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L'ambient familiar

Des d'aquell angle de la paret, immbbil i arraulit , presencia de

primer l'eecorcoll del despatx i escolta seguidament leB remore que

procedien de lea altres habitacions, on obrien calaixos, deaplacaven

mobles i feien reliiscar cadires sense cap mene cíe mirament per les

persones del velnat que potser ja eren a dormir. Mes endavant, ia mare

havia de repetir moltes vegndes que ele va deixar entrar per ignoran-

cia i per por, car d'ordre d'esoorcoll no en portaven cap i hevi^n vin-

gut ánicarnent a cercar el pareB

- Ens ha abandonat - va dir-los arab una ambigüitat vojguda, car l ' a -

firmacio" no responia a la veritat* Jílla nateixa <a afirmar aerapre que

ae'lc volia endur a l ' ex i l i , cap on marxa el dia vin*-i-quatre de ge-

ner, dos diee abana de 1'entrada déla feixistes a la oiutat.

Aleshoree encara recordava que havien plorat tota, ell mes que res

en aentir elB sanglots que la mare no sabia reprimir, pero afeixugat

per una estíanya intuició que no el tornaria a veure mai mes, i^tser

perqué tot d'una ler coses sortien d'un ordre acostunat i la gent sem-

blava excitada, com en vigílies d'un esdeveniment gran que transforma-

ria la vida comuna.

Ele policies forinaven part d'aquesta novella existencia iniciada

el migdia del vint-i-ais , quan peí velnat conencaren a correr noticien

una mica contradictbriea que deepréa s'anaven preoisant : ele eoldata

entreven per Pedralbes, per Sants, per la Gran Via, per tot d'indrets

desconeguts, allunyats del barri on vivia. La Hoser s'havia reunit amb

ello i en Daniel ea va distreure meo de quatre vegades contemplant-li

el ventre groe que se l i escampava per damunt deis genolla quan s 'as-

seia. El aeu marit era en algún indret o altre del front i la noia pío-

rava, temerosa d'haver-lo perdut. havia mort molta gent, peí oarrer es

veien forca dones endoladea.

El xicoi, perb, torna al cap de tres setmones, cinc o sia dies

desprée de l 'escorcoll, una aparició breu, tota vegada que l'enderaa

paasat mateix ja el detenien. La mare va convenir amb la Roaer que per

forca ni havia hagut d'hsver una denúnciao !farlaven do les preeons que

s'anaven ompiint i de les doñea, mares i germanos deis antios miliciana
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i organitzadors política, que els vencedors xollaven i purgaven amb

grane dosis d'oli de r i c í .

- Potser a 'exagera — dría la ^arneta que t aribe" c órnenla va a fer pan-

xa» A ella l i costava molt de creure en el mal, a'l*aginava que vivia

en un m6n pie de bonen intenciona i , aparentnent, havla tingut l 'en-

cert d'anar a arreplegar un home que eemprc reaccionaba amb optimismo

a les bat;;egades que l i donava la vida.

£n aquell moment era en un camp de concentrado on, a despit deis

avale que ella reuní, continua va cinc me soy després, quen la uarmeta

avorta del tercer f i l l que en Jaume l i havia fet abanB de retirar-ee

amb el oos de tren de la caserna yermí Salvoeehea que ja no va arribar

a la frontera perqué els hornee anaren fent-se fonediseoe. üeaprés, en

tornar, encan contava el que havia vist , quilbmetres i riés quilbme-

tres de carretera amb les cuñetes plenes de cotxes, de tanc, de ca-

mlona, de peces d ' a r t i l l e r í a . . .

- Tañes ? - va dir la mare un dia que eren al cosidor.

Ue fet nomos n'havia vis t un parell, i potser ja hi eren de molt

abana, u 'altra banda, havia contemplat tantes desgracies que ja ho con-

fonia una mica tot , ell mateix ho reconeixia, L'obsessionava eobretot

una dona que havia vist parir en un racó" de caraí, on l'havia llancada

un eotxe ocupat per tres oficiala que la gent volien llinxar.

- Perb no eren prous - va haver de confeasaro La majorie e» desante-

nia de tot , impacient de proseguir cap a la frontera que el pare pot-

ser no navio pogut passar, tota vegada que durant aetmanes senceres no

en van teñir cap noticie.

La mare somicava d'anagat, sobretot a la ni t , quan es pensava que

ello dormien, perb en íranoi.sc sampre la sentía i desprée l i ho conta-

va.

- Avui tambe" - dteia.

I ell aleshores es quetíava nolt oallat, amb el cor menut, menut,

afeixugat per una peja imnenea que res no l i podia fer oV-'idar* Hauria

estat mea fácil si hagueasin anat a col.iegi, pero la raare eln volia a

casa i fins la tardor següent no es decidí a fer-los assist ir a I'esco-

la municipal, l'única que l i permetien els aeus nagres * • [ ) - • • • recur-

sos.

Durant les primerea oetmanee^ casa no hi havia hagut ni cinc cén-

tima, els poca diners recollits va resultar que no valien, com ja e'ha-

via rumorejat forca abane, i el país estava maesa paralitaat perqué

trobés una ocupado". La matelxa {Jarmet¿: que volia ejudar-la gairebé no

tenia feina i tota plegats van viure una mica gracies ajla Filomena i

al aeu home quejeontinuoven anb la bacalianeria i ais plata de farine-



tea que la mare feia anb la toanam barreda de 1!egums t r i t s d'un sac

que ella i en Francesc aconseguiren de treure d'un magatzem.

Leo coses no conencaren a endegar-se, ai bé precariamente, fins

que l i sortí aquella ocupado prop de la vella aanvicens que eetava

melalta i necessitove una persora que tingues cura d'ella, ül seu gen-

dre hevia tornat de Burgos amb el grau te coronel, perb la ciare deia

que era un home Binpatic que no semblava donar inportancia al fet que

ella fos la dona d'un exiliat , EI problema, naturalment, eren elle,

o mes ben dit f la Neue que tot just havia aprés de caminar i a la ni t ,

preciaanent quan la mare era fora, solia despertar-se amb les grana

ploraneres.

tn tfranoesc, amb els oeus deu anys i entenimentat con era, es

oreia poder suplir-la, pero ia dona encara el trobava masna jove i no-

mée estfi va tranquil .la s i baixava la filomena. Mes endavant ho van com-

binar raes bé amb la Koaer del pis de sota que havia trobat un parell

de caaes on fer feines. A la nit s'enduia la Meus al seu pis i de dia

la mare es 2'eia carree de la .^oseret, la nena que ia dona del milicia

va parir amb el temps Juat perqué el seu marit poguée coneixer-la a-

bans de la seVE detenciós tota vegada que va neixer tre^ dies abane

de la oeva tornada, ara una criatura calcada i r ial lera, mee que la

Neus, i a ell aviat l i sembla tan germana seva cora l 'al tra* totser hi

contribuía cllb de veure-la sovint arrapada ais aut;rono de la nare que

enenra devia teñir una mica de l le t tot i que la Neue ja feia diea que

era desmanada.

Üeeprés arriba la prinera carta del pare, molt prudent i lacbnica

perqué ja devia ..aber, o suposar, que hi havia oen3líra postal(perb no

hi feia res, l'important, com va dir la mare, era teñir la seguretat

que no s'havia mort, que ara era a *aría, on raai no van acabar de com-

prendre con s 'havia pogut tras 12.adar quen amb el tenps a 'aanabentaren

de l'existencia de campa de refugiáis on tanta altrea catalana havien

eucunbit e les privacions, a la miseria, a la humiliació" i a l'enyo-

ranca.

L'endemk, mentre eren a taula, la mare va cantar per primer cop

des que la guerra a'havia acabat. hll no se n'havla adonato Ve éaBeykn

íranoeso qui l i crida l'atenáió sobre aqueíl fet insblit t

- Senté ?

Gairebé" tenia llagriraes ais ulls,xjerb estt'v-í content i tota dos,

d' instint , van correr cap a la cuino i se l i abracaren»

- Perb que us pas.ia ? - s'estranya el la.

La vida reprenia, una vida estranya i diferent, prop de lee matei-



xea persones quetpel rer,tant, semblaven haver canviat forca. ubscára-

ment, en Daniel intuía una mena de tensió, comjuna espora que convertia

en proviaionria els actes i les paraules de tota plegate,comen^ant per

la Roser que e'ac,sjtuma a poc a poc a sopar anb elle i aeabant per en

Lloren?, el marit de la baeallanera, que de vegades deia :

- A veurepi aviat podra tornar.. .

Tothom liegia avidament ela diaria, fins la ^armeta i el seu home

que no orcien que hi hauria guerra, car d'aixb ea tractava, com va en-

tendrc a través d'en Prancer.c que l i féu tot d'expJicacions deacoái-

dea un vespre que» en retirar-se a dormir» l i pregunta que era allb

que havien dit a taula.

- Hitler - féu el aeu germa - . Li hauran de fer la guerra.

Wo ho vela gene de olar, tot i que sabia perfectament qui era

Hitler, al diari aempre veia fotografíes d'un individu amb un unifor-

me negre, amb el., cabella waiguto sobre el front i obrint una boca

com un calaix sota d'un bigotet ridfcul, no com el que a'havia deixat

el pare durant ele darrers tempaf un mostatxo anple i liared'horae.

- Ele feiacistee ? — va preguntar, familiaritzat amb la paraula pero

totalnent ignorant del concepte que en canvi en tráncese devií/eonei-

xer b¿, tota vegada :¡ue va replicar-li des de la superioritat que l i

donoven els quatre anys que l i dula d'avrmtatge :

- No eigues tanoca ! Es e l l , el feijeista !

Tots en parlaven fina a fer-se pésate, üll a'eatimava míe jugar

anb en Jaunet, el f i l l do la warmeta que tenia set o vuit meaos menys

que e l l i ara comenta a anar en un col.legi pagant, perqué el a eu pa-

re, que abana havia fet treballs de representado, aconaeguí de col.lo-

car— ae de dependent en una botiga que acabava d'obrir un industrial

peí qual ja havia treballat anys enrera, quan era soiter, un cop tor-

nát del canp de concentrado, ja no el van molestar mes.

A ell;., en cenvi, la policia encara els feu die» visites mes, una

d'elleo a l 'eatiu i l ' a l t ra a l'octubre, t̂ uan ja assistia a claese, de

manera que aquesta se la va perdre,pero quan arriba a casa els calai-

xosjcontinuaven fora de lloc, perqué també havlñn procedit a un escor-

coll dala mobles. Segons ln ''oser devÉen cercar alguna carta que els

dones indicacione sobre on parava, pero la mare es mostrava eaceptica.

7\lgunee cosefi, com per exemple el portomonedes on guardava le dues que

en a<;uell moment ja havien rebut, no van ni tooar-lo. Kn canvi, van

liegir atentamnnt la que hi hnvia en un calnlx de la taula del deapatx,

de la "nbriela, la cosina que els escrivia des de Mexic, on havia fet

cap amb el eeu pare. l/home també hi havia afegit uns niots,perb eren

11.legibles 1 ni el narit de la ^arrneta ni en Llorenc. no els pogueren
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desxifrar.

Ara la casa era nolt diferent de quan hi havia el pare i a ell 11

arriba a semblar que vivien d'una nar.era moa publica, oontinuament en-

treven els uns i sortien els al tres, la Filomena, la mofliste,! no cal

dir que la Roser, amb la qual la mare e'havia l i igat tant degut ala

favors mutua que es prestaven que sovint els diumenges i diea de festa

eortien plegados a esbargir-ae amb leB dues nenes i amb e l l , quan e'a-

venia a acorapanyar-les. Així va poder aaber que la noia i el milicia

no ho eren, de veritablement casats. A comencaraents de la guerra els

havio unit el cap d'un conite i ja no e'havíen preocupat nai de res

mee.
- Ara diu que, quan surtid ens caoarem com cal - explica un dia a tau-

la, en tornar d'una visita a la presó1, on continuava pendent de judici,

- No m'eetranya - va dir la mare-. Tu te l i has portat bé.

