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- Quin dia ! - es queixh mentre es treia l'abric.
- Plou molt ? - va preguntar-li la saya muller, sense interrompre

.
el treball de canxet- que tenia ale di ts.

- Déu n'hi do •••'
111~sval que-deixis el pa ra í.guaa la banye ra •••

L'havia deixa~ repenjat contra el banquet del rebedor i va veure
que se n "e acapava un rierol d'a í.guaque ja anava aV~:H19~ntparcimoriio-
sament cap a la porta del menjador. Torn~ a agatar-lo i, de presoa,
s'adreg~ a la cambra de bany.

De retorn. la dona va dir
T'has mullat els peus ?
No ho sé. Ara ho miraé •••

Traveseh el menjndor, OD la mulJer seia prop de la taula, i va
ficar-se al dormí t ort I'Jatr\4rnOnial.

Ja t'he deixat 'UDS mi~jons a punt •••
~ren sobre la tauleta de nit.
Ya aga i'ar la cad í.ra, la de apLach del cosuat de la p aret i es va

asseur~. lis llevh una sabata. ~l diari que 1i so~r sortia d'una de
les butiaques de l'americana li mo1es~av3 els moviments. Se'1 va· treu
re, dones, i el llenga sobre el 1lit, on va quedar-se mig deapLega t ,

A~ab~ de llevar-se la sabata i s'examina el mitj6.
- Una mica - digp~, referint-sd a la mullena.

,
- Treu-te'ls abans no et refredis - replica ella des del ~eDjador.
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Obe:!, +it 2 gtl el pa r c Lt una m ca aa rg í.t que el1 ib ec:na .
pervet per cDsa, es pos~ el nitj6 sec i despr~s la sabatilla. Segui-
dament, va repetir l'operaci6 anb J.'altre peu, on l'aigua encara havia
penetrat més la sola de la sabatR.
- En Jaume i la nena se n'han anat sense paraigua ••• - comenta la do-

na.
Ja saps que no en volen du~ mai,ells.

,
'Acaba de calgar-se 1"altra sabatilla, va incorporar-se i recoll!

el diari. Un encap9alam8n~ en lletres grosses va crida~-li l'a!enci6
, .

i desploga tot el full. Va llegir-lo mantre s'~llunyava del 11it i
4espr6s, sdmpre avangant, encet~ el text en lletres m6s petites que
completava la informaci6.

Quan va adonar-se gue, distret, havia e~.r~s un cam! equivocat,
,

ja era tarde La cara se li esclafava contra la paret. intenta de re-
•

trocedir, tot d'una conscient de l"obstacle, pero l"impuls, breu i
tot com era, ja estavE donat. ~l rostre colpej~ •••

~ro

El r-oet re , i seguidamE:"nttot el cos , pene trar-en paret en lLa , La
,lImita deswsperada que inicia no va servir-li de res, perque,en el

seu atabalament par a conservar l'equilibri, els peus avancaz-en enca-
.ra~. d: cop, es va rr-oba»dí.na,

lJins d'on ?
A. l'altra banda de paret, un siI'1pleenva, hi havia el rnenjador.

,
Pero aquest indret on ara es trobava no era el menjador. Era una mena
de cambra rectangular, d#un pareil de metres de llargaria i po~ser un
d#amplada. Gairebé la mínima expressi6 d'habitació imaginable •

.elpan í.ces va ensenyorir d'ell t , men tz-edeixava caure eyCf:i.ari,
crida desesperadanent, a~b el to ~és agut de la seva veu :

- Aurelia !

~l crit va rassonar entre els quatre muro, gairebé eixordant-lo,
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testaro
- P..urelia! - rep et!.

in aquesta avehtura improbable, el nom de la seva dona era
que li pujav8 als llavis. ~erb la seva muller no dcvia sen~ir-lo.
ID s que, con era possible ? Era all1, o.om que diua dues passes •••

1 .... _ .llurelia ! - torna.

Hl mateix silenei va respondre la seva crida. Era inversemblant,
i .no tenia sentit. l'~rasenzillam~nt impossible que no el. sentis.

Perb no e ra taÍ!lbéimp03s ibl e que hagués penetrat la paret ? 1,
més que a íxb , no era totalment Lmpo ssi"01eque allí dins, entre la

el ..
jus~ teniacamb ra conjugal i men j ador , en un enva que to~ si uns

dits de gruixhria, hi hagu~s una habitaci6, per mindscula que fas?
~t - ~o eo sent ••• - es va dir a la fi, en veu alta.

o Ja t'has canviat ? - pz-egun t avaeLl.a en aquell momento
..o "Si que em sent !", periaa amb alegria.

- Aurelia, no s~ que ha pasast ••. - comenga.
La 'veu de la dona insisti :

.r: - David !

S6e aquí, Aurelia, dins •••
}iratan insensat que va ca Lz ar, COm.~i no a 'atrevís a o omp l etar-

he.
Dava d , que no e m sents ?

tir ,". , pens~.

S!; e t die que séc aquí i •••
fLa veu d'ella es 1'éumés perem~bria, ad~uc alarmada:

- David !

1 tot seg~it la'remor del seu cas feixuc que s'aixecava. Va com-
prendre Lnmed.í atament la e onclusi6 que calia t.r-eur-e"n , "No em pot sen-

Va desespera~-se.
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- David ••. - t omava la veu de la dona.
Ara ja s'havia deopla9at i el noro venia d'un altre indret. Devia

,
• D - Pero David t •••

haver arribat a la poz ta del dormd t o rd ,

~enseque l.'angoixa L" abandonés , va ter-se carrec Ce la sorpresa,

de la Rava dona en veure la cambra buida i. un momen"t. s.4lidentifica
amb wl seu estat d'esperit mentre ella insistia :

0_ - David ••• vn t'ha~ posat ?
llDeupatir", va d í r=ae , Es gira a contemplar l'indret deClmur

,

o

.t'

•orí

pez- en havia cntrat. La p aret era c onnao ta , tal COI!1 ha d '~Bser una
paret corrent~ i res no indicava que un cos acabava de travesear-la.
.!'tiel l!l~S lleu forat, ni la m~s petita esguerda • .l!.rala mateixa paret
de seElpre.

Sin6 que d'aquesta banda es leía diferente ~er cornen9ar, ja no
tenia aquell color de palla que, pel costat del dormitori, va quedar
quan s'eixuga la pintura groga. Lr8 blanca , d'una blancor gairebé e-
xagerada.

David ! ... - va sentir que implornva de nou la dona.
- s6c aqui, Aurelia ••. - murmura, ven9ut.

Va sentir-la entrar al dor-erí.t ori, va sent i r=ho sense l'ombra d 'un
dubte, perque després de "totentre el18 noméshi havia un debil enva •
1 el que no sentia, podi~ endevinar-ho fhcilment. Ella es movia d'una
banda al'altra, perp!exa, potser fins i tot aixecava la vanova que
pan java pelsdos c oerat s del liit 1 mirava sota, par si ell 8\~.ihavia
arnagat•••

.. '- l:'eroDavid ! ••• - con t ínuav a repetint la dona, qua j a no devia f,a-
bar que fer.

,1 el1 no podia ajudar-la de cap manere ! ~s a d1~ ••• Aixeca el
puny 1, tan fort com va poder, va dcixar-lo caure contra el mur. ·L'en-
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Va li reto rnava una remo r aomor-t a i inconcreta. oegon ibW ~d' ",. ffi.8..
, .

blanQa, pero, norn~s d'aquesta banda, perque a l'altra )nh@6 res nm
incica que l'havien sentit.

Ara la dona plorava. Sempr'~ hav í a tincut les llagrimee facils,
i aquesta facilitat encara havia augmentat arb els anys. Va sentir

'que ea mocava.
) '\Que puc fer ~; 14. , es pregunta, i de nou va conteI!lplarla petita

. , cambra al seu entorne .J.l.lDediatamentel va sOL'prendre quelcom en que
,fine a Leshor-esno hav í.a parat eEJL1"Fm t t ot i la seva evfdencí.e, Le. cam-

bra no tenia C&P fincstra, cal' obertura; quatre par-et a dolidaCle.at
closos. lJoncs bé, a desgrat d'aixb estava il.luminada per una claror
que aemb Lava na'turaLj pe ro que no solamcnt no ho era sinó que no,ho,

í podia ésser, car ja eren les set del.vespre i a tora tot era fose.
D'altra banda, no va saber descobrir nmllDmrihmñE¡ l'indret precia d'on
procedia aquella lluID, tan equitativament repartida, sense matisos ni

..J tonalitats, sense •••
in efecte, ni al seu darrera ni al seu mmm~mtmmfu davant ni a cap

::>X deLs dos costats no hi havia oeibz-a, No en tenia! 110t seguit, va pen-
aar en un conte que una vegada havia Ll.egí.t ion. es parlava d 'un heme
que l'havia perduda. Pero aixo no era un conte. 1:'elrestant, aquest
afer de l'ombra tenia poca importancia, ja que en realitat no era que. .
l'hagu~s pcrduda, o si més no aixi s'ho imagina, sin6 aimplement que
la naturalesa d "eque lLa cr.ar-or no en permetia la f'ormao í ó , No era un
problem~. No era ~as aixb~el m~surgent.

wub era,doncs, el m~s urgent ?
Llevat del diari que havia deixat caure, i d'ell ma~eix, a l'gn-

bitació no hi hav í.ares. Les c;uatre parets llises, blanques i espec-
trals. t;l terra, coro les parets, era 11is, no format per rajols, sin6
de la oateixa materie. que recobria els murs. D'una mono1;onia·e.parvera-
dora, ja que no hi havia ni un sol indret on reposar la vista. ~i les
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Ó gut de formar, perque de fet aquestes arestes no existien. La cambra

.t no ero. ban b~ 'rectangular, coro 1i hav í a nernbLat de be i L antuví., ata-

ba1at com eJtava, sinó ovalada. sí, tenia exac t anen t laForma d'un oü ,

a 1: Fins i to t el acat re i el terra participaven d ~aquesta oaracterísti-

ca

'Em tornaré boig !» es va dir, allí encarcarat contra la paret,

,o sense gosar fer un pase A més, de que podia haver-li servit fer un

pas ? "He de sortir d 'aquí ! ti es comní.ná, i a 1 "ac t e co1pejh de nou

la pare t amb tota la f'or ca dels seus punye , Després, amb els peus ,

llera la J)are"C, éE:) cLa r , no cedI - ni ningú no el va sentir. Una al tra

cosa curiosa, potsar encara més sorprenent, era, com va descobri~ a-p

vi8t, que els seus peua no havien deixat cap mena do ras~re sobre la
. (

,
superfícia. Ben cert que ca1cava sabati!les,pero aix! i tot ••• Sabia,
perfectament que un enva ~s relativament fragil. Si basta que una un-

gla ... Ho va pr ova r , gra cant amb tota ¡'1:tnima. Pero la paret resta

sense senyals, tan neta i polida com abens. Aleshores es va recordar

( del gan í ve t de butxaca.

Va obrír la fu l La , una mica occada , i l'en1'onsa en la uniformitat

del mur. Bé , aquesta havia eat at la SElva intmoi6 .. car la reali ta t fou

- ~ una altra : ~l ganivet re11isca sense havar deixat el ~~s petis rastre

I quan , f'e ro tigement , repetí la temptativa, el r-eaul ta t fou idéntic •

.si La paret r-eet ava a.na.Lter-abLe , Mentre el ganivet ::"i que í.a de les I!.lfH1S.,

I.~ va repenj ar-s 'hi amb la respira ci o ieixuga.

A l"'altre aanda se sentia un plany apaga t

- David" David, oh David !•••

-d ;¡Com podria tranquil.li t za r--La '!l1QUest maLeat mur ••• 11 Era inata-

-,,, cable! No en so r t í r-áa na í ! Pero si 11i haví,a entrat •• ~

neom ~s possaible que es resü:;~ei±i'? Si COI!l qui diu s 'ha obert

ub davant el siI!lple prcssentiflent del Pleu cos !" Aleshores li sembla evi-
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dia te~ir lloc des de l'altra banda. Si la seVR dona sabta que ~a 8111
...podria alliberar-l~. Pero COI!! assabentar-la ?

_ Aur~li? .! - va cridar, sense cap esperBn9a~ Perqu~ si no l'havia

aerrtí.t ee primer, COI!! podía eap era r que el sent1s ara?
1 l'Aurh!li~, ~s clar, no va contestar-li. Adhuc havia interrorn-

<;»

put les sev ce Lamen'ta cí.orie , ara. Va e en tc.r un mov í ment f'ur-t í.u, de se-

gur el de Lz peus de JE. dona que es de apra cava , llere cap a quí.n indret?

s 1 acb quina fineli~at ?

0::J ....

AqueS1J era un mmIDf..1 a Lt re deLe o[-\spectes lar ..ie-nta bl es de la eeVf\

tuaci6 : a'havia de fiar de oonjecturcs. La seva dona ieia voltes per
...

la carnbra, esnaperctudi ••• ~cro aizb era una suposici6. Mai no ho sa-
;;, r bria amb tata ce r-te sa , 1'10 h1 h avi a , dones, aba oLunan en t cap nan era de

o onun í oa r=eo ? TIeslJ:rés de t ot , estrobaven a unsfoarns 1 'un de......
.>.J

r .
-r- r-

.0 J

> . ii

IISi podia o cz-ír ni que nonés fon un peti t f'ora t •••", ve pensar.

" 'rero com, 8i el ganivet relliscavR sobre aquella endiMont9~a paret ?

Alle ·tenia quelcom d'ir~ea1, com en un socni. Un s'ha v10t Mai una
pa r et que pe r un co s t.at de ~ZR pene t ra T. e]. 13 Elene mont r e el Q apaga pe r

l-altTe ? Aí.xb ún í camen t pa es ava en sorn.nis. Sor.miava, dones. )jevia·ha·

ve r-se a.do:cnit' rrerrt re es ca198 va la sabe tilla •• e

Sumarir r.e nt , va rE'pas..3ar tate eLe seus !.'10Yi!1en'Ss a partir de

1-1 t . \ l' f" •
o notan que ponetr~ en e_ plS, _lns 1 to t rep.8¡~ifit-se Les parau-

. les bes~anvia('!es errt r-e eJ_J. i 1 # p.u:d!~li[l.-No va poder de ec obr-á r aque lla

menuda fissura que 0.1 sen vcur-e hc ví.a ~e sP'pp.:?:'arla- vetlla del son.

LeR coses, les pan:q~tles1 el~'j aot ee , s "ence de nnven amb I'lBSf1anatu-
rali tnt, a mb mas na 1061ca, pe r qub 1<.".aeva il.J..usi6 fos ..ian t í.nguda ,

una paret ,
I

.'~n.a que Ll nonen t pe na a en de ae pa r í.c í on s rrí s t e r-Lor-e s peportades

clinris i conentades amb la fD~iliB. ~ui ...
Yero I!lai nosap si ? ••
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hav ía ace ba t de creure. J~ra mae aa gros. Ara q ue , . 'ottfl I

en aquella situaci6, per qu~ no pGdien haver-s'hi trobat d'al-
tres ?

Es separa del nun i va que ó ar=ee p) an t at al be I L mig de La re-

a duá da es tanca , "Pen sern amb ca Laa It" va dir-se. Ara : oom podia penaa r

anb calma enmi.g de l'insolj.t ? I, a méa , d.e que 11 s ez-ví z-í a '( Ela
1

!JI f'e tc eren innegables !. La e ova veu no t.z-ave eseva el mur, el banive't
li no podía fer-hi presa ••.

1 Davá d ••. - va sCrl"".iirencnra.

La veu havi2 canviat de 110c. Ara era a l'a1tre extrem, de nou
. ':r al nen ja do r , on 1 'J!.urelia de v í a have r= ee B'iJ ra t , m í.r-ant al seu vol-

L tant, tan atebalada com el1. ~i. qu~ fer ? Perqub ella no ho podia
co~rrendre. ~oco~~renia el1 n~teix ? 1 era sola a casa. A qui acudi~,
a qui denanar ajut ? Els filIe encara podí sn tercia!'.

Un altre acc~s de desespcraci6 va precipitar-lo contra la paret
on col~cj~ fren~ticarnent, a~b ~anta für92 co~ p~r endrrr~car-la. ~erb
rc~. LIs cop~ nom6s res~~na~en a les sevo~ o~elles.

Dav an t aeu s'obrí 18. pe rs .ec t í va de d í es i mé.s dLe s tanca t en
aquella habi~aci6.· vias i m~~ dies ? No, pitjor. yOdia ésse~ I!lolt

v j or "( Pot"er es v eur í a obliga t a passar-s 'hi tota la v í da ••• rero to-
ta la vida? Quent da temps podric continLar en vida, en aquell amaga-

en ,reo r.l.es :!'a músi-

tall el

,[ Ho Ve ponsiderar ctetineuda~ent. lerb no 1i calgu~ pensar-hi ga1-
re. La COC8 era pr ou cLa ra , hesistirir.:: tant dc teI!l.Jb CCT!l pot res:!.s-

. ,tir un e os e enue nen j ar, Decpr és va veure que hi havia alt'?,cs p:!:'oble-

mes Gt2Sat:>TL~;j ab.l.es , l;ambé •••

"Ves quin BC :C!it ! ", es va int:;:n:'OL'lllre.Allo en que calia pensar
,

J,J era en la reancr-a d "aband onar- la camb ra , üí • .rero si de fet no pensava

ca de tOlle sobre la qual s'orquestrava la seVH proocupació m~s ab80r-
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''::orna '8 doap Lac ar=e e i,})er primera veg\..da, féu la vo i t a seneera

11¡ s eu ].....eduit douf.n í , JJÍ bastaren una eeg ons, i era OOI'!l si no s 'ha-

gué s T.10gU:tde 110e. Ara que ••• u 'atura a ¡"ex t rem de 1 'ovul, pe rque

acabava d 'acudir-se-lit ben gra tui t ament , que aquest eostat potser

ae r í.a més vulnerable. ínmm: Aixedl novamen t e Le puny s per tal de colpt'}-

jer enca ra la superficie h o at á.Ljpe rb va haver de de í.xa z=no oórrer
'T, , tot seguit. Tenia e13 fiusets deIs ditB encata~a.

Va re~rocedir una mica per recollir el ganivet que oontinuava

a torra, al c o s t at de L díari, í a nb aquesta e í rs a les mans torna a

pr-ova r de fer pr-e ca en la p are t , Ale pocs segons s'havia c onve ncu t

que no p r eaen t av a cap pun t dBcil. '.tot era mas aa con e í e 'te nt, oompao-

te i ene ná c ..

Jp Condemnat~ ccnc emnat a r omandr...e pe! ae mpre en aquella oambra !

r:.18 paSS08 furtius continuaven oirculant per f!!>l.'a• .ua dona es

) movia encara, pero ara no criduva ni gemegava. Aquoll moviment furtiu,

'':( inv:.sible" s en se ac onp anyamen t de cal a lt re so, t.en í.a queLoom d 'al-

h.::,ciJnant que va posar-li els ca be Ll s de punta •
....."

vu l\urelia ! Aurelia ! - o~ída de, nou , aban s d e sab er' que feia.

- t .r.:l moviroent fUl'tin Gel v~ interrompre i. sobtadament, una onada

8ilenc i. Una segon s denso s i qu í e t s , . lJesprés, m~s llun~raW\,(lla veu

.
>1)

..
d"esperang8 li e LzampLa el p.ít , IM'ha senti'V1,es va dir; "az-a si que

m'ha senti t ! ti

- Aurelia ! Aurelia I - repetí, i tot aeguí. t e ac oina , 'cene, orispat •

•3~ V~ contcstar-li el silencie

.Javid ••• - arriba la veu L.e fora,somor-¡;a.

liS:!, a'ha s en t i t :'1, va obótinar-se,i amb la boca arran de mur

insiflt:! :

Aurelia ! Aurelíl?, sóc aquí !
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Desanimat, e~ ~ued~ mirant la peret. G'havia enganyat. 1a seva

dona el or.í.dava i el cercava per altres nab í t ac í ons , al llarg de la

casa. ~ero que po~ser s'havia tornat ximple ? Com podia cercar-lo
pe r a lt z-es habi tacions sí li cene t ava pertectament que no podía havar

~t abandonat el dormitari ? Perqub el dormitori nom~s tenia una sortí-

.j da, precisament la que donava al nen j a doz-• .No podia abandonar-lo sen-

se pSHsar pe~ davant seu ••. ~o ho comDrenia ?

l/Sí que ho comprén ".• es va d í r , Pero cer c ava un. :cefugi contra

o l'evi~encia, volia dub t ar de la ve rao í t at de.La e eue aen t íca , soví nt ,

~s preferible de creure que ene han fet t ra í.c í.ó , o que hem badat •.
Va riurf:J silenciosamcnt, pero tot seguit se n'espanta. A 'que

treia cap, riure en aque Ll.a Si t.ua c í.é tan c ompz-orneaa ? "CaL que faei

vn r

re ja '?

una cosa o al t ra v , 8.... va d í r , Pez-o quahtes vegada ... a 'ha hav í.a repeti t,

Ccm un an í.rial. acorralat que era, féu unes quan t es vo Lt e s pe r

!)~I l'osquifida cambra , mt ran t aenoe veure-J.es les p are ta , més Den dit,

. .t tir des pr-é s d "have r=ha ent ra t i d "on, s í un dia per atzar no padeu

sortir. padeu almenys cridsr que us hi heu qucdat taneat i que us a-

brin ••• Aquí re6 de tot aixo. Finit, pero il.li8i~at.

l ' 6.nica par e t , Lnt e rm í n abLe pe r menuda qU:J 1'os 1 'habi taca ó , ja que no

hi hav í.a unaner-a de des "trisr l.lU'!m. on e omencava i on aea bava , ¡'Fini t pero

il.litlilllatt/, va pensar.
lÜXO el va dí.e ur-eure una mica. Havia compres te Havia compres a

1:i' aquesta mo ts que. una Veg8dc4va Ll.egir en un a r t í.cLe de divulgaei6

sobre l~ ~eoria de la relativitat ? Finit pero il.limilj~t•••,Aquest

era el seu món, ara. Pero ell no volia que fos el seu m6n
El se u nón do veri t at oren lo e cambres de dámansf.on s no rmal s , amb

portes i fines1;res, aquelles cambre a ele les quals es possible de sor-
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'\ B" lioteca d'HumanítatsClava cop de peu al seu davant, en el buit, perqu era al bell
,

mig de 1 "habí,taci6 i no va atenyer cap paret , "No pot ser, die t ". ,
'\féu amb energia, pero aenee pronunciar els not s¡ "no hi ha res que

no pugui desrer=ae , Si he entrat ~s que t.ambé hi hafma manera de sor-
tire Nom~s cal trabar-la".

la es"tava dit tot ! Norn~s calia ~robar-la. Per~ com ?

- ~avid ••• - torna a sentir 'la veu a l'altra banda, encara remota,
, ,ara mes propera.

Va compr endre que la seva dona hav í.aescorcollat j a tota la ca-
sa. Fins i tof devia haver ficat el nas en élF indrets más inversem-
blan"ts, moguda per una inquietud que després els faria riure •••.}Jer
a riure-se'n,perb, abans ca1ia abandonar aquesta habitaci6. ~empre
ratornava al matei&.

ttNoen trec res, d'anar d'una banda a l'altra com un 11e6 enga-
biatn,es vadir mcntre mt rava al seu entorn, com qui cerca una
o alguna cosa per l'cstil. De fet,aixb era el qu s buecava ,
via res, natnra1ment; l'habitaci6 no havia pas canviat d'aspecte ni
mi1lorat de condicions.

vacidí asseure's aterra. Per un costum que en aquests moments
resultava rid1cul de conservar, rnmmmB8 atesa la netedat absoluta de
la cambra , abane d 'instal.lar-se va es"tend~e el diari. A1eshores
, , ~s adona que encar-a servava el ganivet -a la mC:1i el va rebotre per

rae Deapr é s recalca l"esquena contra la paret, conscient que es r'euen
java en un enemic.

"Pumem ", va decidir. :El f'um del tabac sempre inspira. Amb tabac
es pensa mAs bé, amb m6s vlared$t. Es va treure el paquet de la but-. .xaca i es fica una cigarreta a'la boca. En abastar la capsa de llu-
mins va deso¿brir que nom~s 1i'n reataven mitja dotzena. Exactament,
eet , I'PUC fumar set cigarretes, ni una rrlésH, es va dir • .!Ssciar que
pod í a encendre-les Iluna amb la punta de l'altra ••• üOf'lptales cigar-
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Va encendre i 11en9h el l·um1 al seu costat, sense preocupar-se

JI que embrutava el sol fine aleshores imnaoulat. n1altra banda,

r.¡: cendrer. A l'Aurelta no 1i agradava de veure Ilumins crema t s , cendra

• L i puntes per terra i gaireh~ sempre aconseguia qutel
, , ,

se servissin del cendrar. Se n recorda amb ironia, amb amarga ironia~

Aqu1,- l' Aure1ia no hi entrari.a mat ,

Exhala una glopada de fum, gairebé amb voluptat, els nervis,
ximadament centrats, ',si no pel tabac , per la mena de pensaments que

.J ~ havia tingut a pz-opbo í t del fet de fumar. Al cap d 'uns segona, pero,
..

f,ló es va traure la cigarreta de la bona i la con templ.a gairebé esfere~t.

Podia fumar verament ~

:1 Si fumava , l'atmosfe~a de la cambra se'n resentiria, car el fum

no ae'n podria anar i l'aire pu~ o aproximadament pur ••• o'atur~ en,

! sec. Es cIar, l'ai~e! Pensant-hi bé,d'on pOdía venir l'exigen gue

o respirava, si no veia cap obertura ? I que l' oxigen es renovava

~tv podia pas posar en dubte. ~uanta estona feia que s'havia quedat

r.t all! '? Una hora, dies t, liBen ce rt que, no ~~I; es va di!'. .1<Jlt emps se
..

1i féia llarg, pero a jutjar par les activitats de l' Aur~lia,

tra banda de paret, no devia pas t,er m~s de vint mí.nucs , si en feia

r
,

t.arrta , que la paret li havia jugat aquella, mala passada. ~ero en un

indret reduit,fins i tot en v{nt minute hauria d'haver notat alguna'

difcul ta t respira tbria. O si no prbpá anejrt dificul t at. •• r.n fi, les,1"'';(

....

cond íc í ons semblava que f'os s í.n eza ctament les maeeí.xee que mrnl'une irope

raven al m'n de fora • .lJa prova era que en aquest sen t í]' no hav í.a obser

vat cap diferencia. Ni se 1i havia acudit que pogu~s existir.

l.ra ouri6s tanmateix que hagué s donat per suposat que allb era

natural. No -ha era! No ho era gens ni mioa. ~erque l'aire, si ea re-

novava , com hi havia mot í.u e per creure, per un 110c o al tre havia

d'ent~ar i Bor"ir. Per on 1

.. G
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.eS va Lncpr-pe ra.r pre cdp í t adement , aml{.!.8 c í.gar-z-e t i' e d a 'Ytls,

encara ore,mant. Una ncve l.La e spe ranc e li r'e í.a glatir el co r , Pe r qus

hi havia un indret ••• si hi havia un forat, un aparell, el que fos,

hi havia una camuhicaci6 a.I!lb~abanda cíe f'o ra , seria possible de res

tablir el contacte per~ut !
,

Examina les parets a!!}buna meticulositat inedltta, ja que no ig-, ,
podia tractar-se dlun orifici I!lolt petit, facilment dissi-

mulat. Amb les msna , ao ompanyades s o m~,1'ben dit-, precedidas per la

:)8m.i:x t.a , o omprova -ca da pa m de paret. 1Vl~s endavant va aemb Laz=Lí, que, si no

üv.srf volia enredar-se o rep eti r l' explmraci~ en un indret ja recorregut,

1i o~lia,fer un senyal amb el llapis. 1 ~lcshores va tenir una altra

sorpresa el llapis no guixava !.

- J.Javid On et , uavid ? - ~orna a sentir la veu de la Beva muller,

probablement des del menjador, parlant sense cap esperan9a, parlant

.
-.1.

per no sentí r-se tan aoLa ,

Ara, pero, no li'n féu ca s , nl Llap.í.s no ae í xava aenyals. La 00-

ea quedava confirwnada : 'lF?r:fcondicions del m6n de f'or-a no coí.nc í di en

amb les del món de df.ns , l'ot s 'Ui captenia dí.f'e r-en tment , Un mur , a

fora, a "embrutava si el ratllaveu amb un llapis ben at í Lat , com era

el seu. Aquí, no. r, que el l-apis guixa~a de veritat! Be n'assegura

1: o

rcspirava ?

- .........¡" j

fent unes ra t i Ies al diari que. continuava als seus p eua, .

1 al m6n de fora c81ia ~ue l'aire es renovés per tal de no ~orir

asfixiat. Aquí era diferente +e r que no es renovava • .es vermtat Ique en-

LOO cara no havia 'exp l ora t tota la pare t , i meny a encara el oos t re , que
'1 ,V~I quedava fora del seu 8bast, pero ara n est~va ben segur. ~ aire no es

t r renovava. r a despit d'aizo podia respirar sense cap opre~si6. porria

fumar; fins i tot, si volia, podria encendre un t'oc amb el dieri, tot

I.i Sil de coses,_que consumian oxigene r l'oxig~n no es consumía. No podia

consumir-se, perqu~ no n'hi havia. Pero aleshores, sense oxigen, com,.
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Un altre probl ema , Val a dir que aquae t no l'inq iJ 'taftens
Rospirava. Amb aizo en tenia pr ou, lJ'éssencial era respirar i !!1ante-
nír-se viu, sense que imprtés gens ni Mica la manera com aixo s'acon-
seguia. H.espirar i sentir-se viu, amb p08sibilitats de continuar llui
tant o de oontinuar desespe ran t-se, pero de continuar fos com fos ••.

. .. 'Cont1nuar, aixo era l'únioa oosa verament importante ~ot allo que ~s
viu pot triomfar encara •••

De que ?

De moment, d'aquelj.a hs b í tací ó , Vencer-la. ~ortir-ne.
~s torn~ a asseure a terra, aquesta vegada sense recordar-se

del diari,'perque no era potser fins ars, aI!lbaquel~arrer descobri-
ment, que realitzava que vivía en un altre lloc. ~s va asseure, dones
després de fiblar ar-b una mirada ,rancuniosa la paret que es veia 0-

de l'esquens, pero que s'obstinava aman
..posa altre cop la cigarreta a la boca i

.r:lailenoi, ara, era tan absolut que l'enquimerava una [!lica.rer
estrany que ho trob~s. i conservava les faoultats prou despertes per
adonar-se'n oonsoientment, les remors de fora l'ajudaven. Si més no,

n« ..,...¿ A Ik-oY' ra alimentar aque D,a fr~gil eap ez'anca que é) t' lit. Nentre afora
bi hagué r algt1, aenyal que .aque st tora exa et í.a, 1 men tre exáe tí.e,
q~edava la possibilitat intamta d'arribar-hi, de tornar-hi ••• no sabi
com. ~l m~s peril16s seria que aquell lora deixés d'existir, i quan

, ,
d'all! no venia cap remor era com si veramcnt hagu~s deixat d"xistir
Emmmammm~mmmhmfumammmmmma Aleshoresnomés la cambra tenia realitat. Ln

canv~, a~b les remors, aquesta realitat s'an~~lava parcialmente u. si
más no, sabia que hi havia dues realitats : la seva i la deLs altres.
La seva d'ara i la seva d'abans. Aixo era importante,

l:'ero divagava. Pensar en aquestes ooser: era perdre 'el temps , La
realitat de fora existia, amb remors o sense. Qui ho podia saber ~és
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b~ que el1 que en venia ~ Existia i era qüestió de reu t~ ~anN~~
tre cap : com ?

0alia concentrar'!;'seen aquest ~. Era un home d, reoursos, oi
Ho havia demostarat altres vegades. Quan el negoci naufra~ava, per
exemple, i e11 •••.Yerb aixb d'ara era m~s difici1~aixb pertanyia a
un altre ordre de coses •••

,
.I.'rovade negar-s 'ha. No, no podia pert~nJTer a un altre ordre de,

coses, ja que el1, cz-rata.ra física, havia r'et l"estranya experiencia. .
d"incorporar-a'hi ••• }j;spa Lpa amb la fina1i1~at d'assegurar-se"n. i,

ben cert, era el1, a mb les sabati1J.es :j. l'americana de car rez-j pe rque
r .1 no havia pensa t a canvi ar-se-l 8. Ell i el diari. J.,I' ordre, dones, e re

t n el matei«, encara que no li ho sembl~s del tot. També per aixo havia
Ó d"haver-hi un~ explicac~6. Per tot hi·ha exp1icacions. LS veri~at

~Iá que ja oomen9aven a ~as~r mas~a le: coses que no podia explioar-ee.
Aixo era Lnquí.erador , A po c a poc, perb •••

Va tornar a, ooneí.dera.rcom hav t a entz'at en aquella camb ra ,
obscurament comprenia que nomé s quan haguée rea1itzat tota1ment el

..va~or d"aquella experiencia, qU2n n'hagués copsat ben bé totes les
o cí.r-cumatano t ea , tata e1s detal1s, estaria en condicions de sortir i,

d "incorporar-se de nou a1'm6n de oada. dia. Sí, 1i oalia refer 1'en-
1. t rada ,

¡JO yero aixb que deva resumi t en pocs mota.líe fet, ni 1i oalia Y'e-

r.1O ·f""lexionar-hi.Hotenia tot ben present al seu davarrt, a despirque la
oosa oada vegada li semblava més remota. Car hi havia un altre detall
ouri6s : ara havia perdut la noci6 del temps, si més no aquella noci6

b particular que n#havia tingut abans. Aquí, el temps tibavr d'una a1-
tra manera. "Ah, perlo si, aée idio'tB !"

