca gent tan substancialment pobra

t~d que no tingui res en que fonamentar la seva dignitato
Ell va aixecar el peu 1 el repos~ en el caixb on havia segut la

no í a; :Esva inclinar endavant p amb la ma sobre el geno LL, pero en ]Iar_
gués va parlar prime r

Si és aixl, com és que no ens pote convencer?

u B- 54-

eD
Ell afegi :

- Aixoo No podría ser que hi hagues alguna cosa d'equivmcat en el teu
punt de vista ?

L'.Ange ho v~negar pLac í dame nt t , en separar els llavis, el fum
,

lian~ sortint a borbollons del fons de la gorja.,
.No. El que passa ~s que semppe heu viscut en un ambient de compe~te~

cia purament material, en el qual l'individu nonés s'avalpra pel nom-

sIq
B'ld

one

-1:ó

..bre i la.importancia de les seves possessionso Us han obligat a pensar
sempre en termes d'aquesta competencia, a'un reeiximent que equival
a sortir ne la propia miseria sense preocupar-se de les destrosses en
material hum~ o, quan es té, a conservar aquesta riquesa costi el que
costi i caigui qui caiguio ••

Va fer una pausa 1 mir~ de l'un a l'altre com per donar més emfa-
si a les seves paraules.

Hai no us han dit que hi ha uns altres béns i, sobr-et ot , una mane-
ra més neta i m~s generosa de posaeí r-,

- La tevap és claro
- La meva i la de molts méso

[-

1 -

:rül

r -

Ell va enretirar el peu i es paeeá una mh per sota la trinxa dele
pantalons.

Ens hauran de donar d'altres raons, si ens volen convencer.
El xicot 1i va somriure, gaTrebé cordial.

I -

1 BID
- Us les donaran, no us preocupeu.

Ens esperarem, dones.
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Sogues va sentir que la dona s'arriscava a fer una pregunta:
- 1 se~pre, sempre has estat aix! ?

Va adona~-se que la cara de l'Ange es feia maliciosa en assenyalar
s f on _ al seu davant amb un gest del cap.

s.up

eS.íJa El vos tre lOOme. que em coneix des de peti t, us ho dirh.
:G - En Fargues, que s "hav í a enrogallat una mí ca , assent1 :

- s1, sempre ha estat molt inclinat a la seva.
:.t.\ - Va a Lca r el cap i la veu se 1i aclari.

,
\tfHJq - Pero reconeo que també jo m'he que nat e oz-pree, Has oanviat f orca ,

durant aquests anys que no ens haviem visto
cs .t1 L'Ange somreia, i ell va girar-se oap a la Sogues que~ inolinada

sobre el cubel1 on rentava els plass. li donava l'esquenao Baixet, vatU -

Bl0 oomentar
Es un somniatruites.

.qmss La noia va continuar fregant, oom si no el sent1sp i ell va atan-
sar-se-li méso08 B

:sj' 13Jl1
Je n'he oonegut d'altres, d'aquestso Poos, perb •••

Ella va fer un gestp sense mirar-loo
- Aparta 't, que et mullaré.
- Noo •• Qu~ fas, dema passat ?

:;t800

s le ,
Ceroa una mioa de saliva en la booa sobtadament massa seca i 11

pr-opoaa :

Vols que sortim plegats ?

La noia va dir amb i.ndiferenoia, pero sense hostilitat :
Noo

~j- rrsq Ani rem on tu vulgui s o ••

[~ - - T'he dit que no.
Ell va oontinuar ceroant saliva, cada oop amb més difioultat, i

xiuxiueja :
- Per que ?



Deixa7m passar.
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_ Perqu'e no.

has de sortir amb algú altre, potser ?

Ella, que deixava els plats en una banda, no va contestar. A la

Universitat Autónoma de Barcelona
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1-

e -

taula encara parlaven i la veu d'en ~argues deia :
_ Sigui com sigui~ no és claro

Va arronsar les espatlles amb un gest impaciento L'Ange, sense
immutar~se, i ara ~dhuc faceci6s, responia :

Aquest dos paros de terra Tostra no us deixen veure res.
Ell va tornar a adregar-se a la Sogues.

_ Sembla que t 'agradi, dir que no •••
Potser ~s aixb o

Va separar-se els cabells de la cara amb el dors de la ma i, des-
B'IIJD

l'Idoa
,

pr's, subjecta el cubello,

,r 1 si no vull ?
.. ' ..Pero li va cedir el pas i ella se nana cap a la portao Va avanga

:-'ISO al seu darrera, sense pressa, 1 va quedar-se de nou plantat pfop de la
:t - tau.l.ae En ,j¡'arguesva mirar-lo, pero e11 .desví.a els ulls o

Seu, home •••
[A - No, que ~s tardo
in - L'home es va treure el rellotge de la butxaca, un objecte pesat

i massis o
~qO'lq _ si. Parlant parlant, passa el temps que no te n'adoneso

"Es va algar i camina cap a la portao Arran de cortina va coinci-,
dir amb la Sogues que entrava i mm va deixar-la passar.

)u La noia retorna cap als fogons i ell es va anar girant mentre cer
fA - cava una cigarretao L'Ange digu' :
'T - - Agafa'n .una d 'aquestes •

- Noo •• Gracieso
:xlllx La dona s'havia algat amb l'ampolla de vi a la ma i ell va fer
~g _ una mica de temps, allisant la cigarreta i encenent-lao Quan va tornar



_~ ..::... lO" -- =-~ --- ~-- ---: -- - - - --

a apropar-se a la taula, ara amb un drap, es dirigí ulli e itrÓw.~wtbliote
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Sogues ja es treia el davant á L, Tots d:os es van mirar ..

- Estas segura que no vols sortir ?
BJ Quantes vegades vols que t'ho digui ?
~, - Et podies haver rep:ansat.

- J)oncs, noo
ml No, ~s claro Tu no et repenses ma í.,

La Sogues va penjar el davantal en un costat i va allunyar-se
cap a la taulae En Fargues entrava de noup tot dient
_ Sembla mentida el temps que fao •• No, no ~s pas temps de setembre,

aquesto
L'Ange, encara amb un colze sobre la taulap va contestar-li :

~q No us hi amoineu, oncle; el fred ~s a prop.
_ No, si ja em va b~. A l'hivern ~s molt humit, aixb; que t'ho digui

en ú au ,
Prou que m'ho imagiÚo•

LB Ell es va encaminar a la porta en veure que la dona es trasllada-
SJ v~l recambr6 on dormia el matrimonio En Fargues digué :

- Te'n vas?
Si.

Va adonar-se que l'Ange acabava de rebutjar el caixo darr~ra seu
1: i que ara venia tamb~ cap a la porta o L'home li va somriure :

..- Fins dema. dones.
- No séo •• Dissabte sempre hi ha malta feina.

El xicot, que se li reunia, pregunta:
- No fas setmana anglesa ?

S~ - Jo ? Noo
Van avan9ar tots dos i, al peu de la porta, ell es va giraro

- Bona nito

aJJ

- Bona nit, ~auo
L'Ange havia aixecat la cortina i tots oOS van sortir a la nit
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"calida i vagament humida de fora. Ell va dir :,
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08 _ No som com ele escrivents, nosaltres.
Quantes hores fas, diariament ?
Les que cal; no miro primo
Ja entenc.

De costat, van travessar el petit pati, ell amb la cigarreta a la
bocao

_ Pertreballar9 no em queixo mai •
.BO l\J·aturalment , vals fer bossa per al teu tricicle.

La veu e ra clara i amb un deix que el va fer tomba~ mirar-loo
,.

rps Et fa gracia, oi ?
El xicot va esguardar-lo amb franquesa.

_ Després de tot el qU~hem dit, ja ni cal que m'ho preguntiso
Ell acala els ulls.,

"fí9 JI.!Isfacil, burlar-se'n o,
- No me'n burlo.

N~hi ha que som ambiciosos.
~.v - Aquest ~s el mal. Vull dir ser-ho d'aquesta manera tanoe. pet í.ta ,

Ell no li'n va fer cabal i, obstinat, afegí :
- Cal pensar en el dema.

1, tot d'una, s'adonli que l'altre reí.a ,

) .i: Qull passa, ara?
_ Pensava que és com si no haguéssim dit absolutament reso
_ ~aturalmento Tinc ganes de casar-me i a la meva dona li vull oferir

,alguna cosa més que una barraca.
L'Ange tanc~ la boca i va quedar-se molt quiet al seu costat.,

- La Soguee ?
-Sí, la Soguee, ja que ha preguntes.

Es van maure corriol amunt, cap al canyar.
No m'ha semblat pas que t'encoratgée gaireooo

- Perqull és així, ellao,
- - -~~---
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Va veure que alentia, tot descordab:ti-sela bragueta9 i el1 separa
els ulls cap a l'ombra de l'altra banda

Pero jo no em faria gaires il.1usions, al teu 110c.
Nop.~ coneixes, tu, Encara que siguis el seu cos1 •••

_ Es veritato Foc ens hem visto
.ood _ Bé, jo tiro cappmunt o

- Bona nito
Camina lentament cap al tombant, on hi havia un ametller en ple

corriol, entre dos horts tancats per canyes lligades amb filferro, i
aleshores va 11en9ar la punta de la o í.gar-reta , la trepi tja curosament
sobre el terra i, dissimulat en l'ombra de l'arbre9 esperao Damunt seu,
una breu alenada d'aire es va endur unes quantes fu11es de l'amet11er,
perb tot seguit la nit retroba la seva calma fondao

Al cap de dos minuts, va abandonar la protecci6 re l'arbre i, amb
[_ els u11s fits en el canyar, on ja no hi havia ningúp ana davallant de
[_ nou pel corrio1. Avan9ava per l'herbei que creixia arran de cledes,
l pero després va travessar cap,a l'altra banda i s'encongí perque la

ce1ístia no el delat~so 1 aleshores, tot d'una, s'aturao La veu de la
)... Sogues, darrera l'emparrat, de í.a :

No ho séo Potser perque era més joveoo.