Anava a veure'l sempre que podia, dea que l i llevaren IB inconu-

nicació primera, i aempre l i duia una cosa o altra que en realitat es

treia com qui diu de la boca perqué l i coatava de lligar caps tot i

que treballava con una escarrassada. A poc a poo havia anat trobant

mis cases i ara Ja feia la feina de quatre, en una d'eil^a nones dues

vegadea a la setnana.

Tamb' la more s'annva espavilant i quan la vella Sanvicenn es re-

cobre i ja no va necesnitar-la mea, ella nateixa la recoman^ a una a l -

tra familia on tenien un noi baldat. Nomén hi h:'via d'anar a les tar-

des, perb, 1 al cap d'un parell de 3etmanes va llogar-se, els matine,

a t r iar d"aps en un -agataem de drapaire que hi haviR al carrer de la

Indúntria. Perb esteva preocupada.

Aquella guerra tan discutida h^ia a»abat per esclatar i d'una ma-

nera o aitra devia afectar el pare a Jutjar per tot el que deien. ¿-ero

no de la manera favorable que de primer s ' i aginaven els grana, perqué

l'home del blgoti guanjrava i un dia les seves tropee van entrar a Pa-

r le . Ara que poteer no eta tan dolent com deien la nare,la noser i

en Llorenc, el bacallaner. A co l . ^g i , aquella tardor, la senyoreta

els en va parlar un mati i , amb paraules per primera vegada relativa-

ment entenedoree, elf3 explica que al:: alemanya els havien fet noitea

injustíciee i que nc se les mereixien, perqué eren una gran raca, gent

treba11 adora, intel.ligont i disciplinada que havien ajudat a gunnyar

la guerra d'-KBpanya, Ara volien impoaar un ordre nou pero,u§ tothom fos

felic i poguía trebailar en pau durant nil anys.

A l'hora d'eobarjo tota van comeníar a jugar a guerra i hi posa-

ren tnnt d'entusesiasme que fina volaren alguns roes i/í'Kusebi Oastell,

un deis companya, l i van obrir un trau a la cloaca. No l i va eortir
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gaire sang, perb va quedor-se una nomenta estabornit sobre ei térra,

pal.lid com un mort, Ee van espuntar, é"s ciar. La aenyoreta també,

pero a méc ella ea va enfadar i volia saber qui ho havia f et . C'om que

no ho aconaegui, va castigar-los a quedar-se sense esbar-jo durant tres

dies aeguite.

jsll la trobava antipatica.potser porque tot el que deia solia con-

tradir les coaee que havia sentit dir a oasa, potetír perqué no e'.'.a

deixava parlar en cátala i a'impaoientava en veure que molta d'ells

de castella no en sabien un borrall* Un dia un noi digué" i

- Jo anava a l'eacoia de la Generalitat A ho féiem tot en cátala..

*Ti dona va escruixir-ac i els fe'u un disourset sobre cor. devia

éeser de pobre un ensenyaraent en una liengua que ni tan sois no tenia

una ortograii;; .fixa i que fomentava l'odi entre els germans de les di-

ferente regions espanyolea. r.n i'ranoesc, que anava en una al t ra clas-

se, també va haver de sofir algún sermó semblant i un veapre ea pre-

Benta a casa dient que a col.iegi no hi tornava meo.

- yue t 'ha pasnat ? - va voler saber lo ciare.

Kll va aprofitar les explicacions del seu germa per contar les

seves experienciess Wontre parlava, en Prancesc anava donant cope de

coll i , de tant en tant, feia :

- Veus, veun ?

Perb la mare no sabia que fer, 1 despría la Uarmeta va di r - l i que

a totes les escoles era igual, ara, tant si eren publiques com si eren

privades. Va afegir que Ja a'ho podien hover eaperat.

A en JJaniel l i havia quedat sobretot atravessada una afirmació,

potser precisaraem, perqué l 'ortograíia en aquella noments l i donava

molts DamjwdlBiuipBi maldccaps.

- Es veritat que el cátala no en té Y - va preguntar.

Les dones, agel'ades de sorpresa, sembla que s'ho havien de pensar

una mica a despit que totes dues l 'eacrivien, malament,éom ell va veur«

mes endavant. Llur vacil.lacio desprestigia O B f l M la reapoata, perb

per sort de:;pr^a la eonfima en Jaune, el qual resulta inesperadaraent

tan ben informat que fins cita el ñora d'un Benyor que ell va apuntar-

se , i'Ompeu Pabra, per si la senyoreta tornava a cusar el cátala d'a-

quell pecat.

Tot aixb,perb, no oolucionava la rebequeria d'en Prenceac que va

dir , per primera vedada que sapigués e l l , que el pare t abana d'anar-

se'n, l i havia demanat que mai no deixéc d'ésser un bon cátala en ele

tempe que vindrien, quan molte, ho presentía, afivergonyirien de la sevs

térra. Ho va dir amb tanta solecinitat, con una persona gran, que ni la

Hoser ni la mare no van poder evitar un sonría que gairebé ea convertí
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en uno riaila quan el noi afegi puerilment J

- Per aixb liegeixo serapre ela patufets.

Jira veritat , el pare en tenia uno quants anys reiligata i ara,

des que l'home ae n'havia anat, els hi veien sovint a lea mana.

jsn el fons, la mare estnvo comnoguda, i alxb accentuava la seva

perplexitat. A la fi va dir i

- Hem de teñir une mica de paciencia, no duraré oonpre... Ara no hi hí

col.lefeis nostree. I vooaltres bé heu d'aprendre. Mo deu: pea voler

aer un ignoj-ant, el dia de dema ?

No, en Fracesc no ho volia ésser i t naturalmení, es va deixar con-

vencerá Tot era molt conplioat. Kl que paasava a casa i a 1 que passaví

a forao Complicat i desagradable. Deien que encara detenten gent, el

menjar anava racionat i la mare ÉIB enviava aovint a f«r cua, en *au-

met s'havia fet amic d'un altre noi del correr, en uarleta t que wum

antva al seu mateix col.legi i era molt antipatie perqué a casa seva

Bempre havicn eetat una feixistee disfreasats. . . Es c a r que ara hi ha-

via ele corapanya d'escola i no el necessitava tant, pero el feri^ellb

de eentir-se u^a nica excluit el.c diumenger, a la tarda quan de ve^rdes,

en acudir a casa de la Sarrieta a ¿ugar» en «Tuumet deia i

- Hem qucdat amb en uarlets que aniria a eaaa eeva.o.

lis cert que sovint l i deoanava que 1'acompanyée, pero la invitacií

l'hauria haguda de fer en uaríe te i , con que no la feia,potser per fal-

ta d 'ocasifi, pre xe t i a renunciar-hi i entr«tenir-ae tot aol o anAsBJ&JBB

nm»Hffla amb lea nenes que encara eren masae petites per jugar0 En Pran-

oesctper la aeva banda, ja tenia els seus amics.

- Vine una eotona amb noaaltres fina a la IHagonal - l i feia la mare,

quan eortia amb la noser.

Perb anar anb duea persones grana era avorrit, eobretot ele dies

de Testa, quan ni tan aols no hi habia aparadora on badaro I la pasta

que lupona l i coraprava eraiina magra conpenaació, íet i i'et, tot i que

mai no deixa d'esperar-loa anb una mica d ' i l . lus ió , les featea el canse

ven 1 aviat preferí els diea d'entre aetmana i el col.legi al qual finad

a poc a poc s'anava habituant. S'hl afecciona encara mee qup.n, supera-

des lee primeree dif icultaos d'aciaptaci6 a un ambient tíesconegut que

l i venia costa amunt, an^ descobrint que ae eo/íia forga bé de lea aeree

obligociona i que, sense nassa esforg, podio figurar entre els primera

de la clasae. Es a air , tenia un punt flac, 1'aritmética que l i coatavs

de dominar i en la qual hauria fet u# pobre paper ajinés de quatre copa

no l'haguée a^udat l'Eusebi Castell, aquell que teraps enrera havia re-

but a la closca, un noi l lcst que mai no faliava en la solució deis prc

blerae8•



ü'havien fet amics a conseqüen;:Í8 d'una e3barella que van teñir

un migdla en pie cnrrer i que Jo feia diea qaeyes vela venir perqué en

Daniel, sempre que coinoidien a la comuna, mirava d'orinar-se-li a lea

aabates, un eaport que havien iniciat en tfesa i en ^aliada, dos sapaa-

tres que mai no se aabion Ira llicó tpoteer perqué s'estimaven mes apro-

fitar eljtempB empe3cant-8e malifetea que appenent-se-la.

Aquell natí en ^astell havia eetrenat unea sabotea i , tot i que

era un noiet de bon carácter, va enrabior-se nés que rte costum i fins

al desefifc anb un :

- Ja ens veurem al cnrrer 1 - que va i'er riure en Daniel, convencut d(

la seva superior!tat física.
T:n sort ir , van abraonsr-ac l'un contra l ' a l t re en plena vorera,

davant una paret de badocs que gairebé no va teñir tempe de trobar

gust en la baralla. En Daniel, qu. sabia donar cops de puny en lloc

d'enredar-ae en una abra^r.da eos a cor, va acorrulsr el eeu con^ricant

contra la reixa del col.legi i , quan l ' a l j re prova de defugir-Io,li

féu la traveta mentre 1'empenteJava violentamento En Caatell va caure

estirat com un sac 1 eembiava que o'havia fet mal, car no e'aixeca.

Ln ^aliada, que l i tenia enveja, com a tots ela que ocupaven els pr i-

mers llocs» va aprofitar-ho per donar-li unes guantes puntndes de peu.

T.n -"sniel, instintivament, es re volt a.

- Deixa'l ! - fcu.

L'altre, qjie era níc a l t , torna a pegar el caigut. JJigué i

- tíi vull í

Un noment despr6s a'havia de defensar tin l'eacomeaa d'en -^aniel

que l'aculava contra un pal del tramvia,on va repenjar-se breument a-

bana de llancnr-se endavant anb el cap cot. Kn Daniel va rebre el cop

en plena barbeta, tentineja fine a la paret i tanca de nou els punya

que se l i havien obert. Atncn cegament, aense veure res tpero aleBhores

une mb. va oubjeotar-lo ¡er l^eopetlla i va aentir una veu de peraona

madura que deia :

- viou aalvatges o que !

Era el senyor Melia, el director del grup, i tots (loa van haver

de donar-li el nom abansj de veure's obligata a aeparai-ae, en ¿aliada

carrer avall i e l l carrer anunt, tot d'una diaaortat perqué acabava de

deaGobrir-se un set a la manega i ara l'esperava un doble castig, el de

le mare i el de l'eacola,, jarrera geu, en "aatell , que el devia haver

seguit aenae que ae n'adonés, morraola :

- No t ' h i navios d'haver ficat, ja saps que en Tnllada cns guanya a

tote.

Va girar-ee: i observa la cara pal.lida arab una eafearrinxada a la
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galta dretc que s'havia fet en eaure sobredes pedrea.

- Fwrb tu eree a térra» Jira de traidor - protesta - . T'ha fet nal ?

- No... ílo gaire — precisa - • uuu esparüenyes.

- Mira Jo - i li nootra la nanega esquincada -• Ja veurea quan 1 'ar-

replegui !

En uastell branda ol cap.

- NO m'agrfiría, baral ar—me — va diaf.

- 1 a raí tampoc - contesta e l l .

Pero no sabia ai era verl ta t , :;ovint feia les COSGF aense ganea,

una mena fío pressifi interior l'obligava a Doure soroll, a raostrar-ee

toaeut, a molestar el^ s l t rea , i aixb no tan sois a col.!e^l,Binó a

caso natcix, on la aova mire de vegacteo l i hevia de dir que feia crei-

xenca d'aee» Más sovint, pero, no l i deia res, la necesnitat de guñnyai

ee la vida i de teñir cura de la l l a r la deixava naasa rendida perqué

encara tingues energiec per reptar-loa, com va sentir que un vespre

eomentava amb la ftoser, une r.oscr indiferent i apática dee que a la

fi ha vi en condemnat el aeu mi! icia a un grapa t d 'anys cíe presó. La ma—

re treia forcee, de flaqueoa per remuntar-li lo noral :

-Tu, ei mee no, eaps que é"s viu i que el tornaras a v:ure.