T No tenia rellotge ? ])ono~ si el consul-r:.avai 1'eia U!1 c~lcul apro-
ximat ••• Sabia que a les set, le~ set i deu potser, havia fioat ela
peus a casa.
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El rel.Lotge era 2 la butxaca. Se'l va treure i e i . t ~~'

fou esparyerador. Nomé s passaven vint mí.nuus e e lec¡ set ! No po-
é saer , Si havia a rrLbat a caer¡ paasades les set ••• c om era poee1-
que en un quart hagués tingut t.emps de canviar-se, de penetrar la

pare't i de romandre unes quan'te¡hores a l'in~erior d'aquella estra-
.0 !lJJ nyahabitacíó ? Encara ,que no foaeí.nhores ••• S'havia 11iura't a un

r ,

seguit demoviment, d.'activitats. De primer, orí.dar l'1.J,lrelia,colpe-
jar la paret. vesprés, examinar l~cambra, reseguir-la posteriorment

" .paroa pam per allo del forat de renovació de l'aire •••Yer forga havia
d'haver passatmolt més temps !

,
TornB a consultar el rellotge i se l'atansa a l'orella. S'havia

aturat , tieli acuctJ/J-que po t ser no 1i havia dona t corda i féu girar
petit botó per tal d'assegurar-se'n. No, no e~a la corda. La tenia
encara gairebé tota. Qom sempre, l'hav1~ donada aguell matí, en aixe-
car-se • Era dones una altrn cosa ••• A más t finsf toramb a uesta mica
de corda suplementhria, cil rellotge va negar-se a funcionar. Tampoc

" f' ,.la o o funciona quan va sacsejar-lo i eu correr les busques.
o. v Només podia arribar a una conclusi6, i hi arriba: el rellotge
0~ o s'havia mmmmm aturat al moment que ell travessava la paret. i, aquí

"dins, quelcom el privava de seguir corrent. ~otser perque aqu~ dins,
el temps era un altre, com ja havia pressentit ? Per~ un rell?tge ~s
un rellotge. ~'avanca, e'atarda, pero camina, mesura el seu propi
temps convencional.

, ,
..tü va obri r i examina la ma quina. 1-1'0 hi enve ní,a res, en rellot-,

gas, i potser per aixo va semblar-li que tot estava com sempre. '.rornh
~ fer c6rrer les bu squee i el mecan í sme , con cteforimer,va respondre a

"j la seva acct é , ¡ per que no hav í a de fer-ho '? Inexpli<!:'ablement,pero,
"aquest detall encara el deixa més perplex.,

Ij;otera inexplicable. ))e~prés se li acucLí. una altra cosa: si el
seu cos funcionava nor~almentt i d'aixo n'estava ben segur, senyal que
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i . teca d'Hurnanit tsen definitiva les condicione fisiques do l'indret no _erlen ne es

de f'ora , Ja e "ho hav í.adit. En aquc et cae , el rellotge també hauria
funCionar. Si no ho f~ia, nOfl~s podi explioar-se per a1tres

influencies •••,
U no. ;jimplement : el temps, aqu:I, no era diferemt, oom s'havia

1maginf;\td'anttivi. No existia ! Pero alesho::ss, aleshores ••• TamJ)oc !
,

Pe rquo el l,emps no po dia dei:r.ard "exi stir mentre 1i fos permes de sen,
tir les remora de fora. 01 escoltava prou atentament, aquesta activi-
tat estranya 11 permetria , hi que-nonés fas per aproximació, de me-
surar-lo. ~xistia, dones. Potser no a ~ins. ~ero ell,
un home, criatura feta de temps, pel sOl fet d'entrar en aquella cam-
bra hi aportava el seu trans c~rrer. 1Ul i, un a altra vegada, totes
les "remora foranes. rt~s : si ell no fas allí dins i aqueLl.a cambra
continués existint, també participaria del temps, perque aquelles
tigitnts que el mesuraven i el tend.en per cOI'lplicehi penetrarien i-

gualment. LB cIar que ale~hores ningú no se'n podria adonar ••• rero
ara sí. Hi havia algd que n'era conscient : elle

~ins i tot podia fer una al~ra cosa : comptar. ~omptar len~ament
"de seixanta en seix2~ta. Aix~ era el temps. Segans que feien minuta

i es convertien en hores. Ll temps exis~ia, el mateix temps ••• 0! era
així, per que s'havia aturat el rellotge ?

Va voler deduir que la cosa no tenia res a veure amb ~seva en-
trada a l'habitaci6. lli~gustat dones d'una traicio que nom~s d~ enia
de-la maquina, la Ll.enca per terra, al seu costat. Leo bus......ques ni
es van mcur-e, ~l cristall n~es va trebcar, cosa tarlbé ostranya, ja
que l'havia projeotat amb for9a. ~orn~ recollir-lo i repetí la prova-

..tura, aquest cop 1len9snt el rellotge enlaire, infantilment, perque
caigués d'una bona al9ada. ~ampoc no es va trencar. 1 el vidre era

naven una níca groc~ •••
deIs mé~ corrents. No li agradaven els altres que amb els anys es tor-
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,1 Aquí pas Da aLgun a cosa lf, es va di!.'no sense hum . ~ote iIJ.tW4\.p,íW.\S

níl podia pujar-hi d.e pe us : allí pas eava ~ue.'com.De pri~er va pe..ea

que Ion condicione de l'indre~ , foseiu les que fossin, perqu~ al cap
davall encara no lee hav i a pogudes ana Ldt aar bé i de fetfdoncsf les
ignorava a de agrat de leo sevec pr-e sumj.c í.one p:r'imeres"no permetien
la déterioritzaci6 a~es. Per~ tot seguit se li acudí que
via ferit els artells. ~e'18 contemplh. I ben ceri, eontinuaven ma-
goLats , aLgun e una vnt ca abarte i tot, ja que la peí I haviajsaltat.
OOI!le ra possible I? El rellotge s embLava indest:ructible, pero erl , en
canv í,•••

Una altra idea el eOlp!. ~ll era un ésser viu, el rellotge era
un mer obje~te fabrieat arrb mauer í a morta , Aquesta era t ota la di-, ,

feremcia i, pel que eemb Iava, una dife rencia deeá si va. l'erb on
s'havia ficat ? Un indret on elS~bjeetes s6n preservats I!lentrela
tbria viva, coma tot arren, era sotmesa a sofriMent i destrucci6 'l

tiai com en aquell instant no tingué tan clar eJ convencimen~
havia traspassat una frontera essencial. De moment, en queda oom a-•
quietat. La I!loteixaenormitat de la cosa el deixava buit. Una estona,
fou com un ceceptavle on pot enquibi:r-se qualsevol cosa, un recepta-
ele que de fet desitja qualsevol cosa que 11 per~eti de senti~-se p¡e
Només que aqui no hi havia res per omplir-lo. l1es,ni els seus propis
pensaments, completament Maq~inals d'altra banda mentre va durar a-

,t quest estat, no 11 dula aquella pres~ncia que ei seu esser acollidor
·9 exigia •

.t:lrellotge era a tocaz-, sencer i burleta; un a m í ca I!lE~S enca , a
JJ l'altra banda, el gan í vet i el diari desp.legat , amb ele seus

i~' que era el deixaven indiferent~ 1 el1 all!, prop de la paret, pero
o ara sense tocar-la a~b I'esquena, perqu~ el seu dcsoobriment, si ho

era, l'havia sorpres tant que un reflex nerviós eydregava endavant,
dLa poaat a salijaral' encontre de queLo om ••• o po t aé r a defugir un
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atao. No ho sabia.
1 a1e6hores, tot d'una, una remor sorda i profunda 11 martelleja

oervel1. Alg6, pis enllh, aoabava de ~ruCar a~b el pioaporta.
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2.
Aurelia ! - va sentir.

Era la veu de la Gasilda, la germana. Gairebé havia xiselat. Aixb
e1 va dí streure de les eeves reflexion s, Qu~ devia have r llegi t en
L" expressi6 del' Aur.f~lia que l'bbligava a proferir aque lla excl8I!lBci6"

-."

semblant B un glapi t .? Es clar que a la Oasí.Lda no li costava ga í.z-e
d'aixecar la veu •••

Un rnocrentdespr~s li arrib~, ban distint tamb', el plnr de la se-
va dona. Ara p Lo rava de veri tat; no era aquella mena de somt que í.gd 'u-
na estona enrara, sin6 un pIar trencat i sorol16s.

1 la Casilda que preguntava tota alterada :
- Que et passa, Aure1ia ?

I l'Aure~ia entre plors :
n David ,....

La veu de la Casilde es va fer instintivament I!l~S baiza de regis-
tre

- El tens malalt ?
I tot seguí t la remor de peue que' avaricaven, La \..asildadevia pen-

sar-se que era a la seva habitaci6, allitat, i s'hi dirigia.
Ho escoltava tot des de la seva oambra interior,.sense possibili-

tats de comunicaci6 i, per bé que eren clares, I!lailes veus i les re-
mara no li havien seI!lblatprooedir d'un m!n Méa ~emo~.

,- No, no ••• - feia la veu de l'Aur~lia, i ell no sabia ben bé que vo-
1ia dir.
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oberte, imra se sorprenia de no veure-hi ningú. I~aginav8 rerfacta-
ment la seva manera lenta de Gmrar-se, a~b el nas enlaire i les par-
pe11es ·plegades per tal d#enfocar la visi6, perqu~ era una mica curta
de vi at a ,

- Un es ?- pregunta.
Hi van haver m~s plors i m~s soro1la de peus que es desplagaven.

Tot plegat era una mica marejador, despf~s d'aquella quietud deIs dar-
r-ere momenus , qua n la dona l'havia cercat per tota la casa.

- No ho sé ••• - dágué Lamerrt abl.ement l'AureliE. provant de controlar
el seu pIar.

La Casilda no se'n devia poder avenir, car la pregunta que féu
sonava més admirada que mai :

No ha saps .?

- Ha desaparegut.
- Com !••• Que vals dir ?

La remar d'una cadira, co~ si una d'elles s'hagu~s assegut. Perb
no era probable que ha fessin en aquell moment trkgic. M~s segur que
l'haguessin treta del mig del pas, o que hi haguessin ensopegat. ~ot-
ser era la cadira on l'Aurelia havia e st at asseguda fent el seu dra-
pet •••

~scolta in"tensament mentre la seva dona intentava d'explicar-se.
- Acabava d 'arribar ••• amb els peus molls ••• Ha entrat al dormi tor1

a canv rar-cse m ••• hem dit unes 'paraules. lJesprés ha calJ_at••• lluan
me n 'he adonat ja no hi era... - i torn ava a sangl.otar breument.

L#exp1icació semblava doscosida, i a eil no va estranyar-li.gens
la resposta de la cunyada

- No ho he ent~s •••
1 l'Aur~lia recomeng8, més precisa.:

IÍ.f - Vols dir, dones, que ha desaparegut del dormi t',ri ? - pregunta des-
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...nom Pero oon pot ser ?

[eq La'va spntir moure's aItre cop, aquesta veGada decididament cap
el a la cambra, on va entraro Hi van haver uns segons de silencie QU~

feien ~?

~o" - ~er on pot havar ~esaparegut Y ~st~s segura que •••
a~ - Si jo seia aqu! ! - digué l'Aur~lia des de la porta -. No podia

1 aleshores :

1

03

sortir sense que el veiés •••
No s "no acabava d' exp lí.ca r, 1 es c ompreraí,a• Le cambra noné s te-

nia una sortida, precisament per la porta que comunicava amb el menja-
dore ~s a dir ••• També hi havia la fintstra. Perb ja devien haver vist
que era tancada. J)'altra banda, p{r allí no es podia sortir. Vivien
en un torcer pis.

No en semblava ben convenguda, i e11 gairebé va riure. Perqu~,
'J1t quina altra explicació quedava ? I no era ve rí.tat i en certa manera,que

- 'No es pot pas haver - comenth la Cunyada dubitativament.,
.!os •••

1 s'havia fos ? Travessar una paret i penetrar en un ruán insospitat •.•
38 ~ls seus pensamen+'s es concentraren de nou en la seva situaci6,
q montre les dones continuaven admirat-se i esgotant totes les p0ssibi-

litats. tan limita~es. Més desemparat ara que sentia tan propera i al
mateix temps tan di.a:..ant la company í.ad'elles, eLs seus ulls s'agai'a-
ren altre cop als pOCS objectes que havia dut amb ell, el peribdic,
el rellotge, el ganivet de butzaca •••

"Irbnics companyons !, " es ~a dí.r, pero ni va somriure. La cosa
era seriosa,com més temps passava més bé se n'adonava. Presoner
par~to imagin~ries ••• S!t irnagin~ries, peTqu~ era clar que tot a!lb
no podia tenir una existencia real. Hi ha coses que s6n literál~ nt
imposSibles. Tot s'ho havia i'etelle ~erb no somniava, aizo ja ho ha-



Iq

B

'1

o

.p

J

HU

:I

9

-23- U.B
Universitat Autónoma de Barcelona

via clari t.Les paret s, la cambra on era t dones, exi sti~'li0(f€a ' ír ane
re, encara que nom~s fas dintre seu. Ara : com le~ havia bastidas ?

(.iuehavia fet ?
Es palpa amb un gest vague, aent ínt .... que ni a í xb no era una

comprovaci6. lJe.La Lnag í.nacLó no surten coses reals, solides, si les
mans no les obren. 1 ell amb les mans no havia fet res. 0, simple~ent,
les havia allargades qU8n va ectonar-se que anava a trenc~r-se la
closea contra el I!lur.1.'.:radiferente Aixo havia estat un I!loviI!lent
tintiu de defensa, no un gest copstructiu.

Va tancar els ulle amb for98 i els torna a abrir. No havia
res. :Hen cert que tampoc no ha havia espe:rat. Es va repetir : "No ge

conscr-uí t res". 1'ero aquella camb ra , aquella cambra que devia haver. , '~

estat állf des~de sempre i l'exist~ncia de la qual mai no s01~t~ du-
rant els anys que ••• No ! No eren anys. ~eia dos !!lesosque s'havien
instal.1st 'a la cas~. ~ll pensava en el pis que oeupaven abane.

"Aquest ~s l'error", es va dir. Encara no s'havia preGuntat per
qu~ en anar a sortir del dormitori, ni qu~ fos distret pel diari,
s "haví.aencaminat a una de les pare 't5 en 110c d"avanca r cap a la por-
ta. L'exwlicaci6 era ben senzi11a : en llur an'tic domicili la porta
era aquí, en .aquest precf s Lnd ret , enfront del capcaL, merrtr'eque en
aquest dormitori d'ar'8 era als peus del llit ••• l.-habitud de mé s de
vint-~inc anys li havia fet traici6. 1 aixo era l'origen de tot.

Ualia doncs pensar que si havia pogut fendir la paTet en aquest
110e era precisament perqub en llur antic dor-ná tori hi hav í.auna por-
ta que corresponia exactaP1ent a aquest indretY ~erb aixb no tenia
salta ! No hi ha duce cases iguale. n'altra banda. ni admetent aixb
no quedava explicada l'exist~mcia de la camb ra , Podia imaginar-se mo Lt

bé , anb una mica d'esfor9~ de bona vo Lun tat , que un error ct'aquella
mena el traslJad~'S a la casa entiga. Una cosa estranya, eviden"tMcnt,
perb ••• La imaginaci6 inconscient podia haverestot més for~a que la
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realitat i pr-oduí r aque Ll,resultat. i'ero aLeehores , SiBillt~':H~tL,

i

, ' 'I
així~ hauria sortit, com sortia sempre,al pas~adís del pis aquell, no
en una cambra que allí Mai no havia existit i que de fet tamIoo no,
dia existir aquí, perqu~ no pOI existir una cambra de dos Metres per
un dins d'una paret d'uns pece cerrt Lmetres, Aixo queia p eI seu p ropí

pes.

85i
:tero també que í a peL seu prop í pes que, d'una mane ra o atra i a

despitde la ve r-eembranca , la eambra era allí i el:Ln'era pr-eaone r,
l'~strobaV8 dones com al p rj.ncí.pí , 1-10 hi havia cap explica ci ó v~üida,

aL!)

rü
res que l'ajudós. Alií tot sol, amb una meIbt Lnc apa c ílj¡j'lIea~III!I 1r1!r d'ebas
tar la raó oportuna, necessaria .••

00 L'Aurelia i la Uasilda, fora, continuaven parlant, pero només les
escoltava amb una orella vaga que, destriant malament Lee paraulea,
en copsava únicament l'angoix8, la inquietud. ~ue podia iMportar-li

lB"

H'f.r que daien si +es d'aixo no l'alliberaria de la canbra ? Que po dí e im-
portar-li el , exterior, si n'havia e at at segregat ~op~ tFm ne ta-.mon
ment ?IJp

Dalejava per tornar-hi, i les velles veue familiars. aquelles
veua que havia sentit durant una trentena d'anys de la seva vida, des
que es marlerh, veue cst~ades i avorrides, segon el monent 1 l'humor,

"aquelles veus 11 duien una nostalgia punyent que se 1i arrapa va a
,

l'esperit. ~erqu~ hauria volgut trobar-se a l'abast d~elles, capa9 de
contestar llurs preguntes, llur comentaris, fins i tot llurs imper-
tinEmciés.Tot atxo era oolc, tot aixb era agradable, tot aixo era ~a
vida. Mentre que ara •••

La recang8 per aquella béns perduts, simbolitzats en les veue de
la dona i la cunyada, a~~ enfilant-se per 'n carní secret, d'origen

'.(l

~perdut, fins atenyer un indret ieualment inlocalitzable, pero plenament
conscient, i on sofria. 1 el sentfment aquell e~ fóu més i més intens,

ID
'\fins que l'abasseg~. No plorava, pero sentía una calidesa misteriosa
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D'I entre les parpelles ment'r-ela carn eemb l.ava que se 1i ibllQ!\t}q~' uri . ts

,.
1:B que?
~9 Hi va haver una gran confusi~ dintre seu ment:re fora, més forta,
,lb s'algava la veu de la seve c unya da :
fiIJ - Cal =i=: cosa o altra !

9q No en va fer babal, els mote relliscn~en per damunt seu, en la
dist~nci~. con~ribuint potser encara a aquella confusi~ emocional. Gar
no soLanen t s "haví.aperdut pe r aLs al tres, per a tots aquells que ha-
bitaven el pis real, el m~n concret i circunscrit de l'experiencia
diaria, 'sin~ que ara es p erd í a per ell nat e íx en el tUr'1U1tde

s:t i pensaments que pugnaven dlntre .seu.
,

Pero quelcom en sor~iria, era camp de batalla on lluitaven
Lnnúae rs i barroera exb rc í,te, tots contra tote , ocaeionalment aliats
contra un enema e ccmú, pero enemies en t re ells al ma teix temp s.
en sortiria qusn h1 hagué? un vencedor.

Devien ~sser en definitiva 'les veus de r'o r-a que van fer inclinar
la balan9a. Era d'aguelles veUe que venia l'e9peran~a i la desesuera-ID

,
c16, ct'elles gue pouava consol i sofriment. 1 elles matPi~es, que vo-,

1

lien 6in6 el retorn d'un ésser estimat, conegut si m~s no, 1 familiar,
un ~sser acostumat al Gual diffcilmenthaurien pogut renunci~r ? L¡ur
volici ó i la seva co~lJncidien en que lcom de pro¡f'und,mé s enllE¡ de l'a-

,
mor i de 1'odi, més en1la del plaer o del dolor. Coincidien en tot allb
menut de qu~ es feta la vida i le coexi st~ncia ent re.~ssers hUI!l.8 ns;
coí.noí.dí.e n encara en un secret i fragil benes.tar que circula entre eLe

ov

JJp

)

o

LV vivents i que nomé8 en mom~nts excepcionals ~s netament percebut, ola-
rament sofert ••• ..c:ra¡.doncs,com si coincidissin en to't.

si
, .1 allo, el r-etor-n a-aque Lr,aManera d'ésser i d'es-car aco st unat a

i desitj~bles, era al aeu abas t , continuava essent al seu abae t, pe rcue
no era oom si els 11a9riHls 'haguessin trencat. No s'havia trencat res.
Només hi havia un8 paret que es dreg8va entre ella i no ele permetia de

o:)

1:1:
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rrí9 comunicar-se. Una pa ret , una paret ! 1 les pa retie podefiib' ~H-e-mad· !'o-. ,
¡UP cades, leD parets eón tetes perqu~ se les enderroqui en el moment.

cís, quan la solitud pesa i res no ens separa deLe noat r s semb. ant s,
Les parets no són, prbpiamcnt, un obsta~le.

Pero qman va inoorporar-se i s'hi encara, tot va canvmar
..I.JB paret aquella no era un mur coro eLs altres. Se'n va enf'uz-í z- i a-

lb quella r~bia, combinada a les veus i les remors de fora, l'encegh. Te-
). nia la clara intuici6 que d"allí no en poc.ia eixir, pero la seva voltun
id tat es rebel~lava, ind~mitaf i la confusi6, a la fi, es va resoldre en
1:b un moviment desesperat que el dtil.guéa lluitar cara a cara amb el mur.

1: Quan se"n va adonar, crida va com un condemna t
Aureeia ! Aurelia !•.. Casilda ! •••

al Mentre amb els punys colpejava l'env~t ara sense p~eocupar-se gen

~9 cap senyal en l~ blancor de la paret.
Aurelia ! s6c aqu! ! •••

00 ni mica deIs seus artells en sang que, torga curiosament, no deixaven

Aurelia
I Un crit o un sangi ot , tant ~s. Tot era igual en aquella desespera

":'0 ci6 que 1 'omplia con un Lf qu í d de puja des del cuL del got fins °que el

'rC_ desborda. Tot era igual, perque estava decidit a sortir i, ensene, sa-
1U bia que no podia sortir.

Les mane no bastaven, Les ferides les havien $3 - afebii t. ~'ampo
els p eue no eren prou 'forta per dur a cap aaue rLa "lluita, ja ho havia
comprovat abans. V8 abraonar-se dance contra el mur amb tota la violen
cia del 'seu cos men~re s'esgotava plorant i xisclant :

- P urelia ! Casilda !.... I

p~L'habitaci6' no era ni p ou ampla ni prou llarga per(u~ ~endre,

una bona embranzida, de manera que l'impuls que 81 menava contra l'en-
,

va, on queia f'eí.xugament , mancava -" % d'eficacia. l'ero e11 insistia,
de primer aMb l'espatlla dreta, després aMb l'esqueyra; insistia,com
havia vist fer al cinema, on leo portes s6n "tan facils de rebentar •••,
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La paret no es commov í,ai a fora no sentien res deLn olr . t ~ anf ts

deIs seus crite, ni del seu panteix •••.
'0 Aur~liaaaa

Les due s dones s "ha ví.en deapLacat encara. l"er on rondaven, ra?
Male!des, male!des dones que xerraven i xerraven i no el sentien '

Q~ Aur,lia~aa ! Vul1 jortir ! •••

u

1 tornava a abraonar-se contra la pare~,on e'estrellava aob una
remor opaca, aquesta nena de remor lamentable que un cos bla desperta
en un cos inflexible.

,
c:olpejava a una i áJtra banaa, indistintarlent,pero poteer amb
,

Lns í ot enoLa , per t.nstí.nt , aque Ll. indret per on havia ent rat , l'lO es
,

dia estar de r lb pensar, ni que f'os obscurament, que aquell costat
era méfl debil. 1 no ho era. l'ero l'experiencie. repetida'no li servia
res, ara. ~stava nasaa desesperat per a"turar-se, per cedir als dic-

...tats de la .raó • zra la seva ansia ce viure que lluitava. 1 cont ra aí.xb

no valien raons.
- Vul1 'ortir ! Vull sortir I.... - continuava cridant.

Ningd no li'n ieia cas; el mur, per dins, e~a tan impermeable com
sempre, mentre a l'altra banda, fidel, recollia tates les pa_aules de
les dues dones.

Ya sentir, precie, un mot :
- La policia •••

"La policia, el q1.1e sigui !", va pensar o mig pensar "Pero r'euun
coen a altra, traieu-me d 'aquí

P.ra picava anb les P18ns planes,i la paret li r-et omava anb ironia
una remor cansada i infantil, com un paloeig sense convicci6.

- Vul1 ~ortir ! Aureliaaaa !

Pero el crit es dobi1i teva ja, se 1i nuaava a la eorja i a poc a
poc s "ana va convcrtint en un plor, en un sanglot que norné s JBI!{I8J! expre
sava la seva desperaci6 i la seva iMpot ncia.



u B-28-

- Aur~liaaaaaaa !
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Lnabaa tabLee a.1 'altra banda del mur, per s mpre L'Lunvanee, unes
altres ja, forasteres per a ell~ ~ancat aquí, per se~pre aquí •••

NO podia m's. Tot el cos li feia mal i devia 'enir uns oard .nals
irM esfere!dors. Inconsolable, va deixar-se relliscar al llarg de la paret

murmurant encara :
_ Vull sor-tí r ••• vul1 sont í r ••• vull' sortir •••

Hesth aclofat per terra, ofegat pel plor, mentre fora, insistent,
ressonava una veumon~tona i única. Va comprenore que la "asiIda tele-
fonava. A qui ?

Po t eer no el preocupava naas a , Reposava i pant eí.xava, mí g Mi MA

... aja9at sobre el sb¡ blenc, indiferent, envoltat pels murs, sota
aquella' llum que no sabia d'on venia, re s'pirant aque 11 aire que ea re-
nevava misteriosament •••

~a veu del ~elefon va callar i les dues dones devien tornar al
menjador,perque ara les vasen~ir méa atan~sades.

_ De totes nane res , et die que no pot ser - feia la Vastlda -. Només
podria haver-se tmrat per la finestra •••

Ho di~eutirien in~erminablernent, com feien sempr-e amb tot, anant
9i 'i venint i r-et oenan t sobre els rriateixosargumenta! N'estava cansat,

~i ara gairebé s'hauria estimat més no sentir-les. Pero com podia evi-
tar-ho, com podda deiensar-se'n mentre continuav~ respirant agitacta-
ment, encera no recob:rat del sau eaf'o rc ?

oo - I estaye tan eade.•••

'UJ

"J

- Encara esta tancada •••
~o ho veieu que no ~é cap explica ció ? els hauria volgut dir.

No -v eí.eu qUE'e óc aquí, emmurat ·t

Els seus ulln fitaren el rellotge que ~enia davant Mateix de la
cara. ~n el seu aner i venir per la cambra, atacant les pareta, devia
haver-lo trepitjat, perqub el vidre era trencat. Aixb, que en un altre
moment l'hauria induit a tot de reflexions
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- 1 s'haurio matat ••• Hi hauria gent a ba íx , al carrer ...

Uiscu~ien un hipotbtic su!cidi. Era per tal d'exhaurir totes les
possibilitats. ~n realitat,no hi creien. No podien creure-hi,
retava aemp re el fet indefugible de le.fínestra closa.

in~n llampec'i~agina llur estat d'esperit. 1es veus ara tenian
..una al tra tonali tat. ~lo~antaniament , i :angoixa primara havia desapare-

gut per cedir el pas a una mena de curiositat freda, especulativa.
~erqu~ allb era un misteri i fins~ tot devia resultar excitant de cer-
car-ne la clau. ~erh les possibil~tats eren tan reduides •••

- Jo - va dir la Uasilda - encara "m'inclino a creure que et deus ha-
ver adormit i que ho has somniat toto

ALLb indicava que ja n'havien parlat arrte rtormcnt , pero EÚ)_ no
havia sentit res.

- On ~eria,doncs ? - feie la seua dona -. Al despatx no hi ha niUg6.
Deuen~aver plegat a tres c ua r-tsde se t , cce de costum •••

"avien telefonat al despatx,doncs !

Qu~ més devien haver r'e t '? Sigui e cm sigui, are esperaven, .tt:scom
preniaperfectament que tota llur conversa nom~s era una espera. Con-
fiBven en alg6 altre, en alg6 aMbmés esperit d'iniciativa o amb l'en-
giny ,

mes esmolat que patser -yrobaria la soLuo í é del p robLezaa,
"La soluci6 As agui,a tocar vostre.~.'I, pensa amb oalenconia. A-,

,
ra aquello rabia d 'antuvi 1'havi a abandona t totalmente No tenia ganes
de mour~'s, no tenia ganes rte ter res. Unica~ent d€ continuar aja9at
i que el temps, la mena de teI!1p~que roe , paae és per damun t seu fins
a perdre'n consci~ncia.

)11 r:lseu pan t.e í.x s'ha~lia anat calmant, pell?Ola respirnci6 encara
R...era vagampt alterada, massa breu, mentre estenia les mans al seu da-

'" vant, sobre el terra Ma~Aiy, i hi reclinava la testa feiguga i adolo-
~ rida. Adolorit to t el ccs , era que es comenc ava a refrdar i les ~aca-



'I

-30- u B
dures es feien sentir.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

A qhina pregunte responia ? D~ tata manera, no tenia im ort~nci3 •
.oq Tot comenQava a perdre, definitivamAn~, la aeva import~ncia. yotser,

Tfasscguro que no ••~ - digu~ l'Aur~lia.

en el fons, res no n'havia tingut mai gaire.
- Un heme no desapare ix a íx f ooa així •••

Hen cert, la UaslldB tenia ra6, i en tindrin sempre per moltes
r;J _h..vegades que ha digués i per emtiafadora que f08. Ur~IlOr1eno desapareí,x
r~~ així com aix!, pero aixo no privava Gue ell hagués desaparegut. ~n-

tre tants centenara , ent re tanta milers, ent re tants milions de cria.-
tures • .e;ll!

Aixb era el més insensat de tato Perque ele altres el~ pocten paa-,
sar coses inversemblants, desgracies de tota M_na. Nosaltres les-accep

. ti tem anb naturalitat. hi descobrim una logica i ena n'oblidem. A±io po-

"Si el g:ruix del mur fas un altre", va dir-se, "creuria en aques-
ta hebitaci6". ~o~ia havar tocat un dispositiu amagat 0ue nom~s obris

v per aquell ooet at, per fora ••. l:'erohi hav í e l'evidencia f'aaí.caque
P continuava fent impossible l'eEi8t~ncia de la cambra. Uon~ra aixb no

'3

q

1:1

dia dones haver passat a qualsevol altre i hauria tin¿ut un inter~s
anecdbtic, pasea tgsr t un\valar de euriosi 1;at. l>ero era eL~, e11, David
IvIassngué,qui protagonitzava un epá sodí, sens é cal'ni peus

I els seus pensanen1;s els mossegaven lR cua. Un ... home no tra-
vassa una pa~et sense rnés ni m~s, les parets son una cosa solida que
cal enñe rroca r o foradar aban s de trc\vessar-la. Les parets ...

Hi havia aquesta paret que va cedir - quan ? - coro una clapa
,

d'aígua, amb rnés facili~at encara: corol'aire, coro l'aire ~ue respi-
rava cada dia i a través del qual es movía tan lliurement. Una paret
sense consi t~ncia. l!ero no és des de l'al'tra banda!

Torna a mirar-lá, senae canviar cte'posici6, per darount els bra-
90S, on reposava la barbeta. l:'ero de que servia mirar-5e-la .¡,



v

•o

sv

b

o

U B
trobava cap argument. No hi e re , Un e ce n t.Imet ree no D' . atemtfiJ ~e,2~I.I\!1"~~

Biblioteca d'Hwnanitats

metres. No calia donar-hi voltes •

-:51-

..~ero ela contenien. Aquest era el veritable misteri. ~o el fet
d'haver travessat el mur. No l'aparent i~poa~ibilitat de eo~~ir d'a-
quell reducte. Només allb. ~empre allb, res més que allb.

"Em toma ré boig !". va di:r-se. :Poteer fina i to t ho desitjava,
, ,O potsar, qui sap ? ja ho estava. ~erque no era una cosa de ximples,

1botpl egat .&?