J -

[-
Es va tornar a moure, esfor9ant~se afer-se més peti t i més invi-

sible.
1 - Fotser no té res a veure, i el que passa ~s que de petits ens sen-

tim més lliures.
J'SI s

La veu del cos1 va replicar :
També ~s aixb, s10 •• Es curi6s que ho hagis dit, perqu~ sovint he

'pensat que, a mesura que creixem, aae m alienant la nostra llibertat.ra-
- No sé •••

1 -
Va arribar-li l'espetec d'un llurní i tot seguit la flameta bri-

lla a l'altra bandap mo1t a prop seuo La Sogues proseguia :
I -

-- - ----- --- ._-
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_ Després, t.ambé hi ha que t'ensenyen a desitjar
malment~ mai no podres teniro 1 aixo ajuda afer-te infeli90

_ Qu~ vols dir ? Joiells, vestits ? ••
La flameta s'apagh i el1 va continuar esvoltant en l'obscuritat.

sí, tot.
"Pero tu no em sembles pas la mena de noia que ha d'envejar aquestes

coseso ••

'lOO

_ Potser no. De tota manera, no sempre ha estat aix1. Només a poc a
poc he apres a renunciar.

Hi va haver una pauaa , 1 ell afina 1 'orellao Pero no se sentí cap
remor fins que l'Ange comentA:
_ Una renúncia que no t'ha donat cap satisfacci6o ••

9113

doa

san

ale

Des del seu amagatall va entrev~e l'ombra que es movia abans de
proseguir :

_ Pero ara que t 'he sentit parlar. o •

Hi creus una mica, oi. en tot aixo que he dit ?.uO!!

,_ No ho sé. Em sembla ••• em sembla impossible, com un aomn í., Seria
leo massa bonic

"El seu cosi no contesta i ell va aguantar-se la respiraci6.
Et sembla que pot ser ?

S10 1 no tan sols a mi, sin6 a molts d'altreso Recorda aquella com-
.61:a panya teva •••

m1:J Van callar de nou i u1d'el1s, probablement la mateixa Sogues, es
tornh a moure sota fup l'emparrato Després l'Ange digué :

_ Ets una noia estran~Ta, Sogueso Quan no se't coneix ••.

t -

Va arribar-li el seu riure breu~ una mica cantellut, i, to~ se-
guit, l'explicaci6 :

_ Encara no fa cinc minuts que el teu pretendent m'ho ha dit, que no
.et coneixiao No ~s del tot cert, pero. Comengo a adonar-me.o. De pri-sU

- - o
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iBro nica •••
Ella el va tallar abr-uptam art :

No m'agrada, si ho dius per afalagar-me.
- No tinc costum d'afalagar ningú. Ets bonica, independentment que ho

digui o que no ho digui. 1, perque ho ets, fa més mal veure't tan cen-
800 trada, tan di stant. o o

La noia va replicar greume n t, en un tÓl de veu mé s fose, com dolgut
:)oq - ~"'asseguro que ,en el f'o ns , no s6c a íx f ,

, "- Ja ho se. Pero ets enganyadprao
"De més joveneta, era una noia alegre, sempre reia i bromejavao Pero

ara, tot aixoo •• De vegades no em reconec jo mateixao Es veritat que
[_ m 'he anat torn ant dura, dura eo o

!!lS'!

- Noo
O'Iq - si. Deu ser perque tothom et demana sempre més que no pots donarooo

Cal que et defensis contra els pares, contra els homes, contra els a-
mos, contra toto Tu ho comprenso ••

- S!.
.asm -ID et dius que no sempre sera aixi, que ha de canviar, pero saps que,

"no , que s6n il.lusions teves, perque passen els dies i tot continua i-,
gual.o. Ningú no ~s prou gener6s per guanyar-se la teva generositat.
Cal. o.

.asq Va callar en sec; ell acabava de moure's i una canya havia petát
sorollosament sota els seus peuso ~s va immobilitza~ i s'aguanta la
'respiraci6 mentre 1 'Ange deia :

,,-

['10;1 - Hi ha algú o ••

sío

-.i:.u~

Els peus van c6rrer cap a fora de l~mparrat i la veu crida
- Eip qui hi ha, aquí?

Ell va reprocedir precipi tadament p senee fixar-se que trepi tjava
una al tra canya , i e 'esmunyí cap adarrera la barraca. La remor de ~) ;te
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'len peus era molt propera o

301ft Ei, vós !

Pero no va obeir, sinó que s'enoinsh per l'obertura de la cleda que

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

í1 - ba í.xavat , corrent, va travessar 1 "hor-t deLe Poruga , Va saltar el rec,
~ - el segur fins a la torre enrunada on vivien els gitanos i, en arribar a
u~lb la sendera de sota, va aturar-se a escoltaro Ja no se sentia ningúo

}f -

1, -
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Va seguir els seus moviments quan avangava cap a la taula amb la
seva cagadora descordada, sota la qual duia una camisa de quadres verdsp

i senti que el pare deia :

-62-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

1 d

Sogues
sl Tenia la vist8 frotaen la porta" quan uns dits separaren la cortina

i l'Ange entra a l'habitaci6o Acolli el seu somris fatigat i va reto~
nar-l'hi mentre ell s'excusava vagament :

~ He fet més tard, avuioo.

-cliaveus que no t'hem esperat.
- Ben feto

Es va as seure i mirh el pLat d "aman ida que ella ja li havia prepa-
rat, perb no va menjar de seguidap sin6 que reposa els bragos sobre la
taulao

- Fas ca ra de cansat o•o

Hi ha hagut una mica de feina, si.
Va picar una oliva amb la forquilla i ella va allargar les mans finL

map al pa per tal de lléscar-li'n un cap que deixa prop del paato Va
tornar a mirar-lo i observa el plec de la boca una mica caiguda, com
després d 'una nit d 'insomni.

En silenci, es va anar menjant la darrera mandonguilla Bota els
ulls de la mare que, des de l'altra banda de taula, la contemplava cal-
mosament, amb una expressi6 inquisitivao El pare es bevia un got de
vi, perb va suspendre el gest quan , al lluny, se sentf l'esp etec d 'un
tra llarg.

No sé si pLour'a •••

- Des de mitja tarda que amenagao
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Restaren de nou en silenci i ella, havent acabat, va recollir u-
nes engrunes de pa i va deixar-les dintre el plato Després va reposar
les mans sobre la falda i~ amb la mirada, segui els gestos precisos
i mecanics del xicot que tallava el tomaquet a petits trossos.

#

El pare va enretirar el plat del seu davant i es va treure un pa-
quet decigarreteso

- Heu canviat de tabac ?

- No. Ja en fumo, de vegadesooo
Se'n va posar una a la boca i se la va tornar a treure gairebé

de seguida per escopir una volva de tabace
Es cansat, fumar sempre el mateixo M~agrada alternar-los, saps?

L'Ange es va omplir la boca amb un tros d'en~i#V~ massa gros que
li calgué recuperar a poc a poc i després va mirar-la parque els ge-
nolls acabaven de tocar-seo Va separar-los sense pressa i el noi li pre
gunta :

Has treballat tota la tarda, també ?
Ella va denegar amb el cap i, amb la ma, rebutja els cabells que

li queien sobre la cara o
Dissabte només trebaD em fins a les siso

fEl pare va e~nyer una mica més el plat i digué :
- Per a mi és el pitjor dia de la setmanao Fins a dos quarts de nou

no he pogut plegar, avui.
crasD

9.[lV

saos

v. -

I -

L'Ange recollia un altre tros de tom~quet.
Us ho deuen pagar dobleo ••
Et die que si !

- No ?
,- Haurien de fer-ho, pero no ho fan.

- Sou l'únic empleat ?

si, jo solo P~otser és aquest, el malo
La mare,a la fi, li va treure els ulls de damunt i intervingué :
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- .Aixb, ,s~. ,
gen Ella a19a les mans cap a la taula 1, sarcasticament, coment~ :,

ael _ 1, sobretot, ben humit.
f'1 1 ~ Es el mateix que servim als clients.

LJ.:.Angees va servir mig got de vi mentre 1nsinuava
,

9U~ _ Es estrany que no hagiu mirat d'establir-voe •••
[ - De carboner ?

[ - Del que fos o
Ja no dí.us, tuo I els diners ? Si fins ara no hem pogut ni deixar

1 9 b 1 a ba r ra e a o o o

I - - Les terres, home !

El pare va moure les arrugues del front i, una mica remot darrera
) 11 el fum de la cigarreta~ va contestar :
[iOff Ma1 no se sap que pot passaro
rn~3 Es van 1~obilitzat tots quan un altre tro, més proper, retruny!

ff - darrera la cortina.
S'acosta, s'acosta •••

p 11 Va reposar els colzes sobre la taula, sempre mirant cap al xicot,

[_ i pondera :
Els negoeis no s6n segurs, 1 ara menys que maio

Cf -
La mare va escurar el suc del plat amb el darrer tros de pa que

li quedava 1 va mirar-se també 1 '.Angeo
o{L Iir-:«

_ El que m'agradari~~i, seria una botiga de llegums cuitso
A tots ene agradaria tenir coses •••

rl 00

u
~ ~ 1 aleshores l'home va obrir la boca en un somrís ample que li pro~
M _ paga les arrugues fins a les orelles, com una onada.
:H _ - A tots, llevat de i 'Ange, ~s claro o.

.~ -• '-A

Ella va desviar altre cop els ulls cap al xicot i, sense propo-
sar-s'ho, va moure les cames fine que els genolls es tocaren. Ell es
fregava la boca amb el dors de la mao
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é. - gen qu e, arran d'abisme, no poden deixar de mirar-lo. Els fa por, pero
els fascina.

[ El pare es va quedar amb la boca una mica torgada, mentre ella
~ - encreuava les cames per sota la mamm taula amb un gest nervi6s que les

hi alluny~ de les del noio
1 - - Eh ?