- Pero tanta anye, tants anys.. . en tind^-é nfww»iniTBmiim*inwwTrn»| trenta-trea

- Encara eeraa jove& ftás m'ho^atinaria, ¿o, que...

So a criba va, i ale añores era la ;.oeer que hnvi a de donar-li f or t i -

tud.

- a i , Ja s é . . . tero ja veuras cera no l i ha ;aanat rea.

- Dé"u ho vulgui.

terb el s i l ene i s 'aliaras va naasa, d 'una manera o al'.tra a 'havia

sabut que elr. alemanys a'enduien ele exil iats i els lliuraven a lee au-

tor i ta ts espenyoles,cora havia paaoat amb en uompanys.

- Poteer ha pogut aband;>nar Pranca a tempe - feia en -ljlorenc.

- rer que no eacriu, dones ?

- Les cartea no senpre arriben.••

üurant meros no hi . avia dia que, en un moment o altrs, amb un

veí o a l t r e , no sortia a rel luir el tema» pero despréa e l l observa que

lea al.lualonB s'anaven eapaiant i que ningú no en pariava si ella no

ho feia sor t i r expreasament a la conversa.

- Per mi,que és mort - va fer un dia en jrranceac amb aquella suficien-

cia de persona gran que de vegades tenia, rjren sois, perqué mai no ammai

s'haurin atrevit a fer aquell corv:ntatfi davant la na•e, i e i l es poaa a

plorar.

Deaprés, no sabia ben bé" per qu^. La imatge del pare a'havla anat

tornant borrosa i el rostre que moatrava en aquella gotografia Jovenca-
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na que la mare tenia en un porta-retratasobre la calaixpra de la seva

habitado, e'anava sobreposant a la cara1 mc"o madura, i bigotuda, que

s'havia inclinat a besor-lo re^etidar.ent abans de deixar casa, l i sem-

blava que ja feia molto anys. Algún cop se la mirave,la íotégrafia,

i es dcia :el pare. I aleshores, con que no el podia acabar de veure

ciar, i con que ho sabia, una nena de rancúnia infantil anava creisent

dintre seu, ignorava ben bé contra quit i després l i calia desfer-se

d'aquolla angúnia anb una malifeta o altra que obligaba la p¡are a ex-

olamar t

- Quina fnlta fa, un homc, en una casa !

De ve^gades, ai hi naguas penset,li haurip donat lo rao, B'anava

cansant de viure sempre en companyia cié dones i de nenes,a tot arreu

que es girís vela senpre faldiHes. Ebvejava ele companys que podien

dir :

- Tu, el meu pare.. .

se ciar que n'hi havia que no en tenien; a l'Eusebi mateix l 'h i

havien mafcat a la guerra, durant 3a batalla de l 'übre. Ho safcien del

cert no solament perqué ele ho varjfcomunicar ofioialment del Govern Mi-

l i t a r , sino perqué raes endavant, segons contava en ^astell , va presen—

tfir-se a cesa d'ellB un antic eor.pany oficial que l'havia vi st caure

al seu oostat.

- J)iu que dula tot el pit cobert de forats de bala de metraliadora i

encara avangava - l i confia el noi crgullosament, ;>erb aleehorea ex-

plica que a la mare no l i ho havia dit , aixb, l'hone; ho havia contat

al seu ^erne gran que ara tenia dinouranys' i que per un p^l s'havia

salvat de prendre part en la carnisseria - . Ta donar la vida per la

Kepública - afegi, probablnant mwpMihwiti repetint una frase que dpvia

hsver sentit dir al seu gerna - . No ho eta,tu, de república ?

No ho sabia» Vivia en un anbient que respirava una hoatil i tat sor-

da contra el regira, tots eembloven teñir motiua de queixa» pero ningú

no TtAa deia que fos res, potser perqué no calia i ja e? coneixien prou,

potser perqué no serapre estsven confonaeR amb el passat com feien creu-

re unes paraules que digu? en Llorenc un vespre que entra a cercar la

seva dona que ern al pis des de lee cinc•

- Van fer raasaa disbarate - comenta,perb el'1 no havia seguit la con-

versa, era asnogut per térra, aig ajacat,pertorbant la trajeetbrie d'u-

na formiga que poc abans zottt d'un foradet entre els rajols -«. Aixb

éü el pitjor, que hein de coraencar per donar-noa la culpa a nosaltrea ma-

teíxoR,

ro ve preguntar rea, la forniga el tenia nasaa ocupato D'altra ban-

da, de les preguntes ja se'n prcocupava en franceso, Sempre en tenia
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una a la punta de la lüengua.

- Es veritat que abana Catalunya tenia reis aeus Y - Ya voler Raber

un dia.

ho devla haver vipt en algún patufeto La mare, que sovint no po-

dia satiefer eonplidament lea seves curiositate, va treure de la petl-

ta biblioteca materna un l l ibret de oobertes grogues i els ta l iegir

41 oapítol que es feferia ais prinera comtea catalana, pero ell se'n

va cansar i es posh a polir un pinyol d'albercoc contra e'i.s rajóle

fina que la dona ve. renyar-lo. ¿1 gua_jrdava del dia abana, un diuraen-

ge que se n'anaren toto o pas^p.r la festa a les .flanes, la prinera de

dues exoureions que van fer aqucll acabainent d'esJ,iu anb la famÍJia

de la Carraeta i la Hoeer.

De hvn conenganent la ciare no hi volia anar, deia i;ue ja eatava

prou caneada dele al tres diea i que mee s'estinavR no moure's de casa,

perb entre tota la van anar aninant i t a la i*i, a quorts de dev/pro-

veltr anb Jen bosses dp}. menear i les begudes, travesearen aquelJ cap

de Barcelona, fino al baixador dnl carrer de irovenca, on agnfaren el

tren de Sabadeli entre enpentes i cr i te , perqué nit¿a ciutot senb'ava

haver-ae donat cita a i'andana. El tren Ja venia pie i en Jaumet,que

tenia un dia rebec, va estar a punt de quedar-se a térra i ea guanya

un olstel^ot deJ seu pare que va perdre la paciencia tot i que <-;n gene-

ral tenia forge corretjao Era un mal inici que encara enpitjora quan

dueo de lee nenes,la Jíeus i la filia de la nodiRtp, la i'eresina, van

poaar-se a bramar cor̂ ni lep degoileeain. Une xtcots excuraioniatea ha-

vien cedit seients a leo dones, perb el cotxe anava tan enquibit que

tot un ralm huma provelt de motxillea i de cistrl la ea projectava a

llur damunt amb perill d'esclnfHr-leG.

Kll va haver de repcl . l i r gairobé ferotgemenfr 1' s bones intencions

d'una vella que pretenia fer-li lloc entre les seven carnes, perb l 'ú-

nic que aconoeguí fou de fer-se encridassar per la mare que l i deia que

no havia d'ésser tan estrany i q ue fes con en Jaumet que, dbcil dea-

préa de la clatellada, accepta un extrem de seient al coatat d'una dona

que dula una oriatura a la falda» !Entre una cosa i al t ra , en arribar a

lea Piones, on davalía mig ootxe, tota estoven nerviosos i malhumórate,

perb en Jaume, el narít de la Uarraeta, en reféu tot seguit i va bri>me-

jar que qunn se oortia d'excuroió eempre paasava el natei».

Votser tenia rafi, perqué deaprés, al bosc, tota es van anar ani-

mant mentre e'inütal.laven en una clarera ombrejada dre d'on, entre ela

arbrea, es dominava la via i l'eeplanada de sota, ara en poder d'una

colla de xicots que ¿ucaven a pilota. Kn Pranoesc hi va baixsr, potaer

amb l'esperanca que l ' invitarien, i ell i en Jnumet s'endinsaren entre
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els natolls, aense allunyar-se masna, perqué les dues dones els volien

teñir a l'abast de la veu.

De primer van pretendre de cercar nius, pwrb només en van saber

veure un» abundonat, un niu groo i mal fet que; en Jaumet va dir que

devia ésser de gerBes, de manera que ni es van molestar a enfilar-se

a l 'arbre i proseguiren peí vesnant fins que ele talla el pao una ela-

pa de térra húmida per on semblava haver baixat aigua no feia gnire;

en un petit repla encara restava una mica de líquid i per les vorea há

havia fang.

Van quecifir-se a paotar-lo fin3 que puja una colla de noies que

van inEtal.iar-ae mes araunt, on després lea xan Bentir xiaolar abana

d'arrencar D correr» no aabien per que, tota vegada que ningú no les

molcstava. Aleshores, perb, ells ja e'havien aiiunyr.t cap a darrera

una roca ais peus de la qual s'obria un forat on es posaren a furgar

amb un bastó perquejen Daniel pretenia que potaer hi havia conilla.

De l'uny, arribé la veu de la nare i

- Mena !

- Som aquí ! - van cridar.

- lío ua allunyeu, en ?

rll mormola :

- Ko et deixen raai tranquil !

Encara furgaven la poarible lludriguera quen 'ta colla de noiea

torna o baixar, sempre corrent, i «11F ven girar-ee en el noment que

la mér alte i camal] arga patinava per daciunt d 'una pedra coberta de

pinaasa per ec; bnr caient tan llarga cora era entre esgarips que aquie-

taren lea a l t res . aenblava que s'hovia fet mal i van v-ure el ta l l que

ee l i obria al panoli, tot seguit cobert per una minaa pel.lícula de

aang que elle s'ana xuolant amb )a booa» tot el coa inclinat i les ca-

rnes redre^aden al seu davant.

Ve tocar peí col2ejlen «íaunet i tota dos fitaren la taca fosca de

les bregues fins que una altra de lea noiee ae n'acíona i va escanda-

litzar-loi.i i

-QU> raireu, deccarats ?

i-Js van anar replegant darrera la roca, oblidats deis problemática

conilla, i desprér errencaren a correr, perb van enaopegar amb el pa-

re d'en Jr.umet que pu^ava anb un branquil]6 a la ma.

- K4, vailets ! yue paasa V

- Una noia e'ha fet mal.

Van seguir-lo cap on les xinote:; feien ríSdol entorn de llur com-

panya i d'una altra noia que a'havia ajupit a l l igar- l i un mocador al

genoll. En aentir-loa van girar-ae, potaer per escridaasar-los de nou,



perb en veure una persona gran callaren fins que el pare d'en Jaüriet

ni va éoser meaja prop.

- No té un paper de fumar ? - va preguntar-li aleshorer, una d 'e l les .

- SÍ. A veure...

i-;s va treure el l.'ibret de lo butxaca de la camisa i va ngw««^M

agenollar-se.

- Sort que aquí, al boac, no n'hi ha,de microbia - va di».

Ls noia continuava anb la oaraa redre^ada i per sota, encara que

s'haguÉB t i r s t les faldllles endevant, oe l i veia tota la c*ixafperb

el pare d'en "Eiumet procedí con ai no s'hagués adonat de reso Dues de

les noles van rlure una mica, nerviosos. La ferlda ana per llepar-se

novaraent el nenut f i le t verraell, perb l'hone va d i r - l i :

- Tío no faoi, aixb; pot infectar-ho.

- E© metge, voste ? — pregunta uno e i t ra .

- No cal se^-ho, per saber-ho.

Va enganxar don papers sobre la ferida i es va quwdnr mirant com

la sang s'ea^roncava deaprés d'haver-lot; hunitrjat. Hile dos s'havien

asacgut e tocar i do retlll miraven fitaraent la noia.

- Son f i l i s aeua ? - va preguntnr ella.

- Homés un, Aixequi's, ara.

La noia obeí, Kl pnper va bufar-se una nica, perb la sang no el

desborda, üll va atrencar dos papera mes del llibret.

- Tingui, per ai li salten.

Van quedar-se contemplant com a'allunyaven totes plegaflea, ajra

aenae o6rrer i la ferida amb el pas una nica encarcarato Després l 'ho-

me ee' la gira.

- Ks mace, oi ? - digué.

Tots dos van assentir, amb la mirada de oostat.

- Pero aixb no vol dir - comenta - que hagiu fet bé de^uedar-vos

mirant-la com dos encantats. Que us semblo que pot pensar, ara ?