Sospira i va progar de convencer-se que tant se li'n donava. A
l'extrem on havia arribat •••

.-Senee incorporar-se, e~ fica la roaa la butxaaa i en va treure
una oigarreta. La segona. A la capsa de l.'umins només en quedaven siso
Després d'aquest serien cinc. :podria fumar, dones, cinc cigarretes l'!lés,
seriec comptar aquesta d'ara ••• "No hi pensem'! , es va d í r,

~a encendre-la i el fUTIse 1i passeja per la boca. No n'havia cs-
perat. gran cosa, d'aquella cigarreta. M~s que res, poteer l'havia ence-
sa per sentir una mica de cOMpanyia. :P~rb tot seguit va trobar un gran
conhort en el gust del tabac. ~ra estrany, 1i semblava mes sabor6s que

.... ,mai ••• ~otser se 11 afinaven ela sentits ?,.,
Ja no tardara - va dir la Casi).dB -. Li he dit que afagés un nax í, •••

~ui no havia de tardar ? va preguntar-se men~re contempleva l~ fu-
marola blavisa que pujava s03tre amunt, rectílinia, com tirada a plomo
hQui no ha de ~ardar ? 1 qu~ esperen ~ue faci, aquest que no ha de
tardar ?ft

Devia ésaer en Jaume,o en Hobert ••• quelsevol dele fills, probB-
ble~cnt. Per~ qu~ podrian fer, elle ? ~robarien una ex!licaci6 raona-
ble B la neva deeaparici6 ? Ho va valer considerar ..serenament, perque
tot d'una 1i nenbla una Manera escaient de passar el temps.

'~:robariendones ent r-etots une explicació prou satisfactoria -
la seva desaparici6 ? Era molt difícil. Perqu~, una de duea ••• no,
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adeB
~ •

~ll ja en tenia una, l'~nica, l'autentica. La feina de cercar-ne una

¡f{' b

,
de més natural corria a correc 'd'el1s••• Hé, suposem doncs que deeprés
de molt pensar en Jaume o quelsevol deIs altres ensopegaven amb quel-
co~ qie satisteia les necessitats de la lhgica ••• Després, qu~ ? Cal-
drí.acomprovar si aquesta explicaci6, a la llarga, s'aguanta'Ta. Aca-

q O barien per adonar-se que no. Aleshores els caldria recomengarde nou.
Pero mentrestant haurian pas~at dies i dies, potser, i ell •••

3 í

"DeixBm-ho !" es 'Ve, dí.r , 1, als dos segons : "Proseguim. 1<;1 fet
~s que no hi ha una explicaoi6 racional de l'esdevingut; per tant, no
poden trobar-la. Ni inventar-la. ::;implement,no hi éso Ara bé, la qUes-

BLUI tió és aquesta: qua n he descobreixin,. quefaran °t l:'ermetranque el
probleMa se'ls escapi deIs dits ~ En Jaume ~s molt obstinat, el mes
obstinat de tots. ::iuposemque vulgui seguir, desxifrar l/enigma. ~ot
ayribar mai a la veritat de l'esdevingut ?"

asa

e q Era ben net que no podia arribar-hi per mitjans lbgics. ~ero se'ls
acudiria d'utilitzar-ne d'altres ? M~s ccncretament : hi havia res que
els permetés ct'arribar ala cionclusi6 que havi~ traveasat la paret i

"'"

Ea

1 00

1 el era presoner dins d'ella ?

"Bé !", es va dir. ~ots els seus fills eren sans d'esperit. Mai,
¡

doncs, no se'ls p odí.aacudir un pe neament semblante "Es més", va pen-

u( "

sar, "imagina't que aconsegueixo de sortir d'aquí 'sense que ho vegin
amb els seus propis u'l Ls ••• ,t;m creurien, syels no explicava 't" Li va
semblar,que no, i aixb, d'una rlanera curios8ment complicada,el va tor-
nar a deprimir una mica. tl8uria volgut tenir la seguretat que seria

'lB

Id cregut. 1 .enia la segurct~t contrhria.
_ Coro més hi penso, més estrany ho veig - va sentir que deia la ~asil-

da.
Li hauria agradat de pocter donar-li La ra6 psrque , un cop méa , la

tenia. ~ll mateix, cada vegada ho veia Més estrany ••• ~s a dir, estrany
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coroera fora. 1 si ha mirava amb els seua ulls d'ara ?
Comen9ñ a posar-De nervi6s, car que volia dir aixo dels seus

ulls d' ara '? Era un heme COI!l els altres, oi ? Qu po dia have r canví.at
:)~ el fet de travessar una paret ? llavia trasbalsat tota la seva vida,
lb aixb si, pero fonaoentalment ell continuava essent el ma~eix. No po-

duia cap avan~atge.

ad dia, doncs, ~enir uns aItres ulls. ~odia simplernent saber que li ha-
q via esdevingut,cosa sue els altres ignoraven. L1evat draixb, no els

13 La cigarreta es consumia lentament, ~b una perfecci6 desusada
vid que e "aven í a moIt bé amb la nítida blanoor de la cambra que res, ni
..tt La seva sang , no havia pogut macular. Aque st pensamen ~ va obligar-lo

...
~q a mirar-se de nou els di~s malmesos. La veritat és que felen llas~ima

..
do de veure, pero va deecobr í r que gairebé no 1i feien mal. 'l'ampocno sag

naven.Nom~s havien sagnat una mica, de primei. Els artelle no s6n un
indret on h~ hagi gaire sang. ~oca o mol~a, pero,hi és. 1 aquesta

...aang hauria hagut d 'haver-se quedat a les perets, Pero no s 'hi havia
quedat.

Quines propietats insolites tenia, dones, aquella caobra ? 1 per
que, de quina utili tat era que restés tan imnaculada ? "Poteer no ~s
convenient pensar-ho aixf", es va dir. Es~ava acostumat a pensar en
termes d'utilitat, com tot~ls homes,per~ ara li sembla que aquell

B punt de vista no era v~lid pel que feia a l'habi~ac16. Ara bé, quin
.. ,ea altre punt de vista podia adoptar? Pascava com en al10 que s havia

a dit abcns : nom6s tenia uns ul1s per mirar.
Tanmateix, si que podia enfocar la cosa des d'un al~re angle. Se

li aouñ f aquest : i si al10 era ••• diguem un s!mbol ? Pe rb sfmbol de
G que? Perque un s{mbol ha de simbolitzar alguna cosa, nofralla ! 1 qu~

podia simbolitzar l'extrema nitidesa de la cambra? M s, ~que s"ha-
via embolicat per aquest cam! : qu~ podia sirnbolitzar la ma~eixa cam-



!1 _ Una mica de paciencia - replich la seva ilIT é eJ-. germana.
No es deix~ destorbar i pr0gegu1. ~erb les respos~es continua-

ven eludint-lo • .1:'otserera p erque no estava aco stuma t a pensar. !oIO
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No tenia les respos~es a punto
_ ~arda,tanma~eix - va di~ la seva dona.

s'hi havia amoinat mai, precocupat a ter diners, a pujar la familia,
'V a donar-se petites sati sfaccion s mate rial.s••• .1:'erba í xo ara hav í a de

canviar, per for9a.
Aleshores va semblar-li que peI sO!fet de desi tjar-ho es t ava a

free d'un descobrimen~ que ho resoldria tot. Ho encertava ? LS tracta-
va verament d'un símbol ?

,Pero com podia treballar sobre aixb sense elements de cap mena ?

D No d í apojlava d 'una base... "Un símbol ti ~ es va repetir. 1 resta una
n estona eixí, sense trobar ros més.

, ,
.t "T si eí.mboLt tzés les meves autentiques asparací.ons .¿,¡ va pre6un-

ter-se despr~s. ~er saber-ho, li calia auscultar-se • .1:'odiafer-ho,
disposava de temps, de tot el temp que ce¡gué~.

"Quines són o quines han est at les meves asporacions
p que lacoea, ben mirat, era for9a m~s clara que no havia cregu~. De
o fet, havia aepirat exactament a allb que havi~ acbnseguit ••• ~s a dir,

no he havia ac oneegu í t tot, perque si era cert que havia r'et diners~
vivia confortablemcnt, no n'havia fet tanta com hauria vol~ut. Moltes
aspiraci~ns resultaven encara insatisfetes als seis seixanta anya a
tocar. •• bé , exactanen t cinquant a-vuit. .Enear'!no havi a aconsegui t,
per exemple, de fer-se amb aquella caseta de camp ~an anhelada. Li

I
,

hauria agradat molt, de viure al camp. ~ntser perque havia nascu~ a
ciutat ••• 1:'elque f os , El vas és que li hauria agradat.

La oaseta, és cLar, l"hauria poguda comprar, perb és que no era
la caDeta sola. Bll no podia pas abandbnar els negocis, cosa que signi
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ficava que fí.ns i to"t vivint B,am.p es veuria obligat i aJ.d!ffi4ad'i ~e

m~s valia no !'er-les. Ara be, cotxe i oaaet a i altre,s despeses que
se'n seguien •••Tot plegat ere una mica complicat i, per uno cosa o

,v una altra, mai no havia sabut devidir-se. ~es~av~l fet que la oaseta
al camp era una de lesseves .. aspiracions, potser la m~s iMporant,
la m~s persiste~t a través dels anys.

Yodia treure'n algnnafosa, d'aixo ? Una caseta al camp, reflexio-
n~t era més que l'aspiraci6 a un bé material. 8ignificava tambe, si

1 volia mirar-ho com cal, una aspirac~6 d'una altra mena : a la indepen~

cada dia'a la capital. Aixb exigia un cotxe. Hi haviael tren, és veri-
t~t, pero per no ter len coses ben tetes, a~b un minim de co~oditat,

,
v dendia, a la soledat, a la puresa. oí,era 1'acil de veure. Hi havia una

relaci6 evidcnt entre una cosa i l'altra • .1::1sol fet de p"Y'eocupar-se
per la prbpia independencia, i a(uest a!'any de defugir la promiscuitat,
l'ag'lomerament huma que Lmp oeen les grans cí.unat s, ja era un senyaL
d'aspiraci6 a la puresa. 0 potser s'ho agafava una miea pels oabells

Podia la cambr a oiinbolitzar a.áz o ? Mignificava un acompliment

No. ureia que no. ~ins i tot, auscu1tant-se més a fons, ara ue
:, possiblem ent hav í.aencertat el camf , va creure, descobrir aquesta aspi-

ració a 'una vida honesta, digna, ,recta, pura ••• mes o menys pura •••
) en altres are'ccí.one seves L , mée bé encara,enuna certa inclinaci6 que

mai no havia pogu t sati arer , l"lanit;e::·;tada meranient en fo rma de curio si-
tat , per .. aLguns aapec·"tes-de la religi6, si s más íntims, eLs mé s
alta i desinteresnats •••

d'aquestes aspiracions, ni que fos d 'una menera ideal 't Pero la cambra
era alhora una reali ta1i de 1a qua1 era pr esoner , un indret f:!sic d~on
no podia fugir.

Una altra explicaci6
bol de tot al1b que acabava

..presoner. ~ero no co~ havia

la car!lbraera verament un símbol, el sirn-
de dtir-se, i el1 n'era, en efecte, el

'V
",,"Oh aY'll

cregut, sin6 d'una ~rnent diferent •
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Aquelles aspiraeions L" obseaet onaven ,•• de vegades.
passat era norn~s aixo : havia eaigut presoner de la seva obaessi6.
n..'otsels corrents aubs ooncr ents del \seu ~s:5er havien fet irrupci6 en
un instant doterminat i aquest n'era el resultat final.

I

Ho podia admetre ?

Va sentir les veus de les dones, aquest cop sense en~endre dis~in
tament llurs paraules, ¡:,ei'oaquella crida del m6n do fora aporta no-

Q.,ve1les precisions a les eonsictraeions que s'estava rente
Yerque existia aque11 m6n de fora. El seu propi m6n. On el deixa-

va, en la t eo ria que havia anat elaborant ? Are ha lia quedat exeLós

)V de la vida de1s seus, I!lf.S ben di~ : era ell qui els havia exclasos •••

'f:> No n "eetava segur, pero +ambé ho podia admetr-e• .lslshavia exc Losos ,
El seu aiany de puresa, o del que fos,anava fins al sacrifíei d'slucl1

q per a1s quaLe s'hav1a sacrificat sempre. Els abandonava • .!Ssdesfeia
d'ells, que no eren m~s que una r~mora •••

La caseta de eamp comengava a quedar lluny. Ara veia que hi
.

més, molt m~s que aixb. La caseta només havia es~at un simbol, 1";ambé.
n rea1i~at, potser no la desi~ja mai en la seva coniici6 de caseta.

Congriava només, d'una manera visible, aquelles ~end~ncies més pro-
fundes i r-epr í.m- des de 1af;eva pers-onalit.at , Un sir:lbol.,sí, un simbol

Un símbol, pero, superat. No en tenia prou. 1iavia furga't din'tre
seu i havia anat I!l~S enlla. Ca1ia un simbol I!lésprecis, un sír'lbolque.
per dir-ho aix!, no oferís dubtes a la llarga. La CaS€1;a al ca p podia

veramen Jora coro e "ho Lriag.inava , no. La canb ra ere una canbr-a nua , Ab-
ó

confondre's, despr~s de to't,aob un simple desig de confort, de respec
tab{litat, en allb que ben mirat havia cregu't se3pre. Aix~ altre, si

solutament nua. ~er penetrar-hi hegia hagut de deixar ela seus a tora.

f

Aquests el cercaven, i era més que natu el. 1 'també eJa na~ural Que e1
s'adon6s d'aqueota recerca i que els sentís expresaar llu~ inquietud ••

1 natural, ben natural, era ,.\..1eell no pogués comun í car=e tht ,
1



-'37- B
A

Universitat Autonoma de Barcelona

EstüVD. massa enlla, mas sa enLaí.re, massa on es vuLguí, , B' fi ~d' __ "d e
totes maneres per dir 0 per trobar un mot que els sat í sfés. El con-

'J

tacte ja no s'esteblia, p~rqu~ ell Dawla~e un altre llenguatae, o sim-
pleIDont no parlava cap llenguatge, s'estava realitzant a soles, ~an-
cat .en la saya closca, 1 les veus d'elles eren coro l'alete1g d'una
mosca que distreu un mom ent i tot segu í t s 'oblida. 1 el qu e ell dcí,a
no podia ésser oir, ~s~ a d í r-, un cap fete ,ia transposició pertinent
no podia ésser conpree , Bra així com s'havia fet una vida
els seus l'havien perdut. 1 el que cercaven era la manera de cOPlpren-

r "dre'l , d'assi~ilar-lo altra vegada, no corrent al seu encontre, coro
haueí a cstat Logí.c, sí.nó , perque allo no se~ls podia acudir,
fer-lo davallar aItr!? cop a llur altura de piemeus •••

I \l1!:raa í xb , finalment ? Ara gairebé tornava a panteixar. No h~a
fet cap esfore fisic, pero el·seu cervell havia treballat de valen~.
~ra aixo, doncs ? Era possible que ho fos ?

En va dubtar. ~a cos' era seductora. ~e~b no~és fins a cert punte
1 ~ins al punt aquell on li pla1a de sent.r-se un home a part, suverior,

" 1, 'distint. ~ero no més enlla.
En comprendre-ho, gairebé va fer un salte No, s'havia equivocat !

Si era capa e d'aqae sta ci az-í,videncia t f'onament.ada en el dubte, aeriy a.L
que s'equivocava. :31allo hagués estet veri~at, no hauria ni existit
la pCDssibilitat de f}ensar en res més. 1 aquesta posoibilitat s'acabava
de demostrar que existia.

Méé· : pavia existi t sempre. :Vefet, no n "hav í a existi t cap néa ,

Perqus des de l'en"raciH a la carnbra nomé s havia pensat en la manera
de fugil'-ne. Si hagués est at víctima' d 'un~obsess16, no h aurí.avolgut
abandonar-la, perqu~ la característica d'una obsesci6 és precis8ment
aquesta : no poder veure ni oonsiderar ni tenir en compte res més.
Estem obseesiona"s i aixo ene tanca, ene separa, i no solament deIs
altres, sin6 de bosaltres m8"eixos, del que forem abans, fins alesho-
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HeS d.'aixo no hav í a auc ceí.b, COI!lno fos que no hi efos tot i tots

ele s suo ft.,ts i di tes no tinguessin cap senti t, escapats al seu
'"'~erb no era a4uest el cas. ~ dia tornar-se boig si havia de restsr
f"I

malta estona all1, perb ara no·ho era, i encaro ha havia es~ot menys
,

quan penetra en l'habitrci6 interior.
,

~No pot ~sser un simbol, dones", va concloure, no sabia si tran-

1 quil.litzat o més enqu tmerét que maí., 1 si aquesta llui"ta que havia

ssstingu~contra/el mur una estona abane hav í.a eS1~:1tuna pugna de carac-

ter espiritual, la cosa no canviava res.La lluita,el sol fet de voler

llui ta r , la seva mate ixa die posici é combativa, hav i.en d' obri r-li la

paret. 1 la pe ee t no s "hav í a. obert.

No era un simbol.

Era una reali tat. Era allcjque d "ant uví, havia pensat, al.l'tfque no

havia deixat de crenre mai, a desgrat de Lee. aev es ospeculac~6ns. ~sta-

va mancat en nna caAbra ben Material, i les parets eren solides com

la pedra, con 1'acere (.lue raonableI:'1ent la camboa nrpOdia existir, con-

tinuava esscnt un fet • .l:'ero ex í ot í a , era, amb ra ó o sense ra6, amb 10-

gica o a despit de la logica. Existia i el reten2a. Les parets es tan-

caven al seu entorn. a~enagadore8, indestruc"tibles.

Va ttengar la punta de la cigarreta consumida i comenca a incorpo

rar-se. Aleshores va sentir la veu excitada de la vasiIda:

~ Ara pugen les escales !

1 to:,:; segui t e~Le peus de les dues dones, ara ben sorollosos, que

s'enc8I:'1inaven, gairebé corrents, cap al vestíbul.
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La veud 'en Jaur~e era av í da :
_ uue li ha passat, al pare Y Heu avisat la policia ?

No havia ni ~ancat la porta del pis i tots tres devien estar
plantats allí, peu endins i peu enfora de l'escala.,

Si no hagu~s eE~at tan amoinat, fine i tot se n'hauria rigut; en
lloc d'aixo, esool~ava. Sen;;ia una vaga curiositat per sabe: que de(i!i-
dirien.

ti - No hem aviat ning~ - va replicar la veu de la ~asilda.
v "Ni qu e fos e11a 18 dona !l', es va dir.
I F.h ! - féu la veu d 'en Ú SUPle• .J:t;radifícil d 'apn:1eciarsi exp re ar.ava

t ,retret o a11eujament; eona~a massa fosca.
3 A la fi es va sentir el cop de la porta que el mateix xicot devia
~ tencar, i tots tres entraren al menjador.

- Expliqueu-m'ho~ •• Yer telefon m'heu dit •••
Aquest cop fou L" Al1re1ia, en qu a.t í tat de testimoni presencial, qui

l.

va fer la narraci6 de l'e~de~in~ut .• La mateixa narraci6. amb punts i
comes. Ell se la'sabia de memoria i noné s hi pz-eetava una oz-eLla dis-
treta.

Ara s"hRvia acabFJ.td'incorporar del tot i de nou estava dempeus
al eeLL mig de la oanb ra , No sabia per que. car de fet se/sentia tan
cansat que les carnes ben just si el ao ebená en , Amb la ma neí.xa mirada
hostil d'altres cops, acab~ per recalcar-se a l'obstinada paret.,

Es trobava coroen oon encer, No havia avanca t res en cap sentí t.
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que r'oa, 1Ji havia fallat el que 1i aemb La va un darrcr recurs : inter-
pretar tot allb COI!lun simbol. ~u~ li re~~ava ~

,
Hi pensa mentre la dona con~inuava contant COI!lhavia cntra~ al

dormitori i l'ha~ia trobat bult. Mi pensh. per~ ara d'una manera len-
ta, indeliberada, com sl BE tractAs meTaI!lentde passar el temps. Sin6

.que el ternps, sense rel1otge, aen ae gairebé res que li permetés de con
trolar·10, com no fas el seu propi sent tnent f nt í m de la durac í é , 88

1i efJcapava de les !!lansCO!!lun.raig d"aigua. 1 els esdevenimen~s de
fora nomé s 1i'n donaven una mesura aj.z-oxánada ,

lle cop, va haver de pre8~aratcnci6 al que deien els seus fami-
liars, perqu~ en Jaume, exas~erat, havia aixecat la veu :

- !.,lueno no ve í.eu qu e aixh no pot ser '!

~ampoc no s'ho creia. Ningd no s'ho hauria cregut. Va descobrir
que, en el fons, no el blaanava pas d 'aquesta increduli 1jat .Al seu Lioc
s"hauria captingut exactament de la nateixa manera.

La dona va fer una resposta gairebé inaudible que se 1i escaph •
.oenrrí.rat , era curiós que ara se li eacap easLn alguncs coses. una esto-
na abans no se li escapava res. !..luepotser.no s'hi sentia prou interes-
sat .~

Les paraules del xicot~" pero, tornaren a ésser cLares :
- De la manera que ho conteu, na die que no pot ser.

liiva haver un silencie ~a mare devia jutjar in~til d'insistir;
la ~asilda no era testimoni presencial i. per tant, nambé tenia els
seus dubtes,encara.

, ,Ell se sentia ~an cansat de tot allo que pensa uue preferia que
no en parlessin més, que ho deixessin c6rrer d'una vegada.Al capda-
vall, qu~ podien fer, des de l'altra banda? .Hes. ~ue callessin, dones.

/.

que el deixessin en pau. Una hora o altra acabaria par morir-se.
En cJ aume torna v"' a parlar :
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Al1'R era tan Lne apera t , tan fora de la qüe s t í.ó , que va ex .er~men-
tar la na t.e í.xa eorpresa que devien tanir les duee dones. 1';11at eí.x,
en ~aume , devia donar-se que calia una ex)licaci6. Va afegir :

_ Ens havíem de trobar a le8 vuit •••
Encara no aTen lo~ vuit !I. ell que ••• Hé. ja ho sabia que no po-

dia haver passat gaire tempe , A partir de les vuit, quar t s de ncuj eLs
fills comengBven afer llur aparici~. Uom que encara continuaven ab-
sents, aixb volia dir que era aviat. Aguest detall, fins aleshores li
havia pas~at per alta

Les paraules del seu fill al ~el~fon liarribaven amb una clare-
dat extraordinaria, com si el noi les prontmci~s allí mateix" arran
de paret.

La senyoreta Kontse ? - preguntava després de discar el nd~ero -.
cJen aune •••

La Montse era la SEva promesa i el xicot estava per casar-se. Al-
tararia els plans de la parella aquella" per a eLze , Lne xpLí cabi.edes-
aparició ?

" , , , éPer que deia per ells, pero? Que potser s ho explicava mes b
ell, ell que era dins la paret? No. Ell només sabia on era i com hi.havia entrat. ~erb li faltaven les altres respostes.

Conenga a sentir~se ma~ejat, no sabin si perque després de tot.
l'aire s'havia anat corrompent, o per culpa d'aquell trasba¡s que pas-
saven els seus, o degut a les seves inútils temptatives de refle«ionar
a fans sobre l'afar. ~otser una mica per ~ot pleg8~.

El fill continuava parlant i, vulguis o no, sIL seguia la conver-

- Montaa ? •• liJscolta,'no m'esperis, a.j uest vespre. Ens ha pa saat una
qua •••
Silenci mentre l'interrompia la noia. Ell s'imaginava les dues
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veroa, tot just inicmaaa, prengués fi. Probablemcnt tenien Jres~a de
t discutir de nou la qüesti6.

as - No ••. ~l pare ha desaparegut •••
Un altre silenci nentrve ell es p regun t.ava COI!! se 'n eo z-t í r-í.a,

Pero en Gaume, prudent, va dir
_ No t.'ho puc explicar.,sra ••• J"O mateí,xno sé ben bé con ha ana t ••.

" ,~ero ja comprens que •••
Es cIar, la ~on~set ho devia comprendre molt b~. ~ra una bana

r-d no í.a, encara que al seu ve ure una mí.ca bLe da , :~s deixava subjectar en
4xc~s, 1i faltava el sen~it de la independ~ncia personal. ~s clar que
a í.xb de vaGadas j a é8 bo per un na r-í t. l:'eropotser no fins a c ert e ex-

II

trems.
- Si - acabava en Jaume -, aixb ••. da ei ~elefonBr~ t20 rd. Ad éu ,,mes

Montae, - i va penjar.
1 ara, que ?

Ara nomé s silencio J.<..:S E'. dir, elsfoassos de tiots tres, aLtre cap

~ B cap al menjador, que devi a ésser 1 'únic indret on podía discutir-se
bé. Discutir que ? Perqu~ el més perplex era el ma~eix ~aume.

: 1 rcn , precisament parque era era l'home de La casa, el I!l~Sgran i en~e-
nimenta.t deLe fills, aquell de qui S'eSjiera consell i ajut !

:ls

".cuí

En lloc d'aportar solucions, COID s'esperava d'ell, va preguntar
Bé, i que us sembla que hem de ter ? ••,

1 pensar qu e l'bevien ana t a cercar, o 1 'hav ten cridat per tele-

Ell es va anar deixant relliscar per la paret fins que de nou es
va trobar aaaegun 8 torra , "Que I!1'hagide veure aix1 r v , va pensar.
I!Enaquesta 1:'1e118de pur~atori, COI!lsi hagués d'e:xpiar qui sap quins
pecate •••"

La idea era nova i el va colpir • .l:'erque no, ben I!1ir8t? 1 si ve-
, \rament 8110 fas una I!1enade cEJstig que se li i1:'1pOSaV8per tates les
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ov ,nes accions, pero?
No tenia pas ganes de rcpassar fil par randa el taixit de la se-

va sxist~ncia dos que tenia ds de ra6 i la mort del seu pare l'obligh
,

a treballar. l'erque tot allo que havia aconseguit, ho havia aconseguit, -

ell sol, comencant pz-act í.canent del no res. 1 aí.xc, és oLar , aconse-
guir aquest resultat d'un present confortable, sempre suposa un seguit
de males accions. 1:'erofins ara no veia c:ueho eren. Aleshores •••
al~shores semblaven licita compet~ncia comerciel. Car tot es relacio-
nava amb el negoci, ho va veure amb un sol cop d'ull. Beneficis ex-
cesí.ue, justific~ts dav ant la seva consciencia pel risc i la di ri cuL«
tat de ter-se aMb les mercaderies, par les necessi~ats Oa la familia
que creixia ••• 1"anorreament d'un rival que havia comes quaLques á.m-

prildencies i al quaL hauria pogut salvat, quan sol.licita la seva a-o,

juda, amb una mica d'esperit ••. sí, per que no dir-ho ? amb unr6ica
mica d'esperit cristia •••

s'havi8 valgut per desler-se de~ seu soci quan ja no el
1 sobretot, cosa encara més lamentable, els procediments de que

h t U/J.Lú. v Q

•

Aquell horne havia tingut confian98 en ell i sense els seus diners
ara.encara vegetaria en algun rac6 de despatx ••• l:'erose n "haví.ades-
fet.-No es tract8va del mal que li h8via ocasionat, ja que era un ho-
me en bona pesici6 econ mica. per~ que potser hauria procedit dife-
rentment si se Lee hagué s hagut amb una persona más necessi t.ada i
p~r la qual continuar o no continuar dins l'empresa hagués estat vi-
tal? No, probablement no.

v ~l reprtvable, doncs, era el procediment o, més ben dit, el de-
termini que havia pres sense un sol pensamentper la posici6 de la
victima. Era aixb, dones, el que pagaya ara en aquesta pres6 de la
cambra ?

"

1: Aixo i d'altres coses, poceer• .rerque r-aet reja nt bé , encara po-
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ocasions en que la seva conducta ha eraBi*J' c~~ W 't~se

digna. Aquella noia,l'~ulalia ••• ü'havia aprofitat de les circumstan-

cies ••• ~s cIar que ellahavisfonsentit. pero no per aixo l'abúG dei-

xava d'esser-ho. D'altra banda, aleshore ja era mullerat i afillat •••

Si, havia faltat gr eument , I ara a rr í bave l'hore, de pae sa r comptes ,t s

[le Es va posar a riure, histericament. 8i no era possible ! Tot 8e-

guit es va haver de tapar la boca a nb la !!la, telMerós que l'haguessln

r.sa

sentit. Ara temia revelar la s eva p.resEmcia ! No resultava our í ós , per

no dir més '2 No era a í.xb ma t e í.x un indici que~stava purgant culpes

passades que li interessava de conserVEr amagade~ deIs seus ?

, Pero ningú no havia senti tres, se'n va convéncer després d ~es-

coltar una estona. ~n Jaume deia :

~n aixo penso exactament com voste.

Oom qui ? 1 que pe ns ava , aquesta altra '? Bah,quina importancia

tenia '( No era infini namen t nés t.n te re ecen t t ot el qu e havia desco-

ILI bert ••• tot el que li semblava haver descobert .? Pez-que no hi r'e í.a

que ell na te í.x se 'n'hagués rigut. rrí.n tz-e seu r-e s tava la brasa d'un

dubte.

roA "Pen eem-h í bétf~ es deia. "Una eoe o coro aquesta", i es referia al

,""'3'b_. fet d "nave r travessat la paret i de trabar-se presoner de

cambra , vno paaaa a íx I com aix:!; cal que hi hagi un motiu o al t rev ,

1 el motiu nomás podia ésser aqueste No era tan irraonable. Més tard

o m~s d'hora, el transgressor és castigat.9'1:

sq 1'e~pipador era que e11 Dai no s'ho havia cregut_ ~s olar, si no

13 s'havia ni aturat a reflexionar-hi ! No n'havia tingut temps. De f'e t ,

va descobrir, no havia tineut temps de res. Yero ara que ey~emps no

oomptava, podia permetre's el luxe de perdre'l com un gran senyo r ,9

LV
, ' ,uQu.e ~s el que est~, e f'ent !", va pensar. Pe r o per sota taMbe ~en-

saya : "Estic disposat a admetre-ho tot pe z- 1,al de eor t í r d'aqu:!. 1

si la condici6 6s recon~ixer que he obrat ma1ament en más d'una cir-
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, "' Biblioteca d'Huma itatscumst~Dcia •••" Pero a1XO era insenceri~at. A qui enganyava, a qu vo-
1ia enganyar '? Pe r- comen car , na turaLnerrt , a ell na ve í.x, }'erb i des-

, ".?pres
Es va, cobrir ela ulls amb les mans mentre la veu del fill tornava

a penetrar les sevas orelles :
- l~ónica expli,cacio és que a'ho ha inaginat •••

, .. ,La dona aemblava molesta" parque replica gairebé irada
~~ tractes de boja Y

011 Aixb ! Només faltava que ara es baralleasin
Bq _ No vol dir aixo, dona ! - la tranquil.li~zava la seva eermana.

o~

,
Pero que pod í a haver volgut dir, en tlaUr'le,sinó a Ll.b , precisa-..'

ment '{
IITotahem perdut l'equanimitath• va di~se, aemp re amb la majdavant

els ulla. "Ells i jo". Pe r-b que podia fer-hi ? De tata mane ra , a Lr.b

at que estava expiant una culpa, en el fons del fons no s'bo podia oreure
á Només podia fiar-se d'una cosa: de la seva experiencla d'hone 1

.p de l'experi~ncia deIs altres homes. 1 mai delo !"Jais ••• ~ui transgre-
UD deix una 11e1 i ~s descobert, cosa que no s'a~licava pas al seu cas,

~s empresonat. ~s clar que ell ~ambé estava eBpresonat, pero no volia
dird~aquella manera. Aquí no hi havmen intervingut ni policia ni jut-
ges ni res. :Només ello Eil i :ta camb ra , l:'erohi ha altres transgres-

I sions que no 86n descobertes o que, tot i esser-ho, l~ llei delshb-
,

o mes no ce atí.ga, :t'er'aquestes s'espera, eLs qui ho eap er en , un ca stí.g
a 1 'altra banda de la t.onba , :t'eroe1l.enca ra era aquf , en aque st C08-

6 tat, el costat dele vius, respirant i .eentint el batee del seu cor i
sv morfonnnt-se i sofr:.i.ntd 'una manera tota física •••
)0 .e:sva pI:1par el COEl pe r a aaaeguz-ar=se "n , 1 no hi hav í a dubte

8

era ell , entitat física sencera, compacta, coro sempre des que es va
descobrir, encara infant, o patser aban s i to t , en 1"en tranya de la
ae va mare - per bé que d "a í.xb no en servave membr-í.a,
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.Er8.ell i no expíava de cap de les maneres coneguHiª~ote~l-tE¡!~j\YW1,atSa

vida ni de cap de les nanares desconegudes, perh espelades, de l'aItra.
uo

6 ' .. .1Una expí aci Lnec íta ~ en to t ca s, Pero, pero... Sol ~ hi havi a a 1.tres ca
ses.