T - Perb la mare 1 'havia entes f'or ca bé , i ella la va mirar amb una
expressi6 sorpresa quan sent1 que deia :

sf, home ••.
L'Ange es va mmamm empassar el darrer tal1 de t omaque t , perb en-

cara 1i quedava una mica d'eneia~4

[, -
f sI

I -

Per aixo no desespero del toto
t le Va veure que ho deia per dirp perque aleshores bro~eja :
1" _ - Teniu sort que dema ~s el darrer dia que paseo aqu1. Si em quedava

m~s temps, encara renunciar1eu a les terres !

('J:SÓ - Ah !

~ _ A la fi ho havia entes, i va riure, benhumorato
_ Es que sentir-v.os explicar ja m'agrada ••• En aquest m6n ~s bo saber-

)q 1 he tot, com pensa l'un i com pensa l'altre •••
- Tote els qui escolten poden ser convengutso

El pare va continuar rient, i sacseja el capo
) 11 Hauria d'escoltar molt, pero molt

Ella va desencreuar les cames i s'algap perqye l'Ange havia acabat
l - 'Va traslladar-se als fogons, on li guardava la seva raci6 de mandongui-

lles$ mentre el pare proseguia : }
~~Bq - Me.1 no m'ha agradat de donar reso Potser perqus tampoc ningú no m'ha
l - domat mai res a mi o

- Millor per v6s~;
-rss - Que no m'hagin donat ?
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Ella va tornar cap a la taula arnb el plat calent li7{acaa~~¡o

!'fSa dava,:nt del Bicot.

a19 _ Aquell al qual li ~s donada una cosa que accepta, cedeix una part

de la seva llibertato

one El pare va mirar al seu en tor-n, de cara en cara, i es claf! :

ir! _ A fe que en tens de bones , tu !

L'Ange no li'n va fer cabal.

_ Aquesta ~s una de les raons per les quals ningú no t~ dret de donar

qxs r es,

Una? N'hi ha d'altres, dones?

_ s10 Aquell que d6na, pel sol fet de donar afirma el seu dret de

,'IB~ propietato Un dret que, quan sllaccepta, li reconeixem ..

El pare es va gratar el cap per sota la gorra que se li va incli-

nar endavarrt , Va tornar a encasquetar-se-la a la nuca ,

I _ O sia, si ha entes bé , que ara ni el dret de donar no tinc o o.

38m - Ha heu ent~s molt b~.

~ Que em pengin !

L'Ange va riure, i ella tampoc no pagué evitar un somrís.

Ves per on resulta que, en nom de la llibertat, no s6c lliure de

er! donar res

- Ha sou de donar-vos v6s mate íx , Us sembla poc ?

El pare branda el cap, amofnato
...

- No em sembla reso Perque no ha entenc.

- No ha voleu entendre.

sV Aixb, ~s mala voluntat, ja ha ve ig

eLí L'Ange va partir una mandonguilla pel migo

No dic tant ••• Perque aquell al qual li ~s oferta una cosa l'accep-

nof ti, cal que cregui sincerament que l'altre, el donador, u.'era el propi.§

tari. Es per aixo que amb la seva actitud prolonga un error que no hau-

ria d'existir, aferma un estat de coses abusiu ••• I, com us he dit,
,

peL sol fet d 'acceptar s'obliga a una mena de dependencia moral respec
#
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Va mastegar la mitja mandonguilla sense deixar de mirar el pa:re
1 va beure un glop de vi. Tots esperaven.

en - 1 aixo augmenta encara el poder del propietari, el qual cedeix una
cosa que no era seva per tal d'adquirir-ne una altra que encara ~s
més preciosa: el dret a la gratitudo La seva donaci6 li mhma concedeix
l'oportunitat d'arribar a posseir l'altreo ••

Va callar, mentre la mare es tapava les orelles; l'espetec, ara,
8e~ semblava que hagu~s ressmnat dintre l'habitaci6o

- Deu haver caigut aqui mateixoo.
El pare va algar-se i se n 'ana rapidamen t cap a la porta quan les

I -

O'lq primeres gotes precipitades ja remorejaven contra la uralita del sos-
,

treo En separa r la cortinap va informar-los mmmmmme innecessariament:
'lB!! - Plou o o•
I _ Ella va dilatar els badius del nas, tota oberta a aquella bravada
[ _ de terra i de vegetals que entrava de forso Va omplir-se'n elspulmons
1- i somrigué a leAnge que continuava menjanto El noi va mirar-la amb l'es

guard incomprensiuo
- No t'agrada,a tu, aquesta olor ?

lfíOb Quina olor ?

[ _ ~lla només va indicar cap a la cortina i més enllh mentre la mare
feia

- No ~s bona per la saluto

[ - Ella va insistir, de cara al xicot
L'olor de la terrao

Va veure que aspiravap ara amb el gest aturat~ li retorna el som-
l -

[- ríso
_ st .. o Feia molt de temps que no l'havia sentida. Potser des que era

un neno
Des de la porta, el pare comenta

- Ara s'ha girat vento ••iec;
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una m~ monstruosa, proveida de milers i milers de ditsp i ella escol-
r j tiava, sempre amb els ults fits en l'.Angeo La mare es va aLcar ,

- La gotera o••
90Q Va desviar lPesguard per seguir-la quan ane a cercar la galleda i
gom va col.locar-la aota el filet d'aigua que penetrava per una esquerda,
0'1 a dos pams de la portao

El pare deixa caure la cortina i torna cap a la taula. L'.Ange a-
mea llargava la ma cap al vi.

Ja te?l posaré joo ••
E1s dits es van fregar, i ella mira cap al got, gairebé sense sen-

l'!q tir el pare que deia :
9'lJ .Ara fresquejarao

No es va asseure, sin6 que ana fins als fogons, d'on va retrocedir,
amb el pas lento Prop de la taula, s'atmra.

p
- Ja t'ho be dit, semfe m'ha agradat d'escoltar les opinions de1s al-

tre~~ Coro diria en Jaug éa l'única mena d'instrucci6 que ens podem per-
El 1

[ -
metre els pobres o

Ella va reposar un segon eLs ulls en la seva cara arrugada a , des-
prés, s'alQa i va recollir e1a plats escampats sobre l'huleo L'home va
fe~ una pausao

- I també m'agrada quan no ho aaabo d'entendrej perque penso que pot-
ser ho entendré un altre diao Tot és comenQareoo

Ella va allunyar-se cap ala f ogone , deí.xa els plats i va inclinar-
-se a aga far el .cube ll ,

- Bona voluntat, doncs,ja veus que no me'n faltao Pero tot aixo que
tu diuso •• Es com si em prenguessis alguna cosa~ t'ho asseguro.

Ella,va 11igar-se el davantal a la cintura mentre l'.Ange, darrera

,
I -

~191

[ -

[ -

,
A

'! rfIJ
seu, ~m~mmmmmm con~estava :

- .Aixb ~s el qwem proposo, precisamento
- No, no ••• .Ara eta tu qui no m'ha enteso Vul1 dir a1gun cosa meva, de

oi -
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La remor dels platshue introdula al cubell ofegava les paraules,
rosegades ja per l'espetec de la pluja que continuava abatEnt-se segui-
da, desencadenada.

, /_ Coroallo que has dit d'aquell que dona •••
La veu de l'Angep era m~s forta, m~s clara:

_ Us d'adoneu, oi ? No es pot donar sense que aquell que accepta en
sigui modificato Fins i toto ••

El plat va relliscar sorollosament cap al fons 1 talla la frase
en sec o Quan escolta de nou, el pare deia :" -

si, sí .•.
~ít La remor de fora semblava que tendms a disminuir i ara permetia

~ - de destriar el glop glop seguit de l'aigua que continuava caient d1ns
la gaLl.e da , L'Ange tornava a parlar:

áms Fero la veritat no ~s un b~ que canvia de manso No em deveu res si
G - us la dono, ja que de fet no es cap do que ms faig. Es un bé comú en
~9'Ij e~qUal tots podem participar, un bé que no pot paz-ceLs La r+ee » Una mena
Xt9 d'indret on ens trobem i cabem totsoo ..

L'aigua va colpejar de nou rabiosament la teulada d'uralita, 1
s!hq les parau!es van morir, com estrangulades. Ella es va girar i va veure
'Ie1 que el xi cot ja havia enllestit les mandonguilleso Crida :

I - - Mare, em voleu dur el plat i e~s gots ?

'Ise La dona, que s'havia tornat a asseure, s'a19a feixugament, amb
totes dues mans repenjades als genolls ..El pare, sempre dret al costat

s e8 de la taula, ponderava :
s: - - No, si de parlar ja en sapso

, ,
Va tamborinejar amb els dits, sense sorol] p perque 1 estr~pit de

i :aigua el recollia en el seu negui t.
t .usa - Massa 1 tot o

A - La mare va aturar-se al seu cosáat i ella va agafar-li el plato
11 - - 'Els gots deixeu-los aquf ,
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_ Si va plbvent aixi, a mitja nit caldra que buides la galleda.
aO'1 Sio
~Bh De cua d'ull, va veure que s'allunyava cap al recambr6, i desprAs

es gira, com estranyada pel silenci que s'havia fet darrera seuo El
pare era altre cop al costat de la porta, amb la cortina algadao L'An-
ge treia una cigarreta del paquet i, quan els ulls van coincidir, li

~la s omz-í.gué ,

Va continuar fregant plats i els ana arrengletant al llarg deIs
.i ne fogons. La pluja,a la teulada, gairebé cesea de nou , va retornar sense

Lne í.s'té.n cáa i¡ a poc a poc , ní.nva, El pare deia :
Un ruixat d'estiu.