No no safrien i ? capcots, van moure una mica les espatllee.

- Ja us no diré, dones» Deu pensar : quin parell de nois mes nal edu-

cats.

La petita amonestacifi els aiguali ' una nica el bon humor, sobre-

tot quon l'home, desprén d'obsorvar-los un moment, afegí :

- Ja veureu que díu la nare quan vegi com us heu poaat...

Tots doa antiven bruts de fang, pero per sort Ja se ' ls aesecava

i abana de tornar cap on hi havia les dones se ' l rascaren anb una pe-

dra i despréfi amb unen quantes fullea. U'altra banda, no anaven pas

múdate.

Quan ja tornnven a trobar-se sois, en -auaet es lamenta :
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- Sempre ho esguerren tot . S i . . ,

No va acabar. Un llagost acabava de aal tar- l i entre ele peus i

tota dos es van posar a perseguir-lo mentre exclanaven simultfínlament:

- Jo l'he viet primer !

Se'lo vajeacapr.r cap un matoll, on es queda un monent gronxant-se

abans de saltar entre l'herbam, pero aleshores ell l i posa la ma da-

munt i amb l 'a l t ra el subjecta entre dos dita.

- Deixa'm a mi !

Devia afluixar una nica la presísió nientre os girava per cieíugir

les maris d'en "auciet, i l'insecte torna a saltar, aqueet cop per per-

dre's entre unes herbé a clapo des de verd reseec.

- Veuc que has fet !

- Jo ?

- Tu !

Va diatreure'la el vol d'una papallonapperb el seu amic e$tava

enfaclat i va quedar-se enrero quan ell atoangk cap al lepidopter amb

l'esper-finga que acabarla per a*urar-9e en alguna í lor . Va tombar-se

de m6s amunt i aleshores l ' a l t re el seguí de dala gana, senas inter-

venir en les oeves maniobres de captura repetidanient fracasaades. íot

d'una va dir t

- Jo m'avorreixo.

Ho l i ' n va fer caa,peBb deaprás va sentir que s'allun;,ava i obrí

la boca per cridar-lo. En lloc de fer-hotes va asBcure, sobtBdanent

dcsinteresíat de la papallona, 1 arab un branquilló que ea troba ala

dito coiaenga a gratat el terra. Una marieta vernelloaa esquítxada de

nogre eortí d'algun lloc i , sense tocar-la, s'ana ajaient per ta l de

seguir el seu progrés entre cl.i obstacles que 1J presantaven les fu-

l les , lee pedretes i GIL. accidenta del terrenyo Lluny se sentien Teus,

una r i a l l a , ! del camp de Joc ounta^ven ci-ita i exclamacions apagadea

per la distancia, pero prop seu tot era silencios i fina ele arbrea ro-

raanien estutics sota el ool que dav&líava entre les "brHnques i l l i s t a -

va, el sotaboac amb faixes mes clares. Un raig l i acaiioiava la cama

imm dieta i enava avangant cap al bra^ tan quiet com la vegetada. Ara

i adés zuiaaejaMa un insecte, perí> e'-l no es va moure. La narieta,atu-

rada, semblava eepolsar-se les ales i despré"? inicié un vol curt i

llanipefcuejant que ell ja no va suguir.

- Que fas ? - va dir una veu aentre una ma el sace'-jafca.

Aleehores va caber qui novia dormit, Kn Pranceec era inclinat al

ceu damunt i , quan va vcure que obria els ullo, l i pregunta :

- Ho senties que et cridaven ?

Ja ira l'horn de diñar i ven baixar fina a la clarera on eeien
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ela al t res arab els toval-.ono desplégate á la caasola plena de tal le

de conill al bell mjgo un un costat hi havia lea barretee de pa, gr i -

gueo i eagrunadianea, mal cuiteD com de coatum.

- Qu • t'haviea perdut ? - féu la mare que ela eapcrava girada - . T'hfi

vic dit que no t'allunyeflí-iaf perb tu no ereus mai.

-Dornia - digué en Franceac.

iíevia ever jugat a pilota, perrue, tenia totes lea sabotea polao-

eee i s'havis trencat un corrió ara nal ll igat* Quan e'eaneiB Ya veure

que en un al tre plat hi havin c-oquetea i allarga la ma ;er agafar-ne

una, perb no a rriba n fer-ho. ae sentía malmirrós i deg(-anat, el cap

l i peaava.

- Ho et trobes bé ? - va preguntar-li la ciare, pstranyada.

- Sí.

Va tocar-l i el front anb el dors de ]a m&, ;ier sljtenia febre. Ur-

dinaráamsnt menjava tot el que l i posaven davant, com to t s . Kl menjar

raciónat er; escaa i la ciare ben juet ai de tant en tant pofie com-

prar alguna racio" eunplementaria d'e^traperlo, en gene-el ftfrugmm»! c i -

gronsi, que anaven a tretse peaaetes.

- No, em nembla que no en t é . . .

Va anar mcnjant per forca, --ntre les brones del pare d'en "aunet

que deia :

- Gcircbe" d6na bo, veure algu que fe el l lepaf i ls ; comeng&vera a ea-

tar-hi deoacoHtunatn... Ben mirat, ja en aom rtc ximples de venir a

muntanyn a fer ¿;ana ! Aixb ía un luxe rte rics !

- De tu va sort i r la idea - comenta la seva dona.

- ÜB ciar, algú ha de acnfe] culpable>>. Ara c;ue esta bé que aquesta

menudal'a prengui una nica l ' a i r e .

rn •nur.et va vojer aaber i

- Que no anirem a veure el pantn, després ?

- ai íc a Vallvidrera 1

- yue faren, dones ?

- VI que vulgueu, nois !

Perb no van fer reo» Havent dinat tothom Tenia ganea de í'er la

migdinda i e.1 i en Jaur.et, acomponyats d'en Francesc qutana amb ello

perqué e l s jugadora de futboys'havien fet fonediaaoa, a'allunyaren de

nou caí' al bosc, ara fina a tocar d'una caaa on hi havia tot de malli-

nes i un gor que ela borda, rer acabar d'excitar-lo l i tiraren pedrés

fina que BOTZÍ una dona que va eocridaesar-loBo Aleahores van efirrer

cap a darrera, on el pendent de lo nuntpnya era raes abrupto, i en Fran-

cc;;c propOBñ :

- Anem fina dalt ?

p
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- LEÍ mare ha dit que no ensjkllunyéssim...

- Si ée aquí natrix i A n¿s, do-miran fins a la ni t , - afegí deapec-

t iu .
ken equivocar-se, perqué en tornar, ja torga tard, tots els ea-

teven ccrcant i leo nenes, una nica esfereldes en sentir ele cri ts de

les doñea, ploraven en cadena, !•:! marit de la Carmeta s'havia endin-

sat peí boec i podien Bcntir la scva veu que repetía eia t.-es noma,

pero e l l en canvi no eln devia srntir quan el cridaren a la neva vega-

da» La mare els va clavar un castanyot, porb nom¿s va refere e l l , par-

que en Francesc, mis l l e s t , va separr.r-se 3 tenps i «le, dits es limi-

taren a fregar-lo.

- Que sempre hagiu de fer pasaar angúnia í

- *n veurao, el T,eu pare ! - araenr l̂i la ""arneta en "auraet.

- Jo no ni volla anar. Han eacot e l l e . . .

Aqueata mena de traicifi no l i va eatalviar nnn tona estirada d'o-

relles i en canvi l i vo valdré una renyina de qulnze dies amb en Ua-

niel que durant la priraero setmana fins es nega a saludar-lo ei el

veia peí cerrero I les paua no les van fer ben bé fins al novenbre,

ale^hores que al sa l , peí â eu natalici , el parr va regalar-ii un tren«

isn Dan^ol no n'havia vis^t mal cap de tan bonic, con no fea en algún

apagador.) Ven dirposar lea vies al cosidor, d'on ja havien plegat lea

tres noiea que ara tenia a co$ir la uermeta, i el pare d'en •aumet,

que era agenollat anb c l l s , elr. nostrd con s'havia de fer per donar

corda a la maquina que arrossegavo cinc vagons• r.n tornar a casa, va

preguntar a la seva mare :

- X a ni que em donares, quan faci anys ? Tambe en vull un,

- ht falten nolts diee - l i contesta la dona - . I san cara,

xot era nana car. Aquesta paraula la sentía cada dia una dotxena

de venadee, lee dones no semblaven saber-ae-la treure de la boca. Ja

conen^aven a dir-la dabon naiií, quan la nare els despertava per anar

a col.legi i esmorzaven nentre ella treia les coses del cabás, la repe-

ti«n a migdia fli e l l o en Franoeec es queixaven que encara tenie.n ga-

na i tornaven a recordad-la de banda de veapre, peneant en la placa de

1'endena.

- Tot esta com el foc ! - es lamontava lo nare,

I no era eolament la pia^e, sino tot el restant, aabatee, mitJoña,

roba interior, calces i vestáts,

- No sé pas on arribarem ! I aquesta que eapatllen com ei no doneosin!

De vegadeo, perb, compareixia amb alguna pega de la oa.i;a del bal-

dat,on la mare del noi tenia generoaitata mesquines, car aempre eren

ooaee vellea que no duraven. perb ella deia :
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- De moment, aixb enr. er;t;lvla.

Pwr la eeva banda no a'havia fet cap vestlt des que^l pare era

fora, únicament una bata que era imprescindible i que la ^armeta l i Ya

coeir de franc.

- Ningú no m'ha de mirar - comentava algún cop amb la Toser que gai-

rebé" anajra tan apurada com ella, sobretof p*r culpa déla paquete de

menjar que enviava al BOU ner i t , ara traslladat al penal de Burgoe. De

tant en tant en rebia uno carta, les que l i devien deixar eecriure,

i peí que es veu senpre l i deia que no l i calla rea, que a e l l ¿a el

mantenien, Pero, com explicavo ella :

- Si no l i envlíc res, podría pensó -se que l 'oblido.

De vegades estava nolt nerviosa,com la mare, que tenis dies que

no hi havia con agafar-la, i en tráncese un vespre va d i r - l i que aixb

era perqué ela faltava un home, un comentar! que ell Troba eobrer per-

qué prou que ho veia que d'home no n'hi havia cap# a la casa. De ban-

da dpnit IR sentia remoure*s inquieta i no ert: estrany quara aixequés

dos o trnr cope e beure aigua o per anar a la comuna, Tenia bru3c¡ue—

ries fino i tot amb ID Neus 1 un dia vs sentir que deia a la !oser :

- IT'hi ha per tornar-se ximple !

Desprée, 'en sobtadament com havin comen^at, el periode de malhu-

mor ces::ava i durant una tenpproda tomava a ésser la dona e,e costuin,

la que era ûtm hi íu;via el pare» Ja no centava mai, perbj no torna a

repetir-se aquella euforia que tant de tempa enrera ele havia portat a

Is cuina. >;1 geet so l i hovia anat fent eobri, la boca una mrca adusta.

Kn canvi Ja no aolia plorar, com si s'hagués reBignat a laLnevitabili-

tat que feia presumir l'abeencis de/cartes. Havia anat renuncáant a l l e -

gir el diari i en desinterés nva del curs de la guerra que entre els

nois oro un mt/tiu tontinuat de discusione. A l'eocole tothon s'havia

dividit en dos bhndols, perb nones unn minoria es deten al ia ts 1 eémpre

elí¡ tocavailea de perdre.

- El meu pare diu que no hi teñen res a fer, tu.

- I que sa;-, el teu/pere ?

- M¿s quejcl teu.

- Ho dius tu.

Pero en general eran nois nés grans, de l'edalak'en Franceac, xico-

tets de dotze iJtretze anys que asuell cure Ja deixar? en l'escola per

comentar a treballar, íJn Ptanocac volia ésser mec'anic de cotxeg i fine

tenia un tal ler uliat on deia que i agradarla ce col.locar-se, al car-

rer de Gfiraega, prop de casa,dones.

- Perb ée molt brut, aifltb de necbnic, Píanceac - l i deia la nare.