Yerque: i si les parets no fossin al seu entorn, s1n6 dintre ?
Alxo sí que era nou, Pre eone r d 'una cambra in1;erior••• No era un

veritabIe sinbol, 61n6 una realitat tangible. No una obsessi6, ~ampoct
an s quelcom d "exterior, pe r bé que aI~1ncat dintre ae u, hra possi bl.euna
cosa eembLant ?

Calia traspasar aquella camb.ra al pIa moraL, no menys ce r-t que el
pIa físic, no menys palpable par aquí sap s!tuar-s"hi o 8~i traba

Ir tuat sense valer-ha, sen~e haver-s'ho proposat. per I"imperatiu de les
,

circumstancies, per un accident imprevisible,.per una ~i8ura qaalsevol,

del seu ésser diari •••

p La cambra era dintre seu i a íxb es podüa interpretar de oés d 'una
manera. 1:11 era fora i lluitava per abrir aquest recés tancat de la

b

Ó

seva persona i penetrar-hi. 1'.:naltres mots, es volia descobrir, i n"era
una prava aquella-ins~rospecci6 na~eixa a que es ~liurava des de teia
e atona , .sr . ::i'a'llscul~a la det í.ngudanen t i les par ete aquel!es no 11 per-
metien l'acc~s al santuari cobejat. Ele murs es ~aacaven cap endins i

no cap enf'oz-a, i e:'-1havia corn'óa la di.sposici6 deIs 110es i continua-
ria confonent-la mentre no li fos perme<> de penetrar-bi. Un cap dins,

..pero,ho veu:cia tot oi er, ben oLar ,
Llnvi,aqu edat redui t a un cos sense contingut, o anb un contingut

tan secret i remo-r que a efectes practic s era com si no ex! trí s , Res-

u
t , ,ava, en una paraula , la cloaca de 1 home , pero el pinyol era anag at
i ell volia descmbrir-lo, car sense allb, la seva propia entranya, com
podia continuar vivint i dient-se "jo» ? Com podia continuar essent ?

Pero le camb ra Lnterio:!:'adme t í.aencara una altra in-,;erpre'tdci6.
Aquecta vegada eLl,era veranerrt dintre la camhra, COI!l havia penaa t ti'

tuvi i no fora
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una cadena d'eBdevenimen~s, de compromisos, de reBponsabili~~tB malb.tv

se..U enteses l'havia anat af'a í.conan t d'una certa manera, i aquest afaigona-
ment, contrari en reali~at a la seva vera personali~at, era allb que
lligava i no li permetia de moure's, de determinar-ee amb llibertat.

[ v
yresoner,doncs, deIs seus mateixos gestos, de les seves mateixes ac-
ciona, de tot el que havia fet obligadament o eSDo~nia, pero de tot
el que havia fet sense reflexionar-hit a la lleugera~ sense p~eveure'n

~iq

les cons~qU~ncies, sense pensar que un dia es trobaria dlstint i pat-
ser adhuc contrari a alJ.o que era de veri vat , a all0 que Lntentava
d'ésser, a ello que li calia ~sser de totes passades ~mb urg~ncia si
volia continuar essent ell ma~eix o, potser, si volia ésser ell per
primera vegada •••

Estava esgotat~ cada cap m~3 esgo~at. La tasca que s'havia propo-
sat era massa aclaparadora. ~an aC2.aparadora, qqe gai:rebé es penedia
d'haver sUBcitat aquells pensaments que el torturaven. uar els camins,

s' les w"iMfD!PÍR!t aoLucí.ons, es multiplicaven. Hav í.a conenca t per trobar-ne
una i les altres havien seguit en cadena. 1 ara. ja no eren una, sin6,
simultaniaP1E'nt,dues, c om decié'ir quina d'·e-j.leaera l'au-t~ntica, si ~s
que ho era cap d'ellea ? Com descobrir, sObretot, si no ho eren totes

ON dues ?
'I Perque, pensant-hi bé, potsér es complementaven. ~n aquest

seria, simultaniament, ~ins i fora de la cambra. Fisicament, la cosa
~ra impos'sible, pero en el pla superior on se sLtuava , era perreotament

factible. For~ i dintre l'hahitació •••
Aleshores s'i~posava la doble acci6, també simultania, d'entrar-

.i: hi i de sortir-ne ••. Déu meu , com a complicat j a ho era, ja I
Jq que ele altres anaven discntint a la banda de r'oz-a••• de fora o d'on

fos,puix que ara ja no estava segur de res. Bé, ~e totes maneres, con-
tinuaven discutint.
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:eb - Jo sóc del parer d'espGi2l'~••• - deia en t.!8UI!le. Bibliotecad'Humanitats

n

Aixo era l'6.11icque havia trobat ! De cop i volta, va sentir un
gran menyspreu pel seu fill gran, en el qual fins aleshoreD seI!lpreha-
via confiat. Ja de menut podia confiar-se en ell. ~~tser fine i tot
una mica maeaa , Era madur abane él 'hora. U aí.xb era el que hav í.acre-

¡'1'i gut. Pe rqub ara ! •••

le
ai

'o

'91

la

ub

ea

.trí

La mare tampoc no es most rava d " acord :
- ao~ m6s esperem, pitjo~ serh.

I en üaume s'irritava
Pitjor que ? ~i nm sabem que ha passat !

Aquesta vegada tenia ra~. perb no era dificil d'arribar a
conclusi6. Les dues dones feia estona que hi havien arribat. r ell ma-
teix.

~s a di!', ell hav í.aavanca t más. No tan soLs per que en definitiva
sabia on .era, que ara resu1tava que potser no ho sabia, sin6
tates aquelles posEibilitats que es discutia i en el fons de les
barrejat a l"angoixa. expe rí.mentava - quá ho havia de d í r '? - un
pIaer, una ombr1vola satisfacci6.

Al seu davant hi havia el "treball immens de reduir a una les dues
oambz-es que acab ava de descobrir, pe rque nomé s en el .fet de redui:r-les
a llur aut~ntioa expressi6. fos la. que fas, li se~ia pos ible de rea-
litzar aquell gest contradictori i sirnul~hni
la caI!lbrai entrar-hi.

~s·va quedar miran~ en~re els seus genolls, els ulls ara desolo-
sos i les mans ca í.gudee al seu co st at , Mirava en blanc, peoque no
veia res. D'altra part, tampoco no hi havia res a veure. ~er~ aixb no
importava. 1'únic que importava eren les cambres •

"1 sí encenc =r=: c í ga rreta ?" es va preguntar, sacsejant el
cllP.

Ha va fer, prenent nota no sense angúnia que ja només 1i reS1iaven
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quat re lluI.!lins. f.lUatre cigar:re·tes m~s i s'hallria acaba ~bli ec~' >::.1 Ss

encara seria .'J w pitjor. En la iI.!lpossibilitat de satisfer el seu

B'I caprici, la idea del I,Bba c el turmentaria i, en turmcntar-lo, no el
,

81\ deixaria pensar ldcidarnent, cosa ara tan necessarfua.

fU! "Pero no ens amo í nem per ende vantv , es va dá r venca ra , "Hi ha a-

;tu que s ta cigarreta i quatre cigarretes né s , Abans no tingno/temps de fu-

mar-me-les poden pa ssar molter, e oaee tr. 'l'ero no e "ho havi a di t ja , ai-

) - xo? Que potser cada vagada que enceni a una cigarreta hav í a d e caure

en la mateixa reflexi6 ? Era estúpid !

Se'n va sentir tan disgustB~, qu~ dllrant una estona fou incapa9

concentrar-se. lJeep res, a po e a poc t ment re ara callaven tora, pro-

babl/em6nt mancats d'arguM~nts que ~algu~s la pana d'exposarf la vi-
'-'

goria intel.lectual va retonar-li. Si, v í.go r-ía, DuiE: que darrerament

el cervell li hav í a flimcionat arnb y.na lucic!esa desacof;tumada t va pen-

(U', sar sa ti sfe t •

niques

Allí ae cegut , Leugerament repenjat a la pa re t , de la qu al. no

podia perdre consci~n~ia, rumia~a gairehé entre mandibules, ~ritu-

rant-les ernre dents í que í.xa Ls , aque TLee dues pessibilitats an tagb-

cambra interna i cambra externa ••• entrar i sortir •••

DJ áa pe r on s "errt r-a i una a l t ra po raa per on se su rt •••

~s a dir, descobrí sense admiraci6. de porta només en calio uns.
r:

~'entra per la mate í.x a porta que se aur t i soft1r o entrar només deI)e-

de trobar-se dins o fora de l'indret • ..tin"tren els de tora i slt!'ten

els de dins, i uns i altres poden trobar-se a la porta, patser inter-

coptant-se el pas mútuamen t si la por ta é s naaaa es t re ta , ha vent de

lev cedir un d'ella el carní a l'al-r;re per tal de ter possible l'entrada 1

qci la sortida •••

G'atura en se c , No. CaLí a que fossin dues les pereones que a í xf

p~ocedien. 1 ell era sol. ~om~s el1. No podia in"tercepLar-se el pas,
,

perque o era dintre o era tora i tant en entr3r com en s)r~ír ningú no



)

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitatspodia posar-se-li entre carnes. 1 11 calia entrar de p~~rner pe~ Bo~tir

-50- u B

deDpr~s o sortir d'antuvi per entrar a continuaci6. No totos duea coue

alhora.

Un ho~e que es troba dins i un ho~e que es troba fora, recornen9a-

va. ~ero aques~a no era una manera d'arribar enlloc. Valía partir sem-
') pre , pe r a rr tba r a un r-esu Lt at positiu, d'un hone , ell en la cirouI!ls-

té)ncia, que era d í n s i fora al mat e í x nemps •••

".Em rep eteixo !", penaa des consolat nen t re clavava pipada a la
J cigarre ta. "Ca L trobar alguna el tra cosa • .1.'.:1 secret no el tin e

la camb ra , Ual pensar en ella. De moaen t , dei.xem-nos d e banda, po~em-

nos entre parentesi~.
,

Pero en el moment que deci~a sacrificar-se, es troba. La cosa

fou tan inesperada que va restar-ne com enlluernat. No, el secret no

el tenia la cambra • .t'arlant amb p:ropietat, no hi havia cambra , L#ú n,c

que.comptava, l~únic que existia, era elle ~ll s'ho bavia Iet tot.
l!;sa dir, el1 amb 1 'ajuda de í.s al ~res. 0, més ue aju at, lJerjudicB"".;,

La seva personalitat era la cambra a la qual no tenia accés i on

intentava de penetrar, i allo que no li perrnetia d entra~-hi era pre-
1 cisame nt aque11a al tra cambr a on el s aLt ze s , i en .L ar", ell iasea x,

B 1'havien t.ano at en figtil.raT-se' 1 d"un dete r!!linade manera
r

ell personalment d 'una certa mane ra , To't era u. S~ir i entrar no eren

dos actes distints que,pel fet d'esser-ho~ nomé es pode aeo _:~ suc-
cese í vament , Era el nat e íx ac te , Es deo :fia d 'al-I b que era en 8 az-enca

i que el node j aua , tancarrt-cLo , i la aeva vera pe~ sO~lalila

'el oLoe , penetrant, per aque ob mateix ac te , en ella E e~xa. ~S eon-

queria, era ell finalment, tal COI!l hav í.a 'ésser, -.;al co en 1 fons

s'hevill volgut, pe r-qus hom nonés e pot valer e la ... ziane re

que ~s fonamentalflen"t.

Queien les barre¿res que hav í a oons t rut t el a u r tO_TI, e c.enpr......
nia per primer cop; un home nou qu~ se~ re lavia exi~,:t per' e
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del dia •••

"Era a í xo !", es V.13. repetir, ma raveD a u , En de s f ez= ee d"una

rq ~ositivament, exul"t;ava. Ll probleoa era rasolt.

Yero, qu~ era resolt ?

Un )#? lit pr obIe ma abe t r-aet e , aviat no va cap í.r , (;ar en fi "IJar

es trobava. 1 desfer-se'n era sortir ,e la c anbr-a., trobar-se e ra en-
,

BV trar ,a la canb ra ••• "Merave110sament senzill"t ret':t.exiona encara.

lo ulls al seu entorn va ve ure que corrt í.nuava dins d'a.que:lla e s tanca de

.r pare ts l1ises i bLanq u ea , en forma d "ou , ,r'lalgrat el se u des cobrime rrt ,

res no havia canviat.

J.:l descobrimcntt ben cert, era una/cosa que valía la pena de Ie-r,

si més no parque ara un día, quan fos, en a b an donar- la caabza , se'n po

dria servir. El i-e su l t at ere. bo , adhuc exc e Lv Len t , De momerrt , perb,tm-

cDra no li servia deres • .1:'01 sol fet de cOI!lprendre COI!l s'en'trava i se

sortia simulta{liament, hav í a enderrocat lBS pa r'e t e ba s t í.des a poc a

..que aqtii no en tenia gane s, i f'ora •••

poc al seu entorne Le s p are t s ir.:mmterials. 1es nn t er-í.ais , reetaven al

SCu)vOlt.

No era doncs aixb. Perqu~ si ho hagu~s eS"IJat,si vera~ent aquests

mure i aquesta ·c8mbra haguessir-fdroés una transposici6 al pI.a no ra L

de la p er-aoaa Lt t.a't v ara seria lliure, no so r s á rrt e r í orment 11iure, coro

no podia ev í ter de sellti:t?-se, sin6 f{sicamen't al11 berat, anb els se us ,

00 amb la dona i ele filla 1UC eren a l'a1tra banda.

I no. Continllava a quf , presonerforo aban s , oom al p:cincipi,cOr>J

guan no sabia res d'ell, coro quan ni sabia, posat B ignorar, que havia

d "apr end re un segui t de coses aobre e11 na se íx ,

kes no hav í.a ca nv í.a t icon te'f!lpla a mb fHstic 1 'ha bi t ac í.ó lb les de s-

ferres que el rode javen, eLs obje ct es vi ngu t s de foZ'a, el gani vet t el

rellotge i el diari que no havia llegit i que ja no llegaría I!lai, per-
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]'or8! Ere. un ecep í r que s'esc8pava del més prof' 't ~d'~ "a
anima. l"ora, "trobarese fora ! Pe ro a ra q uedava demos t rat que era ben

e

inútil pensar i intro8peccionar-se. 1i calia renunciar 8 tots ls cas-
talls que s'ha'lia f'e t par e xp Lá car-cae l'exist€mcia d'aq.aella hab í tac í é

Continuava eaeent tan materiaycom d'antuvi l'havia c reguda i,pe!.'narrt ,

é' \tan mancada de sentit com va compreadre nom s s assabenta, a través
I

\d'una savera axperienci~, que existia.,

sortir i entrar de leq caobres del seu ésser ! ••. ~enia ganes de
ss riure's d 'e11 mateix, per hav~r est;at~an Lngenu , Que no ho veia que

era el seu cos, el seu cos de cada dia, de carn i sssos i m.úsculs i
teixits, el seu cosvell que havia entrat en un indret tan sblid, tan
palpable, com. quaJ.s~vol altre objecte Material 'l Qu~ cercava,doncs ?

Era el naufrag que en la se-va deoperació s'agafa al primer que
. '

traba, i fine aleshores hav i a ana t trobant no l.tes coses, potser
en tro~aria d'aitree, era fins~ to~ probable que les trob(s, perb ni
lea rassadas ni les que havieu de venir no li servirien de res.

"Encara una manera d'enganyar-se; d'il.lusmonar-se"., va ~enir

se'n podia convéncer des d'ara i s'estalviaria desil.lusioUs.
Que havia de fer.doncs ? Ara.si ºagués es~at factible, fins 11

~hauria agradat de renunciar a les seves facu1tats d'an~l lenfant, pe-
ro a í.xono podia é aae r , =Po naer e i ó ormí.a una mica •••", es va dir. A-
rá ; COI!1 podia dor~ir exa6~erat com estava sota la calma aparent, i

par aixh m's terrible, qu~ s'havia apoderat d'ell en comprendre que ha
via fet falsa ruta ~

.
".Perb una ho'ra o al+ra ID' adormiré i quan GI.!l de sperti •••" En des-

pertar-se podrien haver paeaaf mo Lt es coses. Les ma ve í xc s que ja ha-
vien pas sat fine aleshores, pero a l.J1nrevés.1 1 'inrevés volia di!'
trobar9se de nou fora de l'estan98 ovalada.

l'honradesa de dir-se. Perque allí no hi havia pas entrat adoTmit, si-
n6 despe t, i ben despert. N'havia de sortir, si és que en sortia, i-
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jans s'havia va1cut per entrar-hi ?

"Ivolta que volta !", s'irrita. "8i :res oe tot aixo no "té en-

tit, per que li'n vuJ.I donar un ?" Pero ell era un horne normal, cor-
rent, un de van t s nones que van pel cc r-rer 1 ben just sl es diferencie
pels trets de la cara, i perqu~ era aquesta mena d'home, no podia d~s-

b cansar. Continuaria fent e sro rcos per c omprendre les cases, a despit
r1e la eova valuntat que 11 de manava de ca:t2.ar,de lli.urar-se el I!l1s~e-
ri sen se inten ter (te pno runda tzar~lo.

Afora, durant tota l'estana debíen haver anat parlant, namés
ell s'interes2Bva m~s pela seue p~opis problemas que pels llurs. Yerb
ara que havia arribat oc nou a una via marta i~abIDls d'emp~endre la
que vinaria, de spr é s de r-e t r-ocedá r, es concedía maLgz-ati t ot un descans
0,a1 més no, es lJoIDL'11naV8e prendre-se"l, les veus de Ls ae u s uo rnar en

-a rer-se perfectarnent oibles, la d'en ~auJ!lepr~me~, perqu~ seMpre era
~n..~"'~~r"'"

qui pa rLav a més fprt i ara, merrt re les duss don~ixaI' el ta c om
en presencia ct'un difunt, el~ feia co~ qui ho ignora, i aixo era S8,

csr ~s d "horaes sabs' i noz-naLe alIuny ar el misteri 1 la inqhietud, so-
breposar-se a la desgr~cma.

Pe r a e1.l, despr6s de ·~i?n.taest ona , o després del que 1i asmbLava
, ,tanta estona d havar romas allunya~. els primers mots foren una sor-

pz-e sa :

~ur~ar-se de que ?

No veí.euque per conenca r se "n burlarían '! - de í a el xa cot ,

- 1 per que se n'han de burlar? - contestava la dona -. ~lls estan
acostumats a tot •••

t - S1, sempre que sigui une cosa raonable.
- No poden negar-ho si jo die que ho he v~st.

,- 1 que ha v1st, ben mirat ? Si precisament el nostre probleMa ~s ~ue
vost~ no ha vist res !
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!lEendit !", aprova au'tomst í.cament ell. no hav í a . igte~~f uTa '1t~b,
era el que he 1."e18.tot tan conpl í cat , ::;1sabessin que era allí, s1
l'hagnesc in~ist ent rar=b í , aeapre ela ~uC'(1ariael :ecur e d"enderrocar
la parot ••• d8S de fora, és clar !

~erb : es deixaria enderrücar 'l
..In8tantaniament, tot i que .La idea no fa verge del tot , va com-

..pendre que posava el dlbten una altra plaga. Pero no va valer t.neí.st í r,
"No, ja en tinc prou ", va dir-se. Sabia molt bé , pero, que ara ('ue la
cosa s'havla fet perceptible, no pcd rí.a renunciar a pastar-la al seu
guot Al'xi J.."t'ot s'obst;J..·n~~Esco'~eI!l!". va ~anar-se.¡;j. _ , .J <:1. _v ....

1a cunyada deia :
- ~€rb alguna cosa o 81~ra den haver vist •••

lJefinitivament, s'havia passat a l'al"tre camp
- No ha nego pase En el que insiBteixo é~ en aixo no d'aquesta ma-

ne ra ,

~ren a~seguts o romrinien dempeus ? ~ra dificil de precisar i, a
més, quina import~ncia tenia ?

'!.'umateí,xha o vist les seves aabatea i els ní t jon e que s'ha trat •••
tiahavien exaninat ! Devia havar estat molt capficat, més del quo

es pensava, perqub no havia sentit res de res. De to~a manera~ es com-
fassa que no se 11 hav ta acudit que Ceix8. aqu est s indicis materials
del S6'1 pas per la casa. Jlia la seva do.ia , de .P~ mer, pe rq ue a la
aiIca no va mostrar-los-hi. Es cIar que ella ja els d~via veure en
entrar al dormi tori •••
- D'acord, d'acord ! Perb aixb n6 vol dir res.
- Jo en tinc ben bé prou - Teplic~ l' Aur~lia.

~Curiosa re(f1ca, tanma t eáx , se 11 va acud í r, Era com si cedí e la
seva prerrogativa indincutibl~ d'haver-lo viste Com si ella, cornels
alt~es, jutg~s ~amb~ 6nic8ment pelR indici~ aquella ••• "EstaL tan
amoinats con jo", va dir-se, inclinant la teata. Aixi i tot, no se'n
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tima era ell, no e i e al +r ea, Al capdavall, seria el trasbals d 'unes
hores, d'uns diese Després ••• sit després la vida reprenctria,
i la Montse es caearien. Mentre que ell ••. Si no 3e'ls acudia d'ender-
rocar la casa •••

Altra veg2da havia saltat la paraul.a"t
Anava a endinsar s'hi quan van tru~ar al cancell. No amb el

porta, aquest cap, sin6 amb la ma ,

Per la pregun~a de la uasilda, va co~prendre fins a (uin extrem
s "hav í e n ata ba La t •.

Qui deu ser '/ - va d í.r,
S'havien oblidat que només una persona tenia el costum de trucar

d ' aque lla mane.ra ,
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~ra l'Aurelia, és cla~.
- Hola, bona nit - va aire

No devia pas observar res d'anorroal en l'expressi6 del aeu ge rrsa,
, '~que 1 havia oberta, perque saludH amb naturalitat, indiferentment.

Un mo~ent despr6s, pero, i ara ja devia haver mirat cap al menja-
dar, on hi havia les dues dones, féu :
- Que mireu ? Passa alguna CODa ?

Fou en "Jaume qui contest~t brutal:
- E¡ pare ha desaparegut.

Silencie 1 uns mots inereduls
- Ha desaparegut ?

E1D altres devien assentir amb el cap, pero un instant després
tots perlaven alhora. Semblaven excitats d'una manera estranya que a

Iell va semblar-li poc natural. "Pero que es natural, en aquest assump-
te ?", es va preguntar.

La mare aviat va tenir la veu trencada i €lloplcrs devien inun-
,dar-li els u¡ls, car en JauIDE exclama amb impaciencia :

- No s'ho prengui aixi, dona ! •••

Pero l'Au reLí.apet í,ta ja li f'€liaeor, perque de vegades era d 'una
sensibilitat malaltisa. ~lorava com si 1i haguessin dit que s'havia
mort ·'1 que no ha ~s t cOP.!si fas mort ?".es va dir eLl , "~i no traben
la manera d'ai1iberar-me •.. 'u

1 per a aconseguir aixb els calia enderrocar la paret. No podia
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1 mentre mare i filIa rivalitzaven i en Jaume ~s molestava i la
Casilda intentava de posar una mica d'ordre en l'escena, ell se sub-
mergí un cop més en les seves desesperades cogitacions. ~ot i que no
s'ho volia confessar, i malg:rat les derrotes sofertes fina a1eshores,
encaré? confiava trabar la soLucí.é , Ni que fos d 'una manera ideal. Ara,
gairebé se n'acontentava. M~s que res, ara volia una satisfacci6.

(

Calia imaeinar,doncs que, d'una manera o altra, no sabia quina,
..

pero d"alguna manera. de scobrien la seva pr esencia en aquella cambra
,

.. 'i emprenien l'enderrocament de la pa:ret. Hi havia, pero, una primera

tan aferrissadament resistia per dina ? Deix~r-8e enderrocar seria una
on derrota per al mur i ell, després de totes les provatures realitzades,

no veia prou bé com 1a paret tmlerarit::aquella dee r'e ta, 1:'erqueera com
un ésaer viu, tot i les seves apa ranoes de ma1;eria irierta.

Coroun ésaer viu, per tant, devia tenir la seva vOluntat, i era
.. ,precisament aquesta voluntat allo que a oposava als seus eai'o r-coa,

S'oposaria també als esrez-cos con jugata dels de fora ? j."III'llIidBIIII'lDhlllelil;iII_íIllllMa

- L'instint li deia que ga í.r-ebé podia donar=ho per segur. 1, si no
:Jj s'hi opoaava , senyal que pez aque Lza banda tenia alguna debilmtat.
I El seu ta16 d'Aquiles, com si diguéssi~.

~i, pen$ant-hi bé. gairebé era forg6s que el tingu~s. perqu~ no
hi ha ni ésser ni cosa sense el seu punt flac. 1 aquest, si no era a
l'interior. calia que fos a l'exterfuor. ~odia dones imaginar-se el

foradant, 11evant ra6 rera ma.6 fins que el descobrien. 1 la
~ .paret hauria de cedir, ni que fos amb repugnanc1a, a contracor. Henun-

ciaria a la aova naturalesa per disgreg~r-se en tot de aenuts fragment
que en Jaume i el s altres anirien aaunt ogant a Ll.uz-costat, o que pot-

.I Slrrdeixarienesca~pats per t erra , en llur i~paciEmcia. pe r acabar oom
m~s de presaa millar.
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I al capdavall de t ot, quan ja hi hagués un foratB' ~a I ~

passar, ell seria lliure, lliure de bell nou ,
Pero si la ~mbra era seva, si era creada, co~ gairebé es veia

ob1igat a pensar, precisament per el1, no era p~~sible que es deixés
d .enderrocar per unes mane C) ue no fossin les seve s.t:ls altres, si era

així, s'obstinarien en va i, en veure que llurs esfargos eren inefi-
dagos,potser fine i to~ acabarien per cridar un professianal, un vale-
ta. Be li resistiria, taabé ,

Imagina la ca.ra de 1 "nome, un obrer desconegut , en "trabar-se per
1 prinera vagada 8 la seva vida 8mb un mur que na valia cedir a cap de

9Iq les seves eines, que es resis"tia a la seva ci~ncia. ~s grataria la

'lJ seMa •••

bitaci6, sinb anb les seves mans ? Amb les seves mans indtils ?

No, aquest camí no tenia sortida. havia quedat tallat allí mateix,
a l'inici. Calia pensar que d'una manera o altra assalien llurs fins

C!Ej closca amb un gest ent·re perplex i exaepe aat , men t re al seu vol t tota
'.I el mirarien interroga tius, anb una peti ta esp er'anca que anava fenr--ae

oa fonedissa a mesura que les hores passaven i l'home no se sortia amb la

Les implicacions d'aizb eren senzillament desconcertants, perqu

I el1, ment~e8tant, que faria ? Podria ajudar-los d'alguna manera,
• rq d-es d "8:11í dintre ? No amb pa r-au Le s, arnbmota d "encorat jamen t, aixo no,
[O a perqu~ liexperi~ncia era feta que cap SO no "travessava l' mbit de l'ha-

f

i que, al mateix temps. la parett com 1i semblava natural, resistia
victoriosa 't

,Aixo era el que probablement' succeiria. ~erque la paret es de~xa-
ría ende rroe ar en la n eaura que participava de la naturalesa de lea
parets corrents que s-o ien bastir les cases, pero es resistirta en aque-
lla aLt ra mesura que formava part d 'un ordre distint, 1 'ordre precís
de la cambra on ell era tancat.

passaria el segUent : que a mesura que anessin traicnt m80ns, desco-
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dormit') ri si treballaven des del enja or 1.110 que no de cobza ra e t

seria la cambra ,

~er a ells, per a1s fa íliars par a ale~a, no podia haver-
cap cambra all!, només ~nva e separa a abi~acions. El ~ e
reducte aquell, dones, romandrie in oca~5 o 1 od~:en descobr"r.
Dar la veritat era aguesta ~ la ca ra exi5~:a ~S be
dit : a l'in~erior dels ~aone. ~ra ro a 1 J e lO que e e a

un cop desfeta la paret, con ..inu~s exí.s n ca re" la quaL al

hoz-ea j a no seria una, sin6 mol es, una r ca a ele que xozca
,l'enva ordinari.
l'ero com podria el1 continuar preaonez- a l'i se ":"o!.",.

que serien separats Oc t!s divid::'..r":"a":"g..,la1 ierrt e_ se co Il e
un indret, els bragas en un ~.l re, el ca"}en ere ?

truir la pare~, el de~tru":"rien~
Heus aqu! une~ conseqüencieq

,
a e

en encarar-se a~b la possibi_i~at
cament que seria 'dut a terl!lea ex n v

Gom no fas •••
~í, encara existia una al~ra o s e :r

p1icarien, cert, i ..
a .,

exi eterrt, a1eshores per fore; -;

altres que es formarien. :p Q r

ra i suficient seri a cada acuna d . 1

o't e

• 11 o

io

Podia. imagin ar- se deu o vint
cambres, cadascun d'e116 a b el
cions, 11uitant per so~tir ? r llui

1.. Il!'

d'ells aob e11 mnteix, sen s b r 1 11 '.:. ..!J..

i

seus iguals a l'int rior d 1 n n i

cia es repartiria entro un ~ lt ~ i

1
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..
Era m~s facil de creure que no, que re.ftariaent er, f:ísicament 1

espiritualment enter, en oadasoun deIs maons. ~in6 que aquest restar
sencer en cadasoun d'ells no excloIa tamb' una certa desinteeraci6.
d'un altre ordre, ~s clar,pero encara més perillosa, potser, i de to-

rl

[

..tes maneres for9a més esfere!dora. ~erqu~ allo que tindria lloc se-
ria un resultat netamentesquizofrenic.

,.' L'enderrocamant de la paret significava dones la follia, una
follia de la qual no seria conscient. puix que per a un boig ~s racio-
nal estar boí.g, pero que existiria maLgrat aíxo en els efectes que 0-

brés sobre el seu cap terríment , \jada part d "e i L mateix, que ensems se-
ria ell tot sencer, es mouria pel seu compte, pensaría pel seu compte,
sense tenir en consideraci6 el capteniment o els pensaments de les
altres parts. tan senceres coroaquella, i al.mateix temps tan fragmen-
tadas pel sol fet de pensar o d'obrar diferentment.

La perspectiva era poc falaguera, es va haver de confessar mentre
o

'l

unes r= de suor li arnaraven el rrorrt, cosa que no tenia res a
amb el fet d'habitar un espai reduit. La ***2 .. temperatura de
dret era cene tan t i agradable '.ni freda ni calent a. exactament adapta-
da a les neoeaeí.t.ate del seu coe , Era la mena de tr¡::mapiraci6amb que
l'~nima tradueix els seus terrora •

ta ,

.Sempre havia tingut por de la follia, una por tan irracional com
la follia na teixa, i ara que s 'encarava amb aque Ll.a possibili tat d 'una
manera netamen t oonao í ent , det arrada , lúcida, fi,ns~ t o t VOluptuosa.

,
perque hi Lns í ertí.a, no sol s el front, sí.nó fine i tot les man s acaba-

8'1

ren per ompli:r-se-li de suor. Intenta de tranquil.li tzar-se : "no es
~

'f) tracta d'una realitat, ~s una mera eepec uLac í.év , es va dir. Pero així
i tot •••

La serenitat la va retrobar per un altre cam!, quan sense com va
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ni oOmfosta se 11 va acudir que la condici6 pz-eo í sa de . iot e ' ~ ~ 'i-

da d'alli era potser la follia que tanta por li feia. ~otser era in-
disnensable veure's multiplicat en un cert nOMbre de ~avids,

,ma6, i cadascun d'ells confiat a ~a seva singularitat, perque la pa-
ret, les parets en aquel' ~as, cedissin d'una vegada. No pel fet ma-
teix d'aquesta

(,

,
multiplicaci6 de caracter fisic, sin6 per aixb
la~eva personali~at, lluitava contra la cambra

a:Ltre :
en multijJlicar amb avan-

.I tltitge.La cambra continua va esserrt la mateí.xa, no existí a una possibi-
:'..

litat esquizofrenica pe~ ella, i per tant les dificuttats que oposaria
a la seva sortida serien exactament les ~ateixes d'ara.'Ell, en canvi,
dísposaria de mé s recursos.