I eó No va contestar-li ningú, 1 ella es mig gira altra vegadao L'Ange
sI fumava pl~c1dament, pensar6st de cara a la mare que hav1a enretirat un

deLs matalassos del recambzé , El pare enCl!ra\miravafora, pero aleshores
8JJ quan ella j a anava a tombar-s e novament cap al s fogons, va travessar el

r P El llindar o

Li:'b Col.loca els gota mjbmm~mJtll!!l al seu davarrt 1 va agafar el cubell
.ple d'aigua bruta. L'Ange va desplagar la mirada i immobilitzh una mh

ael que joguinejava amb el paquet del tabac, pero no 1i va somriureo En can
Slip vi, s'alga gaireb~ amb un salto

r - - Espera o o •

Va c6rrer fins la cortina i la hi va sostenir mentre ella sO~iao
.d"o;t - Ja no fa res o

9.1) Que~en quatre gotes que es PUlvo~i~aven abans d'arribar aterra,

[- "per~ el cel continuava ennuvolat i amenagador i, cap a la banda de lle-
j'\'Ivant, s'obria en tot de l~ecs esqueixats que rondinaven molt enlaire,

gairebé inoibleso
Va travessat~el menut patí i aboca l'aigua al peu de la parrao

Quan es tomba, el xicot encara era al costat de la portao El pare va

:B' 1

1 -

avangar des de la fosca.
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Va entrar darrera seu, i ella avanca cap als f'ogons, La mare ja
havia tret tots dos matalassos, sense desplegar-1osp i ara ja tornava
a ser en la fosca del recambr60 El pare digu~ :

89 _ Val més que ens n'anem a dormir •••
~sq Ella es va deslligar el davantal i, en gmrar-~e, va veure que el

$~ xico~ no era a lrhabitaci6.
~oa - Bona nit, dODcso

Bona nito 1 tanca b~ la por"ta, avuio
gol - Ro faig sempreo
enl Mentre el1 es reunia amb la mare~ va anar fins on hi havia la ga-

Ll.eda , va agafar-la i sortí de nou sota l'emparrato Despr~s va tornar-
la sota l'esquerda d"on, de 11uny en lluny, encara qu ezía una gota can-

mDl gonera, i tot seguit va recollir el drap per passar-lo per l'hule de
Lsb la taula, tot ple d'engrunes de pa , Va endur-se l'ampolla, que la ma-
SJJp re no havia tocat , i en deixait'-la va sentir les passes del xicot que
..tll entrava a la barraca o

Ja s6n a dormir ?
slq - 8:1:0

9Up Va passar pel seu davant al moment que un tro rondinava sobre la
~.tv teulada i l'Ange comenca :

On •• e

, -
Pero es va interrompre, i ella va deixar caure la cortina mentre

ja corria cap al ~orriol on la terra s'havia tornat relliscosao Tomba
en direcci6 al canyar i va aturar-se a sotjar la nit negra i silencio-
sa. Aleshores va aixecar-se les faldilles i, gairebé dretap pero eixan-

"f1SV
carrada, va orinaro Unes gotes fredes van mossegar-li la nuca i, en al-
zinar el cap, la pluja que reprenia, suaup se li endinsa per l'escot,
entre les sines lliures.

: 1: S¿j

Va enretirar els dits que subjectaven el camal de les bragues,

1BVI3

,es deixa caure les faldilles sobre les cuixes i va c6rrer per damunt
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1 'herba xopa que li humitejava els pe us o En fer la voJBtHB¡ot&al'mlh!itlll'at,

el cel es va clivellar en una ratlla clara,i la pluja s'espessei. Va

ven obrir la porta al moment que l'aigua, duta per una ratxa de vent, repi-

L -

18 s cava, més irada p contra el canyar que es planyia o

r - _ T'has mullat ?

Sense girar-se, va dir

I~üx Nolt poc ,

[ - Va atreure la porta contra la cortina que el vent inflava i la

[- sub je ota amb la balda En tombar-se, va veure que l' Ange li hav í.a par-

t - lat des del jag, on era assegut o Va trave ssar fins al rac6 on hi havia

el seu matalasp el va desenrotllar i estengué la manta damunt. Després

)9 !.i es redreg8, ara mirant cap al sostre, on la pl~ja batia.

Una al tra gotera •••~ s1

H!OQ En mour-e/a , s#adona que el xicot s'havia aixecat i que ara venia

si cap a la seva banda.

- Sobre el matales ?1 9'1

- No, aquí al costat. Un dia ens Lnundare m, Aixo si no cedeix la teu-

lada ..

Va anar a recollir el cubell i el trasllad~ a l'indret on la go-

ta~ seguida i insistent, queia sobre el sol de terra premisada.

[ne¡j' - Digues s i no és di verti t •••

~ -

) _ IJ'Ange, que a'l cava eLs ulls cap a la gotera invisible en la penom-

brap assenti.

) st - Caldrta repassar-lo, aquest sastre.

- Caldria fer tantes coses !, ns
Va avanca z- cap a la taula, on pampalluguejava el quinquer ja es-

cas de combustible i s'aturao

~cr.i:s
- Tan bonica que és, la pluja, quan no t'has de preocupar de res ....

Apago ?
El xigot va gambar de pressa cap al seu jag.

) :;,9
sí.
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f'umat, Va recollir un caixb i, a les fosques, lentament per no ensope-
gar amb el cubell, s'orienta cap al seu rac6.

f'" r

(do
TSO - TePn vas dema, dones?

- Si no hi ha res de nou, sí. Perb encara soparé amb vosaltreso No me
n'aniré fins a la matinada.

Va callar i ella es va anar descordant els botons de l'esquenao
Després va quedar-se molt quieta, perqu~ ell afegia :

,
j~a Em sabra greuo
tsl - Per qu~ ?

19 El cel e emb'l.áque s 'esberlava sobre la barraca, gairebé sacseja-
8S da pel trap i ella es va subjectar les espatlles amb ele bragos en-

creuts sobre el pit. Les paraule d'ell, pe=ro, dominaren el rebomborio
- Per tuo

En sile:ncii va allargar les mans cap al baix de les faldillesp va
anar-les apufant cos amunt i, després, asseguda, s'enretira el vestit
pel capo Va deixar-lo caure sobre les cuixes nues i al9ades i comen9h :

bsl - Vols ••o

gGO

Un altre tro prolongat i metal.lic va tallar-li la paraula i
~SJ l'Ange féu :

- Qti~ deies ?
- Vols que sortim, dema a la tarda ?

8'lá La resposta es va fer esperar una mica, i ella es subjecta els,
genolls sense moure gens el cos.

Si podia, Soguesooo
- Tamb~ tens feina ?
- si.

. , ,Ella va deixar el vestit en un costat, sobre el ca1xo, i, mes
sqA baixet, va preguntar-li :

- Qu~ has vingut afer ?
L'Ange no va contestar, i ara només la pluja, m~s mesurada, gaire-



- Sogues o ••

Ella es va inclinar més a free de matalaso
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ffiJJ1. _ No havia d'haver-t'ho preguntat, ja ho sé.
~ a - No ~s aixoo Pero no s6n coses per cridar-les •••

Ella va replegar més les cames sota seu i insiDUa :
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1 al matí tarnpoc ?
'B' n Que ?

Si tampoc no podríern sortiro
a9 - No, Sogues. TPho voldria explicar •••

Es va interrompre, i ella es va treure les sabates, esperanto Al
cliPd'un moment, el xicot proseguí:

- No saps que donaria per quedar-mep "pero ••• Per aixo no t'he dit
"sb res, Sogues, perque sabia que no podia ser, que no s6c lliure i que ma í,

19'10 no tindré una oportuni tat •••
Ella va agenollar-se sobre el matalas i s'ana refreganto Fu~tiva-

"mentp avanga en la fosca amb les mans allargades, pero van ser els
.ans peus que ensop egaren amb el I!lBI.Ih jag on reposava l'Ange •
.[9Q Va culivar-se, i després s'assegué sobre una cama. La veu del

xicot~ insegurap xiuxiueja

'1

Vols que vingui amb tu ?
Va sorprendre el moviment sobtat i una ma va engrapar-li el brag.

Vindries ?
Era una veu incredula,i ella mormola :

sf.
La ma va deixar-la i la veu s'allunya una micao

No em coneixeso •.
- sí •

.1:86 No saps res de mi ni de la meya feina; no saps oo•
Ella avanca mé s la cara mentre demaneva

Explica-m'hoo
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umati'i~tsLa ma va cercar-li de nou el brag, l'hi premé,u'v
els dits entorn dels seuso
- Sogues.o. No es pot decidir tan de pressa, sense haver tingut temps

deooo-
Jo, sí.

- Per que?
Ella va enretirar els dits i es féu una mica enrera.

- Si no em vols, ~s diferente
L'Ange la deixa escapar, pero la veu es va planyer

- Precisament perque et vull ••• El que no s~ ~s si et vull prou.qqo

Va sentir la presencia dwls dits que avangaven i del palmell que,

oC'!

reposava en la seva galta o

Vull dir prou per exposar-te a tot el que m'exposoo
Ella no va replicar i els dits van fregar-li els llavis, s'entre-

80'1

n sa tingueren un moment arran de comissura •
- No em sents, Sogues ?

sí.

o1:x - 1 no ho comprens ?
- Jo et vull. 1 vull aquesta vida tevao Si te'n vas ••~

Amb mi no tindries mai una llar, res de tot aixb que t'agradariaoo.
En tinc prou amb tu ••• Tal com etsp perque no hauria de canviar reso

•, -

..L'Ange va desplagar la ma cap a les orelles, sota ele cabells, i
hi atansa els llavis.r _

M'estimes, doncs ?

Ella només vamoure el cap, i el xicot va haver d'insistir
- Digues •••

I -
- si, t'estimoo

r -

Un brag robust es va esmunyir cap a darrera de les seves espat-
lles i la cenyí amb forga mentre la veu, arran d'orella, s'admirava :

- Mai no muria esperat que m'ho dí.gueseí.s ,

Ella es va premer contra seu, amb el cap sobre el pit nuor _
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Va algar la cara i l'enllag8 per sota el brag.
Deixa'm venir, Ange, deixa'm venir.