- A mi m'agrada,,
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- SI trobeBPia una feina que al vespre et deixés tempe de seguir a l -

gún curs nocturn... Al voctre pare l i hauria agradat de veure-us es-

tudiar.

- Perb ara no ni es.

- No, no h i ' éa . . .

¿a £eia un silene1, con si homenatgessin 1 'abaent, i la more ses-

pira va; en tráncese condescendía i

- I Jarabe es por estudiar fent tíe necanic.

La mare semblava no sentir-loo

- -an diferent que podia haver e:;tat tot ! . . .

- Les guerrea nomóa porten trastorne - feia la Koser.

Kra com de la familia, ara la nare semblnva fins i tot tenirpli

mee amiatat nue a la ^armet», no penqué hagu£s minvat la que es mani-

feattiven ella i la modista, einó perqué havia augnentat la de les

dues dones aeparaden deis narita. Val a dir que la Koaer era una noia

molt ajudada, cora deia la maret que tenia una gran capacitat de tra-

ball i no e'eñtalviava gens. I per altra banda, la derrota comuna ha-

via eaborrat les diferenciesroolftiquea que les haurien pogut separar

tota vegada que el marit de la noia era un anarquista centre el pare,

com en ^aniel ana eonprenent cíe m6a gran» havia profesaat un aooialls-

me maaaa ap;-enyat afegit al seu catalanisne profund, aquest ben com-

partit per la mare que fins i tot ara t quan tothora s'havia abooat al

castella, feia els eonptes i escrivin el poc que havia d'escriAre en

la 1'ongua que s'havia aoostunat a emprar de caseda» A casa seva es

veu que eren más indifefents i no cal dir que havia estat instruida

en la l.'engua oficAal» pero el pare l'havia aoostumada a servir -se

del propi idiona, i potaer fou per fidelitat al seu pensament que a-

viatt quan en ^aniel tenia nou anya, ea va eraprendre la tasca d'ense-

nyar-lOR-el.

fl'inatrumentn de treball no els en nanoaven, hi havia un gruixut

diccionari de cobertes vermelles i tot un seguit de patita volums en

riÜRtica, la gramática, que la policia no els havia pres. Ka ' ea l i ta t ,

no els havien pre?; nai res i ala llibres sempr- els vanjkonar una ulla-

da distreta, poteer pernue la biblioteaa ea veia modesta i no hi ha-

vielcap t í to l crldaner. Mis servei, pero, els havien de íer aqueils vo-

lums relligats d'hn ifatufet que en tráncese Ja freqüentavn rie bona

hora i quo a ell en canvi l i venien una mica mes costa v ^ M B » per*-

que rren tant o más gruixuts que el diccionari 1 d'un *ext molt espeB,

ben diferentsjaonoa d'is altres setmanaris infantila que de venadee l i

deixaven ela companya d'escola, plcms d'historietca il.lustrades on

tot l 'escri t eo limitava a lea paraulcs que sortien de la boca déla
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persona tgeíj»

La mare, perb, es moatrava conprensiTai nal no 11 exigía cap es-

forc ;;enóe i , com qui no hlftooa, l'anima^/arab comentarla estimulante í

- Ja veuras quina/sojrpreGa 11 donarem al i;are, quan torni !

JSll, un día, II va preguntar :

- I quan tornara ?

- Aviat, n'e^tic aegura.

j-jn con encaven a tornar d 'a l t res , entre ella un nebot deis esx^ar-

denyors que havia eotot del tOUM i una cosins ael íorner ais quale no

semblsiva que ningú haguís perseguit, *o tser el pare n'havia i'et alguna

de rnolt grosoa,doñea; abonava encara aquesta idea les molestias que

la policía s'havia ; ree . ftairebé va resultar desil.lusionador assa-

bentar-ae per la raateixa raare que tot plrgat e:j redula a la seva par-

ticlpacifi en el comit'e que ía fer-ae carree de la casa on trebailava

1 a unes sessiúina que va preoedir en una delegado d'üsquerra Republi-

cana, el partit al qual cotava inscr l t .

Eli no 3abia que era l'h'a querrá, ni en tráncese tampoc ,perb la

mare, i el narit de la yiiomena, que no n'havia estat pero ni elmpa-

titzava, ele ho anaron explica.it i a poc a poo els parlaren de l 'avi

Macla que huvia prowlar.iat la república catalana indepentlent abanare

fcT'-ae enrera sota 1C-R preasionF. (iel govern de "adrid, de la campanya

p£¡r l'h'ij'jatut, un altre niot mistcriÓ3 que l i costa una mica d'enten-

dre t del 3is d'octubre 1 de l'empreoonaraent de la gent del parlament

catalao Val a dir que en -uaniel hi prestavo una opella diíitreta 1 que

lee explicaolona mes aviat anaven destlnades a en Tranotísc que aleado-

res ja havia comeníat a trebalíar, perb no n^ecanic cora volia de pri-

mer, sino al coatat del narit cíe la ^arneta que un/áia va conpareixer

dient que a la botiga els calla un noi» ül aouf sempre segons en «<au-

mc, era una nica millor que el déls appenentn de meoanic i en f'ran-

ceac e'hi va resignar per¡;ue vela la neceasitat en que es trobaven.

Preoiaament aleshores passaven per un deis pit^ors moments, la

familia del baldat havia dec_,idit d'anar-se'n a viure en una propietat

que ten:en al canp rie Tarragona i t per acabar d'adobar-ho( e l l , , en

Daniel, i la Wcus, van caure rnalalta anb el xarimpió que encara no ha-

vien pascat. -ambé va agafsr-lo la tíosaret, de nanera que du*-ant un

pare 11 de setmanes allb sembla con una delegado de l'huíjpltal i una

de les dues doñea n'havia de quedar Gontinuament a casa perqué ella

no es desabriguesein o saltesain del lüi t en un noment de frisanga.

Despráií la malal'iia de la NGUS es perllonga, perqué d'una manera o a l -

tra devia refredar-Bn i va declarur-ae-li una pulmonía que fina i toifc

obljga la ma_re a fer algún gep. I aort encara que tenien el oateix
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metge d abano, el doctor Bosch, un hone enraonat que nal no el3 va a—

pujar la cuotfi d'aeonduwtats, de gegur perqub no ignorava les dificul-

ta ta da la fnnília.

JJurant aquell teapo a on rranceáe no el van v-"ure maáj per b£ que

ell el xarampiÓ Ja 1'havia paanat, ais cinc anys, la mare tenia por

que no se 11 repetía i van convenir amb la "-armeta que raenjaria amb

ella, A dormir, con que lo modista no tenia lloe f hi anavtt a crisa de

la Filomena, una combinado d'allcj m6r, divertida que a el.¡ l i hauria

agradot de fer. Per0 olí ere al l l i t 9 enfebrat i verme11, aense saber

que a 1'habitado1 del oostat jeien les dues nenes amb la mateixa malu-

ra.

Quan ea va posar bo i es va veure per primera vegada davant del

EiirailF gairobi* no ea reeoneixia; havia íet una estirada sorprenent

que, en tornar a col.legi, el coloca entre els meiin al te , en Cuacó á

en 'alguerec, dot, noi3 anb els quals sinpatitzava poc perqué eren tan

prudents que somblave rjue tinguosain pot cié moure's. L'afalagava, na-

turalnent, veurc's tan orescut, perb hi havia una contrapartida desa-

gradable que,a mis, procur^ els seus iaildecape a la raare i la roba ara

l i quedava petita.La dona va haver fie pae^-ar-eie moltes horea allargant-

l i l 'abrlc i el geo ció mudar que era una llastima deixar do banda per-

qué encara es vela nou. £1 problema, peí reatant, no ea pres^ntava per

prinere vegada, precicanent una ce les queixes m¿- sovinocjndea cié la

mare era :

- I es troben en una edat tan dolen'.a ! - cosa anb 3a que 1 volla indi-

car que quan no oreixia l'un creixla l ' a l t re 1 qur- sempre 11 calla es-

ta.r fent toba o arranjant-la, car miravo d'aprofltar tot el que podia

i en ^eniel ja havia heretot méc ríe iiuatre cope les peces deacaí'tadeB

del reu gercis.

De fet t patien miseria, pero e l no acab va d'adona--ae'n perqué

els aitres nols que aeristien a í'escola pública .¡embJaven en conjunt

tam deaheretats com ele Baotida i el rtateix velnat abunde.ven mes les

femínea hunlls que la gent ríe olnsce nitja 1 ele botigue^re, tots

elle també aféctete per la guerra i les oevea seqñ'eles, alguna, en co-

menpar i'ordre nou, sense mes béns que el local amb lee sevep inetal . -

lacions i la mica de credit que els havia pogut valdré ilur honeetedat

en tractes anteriora, oredit que tampoc no els servin sempre, la in-

dustria hevia quedat desfeta, eovint ni Babien on comprnr i t d 'a l t res

con en Lloren;' i la seva dona, que tractaven amb coses de nsnjarp eren

oblígate a subjectar-ee a l'eecassesa del racionament. Algunas botiguea

feicn llastima ae veure, perb mes en devien fer encara ais ulia de la

mare i de lee persones de le seva edat que recordaven, com ell no podia
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fer, un tempa d'abundor, guan anb slr dinero a la na es podía anar a

comprar a tot arreu8 con cicla la dona 1 cor.-oborava la KOjer durant

IÜS llargues converses de sobretaula» aleahoren que la magra pitanca

elo felá evocar tot de mongea que, aenzillea i tot cora eren, ara no-

m£n podlen trobar-se a preua prohibitlus, al mercat negre que ni l'una

ni 1 'al tra no ea trobnven en aituació de freqtientar.

- I no et demanaven tiquets V - preguntava e l l , admirat.

- no» rea. Els tiquete nihia van comencar anb la guorre.

lira inimaginable» Ara, de vegades fina esc^ase Javen els quaderna

escolnrs 1 el paper era raoJt dolant, aspre 1 groguenc^ un paper on la

ploma 3'entre bancava quan menys t 'ho espere.ves 1 et felá íer un gar-

got anas que ls senyoreta es mlravtf nmb Impaciencia tot tractant-lo»

de barroersa

- Hl havia de tot - Innictia la dona - . I tot era mea bo.

- Eno costara de tomar-ho a veure - afegía l ' a l t r a .

L'llnic qnp. no els faltava mai era el bacalia, en Llorenc i la

Filomena els protegien 1 sempre ele en re se rv aven bona tal!13, sense

espina o "El!!. 3 no tenían familia i lea crl atures eln agrá da ven, sobre tot

é"s o"'ar, a ln dona que ela dies de festa, si ella no ñortien, paasava

moiter. nmania estonea a waca i aovint al yespre tnmbí entr'ava a fer pe-

tar la xerratie, Tin Lloren9, encara uo foa una mica mía adust, potser

parque entre tanteo dones no se sentía bé, també" els tenia afecció i

de vegndes el-: conprava tebeo:-; 1 un dia, qusn la Neue ja tenia cinc

anys, va coraprer a totes dues neneo unea nines d'allb m's boniques pe-

ro una mica raassa fragils, car l'endema la de la xoeeret ja tenia un

brac trencat que la oeva mare va hover de fixar amb gornac i'onbá a e l l

l i havia fet algún presnnt, perb en conjunt de ¿oguines ben poques

n'havia tingut a part ir de la narxa del pnreí tant ell com en Pran-

ceec, i ara la Neue9 s'havien hagut d'acontenter amb lee quatre coses

que ele rectaven d'abans : el cava11 de enrtró que origlnarianent fou

del germa gran pt.rb que va heretfir com tantea altres co.ies d ' e l l , un
Jar- li

cava 11 muntat sobre dueo fusten corbades que, de pet i t , podia/áa^i^E>

• la i l . lus ió que corría i que un cop aue va prendre nasse inpuls

fine i tot el llanca, com una bestia vi»aff per damunt el cap que Ja

havie perdut una orella; el mecano ara eac&s de peces, extraviades una

nica per tot arreu; el cotxe de bombera que calla arrossegar anb un

oordill der, que la clau de la corda s'havia fet fímesissa, si fa no fa

ooincidint anb l'eapetec del mecanisme que es trencava... Disprée la

mare hi hovla afeglt una baldufa 1 de lluny en lluny taobí 11 comprava

unes quantes líales que seguidament paBraven a les butxaques deis com—

panye de col. legl, oar e l l mai no hi havia tingut cap habi l i ta t . Jira
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cáseo fabiicemts de xocolata, que semblaven troballar a ritme nolt

lent, havicn deixat de poear-ne a les pastllies que es venien raoiona-

dea.

yuant a juco, dones, els celia l initar-se ais propi3 recursos que

mes aviat ele inclinaven a le¿ activitats violentes o eaportiveñ, com

saltar i parar, el cavali fort i , a l 'hivera, 1'amaga mana n cops de

bufandao ben recergolodea ijmn tota felón rotllana i el que corría

aenpre ignorava d'on sortiric; la garrotada. Uesprés d'aquests axerci-

oií3 untraven a Glasee una raica panteixantn, anb les gal tes vernellea

i leo raans coenta, s i bé per no gaire eatona; a l 'aula no hi havia

cap mena de calefacc1.fi i aquella bravada de coasos sovint raal rentnta

no l'escalfava prou per temperar l'ambient de romor de pous que pi-

caven a torra, de mano que es fregaven i d*estos«eganents tan ininter-

ronputo que la cíe n i r e asa acabnva per posar-se nerviosa i cridar :

•- fio vulj sentir ningú !