Ara nonés podia lluitar contra la oaI!lbraaMb la seva única perso-
na, amb l'ún:i.cserve1l que li fou concedit. :Pero si arribava a verifi-
car-se aquella fragmentaci6 que en realitat només hb seria en aparenga.
perqu~ cada David seria oapRg de p~nsar per ell sol, de pensar fins al
final i de distinta manera, en,aquesta casJdoncs, mUltiplioava les se-
ves armes d'atac. No, po'tser , perqu~ caáaacun d-aquells .Javids sepa-

¡".b...c e...o ¡tirata fos capac de trobar las?? ...v4 que ara no estavzaaL seu abast,
ans perque entre tots pod:t:1en buscar-le¡ sí.auLt.aní.ament , mentre que de
moment, e11 sol, havia de cercar les unes a continuaci6 de les altres,
cosa que a mIs de fer-li perdre temps 11evava eficacia a1s seus
xas penaamen t a, ja que t.ambé era po eaí.bLe que de la conjunció de dos
d 'elle en sortis ,1'anhelada soluci6, i aquesta cojuno í.é , merrtre pensé e
sol, era problematica i depenia de massa imponderables,quan, en can-
vi, si pensava com cinqu3nta alhora, o només que fos com una dotzena,
podia donar-se amb moLee s més probabili tats.

1

- Apa , no pl.or í s mé s, tot s-ar:reg1ara, ja ho veuras ••• - va sent í r
;f que de í a en cJ aume, i ~ra curiós que hagués de senti raquel Les paeau Le s

..1 quan se li n'havien escapat tantes d1tres. Eerque aquells mots res-
ponien en certa manera a les seves reflexions, venien a é eser corouna
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arribava en el precia instant que comen9ava a entreveure el camí del
retorn._

Calia perseverar.
Va perseverar imaginant aquella aeu o vint o cinquanta Davids,

cadascun ben t.ancat i aillat en el D· ..... aeu ma ó , q~e no seria un
ma6, s~in6 la cambrasencera; aquella deu o vint o cinquanta Davids
lliurata als seus rsspectius pensaments, elaborant solucions_ Mentre
un d 'ells enfocava la paret con una realitat física indiscutible i li-
mitada a ella mateí.za , L" altre li donava una vaLorací.é moral i un ter-
cer hi veia no~és una cOQdici6 de la seve intel.lig~ncia~ Un quart
podia encara pensar en tot allo corr/enuna a,gressi6 de naturalesa espi-

30 ritual, i un cinqu~ en l'aconpliment d'una 11ei inexp~essaaa i alhora.
S'hi perdia, ~s clara Al capdavall, de mOMent encara no havia

tingut 110c aquella multiplicaci6 i continuava pensant nómés amb el,
. ,seu cervell dnic. No pod~ia pensar degudament en tot allo fins que a-

quest cervell no s'hagu~s fragmentat, i per aixb caliB, de priMer,
que es produís la fraGoentaci6 de la caobra.

")lerb", se li va acudir, "i si cada pazrtdel neu cervei L, o
cervell sencer nat d'aquest cervell dnic d'ara, no té consciencia
mltres cerve lls germans, qui ID "asaegur-a que en aquest mome nt no ha
tingut lloc ja la diviaió, la mu'ltí.pLtcací.ó , d~e la caobra?" QAti
1i ascegurava, en efecte. que al cosmat d~aquella on sabia que es ~ro-
bava no n'hi havia unes dotzenes més en les quals també es ~robava,
pero tenint nomé s conac í.bn cia cada vega da d 'una d 'elles, com si les
a1tree no existissin ? Si, qui li ho assegurava ?

Podí.ahaver-se prodruit el fet sense que ell en tdmgués esmerrt~?

o no era ja tenir-ne esment la seva mateixa cBiacitat d'encaTar aques-
ta possibilitat 't No n'era una clara indicaci6 que els seus ~enBaI!lents
hagueenLn dona t aquest tomb .í.nprev í et ? Po taer sí ••• Perqu res no
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invisible tenia un sentit, vo¡ia dir quelcom, tot i que fas inoapa9
'I de oonpr-en dr-e=ho , Ha ocmpr end r í.a mé s t arc , QU8nfn s o r-t'í e ••• Pod í.a ,

dones, haver tineut 1100 aquella segmentaci6.
l:'erben aquest cas ja er~ un esquizofr~nic ! No patlava d'una pos9

sibilitat .més o menys remota; es referia a una cosa real, a un esde-
veninent actual! Pensava amb oinquanta cervells alhora ••• o els que
fossin. Uadasoun d'ells aillat en la sova cambra •••

~s va aturar a reflexionar. var ara se li havia acudit que divaga-
..u va en el bnit. +aví.a dona t com a prermjsa essencial d'aquella multipli-
o caeí.ó de La seva per-s onaLá tat la mul tiplicaci6 preliminar o sí.muLta-
c;r nia de les cambres, pero aquesta mu L tiplicaci6 no podia reali tzar-se

mentre no es destruis la paret, i la paret no "haví a estat destruida.
Més encara no ha seria. No perque la cosa en ella mateixa fos impms-
sible, que aí.xb ho tgncrava , sin6 pe rque abane calia que ei s ieus des-
cobrissin on era, i no ho havi en ret , ni era maaaa .!i-.,' ñ:iwl&ijW* raona-

p bIe d'esperar que ha fessin. Coro se'ls podia acudir Ma1 ?

p Mamás calia sentir-los parlar :
No en dubto, qUB ha vit)gut - feia ara en cJaume - • ..Perodeu haver

ro tornat a so~ir par alguna cosa.
- 1 les saba tille s ?.. .NO deu aa s hav er-se'n ana t anb sabatille s•••

1 sense abric ni pBraiguB •••
- Es estrany, ja ha sé, p!l pero encara z-eault a Más esnrany creure en

aixo que diu voste,&~posar una altra cosa •••
Ni e}l, ni ningd, no va dir qu~ era aquesta nltra cosa. 1 ~s que

era una cosa vaga, que no podien anOID0.nar,qllGno podrien iPlaginar !!lai
deIs neis, encara que visquessin centanys •

..- Yobre papa !
..va dir l'Aurelia petita, que ara ja no plorava pero

encara tenia la veu ente lada.
J:'obre? lotser sí. l'ero no de la nane ra que es pensaven.
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Pos com fas, tot allo demoet rava que no haví.en de . tJl~·9l!I1df;H.'8~

amaga:;all i que est aven ben lluny de deacobr-ar=Lo • .Nohi hauria dones
fragmentació de la cambra , no hi hauria res del que havia Lmag í.nat ,

ni ell podria disposar de cinquanta cervells alhora per servir-as'n
en aquella lluita desesperada que, sense aparentar-ho, menava contra
les parets que l'envoltaven.

Es cIar, pero, que podia fer una altra cosa ••• Si, no tot es~ava
perdut! Si la salvaci6 havia de venir per aquella banda, se la pro-
curaría a despit de la singularitat de l'habi~ac*6. ~erqu~ no era

v - absolutamen t necessari que es convertís en eánquanta habitacions per
lD~~ disposar ell de cinquantri cervells. Aquest era un treball que se~l po-

. -

.,
dia fer tot sol.

L'essencial era la rnultiplicació del seu cervell, no la multipli-
cací.ó de les caabr-ea, 1 era una tasca a la qual podia aplicar-se. 1-r'hi
hauria prou a~b conquistrar aquell es~at esquizofrenic que li aemblava
la cond*ció de la aova vic~oria. I per arribar-hi només li calia con-
tinuar pensant i pensant i pensant ••• no sabia durant quant de temps.
pell."osí que estav a gairebé segur que si-corrtí nuava pensant mol ta esto-
na amb la mateixa intensi tat que cavilava ara (teboí.gs 'hi tornaria;
seria un resul~a1j normal. O potear no ?

,
Ben mirat,que sabia ell no l'esquizofr~nia ? Ben poca cosa. Tots,

els seus coneixements es limitaven a aixb : diviai6 de la personali~at
Paro com podria assolir aques~a divisi6, que per ell equivalia a una
mUltiplicaci6, pensant ,intensament; concentra~t-se en un objece dnic
de reflexi6 ?

No era precisament més possible que el resul~at jos a la inversa
Perqus allo que ·desarrotlj.ariaseria unaAdea fixa, la qual amb el temp
m~s tar% més d'hora, el convertiria en un paranoic, un horne per al
qual tot comen ca i tot acaba en ell aateí.x, el centre de l'únivers,
par ésser clars. 1 aixo si que celia evitsr-ho. Perque si aixo arriba-,
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mateix temps ell no en sabria res, absolutament r~s.
"No que no sigui un consol". es va dir. Car si aconseguia d'inla-

tuar-se sobre la seva personalitat, la cambra practicament deixaria
d'exi$tir par a ell ••~ ~erb continuaria existint més en1'~ d'ell, i

asI era aixb darrer que calia destruir, aqueet a existencia inde~enEient,
física.

Un cop m~s, es va espentar. Ha~ia corregut un perill iromens, pen-
s8nt com pensava. ~otser fine i tot més que un perill. ~erque. qui
1i garantitzava que a hores d'ara no era vícti~a ~a d'un principi de
paranosi ? No ho referia tot a la seva persona ~

"Ha", es,va dir. "L:.he refere ixo noné s en la meaura que ~s indis-
pensable. ~et i fet, s~c jo i només jo qui esta ~anc8t en aquenta cam-

lo obra .Es natural que 11niti p er so rtir-ne. Aizo ' sol, aquesta llui t.a

SJ rl perseverant, prava la meva san í t atv ,

o f' ( La provava veramen t '1 }f'estave,ben segur? No tenen els na.LaLt.e
\unlt tot un segnit d'arg6cies per convencer-se que no ha es~an ? No dispo-

~'Gq saria tamb~ un paranoic deIs recursos suficients i de prou habilitats
n p.~ per obligar-se a creure en la seva salut mentel ? Els equivocats sem-
,L ..... e pre eren el s al tres •••'

~ ,
"Pero si aíxb ja passa en la vida diaria entre persones que ano-,..

menem normals t" Era cert. Totbom s'arrapava a les seves idees, creen-
ces 'i opin....ions, acthue a les mée intransigen"ts o absurdes, amb l'aire

..de qui s'hi juga la vida. T'othom est ava segur de la aevr- raó. Volia
,

1'1. dir : de tenir ra6. Aleshores ? No hi havia un paranoic en cada home ?
,Per que, dones, ~,uell temor? Fins i tot en,el cas que no 'os

normal aquella preocupaci6 exclusiva per e11 máteix, entrava encara
dins el corrent d'una normalitat reconeguda al m6n de fora. No s'havia
de preocupar. No podia passar-li res en aquest sentit. jncara sabia
fer distincions i, si molt convenia, tenir en compte els altres.
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faI!l:í1iai a preocupar-se arnb el1s o, si més no, a i!!lagina~'-Be amb
ta aproximaci6 la naturalesa i la quelitat de lJur preocupaci6.

Deixeu-vos de teories - deia en daume, una mica ~mfatio -. Far qu
desplegar tanta imaginaci6 ?

- Fero bé cal que pensan unn cosa o altra. Es normal que ens preoc~-
de buscar una exp1icaci6 ••• - replica la vasilde.

Era ouri6s, tanmateix. També el16 havien arr1bat a parlar del
que era normal i del ~e era anormal, ·ni que nomás fos per implicaci6.
Es c)ar que el más f~cil era que la 0asilda haguée emprat aquell mot
a l'atzar.

,
- Pero no exp1icacions ximples com aquesta - protesth en Jaume,gai-

aca1orat.
- 1 per que ha de oer ximple ?- va molestar-se l'Aure1ia pet í ta , ara

sense rastre de llggrimes en la veu -. No és més ximple' quedar-se aquí
sense pensaB res, com tu ?
- Pe1 que més vulgueu, no liS discutiu ! - els preg~ la maree

"Devien tenir e1s nervis a flor de pelle Vaus COI!lse'n foia car-
rec i els comprenie i se'n preocupava ? Es que havia conservat tota la
seva 1ucidesa. 11 semblava veure'ls alli al I!lenjador,la mare probable-
ment asseguda, i poteer també la uasilda,l'Aurelia petita al costat
de la f1nestra aanoada per mor de la pluja i en cJaume passejant-se a-
munt i aval1. ~erqu~ ~s pass~java, sentia el rerrec deIs seus peus que
s'atansaven 1 s'a11unyaven. No podia estarese quiet, i el1 ho compre-
nia. ~er~u~, quin seria el seu estat d'e~perit si uh de1s seus fills
desapareixia corohavia desaparegut e11 ?

"Pr-obab'leme nt encara ho sentiria més !!", va di:r-se, una mica 15rist
ara. "Pez-que jo els estijno né s del que m'estimen, encara que de vegade
no ho smmb1i ". E1s pares aeapre es timen más eLs fi1ls. S ?hi arrapen a
mesura que ele any s paeeen 1 Lrur vida s'atansa al final; els fills en



-67- u
Universitat Autónoma de Barcelonacanvi se n'allunyen. pez-qué ella eno ara han de bastir .li~ I 1a¿fu,

i .aí.xoele absorbeix t01;B l'energia i tot l'arJor.nTIsmentable". re!"'le-
xícna• .Lamentable pero absolutament natural. No se'n queí.xava , doncs;
o mirava de no queixar-se1n.
- Continua plovent ••. - va dir tot d'una la 0asilda.

l:'erquetots s'hav1en quedat silenciosos desp:fés del prec de la
mare, i aquell silenci els devia pesar.

- Si, plou - cont&s~~ en Jauee, indiferent, sense aturar-se en el seu
i venir.

r

Perb ell llaigua no la sentia. Era mAs que comprensible. Les fi-
nestres eren closes, i entre elles i ell encara hi havia la paret. lle
tota manera, 11 haur-í.aagrada t de sentir-la. Sense confessar-s "ho cons-
c1entment,' ara enyorava aquelJ.instant proper o llunya t era difiCil
de dir, quan entre el taxi 1 la porta del Carrer va travessar el petit
fragment de vmrera que eeparava el vehicle de 'la casa. Un taxi que po-

..dia:... haver-se eatalviat ben bé, perque quan el va trobar ja anava
gairebé xop.

Va allargar l'orella, desitj6s dones de copsar la remor de la
pluja, pero en el suposat que la cosa hagués estat possible, -pe ,..

el fresnaigs deIs peue d'en Jaume l'e~rivava. ~ins i tot va sen~ir-
se'n una mica i+at~ Tot seguit, perb, mira de rectificar. El xicot te-

dret d'estar nervi6S.
"1 jo, no '1", ea-va dir. Pe rb , 'cosa singular. ara no ho esteva

gens. Ho va descobrir amb una EJorpresa :j.mmensa."El que eID perjudica
més que res, és pensar na asav , se li va acudir. Ara : con podia es"tar-
se'n '1 En aquest mornent no pensava, ~s cert, és a di~, pensava, pero
no en 't ot all0. Nomé s que aquesta era una s í np Le pausa. No podria es-
ta~-se'n de cap de les maneres, de tornar a les seves cogitacions. Era
más que raonable. Tothom hauria fet el mateiz, al seu lloc.

Da., é L-e tota manera, si ..a 1 hora de sopar no s aqu~ ••• _ va
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üi a l'hora de sopar no era allí,que farien ? Aixo no va expli-

.t o
car-ho, ni els altres no ha van preguntar. Tots ha devisn entendre •
Ell mateí.xha enrerrí a , En donarien parte "Sera cur-í.éa n , no va poder
evitar de refl exionar, "aast.e tir a ague sta escena 1'. }<;scLar que no hi
assistiria, parque els caldría traslladar-se a la comissaria.

Se'n riurien, els policies ? Fas com fas acudirien a investigar,
a donar un cap d'ull, i ells eLs mostrarien l'abric, el par argua , els
mitjons i les aabates gue s'havia tret. Perqu~ estava segur que no
havien tocat res de "totallo. Allo hevia cteconstituir la prava. ~ero
la prava de que? lJemostraria,simplement, que s'havia canviat. 1 res
m~s. Ni la policia no el podria re~robar.

"Estic perdut,· ben peraut !", va dir-se ama rgament , 1 tota la ve-
lla inquietud se li precipita de nou damunt. ~e~ qu~ s'havia entretin-
gut anb aque 11es falbrnies de l'esqui zofrení.a1 la 'peranoe í, ? A que
treien cap?

"Perdu't, ben perdut 1"".' es va repetir. "Ningú no pot fer res per
mi, ni jo ma te í xv , 1'0vul el tancava en la seva Lmmacu l.ada perr'ecct é ,

Torna a contemplar-lo, resseguint les pare~s aI!lbl'esguard , rancunio-
.1 sament.
íl .!jenmirat, mai no haia odiat res amb la intensitat que

aquella cambra •.t:rapitjor que tot. D'una I!lalalt1ahi ha la possibil1-
tat de sortir-ne~ El~ presos, darrera les reixes, saben que el ~emps
compta 1 juga a favor d'ells, ben descaradamente ~erb aixo era dife-
rent. Aixb era per sempre.

~er sempre, per sempre ! Com una cadena perp~~ua, nonés que sen-
se l'esperan98 d'una gracia. La paret era que Lcom d'inhtH!l~.que no es
preocupava de la s ,va insignific~ncia d'horne. U se'n preocupava ?

"Potsar sí. "Perque si no se'n pr-eooupé s", se 11 va acudi r, "tarnpocno
em retindria. Des del mone nt que s 'obstina a tenir-I!lepres oner, aenya L
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maons i ciment ? Era inco~prensible. O veramcnt hi havia en ella
com de viu, i era aixb, aquest fragment, aQuest principi, el que fos,
que s;interessava pe r e11 fins a l'ext;rem de retenir-10 ?

\.t:naquest cas devia tenir un proposi t. lluin podia ~seer 1
"La cam.bra vol. la meva mort", es va dir infanti1ment. :Pero e:ü

havia fet ree a aquella habftac í ó , no podia haver-li .i'e t res si ignrn-
rava la seva existhncia abane de penetrar-hi.

"QU~ té contra neu 't v , es pregun ta , tr!" pe r que contra meu preci-
sament i no contra aLgú altre ?". f:ra la vella qÜ",eoti6 de per qu~
la desgr~cia ene preiereiE ale altres; a nosaltres, precisamant a
nosattres que, a més de no mcreíxer-la - per Clue havíem de f'lereixer-

31.r la C? - sorona saa ilisignificants, una got a d "a í gua en la immenei ~:?t del
mar, per atreure la seva atenci6 •••

Ual, pero, que algú sigui l'escollit. 1 era ell, David, e11 i
gú más aquesta vegada. :::-;obreaixo. !nútil donar-hi voltes. Un fet, i
posar-hí un punto .Ningú no et tram.ra d'aquí • .l::'erb,i el motiu ? AlXO
ja era una altra cosa. ~empre existeix un motiu i és m~s o menys f~ci1
de presumir-lo. Ara, perb.G.

~l fet era insblít i aix~ sol ja indicava que tamb~ ho havia d'~s-
ser el motiu i el proposit. fot d'una. es va sentir com s'imaginava
que podicn sentir-se els petits insectes preso¿ers d'una planta devora-
dora , rMaawi·'''lm en La trampa de la qua L havien caigut per ingenui tat
o par avideaa. No tenien consciencia que serien objecte de digesti6,
només se sabíen tancats. U poteer ni aixo. E~ot cas, devien sentir la
privaci6 de la 11ibertat con el que era v com una manca. :Pero i deapr é s ,
quan la planta comen9ava a xucla~los,que sentien ?

tf }'all)rnies! Fa1orn1es !". va braridar la tes +a , r.¡i e ·11 era un
insecte ni 1 a ~ camb ra era una pLant a , O, si Pl~s no, encara no ha-



-7o~
via comen9at a digerir-lo. A menys que la dígestió
dre••• ~ergue, i si el digeria Men~alment ?

Universitat Autónoma de Barcelona

f Bib' eca d'Humanitats
08 un a1.1.;reor-

00

,
elUom l'insecte va desfent-se a poc a poc en els sucs ~trics de

la planta, es dissoli8 el seu cer.ell en ela ele~ents digest1us de la
cambra , Pirro si era aí.xf , el p rccé s era d'una Le ntxt ud extremada. Tan

extremada que estava per dir que encara no s'havia iniciat.
Raonava bé, en el fons millor que mai, ele seus sentits continua-

1Jp

ven tan desperts con de costua, era capao -ee'''ne de seguir la conver
sa trencadá deIs seus, de ~ercebre totes les remors properes i que la
simple axistancia fisica de la paret, d 'una paret , 1ndeterr!linadament,
no podia tallar. Oue volía más ?

Integre,doncs, mentalment i fisicament. O era potser que no
respost a l'esperan9a carnissera de la cambra ? En aquest cas,qu~
euoceí r-La ? L'expulsariaa la llarga, COI!! S 'expulsen tots ele coseos

oindigeriblee ? Va semblar-li que no hi havia cap altra res~ta.
Es tractava,doncs, dnicBTIent d'cs~eTar, d'ari~ar-se de paci~ncia.

~ .
La cambra es cansari a d 'tL,'1 hoste tan obstinat a perseverar en la seva
integritat d'ésser ví.u, "'Si é s aaz ov , es va dir, "la derrot aré , A fe
que la derrotaré t" I va mirar-se les parets COJTi si les desafiés.

I les parets eren indiferents. Sense ho stilitat, perqye, S*i ho
semblava, aquesta era una impressi6 !!leramentsubjectiva. Una paret
no pot énsar ho stil o amical. 1';shostil si en s barra el pas i aaf.caL
si ens protege Lx , Pero no perqye ha sigui. sin6 perque serveí.xo con-
traria les Dostres necessi tats t que ignora. IndiferEm cia t doncs t i
prou. 1 po teer ni a íz b , ben narat , 'ar la indiferencia encar8 6s a1-
guna cosa, o si més no el residu d#alguna cosa.

La paret, com totes les' parets, era que~co!!ld'inert, més enll~ de
tot sentiment i, pe r a í xb na teí.x, adhllc de tota manca de sentLment ,

Una paret, tot ben considerat, un objecte quaLaevoL, no é res. Ara
ho va veure. Hes. COI!l si no existís. I el ser que tenia ocasionallent,
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que si era així ••• l'objecte el creava l'hoMe, Ara = si el creava,
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el1, sens~ aquesta dits. sense aquests ulls, no hi havia paret ni hi
havia objectes de cap mena •••

"Es enorme PI, va exclamar Ln terí.o r-nent , ga í rebé enl1.uernat. Per-

no podia també anu1.1ar-lo a voluntat q uan 1i convitlgu~s ? Que s "h í.

oposava ?
\:lairenédcixa de respirar. :Par a elJ., all0 era.simplemen1; sen-,

sao í.onaL, Mai no SA 1i ha ví a acudí t , .•

}jlurtiu,va arribar-li _ el soro11 d 'nna clan que fureave el pany
t , amb 1 "oz-eLl a di 817reta,~va senti!' que les qua t re persones que ecen
al menjador es movien f}specta¡;ivamant.

rol



-72- u B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

lqo
.J<.:raen Jorai.

)f.l No aerrtí.ucom plou ? - va dir -. Quin xafec, ~ noi

I

1 tot seguit, &ense donar-los temps de replicar:
Pero que hi fas, tu, aquí ? Que també tenies por de remullar-te ?

Aixo devia anar aare9at a en Jaume, el qual sempre era el darrer
d'arribar a casa, per culpa del festri~.

Va sentir un cap sec precedit per una remar breu. ~n Jordi devia
haver deixat el paraigua de la manera despreocupada que ha deixava sem-
pre tot, i el paraigua havia caigut a teTra.

- Pmrta'l al bany - no es va poder estar de diT. la mare, tot i les ~e-
ves preocupacions. ]J'ordre no hav í a d'ésser alterat en cap ct rcumat an-.
cia.
- 1 v í ne , que hem de parlar - f'é u en JaUI!le.

Un silencie
- Us veig molt solemnes ••• - digué el xicot, pero es va aLl.uny ar cap

al fans del pis.
,~ll no comprenia per que no 1i ha havien d1t de.seguida. ~emblava

que prenien procauo í ons , ara •••
l\1cntreel x í cot, rest~ abaerrt no es v~entir ni un mote En tornar,

...
.61 mateix irDiiz Jora! va dir,...

- QU~ éEJ, a íxb , una reuni6 de familia o que ?
,

- Ho éEJ - contesta en ~aume.
- Que ha passat ? - la tonalitat de la saya veu, a la fi, havia can-
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- No sabero on 's el pare. Ha desaparecut •••
Un altre silenci~ pIe de perplexi~at pel que ell endevin~.

1 aleshores ~ecomen9aren les explieacions.
"Fam-hi una c í gaz-retav, es va dir eLr , altre cap fastigtiejat. Es

va treure el paquet, l'ascoll! a l'a~zar i va encendre el
oblidsil1-sede considerar que ja nomé s li'n reetaven tres • .AD.b

r'I

acabant. Un mome nt, d 'una mane ra fugissera, se 1i acudf que la dura-
ció de 1a seva vida podia ana r lligada afa duracá ó deLs 11.umins, pero
com que aixb no tenia cap sentit i altrament era una idea desagrada-
bIe, ho deixa c6rrer.

M~s interessant era de concentrar-se en aquell altre descobriment
que aCElbava·de r'er quan van abrir la porta. Ben mí rat , aquesta canbra
era un indret excel.lent par e fer descobriments. ~n tata la
d 'aninal penaan t , no es pcgué estar de tornar a reflexionar, no se li
havien acudit ~antes coses. ue potser l'habi~aci6 tenta quelcom d'es-
timulant ?

No, va suposar, l'estimulant no devia'sser l'habitació mateixa,
sinó més b' la condici6 a que l'havia reduit i que li llevava tata
posnibilitat menys aquesta, la de pensar. Se n'aprofitari~,doncs.
Ler una vwgada que tenia lleura de fer-ha •••

Que opines, tu ? - va arribar-li de~ de fora la veu d'en Jau~e.
~ll la va sentir com una interrogaci6 que 1i era feta ctirectarnent

)

tot i·que sabia que no erraix1., car el xicot 8 "ac recav a al seu germa ,
hConcentre-nos«, es va dir. "Cadascu, els seus problemes". ~t

d'ells, ecbrma r on podia haver-se ficat, qub 8e'n ped La have::rfe1;;
el tl'ell, seguir ·les investigacions empreses i quet eventualmentt po-
dien donar-li la victbria sobre la cambra.

La m~s urgent, ara, era aques"ta : la na"turalesa dels objectes.
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nanca ts de tata posnLb lLí.tat oe deterní.nacfó , púra mat" ~ c1' fit itats

l'ho~e es 1imitava a usar-los q.an ele ne~essi~ava i a apartar-los
ja li eren innecessaris. Comp1ien dones nornés funcions ct ·utilitat.
a1tra banda, llur existencia no deixava d'és8e~deal. ja. que i'ho~e
podia anu1.lar-los mitjancant la seva torca de vo¡untat.

~s a dir: té verament el creador el poder de destruir l'obra
creada? J:Topodia é sser que 1'acte de ... voluntat que llur creao í.é

exigia fos un acte final que instal.lava l'obra, l'objecte, per sem-
pre ? Era molt possible que el procés tingués unicament una direcci6.
Aleshores, era irre~ersible. Perb l'dnica coáa irreversibl~ era el
temps.

~Ara b~. la c~ci6.de i'objecte tenbé tenia 110c en. el temps. ~erb
filant prim a í.xb nonée volia dir que l'objecte no podia ésser destruit
de la mate í xa nan era oom fou creat, no que la de st r-uccí.ó fas impessi-

. b Le , r<!és avia t tot el cont rará , Pe r fer-se'n oar-rec , nomé s li oalia
pensar en la saya mozt , (..lUe se'n f'a rc.aaleshores, quan ell ja no hi

,
fas, dels objectes ? D'on prendrien llur ex1st~noiB ? DeIs Eltres ?

1::):{, per'R el G altres no eren elle 1'10 s 'hi in-r;eressarien ce la nat eí.xa
manera; par alguns, ni s'hi in~eres~arien de cap manera. Aquests,
dones, deixarien d "ex.i st Ir, Aixo indicava que podien ésser des:truits,
anul.lats •••

La mort, ~s clar, era un cas extrem que es posava amb 1'6nica
finalitat de veure-hi m6s clar. ~erque no calia morir. En vida mateix,,

tenia el poder de fer allb que vulgu~s amb el m6n material que s'havia
creat. ~l secret consistia, li sembl~,a destrui~ les qUBli~ats deIs
objectes, els qU8~S senS1el18S no eren res. 1 precisament aixO era el
que esteva fent ara, nornés per habar descober't que la cosa, més que
possible, era necessar1 a i fatal en el pLa objectiu..,

. . .Perque els objectes, s'havia dit, no en tenen• de qU81i~ats.,

"Els les dono jo. 1 els les puo prendre. Una cosa no ~s bonica ni 11et
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nera. Pero ve un moment que puo refusar-m'hi, i aleshores deixa ct'es-
ser all~ que era. La qualitat ~s necessaria a l'objecte i sense ella, ,
aqueet no pot existir. No t~ sentit dir simplernent : una cadira. M~s
si som capagos de dir-ho ~s parque, dintre nostre, donem per suposades

. '
aquelles quaLdtate imagina:r·ies.Si pogue saí.nevitar de donar-les-hi •••"1

Aquest era el oor del prbblema, ho va sentir tot seguit
ra con ev í t ar el nostre propi treball intel.l'igent sobre eLs object es,
Li calia confassar-se que la cosa no ere pl.anera , Lde aLmen't, perc), el
problema estava solucionat. Ja havia decidit, que ele objeotes no exis-
tieno 1a conaeqüenc í,alogica haur ra d "haver estat la Lmmedí.a'tarespos-
ta de la cambra :la seva desaparici6.

~erb la cambra, com sernpre, continuava alli. present, amb
murs que l'envoltaven. 1 la culpa d'aixb era aeva s O de la seva

,cia. :Perque desconeixia la tecnica segons la qual hauria pogut negar
d'una manera efectiva l'existencia de les parets. L'inoonvenient p~i-
mer era que ell no era el mest re absolut del seu esperit i no podia
controlar la seva imaginaci6 fina als limits que calia per tal d'anul-
lar allo que havia ereat. La cr eao í ó , per bé qu'e seva, en gran part
s'havia fet a despit d'ell. sense que hi hagués intervingut gens ni

,
mica voluntariament; sense cQI!lptarque dui~ tota una ciencia adquiri-
da, la qual era merament el ~rollluc'tede la imaginaci6 dels seus avant-
paseats. L'havien afaigonat d'una c~rta manera en virtut de llur ex~e-
ri~nci~ i de llurs dona naturals, i aixb pesava damunt seu, era una he
r~ncia dificil de liquidar. r calia liquidar-la aban~ d'aconsebhir un
resultat positiu.

A' elle no se#ls devia haver acudit mai que les coses eren !!lanca-
des d'existbncia prbpia i que una qualitat ~s quelcom que defineix
l"objecte; perqub si ho haguessin pen sat , ara ell es descobriria, des-
prés de tants anys ti 'ignorar-la, una pl!:'edisposici6que li fal"teya to-
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talmente Hav í,a de comenca r , donc s , des del p ro.nc í.pí, i "b a'itOOu ts

ell, a partir d'allo que era actualmente
Calia que oonvertís sense )erdua de temps un p~ooés en el seu

sat. Que capgir~s les dispooicions de la seve imaginaci6. Que to~a a-
a ... .ta quella for9a que fine aleshores havia estat inconseien tment destinada
- UDS a crear fos ara eonseientment encaI!li~adaa destru±r. La remoei6 de

pa rets no era ja una cosa que exigís un esfor9 físic; reolamava un
00 for9 mental.

- S~~plement, sobrepasea la meva imaginaci6 - torna a interferi!' una
veu de fora, la d'en Jordi.

, ,~l seu germa es devia molestar, perque·la resposta fou una mica
'"irada :

- Sembla que t'ho prebs molt a la lleugera •••
~~m En abeolut. ~erb anem a pame •••

.. 1:0

r

"Anem a pamav , es va dir també ell, mentre el fum s'escapava de
la seva eigarreta SBnse per aixo viciar l'a~mosfera. ~erque el más
sorprenent era que a pesar de totes les cigarretes que ja havia fumat,
l'atmosfera tan clara i .. diafana com en entrar a la eambra.

"Anem a pams v , es repetí. "Bs ben clar que no en tine p rou amb
tanear els ulls i di~~me que en obrir-los les parets hauran desapare-
gut. ¡>¡.ai no ha desaparegut res, . I tta~x~ •••

Malgnat aí.xb, +anoh ve ranen t e Ls ulls i ela t1i>~naa obrí r. Des-
prés de tot, valia la pena de provar-ho. ~erb es va tornar a
era, exactament en les mateixes circumsté!ncies, i aque ....t cop sense so-
fri~ne cap deai Ls Lus í ó ,

ItAixom'ho he ben oemoet ratv , es va dí r, "Seria mae sa fE;cil. D'al-
tra banda,si el procés de creaci6'" exigeiz 1'Ú8 de certa I!li~jan8

,subtils, tant o rn~s subtils caldra que siguin aquells que pretenen des-
truir-la. }1crqu~ no és una deat r-uc ci6jPurament material : agal'ar el pie
i ende~rocar la paret. La cosa s d'ordre espiritual •••"
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Refmexiona : "s~ des d "ara que aquest a paret no Xi' ~L ;Hlpw~tsa-

110 que erapriva de destruir-la, d "eliminar-la, és que tot i saber-
ho no m'ho crec. La meva incredulitat éc el !!leuenemic. No diuen que
la fe fa moure les nun tanye e ?T' Curiosament, ara descobria qu .lc lID

també inedit per a elle Que la fe no té res a veur amb la certesa,si
més no en determinats casos • ~abia que els objectes no tenen existen-
cia propia, pero no s'ho creia.