,en Ell va alliberar-se de l'abragada, pero ella el segui amb tot el
cos abocat endavant.

No valdria m5s que m'esperessis ? Potser un diao ••
- No, arao No s6c de les que s'esperen. Vull estar al teu costat i

lluitar per aixo que lluites tuo
'\No saps que ésp Sogues.

si que ha e é , Fa dies que t'escolto i en tinc prou amb el que has
dito

La fúria de l'aigua pass~ de nou per damunt la bar!'aca i ompli
la nito El noi pondera:

No en pots tenir prouo No sempre ~s ta~et com et semblao
rrH - Net ?

De vegades t'has de tacar les mans de sango No tot s6n paraules,
Sogueso Jo mateiX.oo

Ella va esperar, passiva, mig caiguda sobre el seu coso
Ja ni sé fins on em puc respectaro
Per que ? Qu~ fas ?

Vals dir quin ~s el meu treball ?

id _ Es de caracter t~cnic o Organitzo grups, els instrueixooo. Pero indi
rectament •••

La seva veu va canviar i, amb una mena de violencia continguda,
afegi :

- Les coses no es fan tate soleso Cal que algú vengui la seva cons-
ci~ncia al mal perque un dia tots siguem millors i més justoso No
sapso ••

- Jo sé que ets bo, que no demanes res per a tuo ••
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- Tu bo comprens tot, oi ? Ho pots perdonar tot •••
Va moure el cap en la fosca, assentintp 1 separb una mic~la galta

BOO

per dir-li :
Sl sabiee com et veigoo.

Va sentir que el xicot reia entre dents, d'una manera fosca i des-

11.U

agradable o

s6c el millor, el mé s fort, el més despres ••• 01 ?

- sr ,
Pero l'Ange va cridar :

c;alla !

Ella va tapar-li la boca amb la ma plana.

131 - Ens sentiran •••
,

Van escoltar. pero només sloia la remor de l'aigua que parlava,
damunt la barraca i, m~s en9a, el degoteig seguitseguit que queia so-
bre el cubell 1 la galleda.

El xicot va dir en veu baixa, una mica precipitada:
No s6c com t 'imagines o Sovint, s6c més febl+.ue les meves paraules

i fins iftot tinc por ••• Potser perqu~ no sempre puc estar segur, i dub-
too

t -

[-
r _ Va tocar-li la cara gairebé amb humilitat i ella 11 va enlla9ar

els dits 1 reposa de nou la ga1ta en la seva •
Pero jo ja et vull aix!. Si no dubtaves, no series hUm80

Va alzinar el cap 1 els llavis gairebé van fregar els del noi.
r
e

Deixa'm venir, Ange~ ••

~91s
La boca va tancar-se bruscament sobre la seva i li talla la resp1-

raci6. Ella va parpellejar i avanca les manso
- Sogues •••

Ella s'esfmr9a a distingir-lo en la fosca 1 li palpb les espatlles
mentre mormolava :

- 01 que ha vols ?
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No has pensat en els teus pares ?
Ella es va encarca ra ro

'I9q - Per que ha dius ?

: - - No ha voldran, e LLa ,
No s6n ningúo

!!;gs Bé els ha has de dir o oo
1

Dir, si.
L'Ange no va contestar i ella va tocar-li els llavis amb un gest

" .,tendreo Pero parla amb duresa :
) - - Necessites el seu permis, potser ?

- No" No oblidms, pero, que he vingut aquí com un haste i.o.
\

1 - Un hoste ? Perque el pare no va poder dir que no al Salat ! Sense
aixb, no t'haurien acollit mai.

'Jffii3fJ BtL •• La veritat és que no ha acabo d'entendreo S6n tan diferents,
9'ld el teu pare i en BaIa.t !••.

,- Sio Pero va salvar-li la vida.
~1 - En Salat al teu pare ?

11 1 - Ja fa molts anys, d'aixb; durant la guerra •
.~ - No en sabia reso

El va portar prop de cinc quilometres al coll, tot i que e11 també
ale estava feri t. Per aixb no pott negar-li res.

I q _ E s c lar. o o

El que no entena ~s per que va demanar-li que et deixés venir a viu-
..

,([ - .re amb nosaltresooo N'hi deu haver molts deIs vos tres que et podien
tenir a casa seva.

Va sentir que el seu cap es movia amb un gest d'assemtiment, repe-
tito

- Sí, pero no era conveniento No sabem qui esta vigilato 1 calia que
r;ti1Gm d í spoaé s de 11ibe rtat de moviments o

)0 -

cO - Va callar, i la pluja acompanya el s11enci com una gran ala remo-
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rosa que el vent s'enduia sense que li servís; d'altr~~li~~~~HQ~~
guieno Després va reprendre :

Pero no hauria volgut que fos així.
- Qu~ ?

Més m'hauria estimat coneixer-te d'una altra manera, en una altra
ocasi6.

- L'important ªs haver-se conegut.
S~. Suposo que, si no hagués vingut, hauries acabat per casar-te

amb en Jau .••
Noo

Li va anar buscant la boca amb la seva mentre deia
Sabia que una cosa o altra havia de passar.

Els llavis del noi la van tornar a empresonar en una besada cali-
da i les mans l'abragaren abans de relliscar per la seva carn. Ales-
hores va sentir que, per sota els tirants de la combinaci6, se li atu-
raven en els pitso

Va quedar-se molt quieta, atenta a la creixenga de lea sines que
tibaven contra la duresa del pilmello Tot seguit va desplagar les prb-
pies mans fins que els seus dits premeren els del xí oot, pero ell ja
la de í.xava,

La pluja va e6rrer per sobre la teulada, allunyant-se i retornant
inestable i violenta. Ella es va humitejar els llavis i xiuxiuejh a
frec de la seva boca

- Em vols estimar ?

L'Ange va moure la carap sense allunyar-se gaire dela seus llavia
Ho vOls, tu ?

Ella vaci~lap ara amb les mans caigudes sobre ela maluca del noi.
- No ho séo
- Diguesoo.
- No voldria que fos així, aquí, gaireb~ furtivamento •• Ro comprens,

Ange ?
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Ella sospira, aba tuda al seu damunt.
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Estic contenta •••
Va agafar-li les ma na i ella mate ixa les hi va acompanyar a les

cuixes i ventre amunt, fins als pits que rebentaven. Despr~s les hi a-
lliberk i va abragar-lo. Ell va dir :

s oo
Ve s-te 'n , ara.

ámB Es va agenollar i s'inclina fins que va trobar els seus llaviso
Va besar-lo.

Bona ni t •••
,
t -

Bona nit, Soguesa
Ella va aixecar-se i, en la fosca, va c6rrer cap al seu matalas,

on es deixa caure o Silenciosamen t, s'esmunyi sota la manta i encongi
: sh

les cameso Va tapar-se de cap , amb els ulls tancats i les mans uni-
des, com si preguése Prop seup sobre el cubell, l'aigua queia de gota

)VJ3'l

en gota.

~á.tj

19.rq
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L -

flli

r -
Va arrossegar 'el caí.xb cap a la taula i, tot asseient-se, es gira

a les dones o

B~, qu~ esperem ? Que potser no hem ~e sopar, avui ?
La Isa va acostar-se amb l'ampolla del vio

r sV
- Si, arao

i -

i
La Sogues va dur els plate i els coberts, i la dona t orna a allu-

nyar-seo

e no
- Sembla que ho ha pres per costum, aquell~ de fer tardeo. Sort que

s'acabao
891 "Es passa els dits pel baix de la cara i es va tocar el llavi in-,

ferior. S 'adrega a la lll'illa.:
No t'bes mmg~t de casa, tu ?

- No.
La Isa, que acabava d'atansar-se de nou a la taula~ va deixar-hi

"la truita amb carbass6 1 en va fer quatre parts simetriques. Ell 1nqui-
r:!

- 1 el pa ?

Va «ur-lo la Sogues mentre la dona servia els quatre plats, i des
prés es van asseure totes dueso Ell va apoderar-se de la barra i lles-
ca per tots o

Va mmmammm adonar-se que la S~gues mirava cap a la porta i, sense
dir res, comenga a menjar-se la truita que recollia, a trossets, entre
el dit gros i la crosta de pao

Que dejunes, tu ?
"La Sogues tenia les mans sobre la taulap pero encara no havia to-
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- NOo

Va observar els seus gestos lents, com desganats, que manejaven
la forquilla entorn de la truita. Després s'haver-la potinejada, es va
a19ar i se n'ana cap a la portao.La dona va preguntar-li :

- On vas ~ ara ?

Enlloc.
1 il

ff -
Va seguir-la amb l'esguard fins que ella va desapareixer a l'al-,

B -

tra banda de cortina i, aleshoresp va fitar la Isa :
- Qu~ li passap a aquesta ?

No ho sé , Ja saps que mai no conta r-e s ,
Ell torna a menjar i, tot mastegant, va omplir-se el got de vio

- No ha vingut, en Jau?
- Noo
- Se'n deu haver anat a veure el partit o

La Sogues entra de nou i s'asse~ué davant del seu plato Tots tres
menjaren en silencip i després la dona es~a a19ar per anar-se'n cap als

)V1 - fogonso
>11 - Quan tornava, fora es va sentir una remor de xerradissa, i ell va

llambregar cap a la portaG La cortina, pero, no es va moure, i les veus
s'allunyareno Abaix~a la miradaa

T _
Que ~s, aixb ?

El conillo
Va arrufar el nas i allarga la ma cap al plat d'on ella li anava a

servir.
oq B~ Deixa oo.

Va escollir la part del 110m i, damunt, hi tira dues o tres culle-
'I 'll~ rades de suco Es va queixar :
lb 1. No veig per quin motiu diumenge al vespre hem de menjar lesgobres
IJO - de migdiao

La seva dona va protestar :
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[ - des.
- Podies haver comprat una altra cosa,doncs.

t sí ..- Pero si el conill us agrada ! •••

Ell va sucar una molla~ sense contestar. La Isa es va servir al
)- seu torn i la Soguesp a la fi, va acabar-se la seva raci6 de truita.