En uno ocarifi se l i va acudir d'enviar fora tots els '-cfredaís,

perb va haver de fenunciar-hi quan en trobíi amb que hi havie aés nois

al passadía que a 1 'aula i que adhuc elñ qui e •• taven bona tos cien per

reunir-se amb llurn conpanya que c'este 1vi aven els rieures ingrats d»

1'aritmética, l'ortografia o la histeria sunaria on totes les glbriea

eren per Cestella0

Ho ert paa mes confortable 1 'asibient de CPsat
 rn raí no hi havia

fragut cap estufa, unicament un brarer del quol are la nnre havia jut-

jat convenient de prescindir, en part per economía obligada i en part

per lea dificultats de provelment, de manera que quan feia maesa fred

colien rounir-se tots e ln ruina on eo fci^n noan el? uns «Is al tres,

ell i en Afranceso estudiant o í'ent elr deurea un a cade extrem de tau-

la, lee nenudes vectint i despullant niñee o ju¿;ant a vendré amb qua-

tre dejxalles i 1P. nare 1 ln "oser repas.-ant la roba o fent el aopar

tan ailenciosament can podien per no estorbar-loa. Hi hf.viR diee que

tot lliscr.va f i , perb d'altrea vegade:: les menudea no a'entenien o la

raare i la 'íoaer tenion tanter co:;er per contar-ae que no podien evi-

tar rte xiuxiuejar finr qun ell cjren ¥^anr,cB9 ea quelxaven.

Menjaven a la cuino nateix, on 1 ni taula tenin unes alep plega-

bles que podien aixeor\r-aef pero aixi i tot era una mica menuda per

tanta gnnt i s'havienja'aFioeure colze contra colse, ell al costfit d'a-

queDa nens|de -trona on instal.Inven lq Neus, a l ' a l t r a bandn flanque-

jodn per la mare que, tan pa»ientnent com podía, l i anev; donant les

patatRE trlnxades que olla tota nota no a'haurla nenjef nal o lea so-

pas que sovint eocampava per tota la taula quanlBa decidla a bufar, una
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tie les Eevce bromes prediiccteo.

Les mengec eren d'una monotonía espantosa i , per adobar-ho, la ma-

re navio anat perdent 1'humor de cuinar; s 'hi posava sempre a darrera

hora i ho feio tot tan senzill com pociia. EB veritut que llevat d'a-

quella temporada que va quedar-ae sense íeina perqué a'hnvien endut

el baldafc al poblé, de tempo no 11'n sobrava gaire, aempre tornava

molt tord, mes que la Roser que aovint comencavti a preparar les cosee

per e l la , ja que IB cuina la íeion a part . Dosprés també" áixo va can-

viar, car la dona, -;ue arn s'havia tic os turna t a invnlids 1 mulalts, ya

entrar de aenyora de compa nyia a oaoa cíe dueo velle» r.oi^eres del

¿'oble Seo que l i donaven diñar i sopar i la feien quadar-ae finajt

l'hora d*ann;-ce'ri al H i t , cap a les nou, o aia que quan arribaTa al

carro: de -°nnyoleB je eerapre eren tres qu^rts de deu o lev, deut terape

de •vnure-la abane de rotir:ir-st; af dornlr.

Ln novelln col.locaciá om convenient en el aentit que a lies dues

vellec no elr. feia res que r/emportéa la nona enb ella i sembla c.ue

i*in3 clr. sgradava, pero aixb no duro gaure, e partir del setenbre se-

gtlent la Heufi i le 'íooer, que Ja ter.ie quntre anys, entraren en un

col.legi ds nongeo al qu:il íoren recon^nades per una .^enyore, vídua

d'un antic polític de la iillga, que hi tenia nolta influent-ia per le»

caritrits que fe?.a. L'ocaeifi s'havia prrsentat a troves de la Uamneta,

que Ir- vostia, poro tant a la nare com o In :cs r elf havia coatat una

ciica df: decid ir-Be ¡ a toteti dues, sobretot a iet noia, PIP. f^ia una mi-

ca ríT ce sa confiar-las a una institnció religiosa i al capdavall pot-

ñcr no c'hi heuri^n avingut senr.e la conversa que un yefipre van teñir

Qnb en Llorenc, el qual va rtir-?.os :

- Ben xinple tec ñor cu >;e no p;,ro t'itar—ho» La verix at, no conf-rr:nc a—

quests cscrupols qunn prou f eina teniu tr>ter dues.. •

- Pero la mona d'ensenyanca que els donare.n aqüestes cíuneñ... - ob-

jcote la mare•

- Perqué lee fpra^íinp.r a misoa i elr ensenyaran religió ? .« totn els

col.legia us trobn-eu igual, mireu que passa amb els noie.

Tenia raí , tampoc a elle no oís eñtilviaven res en aquert sontit

i cadn día hPvif:n dr rnsar quatre vegades, en entrnip. en nortir de clac

se, matí i tarda0

- Períi no ís el natic îj: - el va cont'adír la dosier - . : ;i el neu hone ho

arriba s eaber.. .

- No li diguiñ res.

- I qunn surti T

- Li falta molt dn temns» ü'aquí a alie leo co^ea poden canviar0

- A en Pranceac tampoc no li agradarla, n'eatic segura - mormola la
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mcre.

L 'hojne re f 1 exionava :

- ',: 'ha de fer segonc les ciroumrtencies<> ¿o no n'hi pensarla paa,i ja

sabeu cora peneo. I sempre ele donaran una inntrucció mee oomp-1 .ets que

e 1'escola páblltfa. Al capdavall eixb éa el que compta, bobretot quan

ro eepot escollir gaire. tíempre sou a temps cíe treure-lra, si deoprés

veieu qu* no ua agrada o leí: vostrer disponibilitata s6n une? a l t res .

A.1 a, de momen1", 1 'interesinant 5s que us les tinguin tot el die nentre

eou a treballsr . '

- No se" que fer . . . — VRCÍI..ave la nnre.

j-;n van tornar o parlar, Kn parlaren durant quinze dies seguits,

entre el les , de nou anb en LJoreng i ln r,eva dnnaf anb en Jnume i la

"-ármela que havia tingut la iniciativa, Kn «"aune va fer :

- íi dicu que no, desprén us en penodireu. «o ho vejeu qun tot ío di-

feront, ara ?

- zn Miquel en materia ! - rxclane la Koser,pcnoant en el milicia.

- Potser s í - va assentir en «nune que practicamen1: no el coneixia - .

Perb dn ve^rdes, quan ec ten^n f i l i s , les cometí es Tcuen d'uno oixra

nanorn. íio s¿ qué et podría retreure. Oom tots els ;iarest deu yoler

el nillor per la sevp f i l i a , i aro el millor és aixb.

•rothom le:- presnionava, l'ambient eat&va contra llmr? cptcrúpols

que en aquel} moment semblíaven una mica ridiculas Van acaber per ce-

c!ir,donen, i la Carne ra s'encarrega de poaar-les en contacte diréote

anb la víduc del polític de la -í'liga que a la 3eva vegada les poea en

re lacio amb el col. legi . Al capdavoll va resultar que 1 'assuinpte no 9—

ra tan oen?;ill perqué les dues donen no van vo^lsr mentir i a les mon—

geo no semblsvp. feroíoa gracia alio de teñir entre l lurs vigilados la

f i l ia d'un prep polític i la nene d'un ex i l i a t , i quan a la fi,convencu-

dea per la vídua que, no sabien per quep va fer-ne una qtteatió d'amor

propi i exercí la oeva influencia a fonB, van admetre-les, a'assabenta-

ren encara qua la cosa no era tan totalmant gratis cora s'havlen inagi-

nat, 3» que len menudee havien de vestir uniforme, un de festa i un de

diar i , i aqüestes dUkoa despenes anaven a carree de la familia.

La mam va estar a punt de fnr-sjs enrera i deixar-ho correr tot ,

porb en Jaurae va portar la roba de la botiga, amb un descompte, i la

Carme te tal la ele veetita que després van cosir entre totet1. plegades.

Va és^er un nagnffic exeraple de solidariíat i aixl raatei:. ho va recone^

xo r la dona i

- Une árnica així si que compensen per noltes altre3 coses !

Do meo gran, en Daniel havia de vmre que era precieaaent a 'uel l

velnat i la seva »«*imii*iimi sol. l icitud que 11 van perniotre de continuar
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endavant aense enfonaar-ou, Entre gent mía dosihteressada, o hostil»

la l iar hauria trontollejat i a la mará no sois no 11 haurio quedat

lleure ni humor per donar-los, amb defal-Leneeo i tot» un exomple de

dignitat, sino que els hauria fet un nal difícilraent subsanadle quyn,

d'homes» haguessin recordét la miseria de ilur infancia,

lira una miseria vergongosa» disaimulada, que per sort passava en

gran part desapercebuda ennig de les dificultats generala, Perb a la

dona eempre 11 -va venir uno mico costa amunt allb d'havér de fer prao-

ticament de orindn ñels al tres 1 el l una vegada va sentir-3.1 dlr :

- (.Juina vida, eempre traient orináis !

Estava feta a una altra nena d'existencia, de primer B casa sevo,

on eren liauners, i desprís al costat del rsarit que en defeneava hé 1

por r&c del ¡non, cómprenla en Daniel, no 11 hauria perinés de trebel'í ar.

U petaer ai, car al matníx veTnat n'hl havia d'altree que o'havien Yis"

obliga cíes a anudar lepnmília tot 1 que abans el sol pe neo me nt de con—

vr.rtir-se en assalariades les hauria dicgUBtet.

A la Rocer no 11 era tan difícil d'adaptnr-ae a la tiltuacifi, 3a

que e"'.3.a, íc nolreri, hnvia fot rte crinda i procedía d'una familia suni

molt nodeeta rie lo re t? ü a cl'Aragó qur, de Jovenet', va envinr-le gola

a ciutat. Ara ícia anys quo la sevf mare, vídua, s'havia tornat a ce-

Bar i oenbla que 1 Garúes dones no tenien cap mena de re?Rci6. h:n Da-

niel obnerva rué no era afeccionada a parlor-re, riela seup, 1 que ra-

ramont feis al.lusló al poblé nadiu; que ei l vei6e,mai no la TiritaTa

ningú.

vccipoc no en reblen filis, de visites ríe familif reu Ue fet ja no-

mía els quedava Ir. enninn Sabriela 1 el Geu pare» teta dos llunyana 1

nig oblidats, car nmná ánicanent havien tornat a eecriure una altra

vedada deepr^g d'aquelles prineres noticies que va donar la noia. Par

la banda del pare, con explica algunoop la dona, hi havia una párente

pageooo, perb no e'hi fnií:n a conseqtfeneia d'unee raonr. obacure . que

olí no va preocupar-36 nal d'eobrinar i que la nare, peí restant, ban-

óejava amb una expreoeió, "queütiong econbniques"» que no tenia gnire

sentlt a les seves orel3.es d'infant» Kl eeu m6n en limita va a l'irane-

diat, a la cosa i a l'eacola 1, derprís, « les correrles que es per-

nietia elp dis^obtes a la tarda en companyia d'altres nois» aobretot^ea
vastells i d'un a l t re , l'Antoni Falcó, que va incorpornr-ae a l'escola

el segon ahy que ell hl assifitla,,

A la mare aixb no 11 hauria agradat, perb no en »abia res» Setna-

ne rorn ^etnane no et] cansciva de repetir-loa t

- lio uñ alunyeu del barrí — perqué 3 a pe na ava que xancstc- a casa no

o'hi havien d'enter, aobretot nmb ír.a restrlccions ele corrent que els
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obligaven,tres dies a la setmana, a viure practicament a les fosquea

qüan el dia baixava.