"Potser ~s ~ue saber i creure pertanyen a dues categories distin-
tes ", es v a dir, indecís. "S~ amb el meu cerve 11, pero he de creure
amb el meu cor •••" Cor i cervall, ~s cIar, eren dos mote comodes que
substi tuien all~. que ignorava i que ene ara ningú no ha trobat Manera
d'exple'essarconvenientoent. tI~l eerveLr", proseguia, "no pot creure
deixar de cremre. Hegi atra r'e ts, No vol di r que no s 'engany í., Pot
prendre ... per fete coses que no ha són,o pot interpretar-los mala-
mente ~om fal.libles. ~l cor, en canvi, no pot saber ni deixar de sa-
ber. NOM~S pot creure".

"Pero jo sóc una pers ona , ~s a di r, integro un conj unt de qnali-
tats d 'una manera ba rraontca , o aproximadament harmon Lca , sense
no podria ésser allo que 86c. 1 quina harmonia' és aquesta que crea
desavineP98 entfe el creu cervell i el !!leucor ?"

S'estava embolicant, prou que ha veia. Yero que hi podia fer ?

Era tot tan complex •••
"No arribaré naí, enllocu,es v a dir. "Si CO!!lsn90a discutir la

meva personalit~t ••• No es tracta de mi, sin6 deIs objectes. Pero no!"
rectifica. "No pot tractar-se d 'una eosa que no no disposa d 'indepen-

,
dbnc.á a , ::;is é c jo qui el s dóna vida, el problema no s6n pas ells; s óc

jO".
Ja ho havia reconegut ñes del primer moroent, quan v~eure la

necessitat de fer-~e amb una tecnica que els il.liminés. 1 aquesta
tecnica no podria doninar-la mai si abans no es conei-
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x í a , :Pero COl.--¡ coneixer-se? L1avia passat cánquan ta=vu ~rrn~ed' em_'ats

seva vida ignoran:ii-se,f'oriamet.a Imen t ignorant-se. Com podía esperar
fer ara 01 treball en uns rninuts ?

l'erque no solarnent s'havia de eoneixer. 1i calia destruir de so-,

ca rel tot el que falsarnent havi~ pe~sa~ que era i, amb ell, tota la
seva ra9a. ~l problema es remuntava a Un~~igens que se li escapaven.
~o en tenia prou amb la bona vo¡untat, no podia bastar-se sol en
ta lluita que havia empres. Necessitava ajut, l'ajut de tots e~s que
bav í en pene af , pensat de ve r í tat , fins al f'ona. sacrifícant-hi tot
alloque per als altre8 hO:!lesson les alegríes de l'exist~ncia. Pero
aquests altres eren fora, i eren fora els pToductes i resultats de
llurs estudis, e16 llibres que havien escrit, ele llibres on hi havia
la ci~ncia que li faltava.

J:i;stavadese ora tje.t. Mai no naur-í.a -supoeat tantés complicacions.
Haus ací que tenia la clau o, si no la -cenia, sabia on era, i no se'n
podia servir! Se senti infinitament miserable.

ba veritat ~s ;ue ja no sabia on era, ~ ,quines conclusions havia
realment arribat. Allo era una obra d'afeccionat, d'improvisador. ::>er-
viria d'alguna cosa ,tornar al principi i veure on el menaven ara les
seves consideracions ? Li seMbl~ que ,el resultat seria cada vegada
diferente En aquest cas, perb, de qui seria la culpa ?Seva,potser ?

O es trac-cava de queacom més fonamen~al ? La cosa era ben possible.
Vigués el que digués, niUgú no havia encara reeixit a anul.lar un ob-
jecte material sense acudir a mitjans materials, cosa que no era ben,

bé destruir-lo, ja que la Mát~ria restava, en un~ltra form2, sí, pero
tan materia com abana. :Es des~ru5:a només ¡"apar enca , quan aL'lo que in-
tereS08va era- destnuir-ne el p~incipi •

•tlleru", va refl exionar, "si aixb es pogué s aconseguir ni que fas
vuna sola vegada, amb un sol objecte, no es dcstr(fria en aen s tot ?" 1<.:s-

tava tot de tal raanena lliga-c que la destrucci6 d'una part implicava
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la destruoci6 del total 't It~)i reeixís dones a anul.larB"_~o~ecV~~~";ats

m'anul.laria jo pel mateix fei?: va preguntar-se.
])eoidí que mm sí. Res no es podia aconsegui!' impuneI!lent.Alesho-

res ••• s'obstinava a cercar la seva propia destrucci6 !
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Pero ••• Hi havia un pero. Pe rqub pensava en la materia.
quelcoro més que nateria~ Podia dones anihilar el seu cos si arribava
a descmbrir coro destruir un objecte, pero sempre quedaria el restant ••
fas el que fas.

Ara t el res tant no era suficilmt per conservar-li la vida. La
,

seva vida nece ecá tava la materia per a'ésser. En descarnar-se pas aaz-La

a un a1tre estat, 'a una altra dimensi6 •••
R.

El mot 'el va colpir i, un nomen t , res1j~ COr.1 en sus¡f6s, m errtr-ede
nou 1i arribaven les .remorsfteiora. 1 ara, darrera d "elles, con un
l6 de fmns, una altra remor. Que podia ésssr ? Era quelcom d'insisT,ent

"mon~ton, co~gut i al mateix temps desconegut •••
La pluja ! Ploviai ara, de sp:résde tanta estona de romanare sord

a aquest soroll, les orelles se li havien destapat. No, ~s que devia
ploure mo~t fort

Com un resso dels seus pensaments, la veu de la vasiIda, ~ora, va
dir

Aixb 's un veritable diluv1 !

F1ns 1 tot devien haver obe_t la f1nestra per veure-ho millor, pe
que l'Aurelia va fer :

- Tanca, tanca !

1a remor va retrocedir, perb no s'apaga del tot. Continuava oint
com l~aigua s'abaT,ia contra les lIases del carrer, dontra les fa9anes,
contra els vidres de les finestres. H1 va pouar un gran corifortt per-
que de nou havia entrat en contaote amb qnelcom que donava per perdu.t.
Sin6 que el contacte no va durar gaire. La pluja an~ allunyan~-set
probablement perque cedia en la seva viol ncia.
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_ No uc en preocupeu, de l'atgua ! - va dir en Jordi.Bibliotecad'Humanitats
1 per dir aqueste mota insignificante posava la veu greu de les

grans oi rousm tano í ee ! Ell que semp re tenia ganes elebz-omej ar , ell
per qui no h~avia res de sagrat i que tan afeocionat era a definir-ee
com un nihilista, problamant par provocar la faMilia, i més que ningú
la marre.,ara ha ví a aban donat la seva actitud superior. El pare havia
desaparegut i ningú no aab í a en se n'era ana t !

I ell s "aca.bava de dir : en una al tra dimensi6. 1 potser sí que
era aixb, potser si que aquella cambra no ra~icava en el m6n conegut.
:b:sa dir, sabia pe rfectamen t que no s 'hi t rob ava , .perque d "acord amb

. -
lea propietats físiques que ene són conegudes allí no hi havia l'espai
suficient per encabir una habitafui6 on capigu~s un home.

No se li havia acud í t , encara, que ben mirat podia haver iet a-
que~l salte Sabia que existien o podien exis~ir mons amb m~s dinension
que les del nestre. O sigui que sabia que una quarta diflensi6, per ell
ininaginable, era pesDible. Aqucst dimoni ct'Eistein ho havia trobat •••

·.rala segona vegada que el seu non el fregava. Par que .~Primer
")B J'l

a prop'osit deI t.empa, si b~ aleshores no arriba a rivwih>'-~-eM tr NA

f~rmular-se'l explicitament. i ara a propbsit ct'aquesta d~mensi6 ex-

"IJp

trae :Ho era tot plegat el mat eax ? No es confonien, la quarta dimen-
sió i el temps ? Es cLar que no ho compr-ení a , perque tampoc no
via preocupat ma í ; pero si el temps era aquesta dIbmensi6 supler!1ent;aria
existiría ja en el món ordinari. Totes les coses tenien amplada i

llargEjria i pro¡ffunditati se situaven en el temps. :Pero el 1iemps era
una dimensi6 d'unes altres característiques, no era quelcom material
i que podia ~esurar-se COI!} oesur&vem les altres tres dimensions.

,Pez-o no era Lmpoe í bLe d -iMaginar, encara que 1i manq ué s la
de visualitzar el producte d'aquesta iMaginaci6, que en determ2ndes
circumstancies el temps podia convertir-se o ésser transformat en una
dimensi6 tota material. M~s nen cit, potser ja h~ra, pero 1 ·home no
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mente 0, si algú ho havia experimentat, no pogu~ ja reto~ar d'aguell
novell ordre de coses on havia penetfat i qO[l'lunicar-noBele resultats
de la seva descoberta.

Dones bé ••• 1 si ell ••• ~ra tan enoTme, tan enorme pensar una co-
. .1 ,sa a::LX.L • Fero no eren també enor[l'lestates les altres coses que havia

anat pensan t ?- No ere. aanz ILl.amen t; ano rme , desproporcionat, trobar-se
on es trobava, sense poso1b111ta'ts de dubtar-ne ? I, si a'hi trobava,
senyal que hi havia alguna expl1caci6. havia intentat donar-se'n d'al-

..tres i tates li havien fallat, -a Lgunes parque es demostraren falses,
d'altres peTgue no havia pogut seguir-les fins al final, i d'altres

,
cara perque menaven a un carrer6 sense sor'tida. Tot era el mateix.

Ara, perb, po dí.a intentar aquesta. Que potser li feia po r ? Que

podia fer-li por, ara, que n ja era la víctima, quan l'amena9a ja n~ra
una amenage, sin6 l'acompliment d'un dest! ? No podia perdre res, tot
ho havia perdut ja. };ls guanys , en canvi •••

B

No gosava pensar en els guanys, la seva esperab9a havia estat de-
fraudada massa vegades. Així i tot, era només dar,rera d'aquests gnanys
que es torturava el cervell, provant de pouar-hi idees noves, d'esgo-
tar tates les seves possibilitats. Pero la seva lucidesa, 1i se bla,

'.
.;lo ja no era la ma'teixa d'abans. Tanta estona dins la ca~bra havia acabat
1v per usar-lo. ~e sentia feble. No per la sang perduda, que era insig-

nificant, no pela cope que s'haviu d onat , La seva !'eb}.esaera d"un al-'X9

tre ordre.
npoiser no hauria de fumar tant~, es va dir, i llen9h la uigar~e-

ta.
No podia evitar de pensar, mennr-eatarrt, que en aquell assumpte

deLa objectes i de lj.ur f onanerrtaL manca d 'existencia hi havia
mé s, quelcorn que no ha ví.a sabut des cebr-Lr, per insuficHmoia de la sc-
va 1ntcl.ligencia, o potsar per aquesta mateixa reblesa que s/anava
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Valia la pena de tenir-ho en compte ara que eatav~ punt d'empren
dre un camp novell que,~:egudl'amentexplorar, pror:!letiaésset' tan ar:!lple
i tan fecund com aque :lo Seria capac de descobrir-hi aJ guna cosa '? O
bé papallonejaria al~ra vegada, aflorant les idees ssense profunditzar
les, incapag d'una subtilitat sense la qual nom:'s la superficie de les
coses ene és accessible ?

Ho ignora va , perb de to t es r1Eme~es s'endinsaria en la consideraci
d'aquent mat er í aI nou que li havia caigut COI!'l quí, diu entre els d í ts ,
10101a perqu~ una p~rdua era inpmssible, sin6 perqu~ 1#especulaci6
comen9ava afer-se suggestiva per ella mateixa. oi un dia aconseguia
de sortir de la caab ra , tot seria mol t dí fez-ent ,

uuantes coses no s'havia deixat perdre J-Com po~a haver estat tan
obtds, tan negat, tan dcspreocupat ? Pitjor tan obstinat en el seu
error o en- la seva deixadesa? Mei no e 'havia interessat per res d "es-

rf o sencial. ~i caldria esmenar la seva vmda, encara que en sofris el seu
confo rt i el confort de la familia. Es cLar que ells no 6 'hi
,

faoilment, també elle eren éssers superficials per als quaIs només
comptaven les aparences. 1 ells no haurien fet la seva experi~ncia.
No haurien descobert encara - i de segur que no ha desccbririen mai
que la vida ~s quelcpo m~s extens que el camp murat on eAS tanquem
vo1untariament.

Pcrb ~ot aixb ho deixav~ per rn6s endavant, per despr~s. Ara, en-
cara 1i calia trobar ele mitjans de sortir d'all!. D'aquesta altra
dimensió, si ho era.

1.':8 clar que si ho era, aquella '1tambrano tenia la mena d 'existen-
cia que li veia. tli la p aret que eepar-ava el menjador del dermí t.o r-í ,

ni l'ovul que el volteva t no tenien una vera consistencia. ~l
na dirlensi6 a 1 'alt ra , o el paa d 'unes dimension s insuficients a aque-.
110 altra que les coopj.etava, no podia ter-se a}través ce paz-et s i ha-
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dormi~o~i on s'havia tret les sabates i canviat els nitjons. 1 c~eia
que podia é seer- aque l'Ja psrg ub no n 'bavie aoz-tt t na í , en L"ordre dimen-
sional conegut, ja que la fac~cia de travessar el mur més valia obli-
dar-la. Simplement. en aquesta nItra dimensi6 no existia tal mur. Es
a dir, en tot cas tenia una existencia diferent •••

ffBé", s'atura, "cal pensar en una cosa. Si he passat a una altra
'\dimensi6" no ha estat per afegir-la a les tres (te que ja dasposava ,

sin6. fine a cert punt. par perdre-les gr~cies al mateix acte que
m'in~rodufa en la quarta".

Va restar satisfet d'aquesta consideraci6 feta en el momen~ que,
,

com de cOstum, anava a ex~raviar- se. Perque si una cosa era indubtable
era que no hi havia hagut enriquiment, sinú empobri~ent. Si en conquis-
tar una quarta diI!lensi6hegués pogut retenir les altres tres, forgosa-
ment $eria encara rn~s lliure que fins aleshores, més lliure,per exem-
p'l.e, que els seus iamiliars que pod í.enanar i ven í r pel pis i escollir
a llur grat entre el (1orr'lÍtori i 'el men jado r, entre el ve atLbu L i la
cuina, entre le casa i el carrer •••

La realitat era aquesta: era menys lliure. IndiscutiblerrH'lTIt,doncs
hi havia hagut p~rdua.,

ov

IfAixo ae Lar-í t v , va dir-se, "caldria eeuablí.rper que he passat
d'una dinensi6 arll'altra. La cosa no pot pes haver est at per voluntat
d'un altre ésser, ti' una fOT9+stranya a 1a meva naturalesa d 'hoI!le,de
criatura convencionall!lent tridil!len~ional• .Noacudim a expedients. Hes-
tem ••• cientifics."so

El mot 1i va proporcionar una altra petita satisfacci6. 1 va pro-
seguir : "He penetrat en aquesta nove11a diMens±6 per voluntat prbpia
o bé, si voluntat ~s aas oa", i 1i eemb i ava que ho era, ti posem : pels
meus prop~s i exclusius Mitjans. Ningd no hi ha intervingut. ning6 no
ho ha volgut,ni jo, I'et i tete SimpleJ'l'lent,he realitzat un acte , sense
adonar-me'n. i aquest acte ~s la clau de tot. I ha d'ésser un acte sen-
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zill, molt prbxd.m, ja que identic serabLa cue no ho pot ~'_wt~t~tes
que acompliM normalmente O potser l'acte ~s exactament un delB actes
habituals en nosaltres al qual s'ha afegit quelcoM més . una disposició

,d'eoperit, un panaam ent •.. que sé jo !"

Va trobar que la cosa an~va bé, que aquest cop avan9ava pa a pas,
no amb aquelles gamba dea que la seva ma t eí.xa im].Bcienxla 1i havia fet

"TjW"l ,

donar fins aleshores. n'altra banda, tornava a sentir-se m~s lúcida 1
era perque , sense saber COI!l, cosa remarcab1e, 1i semb1ava que tre~i.t-
java un terreny rnés fam~iar que no havia cregut de primer. Pero no es
deixa distreure per aquesta complaenga.

"Aoce,Ptem, dones n, va dir-se, "que he pen etr'at ve ramenn en
quarta dimensió • Aixb, per 81'a" no tinc man era de pzovar=ho , Nomé s
després veurem si ho he encertat. Ara per ara, pero, i malgrat aixo,

as el roe aobz-e el qual reposa tot". 1 aquesta quart a dí.m ns:íóhavia
,ésser precisament la deL 1';eI::lps,en part pe-z-queno en cone í x í a cap mé s

i li sembla inútil i adhuc perillós d'inventar-ne una altra per caprici,,
t , en part, parque queLecm abonava aquella idea. '::1rellot ~e. S'bavia,

lr

aturat. Un rellotge d'una ~ gran marca que fins alesbores mai no
hav í a fallat • .1'10 podia have r f'a Ll.at ara per culpa d'un copo De fet,no
hi hevia bagUE cop en travesear la paret. Era una altra cosa, dones •.
Aquesta.

Pero si pensava massa en aizo corria el rpsc d'esgo~ar-se en con-
sideraoions ocioses. D'al tra banda, Lgno ravssi tenia alguna import~m-
cia que aquella dimeneió fos precisament la temporal. M~s valia dones
deixar-bo c6rrer i proseguir, conQervant pero la idea per si m~s enda-
vant oalia acudir-hi.

Una altra dimensí6, dones,. distinta a Les que coneixem o, si no
tOtalment distinta, interpretada d "un a altra manera. Es a dLr, no in-
terpretada, perqu~ aixb 6s precisament el que fero en el nostre m6n
tridimensional; m~s que interpretada,per sant, compresa en la seva
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'.. Biblioteca d'Humanit~1i tate coneguda , Pe rqus el fet era aqu es t : que hi havia penetrat}.f no

podia pa s haver penetrat en uno simple interpretaci6 •••

"Aleshoreslf1el que cal", es va repetir un cap más, " s cebrinar

quin gest, combinat aMb quelcom més, també per descobrir, ro'ha perM
~

m'ha obligat a entrar en la novella dirnflsi6".

ualia dones tornar a pensar en tot_el que havia fet a partir del
,

que s 'aixeca de la cadira, recoll:! el diari i s 'encamina al

Per un cami oposat a la veritable sortida del dormitori, ~s

Mi havia verSMent al~una cosa en'aizo del carní oposat, o

penetraci6 en aque la aIt-ra dí.a ene á é hauria tingut lloc si n6 s'ha-

equivocat, si s'hagués adre9a~' a la porta eb lloc d'encaminar-se

p ar et ?

Ho estudiaria. Era per ara volia partir d 'un noment anterior ; de

1 "í.no tant pre c í s en que recoll:! el día r í ,

Era a11!, sobre el 11i t. •• l!:S va in terroI!lj're. "~s amodnado r-v , es

dir. tll:'ef1oho he de fe r. No m'he de desanimar".

:b:ra allí, sobre el llit, mig plegat, i el va agalar mentre amb eLs
,

reseguia una cap9alera. Acaba de desplegar-lo per llegir-la sen,
cera. l'~naquest instant comenca a cantnar cap a la pa r et , senee adonar-

que la ruta no era la que es propoeava. llavia oontinuat llegint •••

En tot aixb no hi havia res de particular. Ni, pensant-hi bé , en

el fet d 'havar-se adz-eca t a .La ,.,.1& pa re t i no a la po r+a , No era la

'.) primera vegada que s'equivocava. ~i no allí, en d'altres indrets. r
sempre que s'havia equivocat, el resultat fou el I!lateix: un cpp

v l'objecte ~blid que li bürrava el pas o l'atura~a 8 temps.

~l fet d'haver encamlnat e18 seus passos en aquel~a direcci6, va

concloure, no tenia res a ve ure anb 1'afer. No era un pun t essencial.

, Havia doncs caminat aMb el diari obert, llegint el subt{tol de 1'articl

en qüesti6, avan9ant a poc a poc com era logic en una persona que men-
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camina 11ege ix. Devi a ..have r fet dos o tres passos •• iblioteca d'Humanitats

~'atur~ a reflexionar-hi. Si. no hi havia pas m~s dist~ncia

el llit, del costat del qual havia partit, i la paret, a la qual ha-

via arribat. 1':n total, mira de c onpte r=Le s ne rrta Iment , unes se t rajo-

j' les. Posem dones due s paas e s , la tercera es.serrt aquella que l'havia

fet entrar en colis8i6 amb el mur cte la cambra.

En quin p re c í e Lna ta nt s "hav í.a ad ona t que ensopegava amb anue at
,

mur? No en l'instant logic de donar-se el cop, perque de cop.no havia,

affibat a donar-se'n cap. La 2 h paret cedí i prbpiament no hi hagu~

xoc.

En quin Lna tan t ? En a tx o sí que valia la pena de posar-hi aten-
,

c í é , perque probablernent era all!t en el que havia fet en aquel} pre-,
cís Begon, on s'amaGava tot el misteri.

'I'enia o eoat.errí.a el diari entre les due s mans pe r que , encara que

r primtivament recollit ambp-a dreta, havia haeut d'ag'af8r-lo també amb

l'esquerra i recordava que, una ve gada desplegat, havia conservat a-

questa ma en un extrem del pa pe r , Les tenia totes due s ocupades qua n

arriba a free d'enva.

No va sentir res. Fou de cua d'ull que a~dona que la paret era

lli. Llegint, ~e cIar, movia els ulla d'una"banda a l'altra. Poteer

fin sito t el s va a í.xe caz- if'lpercepti bl ement per tI' 8;w rellegi r

tolar, i aquest lleu de apLac ament de la mirada 'fou el que 11 va perme-

tre d'adonar-se que anava a ensopegar amb la pare"t.

Es a dir : anava a enaopega r=h í tb bé en aquel.l instant ;ia havia

comen9at a penetrar-hi ? Quina posici6 ocupava el seu cap en descobrir

ell que la paret era a11! ? Continuava encara sencer a la banda del

dormitori ?

1i semblA que no. Estava segur que si la paret hagu~s conservat

les qualitats prbpies de les pa~ets, s'hauria colpejat. Aixb volia

dir que la testa i el mur havien entrRt en contacte. 1 si havien en-
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trat en contacte sense que hi hagués hagu:t encontre :ao¡·_~f:fc' ·~ts el
cap ja havia comeneat a penetrar el mur. 1 si ~'havia oomen9a~ a pene-
trar ~D que el gest, ac omp anyat del qie f'oa, que va fer la cosa poasi-
ble, ja eetr.va reali~zat. .t:ra,dones, imJ"1ediatam ent ante rior al nomen t
de trobar=ae amb la paret , No tenia res a veure, per exempLe , amb el

, .. ,seu moviment brusc i instintiu d aixecar la ma per tal d evitar el cop.
Amb qUQ es relacionava, aleshores ? Perque abans no hi havia ha-,

gut res, res d;inhabitual. Les seves mane reposaven q~tee sobre el
diari, els seus peus es movi en len tamens, avancarrt, el seu
nava sobre el paper, els ullo resseguien les lletres d'una
tra de phgina ••• No pensava en res de particular. Simplement, lleg18,
absent de tot.

No ho entenia. ~s que no descobriria res, per aquest carní ? Pero,
11'n restava cap més7
El front, qua era la pa rt de In neva persona que anava davant •••

U potsar no ho era ? No podia ~sser un deIs peua que avaneava en a-
quell segon ditx6s ?

Bé,tant li ieia, el peu o el front. Un dels dos exirems, proba-
blemeh~ tota dos, ja havien penetrat la paret quan ell se n'adona i va
aixecar el brae amb la intenei6 de protegir-se. Aquecta protecci6, ~s
cIar, oonsistia precisament a recalzar el brae contra la pare~ per tal
de rebutjar-la i tOI: seguit- alluúyar-se'n. l'erG el gest no havia cbrat ,
ben a l'inrevés : l'habia ajudat a precipi-¡;ar-semur endins. !';n certa
manera, el geat li havia r'et peróre 1 'equilibri,lleneant-la
no trabar el cos salid que esperave.

Ara bé , tot i que el seu cap o un fragment del seu cap, i t ambé

el peuo un fragment del peu, hevien entrat ja dins la paret, hauria
pogut sortir-ne si hagués previst la cosa i, en 110c d'aixecar el brse,
repeújant-lo al mur, hagu~s re~rocedit lentamen~t redreeant la testa
1 enretirant el peu ? No hi ha ví.amanera de eaber-ho. Pero era
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.j. ti Bíb ioteca 'Humanítats~ que la paret i l'habitació que hi havia dins no nguess n e_ poaer

G de xuclar-lo quan e;airebé tot el seu ooz r-estava encara f'ora , Allo

d'haver a1xecat el bra9 per proteBir-se •••

t :r:l cor gairebé se 11 a tur-a, Tot ell se senti transfigurat. ou
, )'1 6importava ... ara que aqueL'i a f'os una al tra d í menaf ? Dev í.a esser-ho,

o !J tés cLar , perb no tenia la més pet í ta irr¡pordmcia des del moment que

acabava de descobrir coro havia ent~at allí, gracies a que, per que
t

"en quines circu~stancies ••• ~ot era u. La resposta era simple, tan

sen~illa que era fantastio que fins aleshores no l'hagués trabada ••
Havia aixecat el bra9 per protegir-se. Es a dir, amb la intenci6

d-evi tal' el cop imm.inent, lb di t d 'una al tra manera , amb la intenci6

de no penetrar la parat. Amb la voluntat ben natural de restar al

dormitori, o sigui en el seu m6n, el m6n de cada dia, l'indret on eD

trobava. 1, con t ra r-ñ amerrt al que hav í a passat fina aleshores, fou a-

questa mateixa voluntat de restar on ere, quan una part d'el1 ja no hi

~, que el féu trabar-se a l'altre costat,al bell mie; de la canbra 0-

valada.

1 si aquesta havia estat la manera d 'entrar-hi, aquesta seria

tamb~ la .manera de sc rt í r-ne , Nomée calia una coaa : penetrar la paret

s enee voluntat de pene trar-la. ~J 'hi hauria prou amb r epen j a r=a 'hi sen-

serenear que bho feie? amb la intenci6 d 'aban donar la camb.ra, sense hos-
..tilitat, sense ni pensar que all! hi havia una paret, perque aquesta

cedís i li permet.és (te pas sar de nou al seu nón aco et umat , Oalia

''"1" ~1 dar la pa r et i, al mateix temps, e í.muLtanfaae rrt , franquejar-la ...

o. El cap repeti t del pí.capor t a va r'er í r les selles ore:Ues, perb _

- ... :::-.~,' ~!..'. = .11 I aque~ta vagada no va deixar que aizb pertorbés les seves ca-

.vilacions.
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x

'~enia el ces ana rat de suor i un penjoll de oabe iLs se 1i naví.a
al front. Tenia calor. 1 pensar que a iora devia ier fred ! No
temor, perb, que suava, ni d'angoixa. Tot a í.xb havia quedat en-

rera, submergit per aquesta esperanga novella que li acariciava el cor.
Perque ho havia ·trobat. Ho havia trobat !

N'esteva seGur, abso~utament segur. No hi feia res que les altres
vegades també hagués confia t, perqus aJeshores havi a conr'Lat només
tre es trmbava en cam:í, mentre.1.Dvestigava. Aquest cop no era fina en
haver arribat al capdavall deIs seus esbrinaments que havia aen~it la
segure ca.t que el pe netrava ,

~ortiria de la cambra. Es a mir ••• ~n sorti~ia si acon eguia de

trobar u.na manera d'oblidar aqpelles parate que el cercaven , si arri-
bava a convencer-se que eren UDS murs qualssevol, o oe e1D envana que

ae ostuma t a veure i pa Lpa r , una paret ve r-ament indiferent; IlJ!1ftllha

·noimEmmmdm~mmmmmmmemfummmnmammm no volia dir indiferent en ella mateixa,
perqu~ aqueets eren pensaMente i divagacions que ja pertanyien al pas-

des del seu propi punt de vista. ublidar-la i te-

Calia aconseguir aíxb. Yotser seria un trebal1 dur,perb no havia
estat també dur descobrir que la salvaci6 depenia d'ell i de ningú més?

Que importava que a fora el seu fi11 David, que era qui havia tru-
,

exclam~s entre incredul i desin~erescat
_ ~o fotem ! - U2n ~ls altres sense dub~e acabaven de cornunicar-li

Iseva desapa16i6 ?
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No tenia la ,mes petita i~part~ncia. No

tot i portar el seu mateix nbm, era ma1t diferent d'ell ,i sempre s'ho
, 1'"tirava tot a 1 eaquena , No tan so s perque d ell no n esperava res de

bo, amb e18 disgustos que ja li havia donat, un~ mica de joc, una
de vi. una mica de dones ••• No. Si al10 mancava d'import~ncia era
que ell havia penetrat en aquesta cambra i ara ~ot ho veia diferente

tenia la seguretet de sortir-ne i estava tamb~ segur que en ~ro-
bar-se de nom amb eIs seus ja no als podria mirar com els havia mirat
fino aleshores. Tot recomen9aria, perb no a.la manera vella,
manera nova, inedi ta. Lgn orava encara quina', i t.arrt li r'eí.a, per-que
preocúpar-se'n ara encara haur í a eS1jat pz-ematur, De p rtner, aor-t í r ,

Hespira una Gran alenada d'aire, com si aquel¡ esfor9 que havia
hagu't de fer par arribar on havia arribat l'hagnés deixat buit. r ales-

,
hores, com qui es revigoreix amb una iJeguda, o com un 1'amelic que a la
fi ha pogut menjar par la seva gana, es va inco~orar aro~na enereia
que vs emh.Lava have r pereut des deJ. mamen t deL seu enpr-e sonan ent. Mi-
llor encara ; amb una ene rgí,agairebé impropia dels sus cinqUEmta-

S'ho va emprendre lentament, car ara que arribava al final no vo-
lia cometre errors. Vil deixar doncs que el seu eeguard es perdés llarga

vuit anys : una energia de jovincel.
T[lmb~ fou ben distinta la mí.r-adaqu e aoreea al seu entorn, al muz-

que el separava del seu món a'hoI!le.Una mirada gairebé altiva, de for-
ga que es despe:rta, conscicnt d'ella IDnteixa. ~ra ensreurem les cares,
semblavB que digués a~b un gest adust. Era un horne greu encarat amb un
enerríc, per a derr-ot ar el qual ha a"aplegar tota la seva astuci~tota
la seva fortalesa.

. ,estona per la paret blanca, no ~studiant-la ja, pe~que a.uest estudi
no el po dia ajudar en res, sin6 anb la descarada intenci6 de reco:!Xlar-
la tal com era, i tal coro havia hagut de derrotar-la, un cop fos a
l'altra banda i aquell Malson comenc~s a esborrar-se corotot s'esborra.
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Va ésser aleshores quan va remarcar per priI!lera v~fu;acaql m~átats

l~um de la cambra semblava I!H~S baixa, coro si hagués mí.nvat , No gaire,

patser, perb tanmateix en un grau perceptible. No se n1havia adona t,

probablement la cosa conencava en aq ue l r mat e í,x instant, pe r o el i'et

~s que la blancor que a~arava les ·pareta i que no era sola~ent una

pLerat d'elles, b'Lanr ue s i tot COI!l eren" es d.ifumí.nava en un gris, en
,

un na tIs del gris que encara participava pLenament del blanc pero que

ja no s'hi confonia.