11 -

Va veure que tornava a mirar cap a iliaporta~ Branda el cap amb reprova-
ci6, pero va desviar els ulls quan ella a11argava les mans cap al plat
on quedaven tres talls desigua1s de conil10 Es va quedar amb el més pe-

tit, s~ense afegir-hi gens de suc, i la Isa pregunta:
- No tens gana ?

La noia va arronsar les espatlles, bo i tancant la boca amb un
gest gairebé despectiu. Van continuar menjant en sile:nci i el1 se ser-
vi un altre mig got de vi. En aguell moment, la dona comentava :

- Si que tarda •••
E11 va deixar l'ampo11a.

- 11'agradaria saber que carall fa, tot el sant diaoo. No t'ho ha dit

9 -
VI -

:wso1 mai,a tu ?

La Sogues va moure de nou les espatlles ~na menjant lentament,
amb e1s u11s fits .en el plato 'Ell, sense insistir, es va atansar elirosiJ

ILs 'e gota la bocao La dona féu :
- Sort que és el darrer dia, perque estic segura que encara acabariem

(

per tenir un disgus t •••
El1 va mirar-la, cellajunt •

.tV'I9E

sU -

- No exagerisp tampoc.
De cua d'u11, va veure que la Sogues deixava la forquilla i es

torna va a al.car o
A1tre cop, tu ?

Ella avance cap a la porta, sen s..:econtes tar-li.
- Respon, cony ! Sempre fas el mateix o••

La noia es va girar sense pressa.
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- On vas ?

r Ella va tornar a caminar cap a la porta i, d'esquena, aclari

I -
- Ja ho veieu.

JJS8

No li va treure els ulls de sobre mentre ella obria la cortina i,
sense abandonar l'habitaci6, mirava cap enf'ora , Quan féu una passa in-
decisa, com si anés a sortir, desvia l'esguard cap a la seva donao

V 13V
- :Es capa<;(ooo

No proseguip perque la Sogues~ com si s'hagués repensatp ~eixava
caure la co~tina i retrocedia cap a la taulao

!1-
- Seu d 'una vegad a , Ja n "hi ha prou, d 'anades i vingudes o

La noia el va mirar inexpressivamentp encara dreta, 1 ell afegi
- Sembla que t'int~ressa molt.o.

La noia es va asseure, pero no agafa la forquilla, sin6 que va re-
JJ lv

posar el s dos bra cos sobre 1 a taulap amb el cap inclinat.
- Massa i tot ••o

1'-1 -
Va seguir el moviment de les parpelles que es tancaren i s'obriren

dues vegades abans que els ulls el fitessino
Me'n vaig amb ello

'( 113m

6mB
...Va quedar-se bocabadat, amb les mans arran de plat, pero la seva

dona reaccioma més de pressao

. 'leq

..- Sogues ! Que dius ?
La noia va repetir lentament, amb obstinaci6, sens~e mirar ningú&

Me "n vaig amb ello
- NQ) !

>11 -
Amb el seu moviment precipmtat va fer caure el got i la mica de

vi s'escampa per l'huleo
- Que t'has begut l'enteniment, potser ?

La Isa tenia una cara cendrosa i els llavis li tremolaven quan
digué
- Si és un mort de gana
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li retrocedir els cabells galtes enlla, li obria l'bval de la carao
- 1 nosaltres, que?

No és el roateix &

- Ja em. direu per que.
.nea Ell va rebutjar el plat on encara restava una mica de conill t , so

damen.t, va dir :
No te n'aniras.

La Sogues el,va desafiar amb els ulls cla:.vats en els seus.
¡USO Ja ho veurem. No oblideu que tinc vint-i-un anys.
~ - Ell va abatre el puny sobre la taulao

- No hi fa res! Ets una mocosa, encara, i.no consentiré.oo
~ - La Isa va posar-li la ma sobre la manega i, en mirar-lap va ado-

nar-se que semblava haver-se asserenat. Des p résj en sí.Leno í , va seguir
B80q el se u moviment quan ella es trasllada al caix6 del co stat de la filIa o

\1 - - Escoihta, nena •••
~Pero la noia la va tallar :

a8~Ó - Estic ben decidida. Sobren ela sermons, dones.
~1- Ell es va algar impetuosament t , amb el puny tancat sobre l'hule,

s'inclina al seu damunt.
Bnoó - No pot ser ... De manera que desprecies en Jau, un xicot treballador
8 - i honrat •••

La dona va moure la.ma mentre suplicava
M - Calla, Anto.
11 - Que calli ? Em dius que calli ?

enPero la Isa ja tornava a adregar-se a la noia ~ un to ponoerat
a lv - T'ha dit que es volia casar amb tu ?

ID - La Sogues no coj rrt eath , i ell va cridar-li
Sempre hem estat gent com cal, nosaltres

~n~lb La dona, pacientment, insistí:
~e - - T'ho ha demana't, de casar-se amb tu ?



oi1 - - Toqueu-me, si goseul

I Mai no t'he pegat, pero t'asseguro que ara, si cal, ho faréo

;)8-'18 La Sogues el va desafiar amb la mirada ..

-86- U"Bh Universitat Autónoma de BarcelonaLa noia va llambregar cap a la porta, prop ~eja qnm~te~t~lgú,

9'1 t xiulant, 1. després mira de 1 'un al' al tre.

: I - - 1 bé ? Que voleu dir ?

oM- - Contesta : no te n 'ha parla t ?

st - Ella ar~onsa les espatlles amb displicencia i, aleshores, explota:

Que us sembla que ens pot importar,a un home com ell 1 a una noí.a

Irr9mB~ com jo, un acte davant del jutge o defcapella ?

011 - - Sogpes !

[ Ell va engrapar-la per l' espa tlla 1 la sacse ja o

N t ~ d' ,sr, - - o e mourClS aqu~ enca ra que e oo

t La noia va redregar-se bruscament 1 es desféu deIs seus dits.

Je 1 - Proveu-ho.

Va sentir que la Isa, encara asseguda, 1mplorava :

- Soguesp que per culpa d'un home, d'un desconegut •••

- Per a mi no ho éso

",f.... - Pero no no pot ser que l'estimis ....

ioal \ -Doncs síp l'estimoo

o~1· -, Un.home amb le s seves idees o

'lITon - També estimo les seves ideeso S6n honestes 1 gene~roseso ••

Ell va riure9 colerico

IB~ - - Generositat de lladre

La noia va fitar-lo com si acabés de donar-li una bufetadap 1 ara

la seva cara havia envermelli t ,

Que us ha pres mai res ?

- Si no a mi, a d'altreso Ja els coneixem, els de la seva especie.

)!!98 .Eape ra que en tingui ocae í.é' 1 ja ve uras com s'omple les butxaq uee s , ,

h...L Observa la llumeta que s'encenia en els ulls i el moviment deIs

Id 1,1,11avis que controlaven la seva Lra ,
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ÜJ.l:x

Q -

Jo? No !

- Dones, per que ho ha de fer ell ?
- Pe rque ho fan tots o

Qui s6n, tots ?

Dones ai~b, tots

1.

O~ Digueu noms
Va tancar les man~i, en silenci, va fer la vOlt,a la taula mentre

la Iaa deia :
)1'I - Si fa s un heme gonrat , no se t 'enduria o

- No se m'enduuo S6c jo qui se'n va amb ello
)T - Ell va immobilitzar-se de nou, es girao
sl\ - Nb t 'ha pensi e,

Va veure que la no ía , sense contestar, camí.nava cap a la porta,
lq· pero quan avanc ava rap.í.damental seu darrera, per interceptar-la, va

adonar-se que només volia mirar forao Va retrocenir de nou fins a la
03 ~ taulap on s'assegué al seu lloc acostumat , dav ajn t la taca de ~io La
9Q·· Isa somiquejavao
9<;[ - - Que et passa , ara,a tu ? Amb 11agrimes s'arregla tot, oi ?

,noQ- Va atreure el plat amb violencia, pero tot seguit el rebutj~ im-
ffU. pacientment.
1.61' Prou, die ! Prou !

La dona s'eixuga els ulls i el1, passat un momentp es va treure
l~~f). la petaca de la butxaca. Abans d'obrir-la, va mirar cap a la porta

i crida :
re 8 S Pots esperar tBnt com vulguis, pero e11 només entrara aquí perque

pugui cantar-1es-hi ben cIares.311~) -

1: 8 - La noia, que continuava sostenint la cortina, no va fer ni u~ol
moviment. Remuga:

- N@ deixaré que et posi les mans a sobre.
La Sogues, encara d'esquena, va dir simplement :

)

'3.Í:vs
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Va deixar caure la ma sobre la taula, on hi havia la taca de vi,
gaireb~ sense sentir l'exclamaci6 de la seva dona:

- smgues !
.. ~Ell espera un instant, senee algar la ma de la taca, i aleshores,

pregunta :
Que has dit ?

La seva <filla, a la fi, es gira iva atansar-se a la tiau'La, Li
..

sI cerca els ulls per damunt del quinquer i replica :
- Ja ho heu sentit.

Tu, tu •••
Embarbussat, va clavar-li la vista als llavis que, sense esperar,

[ - ja explicaven :
sí. Aquestes dues da~reres nits, he dorflit amb elle

-r sq J)eglutí saliva i féu un esforg :
io ÓB Pero tu •••
:l1SJ' - si, jo, jo
88I La Isa somiquejava de nou.

) - - Sogues o.. 6ogues ••. com has pogut, filla meva ?

La noia es va asseure amb la mateixa expressi6 calmosa i segura,
.oeq i reposa les mans sobre la taula.
[ - Me n'aniré amb ello

Va passar-se la ma humida ae vi pel front i, ben oberta, l'ana
l.sl abaixan t per la cara o Sense mirar la seva dona, digué :
[O .i: Calla, calla ...