- No,mare.

Ea a dir» en Franoeao are ja s'emancipava, al capdavall havia co-

mencat a treballar i , des que entra a la botiga, tampoc no tenia festa

les tardes de disfiabte. Kll, pero, era lliure tot i que en principi

hauría hagut de teñir cura de les duea petitoa fine a la tornada de la

Koser, cap a les set o les vuit, pero molt sovlnt elles se n'anaven a

Jugar arab la nena de la Carmetn o era ella qui acudía a la oaaa i to-

tes tres sortten al Jardinet del pis de nota, on s'entreten!en pacífi—

caraent.

Sempre que podia, dones, les deixava i anava a reunispi-se amb els

seu?< a raí ce a la cantonada del paeaeig de **ant Joan, on solien trobar—

se. n *'alc6 hl faltava sovint perqué alguna dieoabtea els seua pares

se n'anaven al cinema i , ai les pel.íícules eren apteB, se 1'ondulen»

pero en uaetell era mes constant, la seva mare sembla que 11 ho deixa-

va paarar tot , potBer porque era un noi prudent i aaaenyat. A en "au-

met| tot i que no coneitfis el:; altrcs dos, 11 hauria agraríat d'acom-

panyar-loa, sobretot des que ela parea d'en uarlet decidiren d'. poaar-

lo intern en un col,iegi perqué aprofiíés rnés, perb la Jjarnieta el te-

nia forga l l igat i l i era difíci l d'cacapnr~se. iín Uaniel ho prefería

així; 1]ur anistat no a'havia refet raai del tot de la preferencia que

el f l l l de la modista donava a en ^arlets i , a mes, amb el temps s'a-

nav;i convertlnt enjun xic otet antipíí t ic que no a 'asnemblava gens ais

scu;¡ paree • ±"otoer 1 'hnvipn conseno i t maesa, o potser era la funesta

influencia del col.legi on anava, com va dir una vegada en Franceeo

davant la marre que el repta per par] ar d'aquella manera, jsl cas 6B

que el noi no estava mal content, no aprovavi cap Joc ai no l'havia

propoaat e l l mateix i , quan sorgiti alguna discusió aobre lea reglea a

seguir, no s'oblidava nai d'afirmar i

- Hosaltres ho fem aixi - con si alio, el fet que al seu col.legi tin-

gues o in a^uell COBtura, convertís la regí a en norria obligada per tothom.

Kntre xxnr, cosa i altraip cada dia s'avenicn nenys.

La í!eresina, en canví, era una nena molt falagüera que sempre l i

feia ,-e^tone, coma en rrancesc, o a la mare. A mea, sembi/í.va teñir una

preclilecció especial per la seva persona, si eataven jugant err. inevi-

table que un moment o altre ea poses al seu coatp.t i l i dones la ma i ,

si la trobava peí carrer, amb en •'aumet o aab la seva mare, serapre/cor-

ria cap a e l l amb tanta alegría com ai fes setmanee que l'haguéa per-

dut de vista, rjll, a la 3eva manera, ae sorprenia una alca d'a'juella

afeccifi, mai no havia fet res per mereixer-la i,en conjunt, tenia una
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actitud méseviat despectiva anb ler. nenes, pcueer perqué senpre n'ha-

via vist tantea al seu entorn i sovint a'havia viat obligat a vigilar-

les quan la mare i la Koser no eren a caen. D'altra banda, secretament,

aquella predilecciÓ de la Teresina no deixavs d'afalagar-lo i Un cop

que la °urmeta 11 reporta que la petita havia dit que qusn seria gran

es voldria casar anb e l l , ei fcé el féu envermelltr, en el fone se sen-

t í eatisfet« Tal vegada perquíí era la mes bonica de totes t res , tenia

ele ulle molt grossoa, con el aeu pare, i els cabelle d'un roaset ciar

que amb el tempe se l i enfOBquiria, en general pentinats amb un liac

que la CarmetEi l i íeia dur • També era mes endre^ada que i a Koaeret o

la Neue, l i agradava d'anar neta i quan baixaven al jardinet del pia

de oota era la primera de redamar que la seva nare l i posea una bata

per no embrutar-se el res t i t de carrer.

hl molestava forca, en canvi» que eln altres l i ' n fessln broma,

1 potaer per aixb i'evitava una mica sempre que podia. A moa, el món

masculí era infinitameni; mes agradable• Mo calia quf et preocupessis

si deixaves anar algunr. paraulota i,com que els noi s e-en de la natei-

xa edat, hl podia competir en joc i baralles, más en els primera que

en ler, oegones, car la influencia d'en ^aasell l i era benificiosa, el

noi, que Ja l i havia dit tempe enrera que no l i agradaven els cope,

oreia que tot es podia solucionar anb paraulea, cosa que el felá dis-

cutir-se aovint amb en Paleó, mes agresciu, que una tarda va di r - l i :

- Ferb si algú insulta la teva mare, per exemple, t ' h i has de pegar

per forca.

üa ciar, aixb ero greu, en un caá així no te'n podies aortir airo-

sament Jornant l ' insul t a l'ofensor o explicant-li que aquelyera un

llenguatge obñoiu. Va haver de concedir :

- ÜÍ, hi hajeaños... - perb no maeca oonvencut. üortosament, en Daniel

sabia que de covard no hoyara, ho demoatra aquell dia que van pegar-se

a la sortida de col. egi, quan havia de conatnr-li que dula totes les

de perdre, i ho torna a demostrar me"s endavant, una ta_rda rué van ar-

riocor-se a pujar cap a la Honda del Guiñard6 i uno eolia de quntre

nois, un á 'el ls mes eran, va buocar-loa lea pesigol'es.

- Un aneu, vosaltres ? - digué el ganapia.

- Explorem - va fer l'Eusebi, amical,

- Perb no BOU del ba r r i . . .

Ho va Sir amb hoatilitat, oOQi.in,';ut pela aeus companye que feien

una mena de eemi cercle al sou darrera, i en Uastell retrocedí una mi-

ca .

- i'l carrer és de tota - afirma en •"aleó.

- No pas aqueat. No volem ningú, aquí.
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- IÍO l l lUQ t U .

- Ho dic jo !

Eo fitaven cora dos galle de pansesa e i l , un;; mica separad, va^iir:

- Eo pensa que é"s l'arao...

Jil noi el mira de través.

- Au, a cofrer !

En veure que no es movien, s'ajupí i recollí ,una pedra rtel pen-

dent que menava al veri table carrrr , mes ainunt, pero en 'aleó" va avan-

gar-oe-li i 11 dona una puntada de peu. l ' a l t re va redrecar-se amb ela

punye tahoats i s'abalanca al seu damunt, pero aleohores en -"aniel ja

no va veure res mes perqué el 3 amics del ganapia també a'havien posat

en moviment i un d'elle el eolpejfi al seo de la cama. Va enbestir-lo

amb el cap» una técnica que dominava, i el noiet va caure contra un

deis seus pro¡is companys. Va sentir la respirado feixuga d'en '"as-

t e l l al eeu costat que es pegava amb el qusrt, perb aleahores va rebre

un pnmp cop cié puny a la cara rtil ganapia que s'havia depfet d'en Pal-

eó i avanca rapidanrant les mana cap amiba al ñas que l i aagnava.

Une minuta després eren^tota a térra, en Caatell damunt d'un deis

agreesors, al qual tor?ava el braj mentre repetía puerllment :

- fit rendeixes ? Et rendeíxeg ?

Va sentir-se un xiulet i del capúamunt acudiren dos nois mes que

comengaren a davallar cridant, per espnntai-loa. Un d'ells dula un

tros de basta que manejava com una eepasa, perb ja no va teñir temps

de oervir-se'ni car tots tres iniciaren la retireda mentre en Falcó

oririava t

- iligim !

Eren al capdavall de tot del pendont quan »an ploure les prinerea

pedrea i e l l enaopega. Va agaíar-se a la ci ntura d'en ^satell que sen-

Be voler l i clava el taló al genoll 1 continua corrent cap a l'eeqaerra

darrera d'en -"aleó que panteixava :

- Cap aquí !

Ele enemics s'hovien desplacat per dalt de la carena quq'dominaTa

aquella mena de paesadís entre la paret de térra 1 les cases,perb a

baix el terreny er;¡ pía i l l i s i en un no res van trobar-se a i ' a l t ra

cantonada, on hi havia botigues i gent. Una dona els esquiva, perb no

ésser prou llesta i la bossa de pomes que duia ae l i escapa de les mana,

Elo frsiits rodolaren vorera avall i en ""astell va caure tan llarg com

era en trepitjar-ne uno Va al9ar-ce amb els genolls encetate i , perae-

guits ara pe ls xifieles da la dona a tabalada, van continuar corrent a—

valí i trencaren pe r Providencia, fins al carrer Alegre de Ualt, on

aleotiren¿
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Van rentar-se a la primera font que trabaren,pero ei l ^enia el

davant de la camisa pie de sang tot i que el ñas ara ja no l i rajava.
De seguida va pensar en ln mare i en els renya que l'eaperaven, pero
en arribar a cnsr¡f naturalment, la dona encara no havia tornat i la
'.'oser tampoc no hi era, de manera que se la va treure i 1'amsgkentre
la roba bruta de la setmana abans de po8a3»-se'n una altra de lea dues
que hi havia a l ' a rnar i . Uamunt, va cordar-ae la bata fina al coll tot
i que a l ' es t iu sempre annva en eos de camisa.

No havia fet mes que pogposar la deacoberta, tota vegada que 1'en
dema, en dur la roba al eafareig, la primeira cosa que la mare va veure
fou les taquen que ara tenien un color foso, gairebé de rovelj .
- Daniel ! - va sentir que el cridava des de l'eixida*

El cor ee l i va nncongir i espera, acnse dir res.
- Qû  hi haa fet, aquí ?

La dona era al aeu davant amb la pe?a acusadora, i eil se la mira

compi la velan per primera vegada. ;;stúpidanent, va inquirir i

- ün ?
- Aquí, aquí I - va repetir la mare.

rll ana fent-sé nenut,

- Se'm devia tacar.•>

- Se't devia tacar ! I de que ?

Kn tráncese, que havia aoudit en sentir els crits, examina també

la peca.

- Sembla eang...
La mare, amb una esgaivapsda, va obrir-li la pitreta de la camisaa

L'expreaeió de la oeva cara s'havia trasmudat aobtadamen^, con si espe-
res trobar-ii el eos pie do feridea, i aleshores, en un llampec, e l l va
eomprendre que mea valia dir la veri tat . fio tota, ís ciar.

- Me'n va eortir del ñas - féu.
- 1 per que no ho deies ?

ü'll abnixa la vi ata,
- Tenia por que om renyarles.

±>a dona el va tornar a mirar ar.b desconfi nncao

- _.'t vas barallar arab algún noi ?
- No. r.m va sort i r eola.
- 1 no te la eabies xopar amb el mocador ?
~ J a . . . - perb es va lnterrompre; al mocador no hi havia cap taca per-

qué ni havia tingut tempa do treure-a '1 de ln butxaca. heotifica - Ho
en portavaa

- I no et tinc dit que senae mocador no vull que aurtis de casa ? No
orei«L.u mai - pluralitza , perb en Pranceac, disoret, devia oreure que
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mé*s valia no ociar i r que ell no ha vi a í'et res.