Se 'n va sorprendre una mica, paz-que fina aleshoresfi-a Ll.um sempre

havia res"tat eonstant, a menys que la minva haguée estat tan iI!lpe~cep-

tible que fiBs ara,en arribar a certa intensitat, no fos con~rolable

par als ulls. Pero també hi havia una altra poasibilitat,i la va consi-

derar. Patser aquella minva de llum e~elacionava direc~a~ent amb la

descoberta que Baem~·"Ed~.m,hacabava de fer. En aquest cas, no Teia I!léa que

conf í rmar l'exactitud de la soluci6 que havia trobat • .Potser la paret

era conscient del r-eauLt e t a que havia arribat i se".n r-eaeerrt í.a , Poce er

aquesta minva ja era una manera Gue els murs tenien de deiensar-se •••

sa en un grau de la seva grisor i a tx í romania, quieta, LnmbbáL, com si
Q.

ja hagués arribat a la fi que es proposava. Yero que es propo.a,doncs

"Fal~rnies", penaa , La cambra podia trobar-se en una al tra c inens í,

coro 1i plaia de creure, entre altres r-aons pe rc us a1ues-r,a era l'única

exp Lí.cac í.é , 1i semblava, de la se ve exi et;en ci a en aque J.1 indret, pero

no per aixb havia d'imaginar-se-la intel.lieent. ~o era una persona,

La idea 1i va pi.aur-e , perque va pensar que la cambra j en aque s t,
cas, come~ia un error. Res no facili~aria ~ant la s€va sortida coro

l'obscuritat. Car aleshores el mur, simplementt no hi seria. u seria

com si no bi fose Paaea r a llaltra banda es conve r-t í rda en un joc d'in-

f'an ta ,

~ero era ioposcible que es tractés d~aixo. Massa Tacil. n1altra

banda, la llum tornava a estabilitzar-se. Es a dir, el1 l'bavia sorpre-
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sinu una cosa. Era, ce m totes les cambr-es , un buit en 11 bliPtg, iam

dret on situar obj ecte s , un tros d' es p ai. lir!li te t. 1'10 podia pensar.

NO entrava en els seu s 8tributs i f'a cuLt a t e , ~ra senzillament Lní.nag í>

nable. ,
.ts clar que, en el fons, tot era igualment imhmaginable, pe rb •••

"Nom~s :tal taria aq ue s ta ! ~i penso que ~s inte l.ligent t em de aan í.maz á]'

es va dir. Patser precisament la cambra es captenia d'aquella Mane~a

amb la finali tl!it de de aaru.ma r+Lo , Aquesta era la seva manera de posar-

se él. la defensiva, potser fins i tot la seva manera d "a t aca r ,
"

Ho va rebutjar tambA, després de pensar-hi una mica. Si admetia

tot aixb t era c OrI si acceptés la s eva Lnte l.ligen ca.a,

_ 1 per que no he de riure ? - va sentir la veu d 'en David que, ei'ec-

ti varnent, reia;

"Tot s 'ha p en així, aques t "; TaJ'!lbé era un bronista en Jordi,

liJa J'!l'ho podia eape r az ", es va d í r, "Em cal oblidar-la".

pero sabia po sar-se gran quan con.venia. }~nDavid, maí , "O riu o s' en fa

da , No hi ha eerme I!1ig~ Pero no vull pensar en ells; em destorbe:n", 9S

va assegurar.

La cambra. Aquest era el seu afer. Després ja els ho contaria

tot. Es a dir, si tenia ganes de conte.r-los-ho. Era una cosa que calia

considerar det í ngudame rrt , pero més tard, també"molt I!l~S tarde

"Ara tu i jo", va dir, com si ve r-ament s'adrecés a una altra per-

sona. Va tocar la paret i pression~ amb lleugeresa, sense insistir,

conven9ut i alhora no conven9ut que aquest cop el m~r cediria. No

que s'obriria, pe r qus no pressionava prou fort, sin6 I1nicament que

s'ablaniria una mica, com ~n matal~s, un coixí o qualsevol altre ob-

jevte poc resistente

La paret,perb, no havia perdut gens ni mica de la seva consisten-

cia. Continuava dura coro abans, imbatible. Augmenta la pressi6. El

resultat fou identic.
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Per tal d 'aconseguir-ho es va obligar a queda:-se ai1liJil&U!H 't:d~

la vambra,en una posici6 equidistant de les parets, pensamt en ct 'al-

tres ooaeo, Pero en quines altres cose podia pensar, quan hi ha ví.a a-

110 davant seu ?
"Si pogué s concentrar-me en el1s", va re flexion ar en un canvi

d 'humor, referint-se als e eue farni1iars. "1 després, de cap, ja total-

ment interessat per la conversa o pels mov í.nen t s que f'a cán ••• ti

_ Si ha sé, a fe que no torno tan aviat ! ~ es queixava en David -.

que tarnbé ha es ba t un encert, aquesta pLuja !

Parque sempre salia tornar tard, no tant eOI!l en ~aume, perb m~s

tard del que era raonable en un x í cot que no festejava. Hineú no sabia

mai del cert on' es ficava. pe rqub no ha volía dir i ja no gosaven pre-

guntar-li-ho. Una vegada ele va contestar que ja era major d'edat •••

"Veus ? Així, a í.xf l't, es va an í.nar el1 en sor' rr endr e" s amb tDts

aquests pensaments. Aquest era el bon camf ,

- Si el teu pare et sentfa ! - es queixa l'turelia.

'v
,

_ Perb no ~s com si "li hagu~s passat alguna cosa, una desgracia - va

- Ja em diras coro t'ho expliques, dones! - féu en JaUEe, sorrut.

'o No ooa'ta va de comprendre que, tot i la seva incredulitat prir!lera,

estava exasperat anb el seu germa.

- No he de dir res. 1 encara menys si en pa~les amb aquest to. fo sé

pas que t'has oregut

- Apa , apa - va ter en Jordi, con;ciliador.~

- 1 que aix~ enea ra sigu.i not iu de baralles... - mor-noLa la mar-e•

.Aquf no es bara.Li.a ningú. Si tothom par Lé a con cal •••

Reacoionava 8flb una mena de resentiI!lent

"que les paraules o el to del seu germa no •• le .. acabaven de ju.s"tifi-

oar , En el fans, tenia na l ca rao t er , lf:No, no m"han oort í t pas 00 e

vOlia", va lamentar-se.
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~ l'amor, no, ai m's no a ella Sabia ~eure'ls els ctef~cteat ala fills.
Es clar que aambé ell en tenia, i l'Aure1ia, i d'ella dos alA devien
havar tret, o de les z-eapect í.ves famíliest pero tanmateix, en conjunt,
la combinaci6 podia havar eatat m~s avinent.
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"No s'hi pot fer res, en aixo", reflexion~ mentre ieia r1itja vol-
ta, sense cap necassitat, ja que"tant devia ésser 6mprendre-la per un
ccet at coroper l'altre, i aencamí.nava decidit a la paret ,

}:;¡ mur li va interceptar el pas anb la seva solidesa. En va tenir
una nica de dasil.lusmó, no massa, ja que al ~Rpdavall, com va havcr
de confessar-se, hi pensava. No l'havia oblidat pase 1 tampoc no s'ha-
via ~ostrat tan decidit corohauria volgut, tota vagada que, a m's de
pensar-hi, temia la seva ....... duresa, i aixo el féu vacil.lar una

I ir 1 pe eeu cerve11 dejtornar a pensar en el mur it per tan t , de fer
que la paret s'endurís de nou.

~~iAra eLa de fora calJaven altra volta, i era més COl!lcentrar-

mica abana de projectar-hi el front i, en el darrer Mo~ent, per si fos
poc, encara va estendre les maria per a pr-ote.gí r=ae mé s bé !

t8 Va fer una rial1eta de conill, CO!!l per burlar-se d'ell ma t.eí x,

perb en el fans es~ava forga dcspitat.
Torna a situar-se aproximadament al cen~re de la caMbra, ara gi-

·t - rat de cara al costat que donava al dorotori. No sabia per qu~, perb
tenia el convenciment que per aquella banda tot seria más facil. Ja
que per allí havia entrat ••• S'hi va posar donca Ci.ecara, per no veure'
obligat a fer aquella mitja volta abnurda i incbmoda que acabeva de do-
nar i que pel restant posa uns segons enñ~e el seu proposit i l'acci6,
que el seguí, els pocs segons, probablement. que havien donat temps al

se en als braua sorolls ocasionals que en les parau1es. Així i tot,
ho prava. Tots estaven quiets, llevat d'un d 'el1s que es pas ejava a-
munt i ava11 de1 nen j adoz , sense arrihar a sorti"!:al passadis que n" e-
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ra la perllongació natu ral , No ea bf.a qui era 1'inqui

-
seriR un excel.lent exercici prover d'esbrinar-ho a partir del record
que conservava de la manera que ca da se un d'ell tenia dJ caminar.

De bon"comengament, ja podia assegurar que no era un pas de dona,

)

'\parque tot i que les gambades fossin curtes per culpa na l'espai re-

aco

" '\ ,duit en qu, es movien, sonaven massa energ1ques par pert~nyer a una de
les duas Aur~i:ies o a la Casilda. n'altra banda, aquesta i l'J\urelia
petita duí.en talons alts, que s empr e r-ee aoben d'una altra Manera. La
seva dona, pel seu cant6, duia sabatilJes. 1 aquest era un CaI."llnarde

sabates. L'elecció, doncs, quedava lir'1il§adaals tres xicots. Qui se-

ria ? En J aune , en J" ordi, en ..uavid?

"Sembla mentida! ", va sospirar. "COPl si aixt tingués cap inte-
res !". l'erb si que en +em.a , i f'o r ca , no pe L fet en ell mate í.x, que
ja no podia ésser m~s insignificant, sin6 l)erque una petitesa d'aques-
tes, quary6e us fica al cap, obsessiona tan~ més que un problema es-
sencial. 1 aixb era el que calia, obsesoionar-se prou amb una cosa o

Ni que ho hagessin endevinat, que pensava en allb Heus Re! que

al tra per oblidar la paret. Pe r oblidar que oalia emprendre-b. eom si

no hi fas.
Havia de concedir que en Jordi era el más energics de tots, en-

cara que les seves pre!'eremcies de pare s'inolinessin cap en f.
TaUI!l8,

simplement obstina t • ./.':1 mé s deixa t anar, en oanv í , era e 1 calavera d "en
~avid. Ara bé, eren energics o bIans, aquests passo~,una vegada a~mes

que eren prou ferm~er pertanyer a un ho~e ?

Ah ! 1 encara hi havia una al~ra consideraci6 a ter que tamb~
tenia la seva importancia • .r;nuna situaci6 con l"actual, sempre es pas-
6€;ja el més nervi6s de tO"CS. Com no sigui que algú al tre hagi con enc a't
a paseejar-se priMer i aquest pasaeig l'alteri tan~ que l'obliga a

quedar-se assegut •••
- Encara no t'has passeja~ prou ?
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amb aquestes paraules deDtruien tot el seu treballo
preguntat era en Jordí, i la veu que responia

_ Que no esta permss, potser ? - pertanyia a en David.
Er& en Davi~qui es passejava ! No va trobar sorprenent,

lit'

ben bé per que. Estava segur que el1 haurie acabat per decidir-se per
un dels altres dos. Sobretot par allo del nervios'sme que s'havia dit.
Pero era en David, amb un humor que treia foc. D.via estar enervat
par culpa de la pl.uja, la qua 1 potser li havia esguerrat aLgun deLs
seus plans. Sin6 que no sabia com els hi pOdia esguerrar, perque els
embolics d'ell sempre tenien 11.oca cobert, en bars i d'altres 1n-
dreta que sospitava i en ela qua1s valia més no pensar.

~'AVa fer un salt i es precipite. contra la pa ret , Aque sta consi-
derablement més deci dit. ja que no sols no allarga les mans per prote-

bestia les parets com un marree 1 par que ? Perque mira que la pa-

..gir-se la cara ainó que fins es dona un cop al front.
Era bbsolutament ridicul ! Un hor'l.~comeLl., un home gran que eri-

ret era dura i infranq~ejable com un mur pormal !
..De totes maneres, que esperava ? Que potser no continuava pensant

hi malgrat tot ? Era difícil d'ob1idar-la, molt difícil. Ara ho veia.
var no hm teia res que es lliur~s a tates aquellas medi~acions sobre
la gent de fora; darrera d'aix~. darrwra de tot, hi havia el pensament
de la P' _ paret, la paret all í drecada , i no pas afora, sin6 a dins
eom una idea indefugible, una idea fixa de la qual res no el podía a-

llunyar.
"Ha he d'aco~seguir !". va dir-se gairebé picant de peus, ara una

mica exaaperat i al tre cop mirant rancuniosament al feu entorn. ]:larque
estaria bé que ara que havia descobert el secret del mur no se'n po-
gu~s servir !

"QU~ puc fer ?" es va preguntar. 1 dintre ssu tornaVR a haver-hi
angoixa, la mateixa angoixa de l'hom~ eomurat que sap que no pot espe-
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ra r ajut de ningú, que tot s "no ha de fer ell tot sol Biblioteca d'Hurnanítats

"Pero no eXisteix, no existeix. no existeix !", es va
,

"Tot 6s obra de la meya imaginaci6. Mentre no me'n desfaci sera 8qui,,

davant meu, com una barrera. Vull oblidar-la, vull oblidar-la, vull !"
/ ,Gamba aI!lunti avall de la ~ambra amb ~n pas precipitat que

s'avenia ben poc amb el reduIt aspai de qu~ disposava par donar una.
mica de consol als seua nervis. Parque ara se li havien desfermat i el
seu cos era com un camp de batalla. An~ donCff d'una paret a l'altra,
d'un extrem a l'altre de l'ovul.,mesurant aquells dos met r-ea aproximato,
exasperant-se més ~ m's a mesura que es movia, ennerviosint-se encara
en L'_ocde calmar-se, ja que dos metres eren insuficients, a el1s li
calien amples espaie si volia ...~t~t.imEIBBmB'ellmB·BB"! •••• alliberar-se del ~ur-
ment que l'abassegava.

~n arribar als extrems ieia mitja vol~a, endut per una mena

d

tigen que acabaria pe r fer-Io rodolar per terra. "Millor, millor
va dir. Potsar aquesta seria la manera d'oblidar-ho tot. Si acabava par
atabalar-s8 prou, aviat no sabria on era, i aquell seria el mOMent d'a-

/

bandonar 1 'habitaci6. L'abandonaria sense ni adona r=se "n , Com calia,
:!i e í , COI:'lcalia !

S'embriaga dones de moviment, amunt i avall, amunt i avall, amunt
i avall, infatigable, de paret a pare t , sempre la m.ateixa paret, sem-

,
blava, pe rb una al tra paret, la mane ixa nomé s 'perque no tenia ni prin-
oí pf ni fi t , mancada d" ang l.es, es ccn tí.nuava eense Lnt er-nupoí.é , pero

" ~

S'oblidava. Arrossegat pel paroxis e d'aquell moviment ja no sa-
qu' es ieia ni on anava ni quins podian 'sser els seua propbsits,

r una alrra en la I'1€HJUraque cada fragment era distint, un a cada extrem
i els dos altres a l'esquerra i a~a dreta, 'massa atausats aquests per-
qu' pogu6e passejar-se entre ella, perqu~ pogu's fer m~s que gl~avol-
tar, que girar en rod~, ga í.z-ebé sense aour e/e de lloc, OOI!l una lial-
dufa•••
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pero a desp í t de tot continuava conscient de la paret 'liog!Lca u Olmesnt
l'oblidh, o oblidh si m~s no quines eren les seves caracteristioues,
precisament all'O que 11 calia oblidar per ta1 de travessar-la, no va
saber aprofitar l'oPO'Y'tunitatjPerqueaquell moment era cada vagada
d "una du raoí.ó tan breu queJn0 li dcnavc ni t.emps d 'emprendre una ac cí é

r , si l'hi hagués dona t , ja no hauria estat el mat ei x, car allo
volgut dir que tornava afer-se conscient d'oD era 1 del que feia i
Bn aquest cas la paret hauría torna~ a észer la paret.

1 tampoc no podia oblidarese'n tant que en arríbar a un extrem
ignorés que allí hi havia un mur i que li calia retrocedir. ~ra un
gest instintiu ja, el gest del se u oos que tenia POl:' de ierir-se, un

temor arrelat des de sempre, probablement des que era un in-
fant i,com totes les criatures, queia i es donava cops per tot arreu •••

1i calia superar aquell gest maquinal de p rot.e cct ó , li M'· ..

Engabiat, com una fera, com un animal carnjJser, engabiat per tota
la vida ! D'on ho havia tret que la paret era derrotable ? ~recisament

calia oblidar to el- que sabia per a arribar als seus fins, pero obli-
dar-ho tot es re aumí.a a obl.í.da r la pa ret , la seva ex í et sn cd a o, pe L
cap baix, la seva existencia de mur amb unes qualitats particulars
que ell havia de v'ncer. Si era impresGindible o forQat que continu~s
veient-la, havia de limitar la seva visi6 fa la d 'una pa ret normal,

d

on horo pot repeújar-se, on ho~ •••
I de que servía dir-s·ho i repetir-a'ho si no era cap8~ de con-

trolar-se, si tot el1 era una fúr1a exasperada que a Mesura que perdia
el m6n de vista darrera les seves repetides voltes de bestia que gira
par una ~inia. cedia tot allb que dintre seu es buidava a la paret,
semp.re a la p aret ?

ínJ

1

..era invencible, ca~ la seva presencia obligava a pensar-hi,i 8 pensar-
hi d'aquella manera gue calia oblidar

DUDS sinies simult~n\es, la del seu cos i la del m6n interior,
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Va caure en rod é al beLl rlig de~a -cambra, vecaaén t marelj.atara,
fisicament marejat. Una bola aspra i amarga li pu~a del fons de ~;es-
t6mac i se li qued~ a la boca mentre s'inclinava sobre ls braQos par

,
vomitar. ~ero no va vomitar res. La bola pujava i baixava, pujava i
baixava amb la.rnateixa regularitat, amb la ma~eixa urgencia que el1
naví a fet voltes, ascendia des de la pregonesa del seu est6mac fins;
free de paladar, a'on ell'p!'ovava d'expuLsar-la; sense reeixir-hi,
car la b61a s'adheria allí. en aquell indret tan poc escaient i mo-
lest6s, i el deixava sen~e respiraci6 mentre la boca s'obría inútíl-
ment sota els espasmes de la glot±s.

Després, tot d'una, derrera la bola puj~ una glopada ardent, quel
com molt dens, pero mée bla, BSpeS i caLdd, queeom que;assa com una
riuada a través aels seua organs inT.eriors, esofag amunt, sempre a-
companyant la'boLa, pero més de pressa que ella, eobr-epaaaent=La , ir-
rompent entre els seus llavis, atropellant-ho tot al seu pas abans
d'inundar-11 les narius i dividir-se en dos corrents, ~an imptuoBa
que saltava deIs seus confins ••• 1 aleshores l'onava va submergir-lo
gairebé fins a fer-li perdre consciencia, i quan se'n va adonar vomi-

, .tava anb un espasme contingut i do.Lor-oeí eaí.m,pero al I!lé:rteixtemps a-
lliberador',' un espasme en el quaL parelo'í pava to t el cos, ~rgans i

mucooitats, ~eixits i nervis, tot, absolytamett~ tot e1l mentre conti-
nuava perbocant inexhauriblement, tota vagada que darrera d'aque~la 0-

nada n'avang~ una altra, i una tercera, totes dues abundants i tan
tmnultuoses que amar-aren el terra de la cambra i 1i ompliren els br-acos
i lea mans, ob1idats en el camí del desbordament.

Daepr éa hi va haver una contracci6 en sent í t invers, mol t mé s
lleu, m.s suportable, una ~ena de replega~ent vers el seu interior,
mentre la pau retomava, una pau molla i humí.da, pero agradabJ.e con un
bany t ure, Quelcom que era tan r-epugnarrtcom la nausea i alhora amical,
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COTlgú que ene vol b~ i ens canta les ve ri t at e , • • Biblioteca d'Humanitats

No es va moure duran t una estona. Va restar onera, gairebé es-

tira'!; del tot, olorant la materia fumosa, COI!l un gos , ~ra Lnoapac de

cap moviment. Nom~s molt a poc a poc eo va annr recbbrant d~aquell

acces i de l'atu!I!lent poe te r-í.cr , Pero encara no es be Ll.uga, ca r 1i

blava que el més petit moviment 1i COI!lmocionaria de nou l'eat6mac. 1

nO ho volia. No ho volía ! Aque~lleB miseries 1i feien un horror 1m-~

mens ,

1~naquel1 instant odiava la seva naturales8 d'home, d'animal, el

co s que li feía traicm6 d' aquella Manera i 1#'obligava a un acte degra-

dant. Tot el1 s'ba;'ia ablanit i tenia el cervell terbol. e apon j és ,

no pensava. Ara si que no existia la pa re t ni existia res, re 8 que no

fos el fastic que es teia.
'\

Sense incorporar-se del tot, repIega una mica les carnes per dar-

rera i ana retrocedint. Un rastre de materies agres i en combusti6 el

va seguir, fins que es va aturar f., traient-se un mocador- de la butxa-

ca, va netejar-se les I!lans, a poc a poc, aob mo!-r;a cura, gaireb~ense

mirar-se-Ies, guiant-s~er les llefiscmsitats eue sentia 50-

ta el drap, de vegadas entre els dita sobtadaI!ient subtils i afinats

com.mai •••

De aoLat , acab~ per allunyar-se fins a l'altra banda, on va que-

dar-se panteixant una mica i anb l' estó ae no del to t a juie1;at. ~enia

brutes les m~negues de l'ámericana. AI!lb un gest rabiu.tfo. infantil, se
la va treure 1 la 11en<;8 contra la ssa semi-líquida.

Va sentir que l' est6nac se 1i contre ia e e nou iseq va

les mans , Sepentia infinitament dissortat. !!enia ele ul.ls en te Lat s

de 11 grimes, pero no gasa netejar-se-les a b el I'locador que havia dei
~

xat caure a terra. ~l va venre tan brt 'tt que s"estil!1~ I!l~S fer-ho anb
\

la m(]nega de la camisa.

"Com ens h ID de v ure !". va di:~se desoladaI!lent. Va esperar una
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estona i aleshores.es redreQ~. Va aixecar-se i, d~bil

tia, s'obligh a travessar la cambra. Amb la punta dels di~s va reco-

111r l'aFlericana, qUID o'havia ;uedat apilotada.1 la va estendre curo -

sament sob~e la clapa multicolor.

Llevare va resp:i.rar amb mé s llibertat. Pero no havia avauca t gens

ni mica. El pr obl ema (:ue el preccupava continuava subsistint. ~s va

passar les mana pe Ls ul.l a , com si volgués aseegurar-se que no e 'equ1-

vocava. L'habi taci6 .tornave a é s se r m~s clara.

U:Nopot ser", mormola •. "No és 1a cambra , aéc jo". Va imaginar-se

que estava malalt. No pas par allb que 1ihavia passat. Devien haver-

11 pas~at cooespitjors. O potear patía d' al.lucinacions ? No sabia

com es menjava, aí.xo , ja 'due mai no n'havia expe r-í.menta t cap. De tata

manera, una cosa o altra 11 succe!a.
, .

Ja gairebé no se'n preocupa. Una rabia freda s'apodera d'ell,..
només de pensar que es podia éSDer tan des grac i.a t , A.mbels punya , ar-

ribb a amena.car _ "a les parets t , un cap, fins i tot hi dcscarre-
, I~r" v.r~t.: de..

ga el pes de la m~ closa. Un acte que no va swwal'+ke res, oom no foe

par recordar-li que tenia els nuaets deLs di ts enc et at s ,
,

Va tancar les dents ben fort i oiega les parauIes ue li pUjaven a..
la boca. Tenia ganes d 'inaul tar, de b.Laf'eaa r-, de dir pa- aulotes, i com

más car re.gad es i ierotge~ :fossin, millor. Ni e11 mat eí,x no sabia per

de les veus de fo~a.

r:n David, en Jaume, en Jordi ? Bah!

"MaleIts". os digh~, tot i que sabia perfectament que cap d'el1s

"que no ho f'e í.a , ))e tota manora,no l'haurien pa s alleujat. Ara, ja no

podia alleujar~lo res.

- L'hora de sopar és el terme que cree prudent - va sentir que deia

no tenia la culpa del que li pa ss ava , "Male~tst vosaltres que sou fora,

vosal tres que no con eí.xeu res d "aí.xo , d r aque at turment ••• "

Es va paasar la m~ pel r'zont , encara tot enbz-eauat , Que podia fer,



-102-
ara? ? Perque no s'havia pas de quedar 8Mb els
rar. No; mentre li restessin forces. llui~aria.

La cambra s'amarava lentarnent, pero progressivarnent. d'una brava-
da aspra i ofensiva a despi t de 1 '·arneriCamrqneva estendre sobre el
producte del seu vb~it. Les seves narius la respiraven gairebé anhelo-

, p ~ bses, co~ per assegurar-se n. orque ar~, am aque~ta 8en~or.
més dificil • .l:'ercomen car , la camb ra s "haví.a redliit forga.

Ja no podria ni passejar. Encara Que par les ma Le Ed ea ganes que
en tenia! De apr-és d 'aquell epiaoai, s 'imposava la ir'1IDobilitat. l'erb
com quedar-se quiet, al Mateix temps ? Quiet i consumint-B~ rnentre
passaven les hores. Hores i mAs hores. r ja teia una e~erni~at que
era allí dins ••• Coro podia ~~ser que tinguessin la barra de dir que
eope~arien fins a l'hora de sopar, als de tora?

Restava al mtg de~a camb.ra, tan perp}.ex COI!l enfurisma t. De fet,
poro, potser m savia t teni a la sensacio d'estar buit. ~s a di:;-,bui t

i albora pIe. F:!sic~ment pLe , perque dins encara 11 pe sava alguna cosa.
~er~ buit de tota iniciativa, de tot propbsit, de tota voluntat. ao~
un ninot.

~Unes llagrimee involuntaries se li es~un;yiren gaItes avall i ni
se'n va adona r, se sentía vell, mo Lt aé s vell que no corresponia als
seus anya. Ell que un moment abans va algar-se e.mb aquell-impuls jo-
venil, com qui s'ho ha de menjar tot !

liJaho veus !", re!'lexí onh , }Jer~~o podia veure-ho ní.ngú I'lésque
ell, perqu~ estava sol. 1 l!l~S valia aixi, perqu~ ara no hauria ras po-
gut suportar cap presQn-cia estranya.

"Déu meu , Déu meu , quin a cria tura més miserable •••tr No va pros e-

,
La inercia el re enia on era. plantat entre les parets. sense

veure res, aanae inten~ar de veure res. J_raJcomun home que esp era un
J2;Jrvrvmiraule. Com si "'*1 f"'t+I$ que .ls mur-s se separessin i algú esclafís

1 ",,.a riella per celebrar la gracia d aquella facecia.
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guir. Perque ni ganes de compadir-se no tenia. ~s va pe WM. eCi 'Hl~' a

pele llavis, pero després cuita a imnobílitzar-la ce nou; COI!l I'lenysla
bell ugués, millar. 'l'enía una boca con un femer. l'otser una cigar:r;eta
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ní, posaria remei •••
El tabac, perb, era a la butxaca de l'americena, con ele llurn.ins.

&'iatreviria a recollir-ho d"all! ? !, sí ho recollia, seria capac de

fumar-se una d 'aquellas cigarretas ? En pensa r=h í, l' és"t6I!:ac se 1i va

regirar de n ou ,

"Massa llepafi1s 11, es va dir. Perbja era aaaaa tard per canviar

de cos tums , l.rrent a anys de vida mée o menys con.ror-rab.Ie pessaven 'ter-

riblenent. 1 de spr és , ben pensat, 1;arnpoc no tenia ganes e e fUI!l.ar. Com

en podia tenir, amb aquel. a boca tan aspra ?
" 'Eranda la testa i para l'arella. No 1;OrnaVF. a sentir pIaure? o.,.

No era aixb. Una remor ••• de cantusseig. Qui cantava ? .enia de lluny,
de la banda de les escales, i a 'anava atansant. ~~o"'sdevx en sen1;i~ho,

pez-que la nare va di!' :,

- Ves-la a abrir, Aurelia •••
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J"a hi eren t ot e , ara; ja no faltava ningú. l'erque acabava d"arri-

bar l'A1berta aflb els seus llibres. Que farien ? BspeTarien encara al-

gú altre ?

Quin fastic, pero, quin fástio ! Una reuni6 de família, una colla

de pe rs anes que)xerraven, callaven, es paesejaven,s "as se í.en , es diecu-

tien •••

1 ell, allí dintre
'\"Pero vli111eor"tir ti, e s va re p et í r , "Vu Ll, eortir !ti

Mira enlaire, con si tingués l#esperanga de descobrir-hi una ober-

tura fins aleshores desapercebuda, pero no era aizo. Era només que amb

tota la seva v o.Lunvat provava d' oblidar. Les pa re t s , na t ur a Lment , pero

ta.mbétot el re¡::tailt, tiot , ccmen can t per e1t mate íx , Oblidar qui era,
'\

que f'e í a , quin n om tenia, on treballava. Comengar en bl anc , COI!! una pa-
gina sense rastre d'escriptura. Potser així •••.

1'e1:'oni així.

Va tornar a Bealar el cap, sempre concentrat perb en aquella vo-

luntat obstinada d 'oblit. 1 po t ae r pe r- a í.xb na t e í,x encara li era né s

difici'l d'6blidar. de desinteressar-se de t ot allo que l'envoltava.

~erque ara va descobrir que als seus peue, s lbre els rajols, bril~ava

alguna cosa. Es a ajupir a "recollir-ho, tot encuriosit. Pero no arrib~

a conplútar el geste Aban s , va vehre que era un bo t ó , Pr-obab í.enrrt de

la seva americana. Devia haver-li sal tat quan se la va treure tan im-

petuosament.
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Va clavar-li un cop de psu , pero el bot6 1 'elud:! i ·~te'P ' ",tpa ·~tsla
sabatilla va pasear sebse ni fregar-lo. Tant se valia. perb en c0rta
manera aí.xb va mo Lee ter+Lo i l'oblig~. a p rova r de nou , Aquee t cop el
bot6 rodola amb violencia contxa la paret, on ensopege. Després va
retornar i acaba per aturar-se a dos dits (te 1 'indret on havia reposat
de primer. Aleshores ae'n va desentendre.

Amb quines futeses es complicava la vmda
Va estendre de nou el brac cap a la paret, .amb la intenci6 de pal-

pa r-Ta , pero aquell ges t , a poc a poc, i senseque la seva consciencia
\

intervingués gens ni mica en el que feia, S'ana convertint en un rno-
..viment ben diferente Perque ara la ma esteaa gratava la paret amb lea

ungl.es, coro si aixb pogués enderrovar-la. De priI!lerel movimen:t era
breu, fina i tot reposat, tranquil i calm6s. el moviment d'una persona
que s'entreté sense finalitat aparent i omple uns moments buits, perb
aleshores, encara anb la ma+.eiy:ap.entitudd'abans, va anar transformant-
se. Uada cop gratava un~mica nés fort, co~ si l'exasperés la
que trobaven les ungles.

La saya roa recorria la pa ret , i el gest esdevenia rnés i rnés insis-
tent, s'allargava, semblava multiplicar-se en tot de rnovil'lentssorollo-
sos i continuats que ofegaven les pessibles remors de fora. 1 ben a-
viat foren totes dues m ana , 1 'una al oostat de 1 'altra, 1 'una sobre
l'altra, obstinades a grat8r, a agredir, a macular la polidesa indes-

"

tructible del mur.
,

.Hi posava l'anima, ara, en aquella activitat. ~in6 que aixb no
contribti!a pas a fer-la m~s efic89. Les ingles relliscaven, i el1 s'hi
acarnissava rnentre la subs tancí.a cornea s'anava usan t , amb una rapide-
8a que li hanria sel'lblatdesconcertant si s'hagués aturat a pensar-hi,
una cosa que no f'eLa , qua no po dia fer, car 1 'únic que tenia Lmpo rnanc La
era continuar i continuar, com una estona abane , quan feia vol tes per-
dudes per 1 "habí,taci6 amb 1 "anheI inconscien t ctefoe!'ugirla reali t at ,



de bestia canissera per usar-los fins a l'árrel. Que bé que li hauria
anat ara ~sser un eierant , un r-í.nocer-on, qua Lae voL arrí.maL proveit amb
un instrument afilat i dur , capa c d'obri:r forat en la paret! Perb

V no disposava de res d' aí.xb , Només era un hcne , Un pobre home ,
Em sembla que no podem pas esperar ~~s ! - va dir algú, afora.

Els mots relliscaven pel seu damunt, I!lo1t:~clars , pero ga:!.rebé
inintel.ligibles, talrnent eOI!l si hagués desapres d'oir o COl!lsi aqhells
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dels dLt a 1i feien mal, se li encetaven, perb eLL no paraua , se'ls ana
va menjant en aquella +as ca inútils. Amb J.e'2~entsa 'hi hauria posat
si hagu~s sabut com fer-ho. ~amentava no tenir uns ullala afilat

es parlessin amb una l\engua estrangera que no sabia, que un dia molt
remot havia apres pero que ara havia oblidat, potsar perq~e ieía tant
de temps que no se n',havia servitt potsar parque les seves facu1ttats
mentals minvaven.

- Avisem l~ policia, dnncs ?
Qu1 ho havia preguntat ? Perque allo fou une.pregunta, encara que

no en copsh tot l'abast. Si l'hagués copsat, se n'hauria rigut.
I algú altre dev~opinar COI!l ell, perqu~ va sentir-se en efecte

, ,una rialla, i aixb si que ho interpreta be, un esclafir entre rasti-
gue jat i d' 1 ! ;np aarcá stí.c, pero al mateix t.e mp s adolori t. Un deis
se~s fills reia •••

Tamb~ hau:r:iarA.€;Lltsi s'hagu~s trobat allí dins, menjant-se els
dits en aquell treba11 ingrat i sensa esperan9a de vencer un I!lonstre.