S "adona que totes dues l'esguardaven, potser perque ara havia par-,
iJ;§JJq lat sense cridar, sense ira aparente Va algar-se i, sense afegir res

m~s, va caminar cap a la portao Enretira la corlina i sorti sota l'em-
!Vom parratp des d'on va sentir les veus :
~1;- - T 'hi ~ obligar ?

No; vaig ser jo. Ja us he dit que l'estimo.
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barraca f , l'espaid'uns segons, resta totalment Lmmbb í.L, Tot seguit es
va redregar i mira al seu davant, i cap al cel, ben estrellato Va fer(.IBa

3 - encara unes passes i, feixugament, es va asseure en la pedra que hi
havia en una banda, arraconada.

Algú va passar pel corriolp cap a les barraques de més amlmt, ~
..pero e11 no va algar els ull s o Dins, la seva dona torna:va a p ar-Lar ,

,
ara en un to massa somort perque pogu~s distingir les parauleso La veu,

),IG~ de la Sogues,en canvi, era clara:
L - No hi fa res! Pe r i prámer-ave gada ,••

Va acabar gaireb~ amb un xiuxiueig, i ell fita la cortina que
deixava filtrar la llum de l'habitaci6o Va tornar a fregar-se la ca-

e st ra amb un gest maldeztre i involuntari i, després, s'algAo

r -

8 - Dins, ni la seva dona ni la filIa no s'havéen mogut de lloco Sen-
se mirar-les, avanga fins al caigd i s'asseguéo La petaca era encara

q - sobre la taula 1 va aboca~r-se una mica de tabac al palmello Allarga
8 - els dits cap al llibret 1 va veure que totes dues 1 "obe ervaven , Va a-

nzr cargolant la cigarreta i la Isa mormola :
~ _ - Anto. o o

Ell va aturar el gesto
S'! 1 - Que?

[vI _ No dius res o o •

Que vols que digui ?

.t edB - No ho sé •

a - Ell all1sa la cigarreta que havia sortit boterudap se la va po-
..sar als llavis i toca els llumins, sense obrir encara la capsao,

- No puc pas fer que no sigui allo que ha estato Se'n pot anar, si:tsi
,ve.

Es .va treure el rellotge de la butxaca i el con eulta ,
f,l _

..- Pero no vindrao

w - La noia, que el mira va, el va contradir :
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No hi va fer cap comentari i es desa el rellotge abans d~treure un
llumí de la capsao Va mirar-se'l i, com que no tenia cap, en va treure
un altreo Aleshores digué :

Te'n pots anar, pe~b vull que, quan calgui, recordis una cosa : que
te n'has anat perque has volgutp contra la nostra voluntato No ens acu-

sis de res, doncso
Estic segura que mei no tindré ocasi6 de fer-ho.
Més val que sigui aí.xí ,

La seva dona ensuma~ com si s'hagués refredat, i, amb un fil de
veu, va demanar-li

Fes-lo casar •••
De cua d 'ull, observa 1 "expr-easd ó ne la Sogues~ que ara tornava a

ser dura i hostil. Després va encendre i es torna a treure el rellotge;
va deixar-lo sobre la tauta 9 a frec del quinque ro

_ Cap dia no havia fet tan tardo
~ Vindrao

Ellva desplagar-se la cigarreta per la bocag fins a l'extrem de
la comissura i, des de darrera la minsa columna de fum, va esguar~ar
llargament la seva filIa.
_ Mai no m'hauria cregut que ens poguessis fer una cosa aixfp a la

teya mare i a mi.o.
La Sogues es va algar i ell va continuar mirant-la amb atenci6,

com si examinés el seu cos ben fet i compacte que s'allunyava cap a la
porta , Després va desplagar l'esguard cap a la seva dona, que tenia
els ulls envermellitso Va deixar caure una mica de cendra en el plat
del conill i, de passada, consulta encara el rellotgeo

La noia, a la porta, escrutava la fosca de fora, i tots IilI!lm tres
van continuar silenciosos fins que una veu desconeguda I els va sobre-
saltar:
- ~s aquest, el número seixanta cinc?

- -"------- ---~------ -- .
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La Sogues va alga r més la coe-tana , com si volgués B!:f?loJ<X\!lffij!m!~t~s' em-
parrat, i respongué :

sí.
La veu de l'home sembla que s'alegravao

Ja era hora! Quin barri~ noia ! No hi ha Déu que s'hientengui ••.
- Buscava alg6 ?

Sí. Sogues Fargueso •• és voste, potser ?
El1 es va algar de pressa mentre la noia deia :

-8 í, jo. o o

Va veure que retrovedia una mica, i aleshores l'home, baixet i des
nerit~ va penetrar a la barracao Va mirar de l'una l'altre, i ell pre-
gunta :

- Que volíeu ?

Perb l'home ja tornava a fitar la Sogueso
Qui s6n ?

1, amb el capp els assenyalava tots dos, ell i la Isao La noia
va contestar-li amb una altra pregunta:

- Per que?
- Vinc de part de l'Ange.
- S6n els meus pares •

El desconegut va mirar-los de nou, i ell va esperar en silencio
- Esta béo Dmc un encarrec per vosteo

La seva filla el~itava sense moure ni un múscul de la carag apa-
,rentment serena, pero en parlar la veu va tremolar-lio

- No vindr~ ?
L'horne va inclinar el cap ibmés baix, digué :

L'han ferito Diu que l'esperi, que de seguida que pugui.oo
Perb la Sogues ja s'havia precipitat endavant? potser sense adonar-

se que unia les mans amb un gast d'angoixa.
- Ferit ?

Ell també es va moure cap a l'homeo
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L'individu respira a fons, sorollosament, com si tingués la gorja
8 - obstruida, i mira cap a la taula, on la Isa continuava asseguda.

- Ha estat la policiao En~han sorpr~s i •••,
,t ~ La Sogues el va Lrrte r-r-oinpre~ 1 gaire bé afirma
la: L'han ma tat.
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Pero l'home va allargar el brag~ molt curt, i branda el cap amb
energia.
- No, no Només l'han ferit.

~ll va assenyalar cap als caixons que envoltaven la taula.
- Seieu.

No em puc quedar ••• Gracies.
Va algar de nou la vista cap a la Sogues, que gairebé l'avantmtja-

va de mig pam, 1 explica :
L'han ferit en una cama, l'esquerra ••• Així 1 tot, pero, ha pogut

, L ~despistar-los i amagar-se a casa d un company. All~ esta segur, per
ar a , M'ha encarregat de dir-li que no s'enquimeri, que quan pugu í ja
v í.nd ra o ••

La Sogues va voler saber :
- On és ?

El deseone~ut, pero, no va respondre-lio En eanvi, digué
- Me n'he d'anar, ara , No ero pue entretenir •..

La noia va girar-se amb brmsqueria i, gairebé eorrent, avanga per
l'habitacióo

- Vine amb v~s !

- No, no ! No pot ser •••
La Sogues féu mitja volta i, tan precipitadament com se n'havia a-

llunyat, torna a atansar-se al deseoneguto
- Eseolteu, s6e la seva promesa.o.
- No hi fa ree ,

Ell va retroeedir cap a la taulao La Sogues s'havia 1mmobilitzat



¡J,)alv A r-ronea les espa tlles i va mirar cap a la seva dona que ara im-
plorava :

10 - No hi vagis, Sogues; et pot passar alguna cosa.oo
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- M's aviat estorbaria, vOSt~9

J"'do _ Pero bé cal que tingui algú al costat , , .

Ir - L'home feia tot de gestos de ref6s, entossudit, i, gairebé empipat
digu' :

_ He d'obeir les ordres que em donen, jo. M'han dit que l'avis~s, i
prou.

'I9fi8 La noia va mour e un peu, com si anés a picar contra el tevra , i
M - replica amb el ma teix entossudime~nt :

- Vindré"
El desconegut es va girar de cara a ell i ara fiBS i tot va fer i.ch

,11 - pas en dire cci6 de la taula o

- Digueu-li-ho v6s.
lb BV Ell, que ja s "haví,a assegut ,.va reposar un colze sobre 1 'hule ID
l _ mira la cigarreta que eremas a entre els seus d í ts ,

..
.qaeb - Fara el que vulgui •
• B'H - No sou el seu pare ?

~M -

.. ..- 1 que ? ~sta ferit, oi ?
Decidida, avanga cap al recambr6 on ells dormien i,per damunt

l'espatlla, afegi :
- Espereu-me, v6s.

L'home torna a girar-se-li, i la seva expressi6 era de ternoro
- Ja esta dit I Espereu-fle ! 1 jo, qu~ ?

f srí ' i

Ell es va posar la cigarreta a la beca L, sense algar la veu, re-

lJJ11 per:!
- .c'arael que vulgui o

L'individu va fitar-lo un moment amb reprovaci6 i es tomba cap a
la portao
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r - Va veure com la'Sogues corria al seu darrera. Va subjectar-lo pel
I - brac i se li encara :

- Es queJav6s, si us ferfen, no us agra daria de tenir la dona al cos-
JSlr) tat?
:1 - No es tracta d'aixo.
JO~q - De que , dones ?

Pot ser peril16so Per voste i per ello La policia sap que l'ha fe-
Cq9'! rit i el bus ca o

r - - Ra6 de més.
No sigui tan tossuda

asq Va algar les mans, tancades p i desví.al'esguard cap al d'ello
r _ Si f'os la meva filIa •••

,1 el.l, per tercera vegada , pero ara amb un afegiment, va JllJfumnmlnlllblir

h.tm repetir sense altera r la veu :
[ Fara el que vulguio 1 estara ben feto
1 - La Sogues se'l va mirar amb uns ulls grossos i incomprensius, men-

tre l'home continuava protestant
colq - Pero jo no vull compromisoso Em manen una cosa, i la faigo Fora d'ai
f - Xb, no vull saber res mé s, I'1'explico?
[ _ Una ma va recollir la cortina cap a un costat i la veu alegre d'~n

Jau digué :
39' 1 - Ebcara no s ou a dormir ?
[ _ Sense esperar la resposta, pero, avanga per l'habitaci6o

. - Ja deveu saber que hem guanya t •••

Ell va mirar-lo sense dir res i, tot seguit, desplag~ de nou els
ulls cap a l'homeo Va veure que la Sogues s'inclinava al seu damunt per

J. -

xiuxiuejar-li alguna cosa i que després el mena va cap a la taulao
- Se í eu ,

En Jau, que s'havia lmmitat a llambregar l'home distretament, va
[ sI fer :
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Ell va llengar la punta de la cigarreta i, en un to desinteres-
9f:,'1d sat, va dir :

Esta bé , o.

j~J En Jau va fitar-lo amb una expressi6 estranyadap gairebé ofesa.
M - Que no us n'alegreut potser ?
e - IS..Loo.

'I - Pero calla, pe rq ub la Sogues acabava de demanar :
;:t..i:'! - Ves-te'n, Jauo

~!- La Isa la'va reptar :
~ - Sogues !

Vá veure que el xicot es mirava 1 "hom e amb atenci6 abane de girar-
.8 - se de nou cap a ello La noia repetia :

Si et plau, Jallo•. Ves-te'no
Ell acalar els ulls, '\ de d'ull s'adona l'home sem-va pero cua que

blava que no sabés que fer amb les mans o La Sogues afeg1 ..
Ja els ho contarhs dema.

= 9'IJ Els •••
)~ - Mentre algava la vista va distinguir el moviment so~btat de la
r (óx nou del coll del xicot que semblava com si s 'empassés alguna cosa par-

ticularment indigeribleo
- A qui '/

Pero la Sogues no va contestar-li, sin6 que l'agafa pel brag i
se'l va endur cap a la portao El noi protestava :

3t - - Pero qu~ carall us passa,a ~ots plegatso
No ene passa res.
I l'.Ange '/

L'home va fer un moviment viu, i ell observh que els peus repo-
saven fermament en el terra, com a punt de saltaro La Sogues, pero, ja

i:XfJl!

explicava :
- Se n'ha anat aquesta tardao Ja sapa que havia acabat les vacances.
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"-La noia va empenyer-lo lleugerament cap a la porta i sortí darre-

{jEa ra seu. El desconegut s'interessa :
r - Qui és, aquest ?

_ Un xicot del veinat, no us amo!neu ••• De debo no ~s greu, aixo ñe
D - l'Ange? A mi ja m'ho podeu diro
'=1 - - No o Ha esta t a la camao

Va veure que es tombava en ~entir les passes ae la Sogues que tor-
V _ nava a entrar i venia cap a la taula; va repetir:
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- No ho puc fer.
- Si v5l1eu, ,

S1.

Es un compromís.
La noia s'havia plantat al seu davant i ell va examinar-li els

trets estatics i el plem obstinat de la bocao,
- Esth béo No cal que feu res, doncso
- Com ?

Us seguir~e Heu de tornar a la casa on s'ha refugiat l'Ange, oi ?

Va adonar-se que l'home vacil.lava, pero a la fi confessa :
- sí.
_ Us seguiré, doncso Si us pregunten, digueu que no ho sabíeu.

L'home sospira i va girar-se-li.
Es una noia decidida.

Ell va assentir amb el cap i la Sogues afegí
No us po0.ran culpar de res.

I, sense entrmtenir-se més, se n'ana cap al recambr60 Ell va oe-
guir els ulls de l'individu que l'acompanyaven fireque va fer-se fone-
dissa darrera la cortinao Aleshores va tornar a mirar-lo i, gairebé
apassionadament, exclama:

Odio les complicacions !

La Isap amb veu planylvola, va suplicar-li :
No la deixis narxar, Anto. oo
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"va presencia, i toca el plat on deixava caure la cendra.
Fara el que voldrao Es la seva dona, ara o

L "nome valestranyar-se
La seva dona? No havia dit que era la seva promesa?[u -

Es el maté:ixo
El desconegut el mirava amb els ul1s encuriosits,pero ell va des-

viar l'esguc,rd fins que ensopega amb l~petacao Va al1argar-la a l'in-
dividu ...311uJ1

Fumeu ?
. .,
." L'altre va agafar-la sense dir res, estira un paper del llibret

..i hi aboca una mica de tabaco La Isa somiqu,ejava de nou.
No ploris, tu !

¡j3~J Va tancar la petaca que l'home havia deixat oberta i va preguntr-li
l', - Fa temp s que el coneixeu, l'Ange ?
l() Ens vam ve ure ara fa tres anys o•• No, no gaire o
~u- - On se n'ha d'anar, quqn pugui deixar la ciutat ?

L'altre, que encenia, va mirar-lo amb una espurna de recelo
~:~- - No ha sé ...

?u - - e om vulgue u.

),.~
.' -

-Sempre viajja, sabeu ?
Ell es va algar, pero a l'acte s'atura i va quedar-se dret al cos-

...tat de la taula perque la Sogues acabava de sortir del recambr6 tot cor-,
)11- dant-se la faldilla nov a; Duia un gran mocador de fardells a les mans i

el va estendre aterra. L'home també se'n va adonar.
"'1: .IIJ2J -Que vol fer ?

3aa.i:ó La noia va cont$star-li distretament
3asCf.6 - Acabo de seguida o
) L'individu va mirar al seu davant amb una expressi6 gaireb~ deses-

perada e

)1.'_ - - Sé que me la carregaré •••
----~----
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[q m prop de la qual va girar-se a seguir les evolucions de la seva filIa.
~r,[ Ella deixava tot de coses sobre el mocador t , deepr é s, el nuea i va

31.I - En sortir-ne, al eap de dos segons, va adregar-se al mtraLi que
3~ - penjava a la paret de l'altra banda, va agafar-l0 i el dugué a la tau-

lao Enretira els plats que li feien nosa i avanga l'ampolla, contra la
~Blv qual repenja l'espillo Comeng8. a pentinar-seo L'home, que no l'havia

bl:vlí perduda de vista en tota l-éstonap remuga :

fer-se novament foneaissa darrera la cortina.

u'[- - :Ens entre tenim massa •••
- :Es un momento

l:rlJ La dona va eixugar-se els ulls enllorats i digu~
o~ - Sogues.o.

nO

011 -
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La noia ni va mirar-la i la Isa va substiuir les paraules per un
sospir llarg i soroID16s mentre ella deixava la pinta i completava l'or-
denació dels seus cabells amb els ditso L'home va dir :
- ~s una noia molt bonica ••o

La Sogues, enfurrunyadap cont~sta
- 1 que ?

Va aixecar-se del caixb i ell va acompanyar les seves passes a
través de l'habitaci6 quan va anar a deixar el mirall a la paret i,
després, s'atansa al petit fardell per tal d'entaforar-hi la pinta

,senee desnusar-lo. Va entrar encara al recambr6 i, en reapareixer, ma-
nifesta :

- Ja .ee t í o , a ra ,

/ , L "home es va aLea r a 1 'acte i dí.gué de noueJJ~ ~ y

soA -

1

r: (3 ...

- Faig roa1 fet oo •

Ell torna a seguit la Sogues que ara s'atansava a la seva mce•

Va veure que s'inclinava, com si anés a besar=La , pero la Isa e va
incorporar i la retingué oontra seu amb un gest sobtatp gaire~ melo-
dramatico
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[O'lq La noia es va separar Lns tan'tan famerrt i l'expressi6 se li enfosquí
~U'" en protes tar amb impa cí.bncí.a
-'191 - Que no m 'he mort, mare !

Després sembla que els trets se li endolcien i torn~ a abaixar-se
;Nsq' fins a la galta de la donao Ell va desviar ele ulls cap ~ l'home~ que

osJ a/ no mirava reprovativame.:nt des de l'indret on s'havia aturat, entre
[s.tJp la taula i la porta o
:J':l.eq Tot seguit, la Sogues avanca al seu encontre, i ell espera, immb-
[- bil prop de la oortinao La noia va aturar-seo

"Clava els ulls en els seus i els va veure vacilolants i una mica
t - Pare o ••

3 esporuguits, com els d'una criatura o L'individu va passar cap afora
i urgi :

Iaoa - Apa, apa
BasD Perb ell continuava mirant la Soguesp dreta al seu davant amb el
I - fardel¡et a les mans, com una captaire, els cabells partits a ambd6s

costats de cara, la faldilla tiosca i la brusa groga que es tanca~a a
I _ ran de colla Va torgar una mica el cap i, amb la veu enrogallada, di-

gu~ :

qaeo
- Torna quan vulguiso

Va humitejar-se els l1avis i afegí :

911n

- Torneu tots doso
La noia es va inclinar, 1 ell nom~s va poder veure ja la cara

que s'atansava rapidament a la seva, precedida pels 11avis que van fre-t -

gar-li la gal ta.
si.

En separar-se'n, es va adonar que tenia els mm ulls humits i que
..

V BV 1ntentava de somriure-lio Pero no va dir res m~s, i ell la va seguir
oanl m~s enlla de la cortina a l'altra banda de la qual l'esperava l'home,
nB~n que no havia ni donat la bona nito
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Va escoltar les paaae a que s' allunyaven i, al CapBmuJtle1aaM~ta va

allargar la ma fins a la porta, la va atreure cap a ell i, sense soroll

va passar la balda.

Va tombar-se i, a poc a pocp avanga cap a la seva dona que, enca-

ra asseguda davant la taula, amagava la cara entre les man s o Va pas-

sar-li el brag per l'espatlla i, en veu baixa, digué :

- Anem a dormir, IS8000orf'a

:r lld Tarrega, segona desena de setembre,1959.

sitaoo

n rrs

O'P -

l.-'tS'

,
e 30