, ,Perquff la paret era un monstre. No es deixava oblidar, i aquest era el
seu poder. Ara, aixb, era el que m~s temia. L'únic que temia.

No se/n'havia adonat, perb COJ'!leng8vaa queixar-se. Allb que se 1i
,

eocapava de la boca no era un pIar, ni paraules, ni blasfemies o in-
sulte, sin6 que z.cosi d'índistint, un geraec aeriae forma t fet de rül re-
more que es combinaven en ela &us organs bucala, un xisc1e ofegat, COI!!
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gant i que a ell matoix li posava la earn de gallina.
Semblava una tara, ara, una veritable t'era 'dr-ecartaal llindnr de

queleom d'insup01'Jtable,un animal que sent una erida o una fibJ.ada
teriosa, a la qual respon amb el seu p~nie, amb queleom que ja ha
dut la sez-ení tat t que hi respon amb totes les sevee faeultats, per~ pe

1 a defensar-se'n,o així s'ho ereu, perqu~ en aefinitiva el gemee fa el
b joc de l"enemie, l"afebleix, el lliura lligat de peus i man s a la po-

tenmia,de l'assaltant •••
',ratot a í xb i eren mol tes al tres coses, ear tot plega t es re-

duia a una eQntusi6 sense nom _i que tampoe no en neeessitava cap, tota
,

vegada que no era res i ho era tot. :P~nie, un panie feri>tge COI!!1'10
#

l'havia conegut mai en el trahseurs de la seva vida, ni aleshores que
va haver de eórrer par defensar la seva pelle Alxo no era havar-se
d'eatar amagat sota les lloses a'un ree, esperant la nit en una

v ineb~oda. ~a nit s'atansava,ja era más fose, i m~s fose, i ~ins de poc
sortiria i emprendria ~el camí de la salvaci6. N"es~ava segur. 1, ~en-
tretant, a qui podia acuc ir-se-li d' anar-lo a buscar all1, sota el
rec, amb eá s p eus xcps , trei!lolantCOI!1una fulla a 'l'embat del vent hi-
vernal ?

Era un altre p~nic, quelcom que desafiava l'anhlisi, una cosa
nova~ com un descobriment que teia sobre ell mateix, com una novella
dliaponibilitat que _ea abana ni~ospit"va i que aeapr-e devia haver
pOBseit, saya, pertectaaent seva, fine aleshores amagada en algun rac6,
en aLgun replee de la saya persona. 1 ara ar'Lo.rava, sortí.aa la l-'uI!l

amb tota la seva phixan9a mentre els dits tornaven a relliscar gairebé
insensibles, duts no~~s per l'impuls anterior~ sobre la paret que no
havia cedit gens i on no restava cap mena cte senyal.

No s, si valdr~ mfie telefonar o anar-hi personalment •••
~Braules i paraules, remors sense signifieat, perb que el van fer

hdUU
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cridar. El gemsc, gracies a aquest petit estírnul, eJoJ~"Y.~~i~'~~·wn~~

" ,.
ahuc viol~nt. Semblava com si verament s'hagués tornat foIl.

La veu r-eas onava a 1 "ampl.ei al Ll.a rg de la canbra , la Lnun dava
1Ld'una manera (ffsiea que el seu ces magolat. Semblava mentida que no

sentissin. Pero no oien res, ni sIl tampoc, ara atent al reeiximent
d'a"quellcrit, a la cresta que es t'ormava de t an t en ~ant, com quan
nada assoleix el seu ~oment de plenitud. Allb era el que el preocupava,

'0 si més no el que l'ocupava,el que l'omplia. All~ era tot el seu M6n,
amb la cambra que formava part també d'aquell crit i que semblava cri-
dar amb ell, que potse~ cridava •••

Va callar de cop. Aquesta idea que acabava d'acudir-se-1i inespe-
radament era tan esparveranora que inmediatament li calgué comprovar
si es tractava de queloom més que ct'un pensament passatger. Per sort,
en callar eL) tot va qu edar=ee qu í et , tranquil com abane d'a1c;ar

Va acollir el silenci com una primera des1liuranga. ~ Perque
el1 no tenia ganes d'udolar. Alguna cosa l'hi obligava. 1 ara
pogut sobreposar-se a aquell temor gracias al temor m~s gran que 1i ins
pirava la po aeibi1itat d'una camhra xisclaire, el sí.Lenc í era con un
oasi que 1i retomava la raé, queLc om d'infinitament benefactor que 1i
permetia de sospirar com qui es treu un-pes de damun t ,

Va descobrir que ja no gra~ava la paret. Potser havia deixat de
fer-ho en el precí s mon ent que calla. potser f'eí.aja est ona que e18

seus dits eren ionobils, no ho sabia. El fet era que ara tenia les mans
caigudes al llarg del cos, en una actitud encarca!'ada que pei seu ma-
teí.xre.t)6ssu~geriael mov í aen t , l'impuls probablement de saltar.

~erb sal~Br on i per qu~ ? I coro sal*&r en aquell indret tan petit
eensc trencar-se la eLo sea cont ra una de les parets '? No. Era una sug-
gesti6 insana, no hi havia res en aquella immobilitat que tingués vera-
ment ganes d'alterar-se, hen a l'inrevés, tot desitjava perllorgar-lo,
fixar-s 'hi fine a convertir-lo pot ser- en una cosa, en queLe cm aanoat
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d'~nima, incapa9 de sofriment, d'alegria, faltat
regidaa que, aleshores, ja no vxistiria per a ell, tota vegada que no
disposaria de res amb qu~ pprecisr-la, amb 'que aprovar-la o ct sapro-

['1,,\ ,.." var=La, amb que sentir-se'n adrlirat o sorpr~s o eaf'abat o disgustat

.B 'Ir

a

o •••

Descobrí que les dijuntives s'encadenaven i que de ¡'encadenament
naixia nueLcon de sembJ.ant a un prec a a una 11et.aní a, queJJCOI!!. que no
afir:navani negava , que no unia ni separava , paraules que ja no _ !1"M

ho eren i remors que es conver~ien en paraules •••
Era alg6 4ue parlava par tel~fon ~No era ell, sinó els altres

'",
Valdra més que enviin un inspector i que•••

Tote devi€n escoltar, i ell escoltova com si la veu de 1'altre
oost at parlés dí.ntre seu, una veu que no serrtí.apero que era pz-essnt ,

destruida de cop, anihilada par la veu del ftll que f'e La :
Sí, senyor, penjo •••

1 devia penjar, car el telefon ts dispara gairebé en el mateix,
i el xicot va abafar-lo i digué

Sí, senyor, jo mateiy. be telefonat •••
Una comprovació ?

En ~8une, ja que era en ~aume, va dir immediatamen~, aquesta vega-
da als seus
- Jo est~. Diu que vénen cap aquí.

Semblava que s'havia tret una Gran responsabi1itat de sobre. 1
fins i tot ell se'n sentia a11eujat ••• Perb era mentida! No podia ha-
ver-hi blleujament par a e11, fes~in el que iess1n, diguessin el que
diguessin, encara que a la casa hi acudi~sin tots ela po1iciea del ~6n.

"Tancat, tancat, tancat !~,es deia i es repetia, i aquesta e~a
l'dnica cosa certa, indiscutible. ~ancat, tancat, tancat ! •••

Va tenir una revif~l]a. ~ue potsar ja ee ~onava par ven9ut ? 1
per que havia de donar-s'hi ? Ara havia recobrat l'~s de la seva raó.
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Veia que calia continuar Lnaí.st í.rrt si volia sortir d " i' tCia' _ ·!.a os
una El orp re aa , .. No , re El d e s o rp re se s , Si!!lplementa be nd ona n la ca nbz-a

d 'una vagada.
Pe rb ja ho havia pz ovat t ot, Qub né s 'pe dia r'e r ? Nomé s d ,ensar-

el sau malestar augmentava •••
Es va posar 10s mana al cap, ••~e~.~·mm~te~aªagan~-se la cara, ama-

gant la ganyota que li dcsfigurava ele llavis. Ve¡ restar uns breus
moment en anue erta actitud i aleshores les nan e van tornar a 1elliscar

., I :-

al L~arg at/J-esgal tee , en deixaren une s menudes pistes sanguinosas
abans de caure novament al lla~g del COA.

La cara semblava haver-se-li asserenat una mica. Pero no perque
,

hagués trofuat un procedi~ent inedit de llui~ar amb la paret, sin6 per-
,que se sentia tan perplex i amoinat que ele trets gamm.w~.n.gJmE5m4P.az"~~R8~·am'

acabaven de perdre tota expressi6.
néu faci que el trobin ••• - va sentir que deia l'Aurelia.

Era remarcabl~ que fessin tan poc de sorol1. Set persones que
a gairebé no~s nov í en , que ga Lr ebé no devien respirar. 1 ell a freo de
L nas, a tocar d'ells com qui diu, esgarg8~ellant-se, picant i cridant

.t j'

com un condemnat •••
"Pz-ou , jan 'hi ha' prou ! It, exc í.ana en veu alta. No pen sar, no,

pensar en res més, no recomengar aquell cercle vici6s, deixar-se anar,
abandonar-se un c op per tote o •• En ~enia una ansia iP.ll!lcn

S8, pero encara no podía, encara 1i era impoesible de decidi~-s'hi,
de resignar-s'hi. car la decisió, la resignació, havien de proeedir

ndel cos, Posar quan se sentía més feble? 1 qnR,teshores pasaarí.en,
quants dies ? Quant de tenps pot resis~ir un ho~e sense ro njar ni beu-
re ?

No ha sabia ni ho volia saber. Hefusava obstinadarnent tata tempta
tiva de reflexi6, t osa spsp í t a d'áctivitat men taL, No pensar! era la

p seva consigna. Perb a1x1 i ~ot pensava. COID podem estar-nos de pensar?
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E9 va f í.ca r les nana a le S bu txaqu ee del¡1I8rna lon. ¡bli"ij:n:;a~r a ":afl!>i-

que encara no hav í.a r'e t , lJ.evat d "aLeahor-ea que eD va treure el
mocador pe r tal d "e í.xuga r=ae les mans en r Larduacac ;.:)})fJl 'V0.l!li t. Un

gcst habitual ••• Yotser calia precisEment lliur~r-se als gestos acos-
v f r' tUr:18 ts, coro si no nagués par sat res, con si aquesta canb ra fOA una

habitaoió ~rdinaria •••
...Va riure, sarcas~ic. Quin santit tenjen. aquí, els gestos acos-

tumats ? Podia ter-los, pe n ooaenoa r ? Li restava pr-ou 11i b rtat per
fer-los ? P~lia, ~B ve~itat, agafar el piari que tenia a dos pams del~

n d peus, convertit en un par~ac perqu~ en el seu anar i venir per la cam-
bra ~'hevia pr~c~ica~ent destruit; podia refer-lo i posar-se a ll.e-
gir-lo. O bé aga far el rel10tge i provar de reparar-lo. si, tot aáxb

€ra pocsible, per~ el gost no seria el ma~~ix, no 8~assemblaria al de

a

"ú 1'01'8 •••

"~ _ Hl contacte del fol~e amb e1s ctits llatzerats 11 resultava desa-
gradable, doi oz-ós, i ep ta pe r treure'6 al. tre cop les mane de les butxa-

ques. tero ara no sabia que fer-ne. Era ~stúpid allo de re8~ar dretr

al hall oig de la cambra, amb la bracos cBiguts. sense ter re6.B

'1 e81)e1'per en tirar 1 fa t empe ment r e s "no rumia.

tero no era res de tot aí.xo, EX'8 sí.mp.Lenent un home tancat que

!100 is ooLpe ja una ma amb l'altra, ala nus et e escorxata de la dreta

amb el palmell de l'esquerra, do19am~nt, suaument, per no !er-se mal.
oEra COI!l una per-eona que qmen9a a donar senyals d 'i121 ací.encta pez-que

l'home o le dona anb qu í, ha convingut una cita no ve, es retarda. O
tallD.b~ COI!!algú que es trbba en una cru'illa de eamí.ns, indecís, sense

no podia sortir de la seva pres6 ni er2 capac d 'imaginar una manera
humana de recobrar la lJ.ibertat. IIAixo, s6c'~. va dir-se.

ll'éu un Das i ~8 queda a tocar d'una (t~les paret s, de la que lirü-

tava amb el oenjador, on el seus, callats, cont1nu~ven reunits. No ha
va fer amb la intenci6 d'escoltar, de ~robar-se més a prop d'ells, 81n6
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igualmen~ el moviment i per eixo torna a aturar-se. Li pesava tot.
Ara la ferum del vomit no era tan violenta. o poteer era que el]

B'hi naví.a anat accsturnant i ja no la aerrtí a , o potser ••• Pe r q 'El iMa-
ginar más po~sibilitats ? ter que imaginar res más?

Va cloure els punya com ja hevia fet altres vegades, perb es va
T

) J
veure obligat a relaxar de nou la pressi6 dele dits que 1i ieien ~a1.

a Iraenya aquella camb ra haguis tingut la v í r-tut d ' obrar eom un

oalsan ••• Pero no. ,.tt;rauna caab ra enemí.ga que devia alegrar..eede veu-
maLme s de eos i d'anima. bl1 elí , ja no reS1;aVH res de aeno er ,
IIFero vull sort1r !"

Ho havia cridat 8mb la sava veu més poderosa i ell mateix se
El cri t l '1).avía e í xor dat , lüxí i t ot, va r-epeti:r-10

~er molt que fes,.sempre estaria 501. ~ra la seva veu, era la
va rial1a t , si pf.orava , seria el acu plor. lÜ:L, unflLJart d'~ll, una
manifentació' d'ell que c oneí.xí.a fOIga bé, pe-;.':u~fei:~ ctriq uanta-vua t

S6-

Com oi es vulgu~s fer companyia, co~ sí no en tingu's prou d'es-
ter allí tOt sol, amb 018 seus peDsa~snts,i aquesta veu que rebotava
de paret a pars t fas U'J:.:i presencí.a benefactlbra peL sol fet de tractar-,
se de quelcom d'alié, no ben bé seu un cop el crit proferit i 11iurat
a l'atzBr i als accid~nts de l'exterior.

Va tornar dones a cr í da r-, n omé s per sentires, per saber que era
capa e de fer-ho i que la ven ret o maria a Les seves orelles deepr-és

d"bav r recorI'egut tot l'ambit de la cambra.
-Al cap d'unea qU8n~es provatute~,pero, el joa el desencis~. Vom

tets ela jocs, al c~pdavall resul~ava poc divert1.t. 1 no el va satis-

f fer gel,re j!108la rialla quen es decidí a pr ovcca r-Ta , jf •• 'II-__ meIJ11!l'oa ea-
,

recta de la Gava gorja, per~ 1 qu~ ?

any s que plo:rava i que :I..'e ia, que par.;ava i cr-adave , lJinquerrta=vuf,1; anys
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anya qu e es oone í.xf,a o es duac one í.z La , pe=b que¡vbnan j3uinm&:& d" l':m: tatell

i el que fos. TO~ aixb, totes aquecteo manifestacíons de la seva perso
na. Si alnenys haguós pogut canviar de veu ! Pero la cosa ja

gut 110c una veg ada , quan l'adolescent succeí l'in1'ant, i no
b Ls que es r-ep e t La,

UNo em faré vall !", es va di!' t ot dluna. ¡'.I.a1no tindria la veu
"trencada deIs vells, perque aixb era el final de tete Uom i~ag2nar

que podria a~ar vivint i vivint días de 1~a5bra, dies i díes, se~-
manes, mescs i anys, tot sol i sense res ni ningú ? No, no era imagina-
ble. 1 s "ho deia amb una inclinaci ó -.t·",. del cap, t aabé per fer-8eI

companyia, p r subratllar el que pensava, pe rque sense adonar-se'n volia

procedir com si hi hagués algú al'tre a:!lbell, COl!! si ell mateix ros
actor i públic, protagonis~2 i tes'tioni.

Va smspirar,po'tser per centéss1ma v"gade. Ho jeia tot per cen~é8-
sima vegada. S'havia de repetir par tor<;s. (.lue bav í a iet tata la eeva
vida, sinó repetir-se ?

11 va semblar que sentía una remor de pasbos precipitats a la ban-
da de fora, cap a l'osca1a, í eaco Lt.a árrt ene anen t , Ele po r í.cí.es , ja 'r

.Nos ra po ssi b re , ni que hagr esa in vis cut al oos 'tnt. NO. tia els eren.

Els pasaos, si veraoent es tractuva de paseos, es van pe~dre amunt o
avall, cap a un indret o altre. Tan bmnic que seria ara poder pujar i

baixar unes Bsoal s ! Tan boníe que seria ter quals8vol cosa, una d'a-
questes moltes coaea que aquí no podia ter !

Torna a sen't~r-se rabiii1i.Les maleides pare ts ! Se 'n va aepa ia r
aab un gest anenaca dor , pe rb va have r d 'iombbili tl:ar-se de DOU pez-que

en moure's l'havia sob'tat un alestar 8strany. Coi!!si se li haguée tren
cat alguna cosa par diI1S, una pega ví'tal.

,Lrova de rec0brer-se. All~ era un estat pas.atger que nc duraria.
Va quedar-se dones molt qu í et en era, vagan ent anellat cobr-e ell I!lB-

teí.x, i després, a poc a poc , t orna a est í z-ar=ee cor si es deixondís.
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, Ei més curi6s de +o't , ara, era que la rabia aquella, 1" ipd¡t $1H}lue.nitht~O-

i bliga a moure's; no s'havia enfredorit. Continu8vS all.1, dintre aeu ,

e
r

~1 malestar no havia pogut destruir-lo.

1 res ja no el podria d~struir. parque a Mesura que aneva . edre-

9ant-sc, re tornan t de la =r=r= feblesa, ello que 11 r s teya de

poder d~ decisió es concentreva en aquell& mota que ma~ ni havia parat

de dir-se: lluitar contra la paz et , rarO ara eaba a r.ue ca I í a Lluit:r-

hi f í ne él perdre la ví.da, jugant-sfl el tot pel t ot , de ve r í te t , een s e

re serves, senas pan í c , o encara q ue fo s amb pan í c , pero en to"t cas a mb

aquella mena de pan í.c que fa va Lent e ei e eo l da t;s i els obliga a avan-

gar a 1'encontre del perill. Fina al final, contra lB paret !

OOL'1un e nemac au tbn t í.c , no c om un hone que vacil.•la 1 1MtitR'*

cedeix i nomée ataca en un p8róxis~6 que el foragita d'el_ rna~eix. No.
1111sencer, conscient i cova rd , pero fina al final. r'o s ~l que ros ,

Un deLs dos an t agorrí.a'te e seria de ut ru í t , e i L o la :)aret,pért1 s í. era

ell, si 11 tocava de pe rc re , el mur no pocr í a vanar-se de res.}

Calia recomen9ar deL del principi. Bs a d~r : per l'oblit aquell

mina, ca Lcu.Lant oada cosa per separe.t, aJllb urja ap r ox í.nac í ó slilficient •••

Pero que potser 11 int ressava prou, tot aixb, per absorbir-s'hi ? No,

gens ni mica. Fins i tot era idioma d'imacinar-4o. ~ue 1i lnte~essava,

que de prime r no ha vaa pogu"t aCODS egulr • .PAre; ue az-a no e es t í.ndrn.a una

,- bat al Le física, sd nó , de n ou , ~nicar!lent que aque et cop se ne e cansar-

se'n, un combat puraml1nt mental • .&l el trabacu~s d'aquesta Ilui"t8 pot-

ser pardria fin s i t 01: eí.a s errt í ts, pero es refaria tantas vegadas COI!l.

calgués p~r tal de proseguir la pugna. Ja s'ho havia dit : fina al fi-

nal de tot.

J

Pero que n'~ren de puerils ela rnitjans que se liacudien ! Oornp-

tar, rEleitar-se fragments de 111 brea que recordava, fragrnen t s e sc oLaz-a,
perqu, després, de gran, ja no havin llegir gai~9•••• 00 en9aria per

comptar quant de apen í a anua Lme n t en cigarretss, pape r de r'una r , llu-
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",Aquest és 1'error !", va reflexionar. "Pen aa r en aquest moment v ,

,
t>-. ,. ----..L , • , • 1Calia que es pre gun ",:5 : que .. MM I!l. ant ere s sava pr ou , a 101'8 r

1 obligar-se 8 que tot aixb tornés a int~ressar-1i allí dí.ns y CCJrl no
fas.

Pero encara Ú~rta una cosa millar. Pe rque si ac ons egu í,a dic1,reu-

• r de ver~tat, com podria, en96ms, lsbossar el gest que eapaQ d'o-

la paret ? S'fui repedj?ria i aixi, autom~ticament, l'oblit i

oo í nc.í.d í.r-t en , Valja que co í.nc í.d.í aeán , , ",,", ,,ra ..!..orC,{lls••• 3i les se-
'Ves p re sumpc Lcne no 1'·enganyavel'l.

A.t6cia ! Calia mostrar-se astuto S'estintol~ donCE contra ~l mur

o mira de conceu t ra -r-se en alguna c 086 que 1i i'e¡:' ob1idar aque lla pre-

ob se s f.i va •

.rotser la neva infancia o No COIn hav i a e at a t , sinÓ coar jnoI tes v~-

Dones un casal. l:'erqu~ si to t era i r¡aLinació, no va Lí.a
,mes i086i-

r. gade e , sobretot dar re r-ement , desitja que hagués estat ••• sí. Només li

calia re e or car les ao l t es ocasiona en que, de. p r-í.rse r als pro xí s filIe,

tard, quan ja eren CTsucuts, als fille deIs altres, teni n el po-

d'alliberar-lo d#ell nateix, del seu jo actult, per submergir-lo en

fantasiosa evocació d 'un preteri t que maí. no fou pz-ou satisfac'to-

ii pero que amb e Ls any s e 'hi a nava conve z-t í.nt , !',ra la posaria en mar-
,

xa sen se que aquestes pre aeno Les infantils. :«086in ne c e aaar-í.es , Po dz a
'\

. ) Ha ieia ja ••• No era la caua mfuserable i potser indigna fine i tot

d 'aqU()~3tnom on Ve', pas:~arfols pr-Ln er s anys de la SElva vida .. el s mill.ora
de tote en el r oc o rd , sin6 La casa ampLa ¡ confo rta ble aab el aeu bo-
nic jard1 ••• ~'áqui partia pot~er el seu desiB const3ntmen~ rcnovat,

també aov í rrt oblidat, ct'anapse'n a v í.ure al campo l'artia de la

ae aa inl'~ncia no t ot aLaen t aa t í s fe ta , car fou adu l t aban a d'hora, I!lolt

que ele altres nois ~ue coneixia.
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i coz-r-edoz-e,d 'indr(ts foscos i rncons misteriosos1I sal. pIe de cambres
on amagar-se per jugar arib els altres Lnrarrta, de caus que descobriria
a po c a poc, tre~ulamen -e, ctisposat a tote e les av ntur-o8, a tate s les
sorpresas ••• Un casal envoltat per u~ jard1 esp s d'arbres verds que(lO

s'allargaven a tate dos costats dela caoinals coberts de grava i de
sorra. Algú tenia cura de tot aixb, perb ell no veia ~ai ningú, perque
la prf:s~ncia d'un estrany , d'un jardiner, d'una persona adulta que no
pElrtan~riaa la familia, li era odiosa. Tot e "oz-denava i es conaervava
dones tot sol, a menya que se'n pr-eocupés GÉlgd de banda de nit, quan
el1 ja era a dormir •••

Oblidava la paret.
No, no l'oblidava. Contiúuava present contrn el seu cos,

seva espatlla que s"hi repenjava - i també dintre seu, en les pregone-

":P.roseguim,encarano ha arribat el I!loment",va dir-se.
ees del seu esperit.

Hi havia les grans rni(;diadesd'estiu, quan tothom dorm. Pero ell,
en aquella hora no dormia. El~ havia sortit al jard1 a perdre's per les
grans clapes d'herba i d'o~bra. sota els arbres, i allí, at,rat a free
d'un tronc centenari, observava el joc de les sargan~anes i ... que en
coneixia pocs, d'animalons ! Allí on havia tr8nscirreeut ¡a seva infan-
cia autentica ni animalets no hi havia. Si que n'era de trist !

:Perb aquí, en aque et parad'í e conf'oz-t abLe que es forja1.18. aquí si
que n '1'1ihav í.a, i els obaervsva lliurats a llurs corregudes, al fer-

o.vor del sol 1 .. la joia planera, sense I!li:z:tifieaci0ns,de les criatu-
res que viuen simp18~ent,~espreocupades.

Ell amagat entre la vegetaci6 o al cost~t de l'arbre ufan6s •••
Pero que ho feia que tot a íxb no acabava d'operar ? On era la magia
d'altres vegades ? Perqu~·aquelles sargantanes, aquell jardi i Bluell
casaLs ele penr ava , Hes més. Era ancapac de veure~ls.
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pa- La paret li ompLd a les retines. Ca1ia tanear els ulla ~ per tal
de lluitar efiea9ment contra la pertorbaci6.

Els va tenear. Perb ~ou per descobrir que aluell jardi somniat
potoer tampoc no li interes::-avatant eom hauria volgut. I·per qu~ ha-

. 'via d'interessar-li, ben mirat ? La seva infancia quedava enrera, tan
,llunyana que ja semblav8 inexistente Era un adult, i ele adults ••• Que

potser somnien, ele adults ?

Hfl.viasentit parlar de31s poetes. Perb ell no ora un poeta. No te-
nia la imaginació fresca i desperta d 'una j overrtut més o menys perenne.

t De re t , esteva mol t can aa't, Més que eI.s cltnquanta-vuit anys que duia a

l'eaquens, li pesava l'experi~ncia d'una manera de ser haDe que volia
inc:!.ourela humanitat sencera. n'on l'havia tret, Bquest pes? l'erqul!
fino aleshores •••

La paret, sempre la paret. La seva presencia funesta. l?ero la des-,
truiria. No s'havia dit que est.av.. disposat a a+r-t.bar al di'inal,costés
el que oostés ? Proseguiria, doncs~

Perb, que m~s ? Que més podia haver-hi, susceptible de fer-lo 0-

blidar, d'abstreure'l del present ? O li calia potser oblidar sense
,

acudir a l'ajut de les imat@es, acollint-se a una pura absQncia ?

Abosntar-se d'ell mateix ••• Aixo era insensat. Ningqbo s'absenta
d'ell mateix. Encara que cregués que si, que era possible. No s'absenta
va gURn irnaginava coses. Continuavf3.p:re$ent. En al.gun indre-c, semp:re,
sepre sabia que exi5tia, que era ell, que feia eixo o allo, que

b o que imaginava i que sense s1l no hi hauria haGut ni pensament ni iI!la-
ginaci6. I ara tamb é era així. Amb aixb altro t la paret.

Usava el mot, usava la imatge a tip de dir-se l'un i de contemplar
l-altra, encar~4Jue ha fes amb els ul:!.staneate. l'eroraqui usar no era
de~truir, car més enllt del mot i de la i~atge el mo~ continuava exis-
tint. era
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.r.. na contemplar la veritable paret era exectamen t el ma t etx , al capda-
,r va11. M~s que els ulls, l'anemic era la seva Ment. Si pogu~s encegar-

la •• •

Per que hav1a d'~sser incapa9 de pensar fins al final en r s ?

Si ell feia i den f eí.a, si era ell qui donava ir'lpor~anciaa les COS8S

entre elles, a la paret i a la cambra, per que no podia deAtruir allb
que const:r.u:!? Destltuir-ho dintre seu ,...

Res no es desenvolupava com esperava. En lloc d'~sser el mestre,
era l'esclau~ Calia revoltar-se ••• Perb ja ho havia fet. No s'es~ava

,
revolt ant des que penetra en la camb ra ? 1 de que 11 servia,

"era més forta i tenia la ma dura •
.."No hi fa res", z-ef'Lex í ona pacientment, "no hi fa res. TorneI!l-hm

a pr-ovar!", 1 va Lns tetir encara. Ara pereeguí.aaltres Lna tges, noné a
que ja no sabia ben b~ quines. Le~ perseguia a l'atzar, ccm un ca9ador
que surt a provar sort. a la que sal~a. 1 saltaven, sí, pero darrera
les peces que quéien o que intcntava de fer caure, sempre hi havia el
camp. Hi havia la parat.

ffAixb no pot ser", es va repetir~ "Fins al final. No ens desani-
mem'", Ferb de fet ja no po dia eDmar més deacorat jat , 'uavia arrí.bat al
fons de tot, a l'indret aquell des d'on ja no s'espera res, el centre
de l'infcrn, quan .ot s'ha acabat i el reLlotge avanca per un tempa
que ja no recorrerem.

Ho comprenia i no ho volia comprendre. Ferb d'aquest doble movi-
,.,

ment muntava cap al seu cervell, i t8mbé cap al cor, una mena de :rosig-
naci6 que es feia un lloc, el congueria pacientnent al bell mig de la
fretura que semblava dominar-lo. Tot canVlava de signe. sin6, per que
continuava allí repenjat, sense fer cap ge st , COI!l teoer6s de perdre

IIJ
contecte amb la superficie blanca ? Pe r que no es desferava ?

"Si ja n'estic, de desesperat !1!, es va dir. "No pot haver-hi una
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Va treure forc8s de flaqueea. Continuar peu,sant, continuar il!la-
ginant, continuar lluitant. Sempre fine al final, fins al final •••
No havia de permetre que 1 "abaseguéa ac.ue Lt encan tamen t qu« el retenia
allí, immbbil, inútil. Era un home , Matxuca t., desanimat, extenua t , mi-
serable, perb un h~me. Sempre un home. 1 li havien fet allb.
ésser l~iure, l'havien e~presona~. S'hi ha~ien atrevit ! Fas qui fas.
Aquesta menyspreable i es~úpida paret !

Treballosament, encenia una espurna d'íra, la cultivava amb devo-
c16 perque no es per'dé s, hi bufava par '~ald "abranda r=La •••.

La ira, la gran ira de~s homes, deIs animals ....am
i acorralats •••

I la ira munt ava ; a poc a poo, molt a poc a poc , feixugament
o tivada, com una flor d'hiverna~le. Pero pujava. Li emporprava les

tes fins aleshores l!vides, 1i feia redre9ar el cap i tanoar de nou
ale punys malgrat el dolor, malgrat tot. Unhome des de la ratonera.
lV1enys,neny s encara que res.

Es va separllfrde la pa ret quan la neceaeí.nava mé s que mai, car
1'angúnia augnen tava , Pero ara no po dia estar-se quieto Lyral tava 1 'ai-
re. Si, alguna oosa havia canviat. Poteer no la cambra, pero quelcom
havia canviat. Respirava dificultbsament, allí icrmbbil. Una mica de rno-
ví.aent , dones, una mica d'ey.ercici.

Ah, per que, pe!' que li havia de passar allb, i precí.aament ara?
No volia lluitar~ debatre's fins al final? Per~ enc~ra es refaria, no
s'havia acabat tot, aqueHt malestar no podia durar, passaria ara maeeix

'>

d'aqui a une segons, quan h agué s fet un~assos amunt i avall de la seva
cel.la.

"-Avenga el peu, impacient d'allunyar-se d'e11 mateix, de la seva
I

propia imMobilitat, i va sentir quelcom sota la sola de la sabatilla,
quelcom que s'ésmunyia de traidor, per fer-lo caure ••• Era el maleit
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Va 11uitar coro arran d'un abisme per mal de conservar l'equilibri
comprom~s,perb aixi i tot, després d'un balanceig, el cos va inclin~r-
se violen~ament endavant. D'instint, amb la intenci6 de protegir-se,

les mans cap a la paret que el sostindria perqu~ era un envh

eLe altre s •••
~fo va teni r t enps de pensar en res, ni en que nav á a obtingut la

victoria. Darrara les mans van seguir e~ bragos, el cap, el cos,les
camas. Va caure as t ena Láat per tie r-ra , dins el dormitori ac ostuaa t ,

_ No ha heu sen~it ? - van cridar si~ulthniaroen~ tres veU6.
Hi van haver dos segons d'UIl8 iru!lobilitatperfecta. Després, COI!l

d'acord, tates set persones es van precmpitar cap a l'habitaci6, d'on
procedia e 1 so rolle

David ! - xiscla la dona.
Ele altres no van dir res, pero s'apin;yaren al seu entorne En Jau-

me, blanc coro la cera, s'a~enoll~ i va cercar-li el cor amb un~its
tremolasos.

,Pero no l'hi va trabar. Ja no en tenia.

Barcelona, 29 marg - 4 abril, 1956.

ov