- Me'n devla oblidar.

- Te'n devies oblider••. Ja en portes, ara ?

Va resultar que no i despr6a s'esbrina que el devia haver perdut

en un moment o a l t re , de manera que al capdaval] els renyg no ee'la

estalvio del tot , pero en conjunt la cosa hovia anat foga mes bé que

no esperava. 'renia sort .

j« fet,en solia tenia gairebé sempre, tant a casa cora a l'eeoola,

on només va ensopegar de verltat aquell cop que entre ell i en Tallada

mig arrencaren una comuna perquejtoto dos volien far de coa primer. Fou

en ^aliada qui s'hi va arrapar arab les mana tot i que ln porceJl/ana

no era gaire neta i e l l qui comenga a eatirar-lo perqu§ sortis del re-

ducte, cap al qual havien corregut com una eeperitats, potaer sense

veritable necessitat, car en veure que la taasa cedia ja no ea yan prej

cupar más de l'eíitat deis reepectiuo budells. Ven allunyar-se'n com si

la comuna cremes, perb algún3 nois que a'havien reunit a riure els de-

vien denunciar perqu? despréael director els va cridar al despatx.

- Ko us en doneu vergSnya 1 - va reptar-los - , que la farieu a Cí'aa

Tostra, un;¡ cosa així Y

J:1 sermó va éaoer liarg i tots do;3 l'escolta-'-en senae obrir la bo-

ca, amb el cap baix i recargolant-ae lee puntes de les batee. JSla Ta

dir que haurien de pagar la feina de torner-lo a collar i que ja els

doaaria una nota perqué la lliuressin ais pares. Després no ho va fer,

probablement perqué la cosa no tenia "anta importancia, perb la mare

se n'ascabenta igualment. tnlacabar les clas^es vanjhaver de quedar-se

i el cía toix nenyor Mella va vigilar-loa mentre estudiaven les dues

lligons de geografía querva dir-loa que yolia que e'apTengueain amb

punte i coneao núes vegpdes van pensar—se que ja lee sabien i totea

dues ve&: des van fracassar, en Tal.ada mes llaatimoeame nt que e l l .

Ja gairebé" eren les vuit qi.an els va d^ixar aarxar, de segur perqué

ell ja havia acabát la feina que anava enllestint mentrostant. i'erb en-

cara els quedaven per fer les tres-ecntes repeticiona de la frase "el

m;;teriel de la escuela es patrimonio de todos y hay que cuidarlo" que

volia que l i portceoin per l'endema al natí .

A casa, la Hoser i en JTrancesc, que ja hi oren, 1'eHperaven enqui-

merrits, el noi ja a punt de correr a ) 'escola per si havia paeaat algu-

na cosa, i no va que dar-'1 i mes rornei que con fe a:~ar 1 'esdevingut, ai

bé culpañt-nc integrament en •'nlíada que perqué era una mica mee gran

ec pensava que sempre s'havia de sortir amb la seva. ir:n Jfranceao e'hi

va fer un tip de riure tot i l'angúnia que hovia paasat, perb la mare

no tenia el mateix sentlt de 1'humor i , a la nit f el va sermonejar
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tantajestona que no va poder acabar el castig i l'endema va haver de

llevar-se mee d'hora que de costum,, Per si f^s poc, aquell djLa l i

tocava d'acompanyar la Neua i la Hoseret a coi. legi, una feina que a l -

terna va amb en tráncese; la ruare t roba va que eren maasa fp"e*r"~"deixar-les

anar soles, una opinió que la Hoaer compartía.

No estaven en canvi d'acord en altres oosea, com en alio que eem-

pre calla dormir sobre el oostat dret per no perjudicar el cor o ren-

tar-ac lee carnes de T*w3"fr«» baix a dalt i eixugar~se-les en el raateix

santit perqué la sang no baixáa. 'Ji Daniel i en Prancesc¡, que de nía

petits no ni hovien posat objeccions i compilen escrupolosament amb

les oxigéneles maternes, convebcuts que la dona en sabia raes que el le ,

comencaren a creure <Jue tot plegat era una falbrnia quan van veure que

la dona del milicia no ni tenia maníes i que la seva despreocu;;a_ci6

en aqueotes qüeotiona no la perjudicava pas visiblement0 Les carnes se

leo rentava cada dia, de vegadea en tornar de la feina i altres copa

en havent sopat, i aleshores ho feia al pis de dalt mateix, davant

d'el la, amb ela peus dins d'un coseiol d'algua i les l'aldiilee arreman-

gades fine a mitja cuixa. £la dissabtes solia rentar-se tota, perb a i -

xb aempre ho feia a casa seva, en un petit reducte que tenien prop de

l'eixida i que ello anomenava el bany tot i que només hí havia lavabo.

La porta devia ajustar malament, ell va observar que sempre quedava

una mica oberta i per aixb, un dia que en lloc d'anar amb ela seus com-

panys va quedar-se a jugar al Jardí amb lee tres nenes i en Jaurnet, la

va veure tota nua, dreta en un cossi de zenc en l'aigua del q ual xopa-

v& un drap que s'anava passant peí eos.

Havia entrat a beure, perb a'oblida de la seva set. La dona, acib

el aoroll de l'aigua no l'havia sentít i ( a mes, el corredor era fose

mentre el lavabo era i l . luninat . Es va poder quedar dones arran de por-

ta, fitant aquella carn blanca, una mica mes esponerosa que no deixa-

va endevinar quan anavr- vestida, les sinrs que are, vistes així, sembla

ven molt diferente de quan anys enrera donava de mamar a la nena, lee

natges i el ventre que va deixar-lo tot estranyat per aquella mena de

taca a l'entrecuix quepo s'as. emblova gens ni mica al borrissol que

havia sorprés en el mateix indret dej. coa del seu germa.

Va sentlr-se overgonyit i consir6s com ai fes una cosa indeguda,

una coaa enorme, molt pitjor que totea lea maleses a que s 'havia l l iu-

rat fins aleshores, perb una mena de fascinado el retenia a tooar de

la porta, imr-'bbil i amb ela ul 's ben badatn0 Quan algu el va tocar peí

broQ, gairebá sal ta .

Era en "aunet que 1'havia seguit i va quedar-se al seu oostat

tan silencios com el l 9 La dona s'inclinava, es redregava, l'aigua ae 11
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escorria entre les sines i per lee natges que es remullh unes quantes

vcgodes abano de saltar fora fiel ooei, ara liuny de l iur camp de T Í -

si6

Ks va paaaar la nit inquiet, penaant en aquell espectacle que

preaenci erva per primera vegada» i l'endema, a col.legi» en va parlar a

en Caatell i a en Paleó, perb aqueat, que tenia una germana raes gran

que e l l , no hi dona cap importancia.

- I/he vista moltee vegadas, 30 ! - digué.

Confesos, que l i feis una mica d'angúnia, gairebé" repugnancia, i

opina que les doñea estaven mal fetes. En Daniel no va contradir-lo,

perb no hi esteva conforme, Kll l'havifi trotada bonica, la Koser.

Kn Ueatell, que no havia tingut ocaaio" de fer els mateixoa des-

cobrimente, se sentía una mica huniliat i dos dies després, coa qul no

hi toca, l i va domannr ai el deixaria anar un diasabte a la tarda a

casa eeva, a jugar al jardí. Va haver d'esperar quinze dies, perqué el

disaabte següent va ploure i la seva mre no Ta deixar-lo sortir del

pÍ3. L'eltra aetmana va prenentar-se a dos qu.-rte de cinc, perV leB

ooses van anar malament des del principio Kn Jaumet, que tant hauria

volgut acompanyar-loa a fer correrles, es mostra hostil i va deolarar

que aquell dia no tenia ganes de jugar, Així i tot, en lloo de tornar-

se 'n a casa seva, sortl amb ella al jardí, on va quedar-se mirant com

les nenes jugaven a cinquetes mentre e l l s , al fons de tot , instal . la-

ven un cordill entre la paret i un pal per veure qul sabia saltar mea

alto i)e tota manca, encara que haguSs estat d'un humor raes sociable,

tampoc no hi hauria volgut competir, amb en Daniel, jsl noi ha1ia estu-

diat la nanera de saltar deis profesalonals en lea fotografíes que

vela al diari i a poc a poc, voluntarios com era, va aprendre de Han-

gar les canes cap un costet i de girar el eos en lloc de replegar-lea

soto seu amb un salt de cara. A col,ie£i no el guanyava ningiü, i en

Castell ho sabia, perb a el l no l i felá res, sempre havia eatRt bon

perdedor.

&n tornar de la feina, pausad.es ler, set, la dona va treure un mo-

ment el cap al jardinet, on les nenes van inte-rompre el joc perqué la

'••oaeret vs correr a abracar-la, i pregunta :

- yue, fta us divertiu forga ?

En üaniil digué ;

- Ha vlngut un amic de col.legi.

- Ja ho veig. Com te dius ?

- h'UBebi - féu el noi sense acabar d'atrevir-ao a mirar-la.

- Ah, l'Eusebi ! Sempre en parla, en .Daniel, de tu.

- Sí, senyora - fíu e l l , torbat.
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dreta

Quan la dona torn& cap dina, ells dos retrocediren de nou fine

al fona» perb deaprSs van barre^ar-se amb lea nenes que ara s'havlen

posat a fer casetes amb una quante rajóla que aempre ni havia hacut en

un raoó i tot de pedrea ifrancades d'un pa^ell de Uits de flora aban-

dónate. La '.Ceresina, coa era inevitable, volgué fer-ne una arab e l l i

en waate'1 a;jud& les altres duea, tota pan» plegats sota la mirada

fOBca d'en Jaunet que devia avorrir-so cora una ostra.

- Sempre Se així V - va preguntar-li I'.M;usebi.

En uaniel s'arronah d'oopatliea.

- EE un esgarriacries,

- Ho 11 agrada que har.i vingut. ,k

£,n Daniel conen^ava a sentir-Re molestat.

- Un ella l'apalliaoaró - va dir.

- Ho, cleiiao Pitjor per el lo

Una eatona dospréa, perb, o'havien d;% discutir0 íjuan ele sembla

que la dona ^a rievia ésner al lavabo, en Daniel deixa lea nenea i toci

el oolze del seu amic porque el gweguís cap a la porta que nenava a

l ' in te r ior , un Jaunet, que en aquell moment havia recolJ i t une pedre

punxeguda i rascava distretament el t e r a , aixeca elo u l i s .

- un aneu ?

- Aquest té set .

- J'Jl que voleu éñ veure-la.

en líaniel va fer con aquell que ac aorprén i , de reüll , mira cap

a les nenes per ai l'havien s_entit, pero estaven nasña ocupades.

- Qui, hem de veure ?

- Ja ho sapa, .fer aixb tleu haver vingut, aquest -» I , deapectiu - Sem-

pre haa de xerrar,tu !

- yue he xerrat t - va preguntar-li, amena5adorB KI» J»unet no contes-

ta - . Apa, diguee 1

L'altrr- aorti per la tangent :

- Et penses ser molt l l e s t , t u . 'i'ota dos.

- Me'l miro, el l l ea t . Jinsfcpit 1

- Vicias ! - escopi' en *aunet.

De moinent, va quedar-se deaconcertat, perb deeprés allarga la mao

Ara totes tres nenes els miraven i , en veure que en Daniel aaoaejava el

germa de la Teresina, la fíoseret crida :

- Haré, mare !

La dona no devia sentir rea, peique^io acudí, perb e l l va quedar-sa

tena, eopeotant, fina qáe es gira oap a lea noietea.

- Si és broma ! - va fer.

- Jo me'n vaig - declara l '^uaebi.
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Van entrar cap dina 1 en Jouroet els seguí. La porta del lavabo

era uns dita oberta con aempre i a l ' a l t ra banda hi havia llum 1 se

sentía remor d'aiguao Hi "van adregar una mirada en paasar, ecnee gosar

aturar-ae, i proeeguiren fins al cancello Les nenea eren al llindar de

¿a galería, mirant( pero se'n van tornar qusn ella don eortiren a

l'eooala.

- Kapera - xiuxiueje cleahores en Daniel, i neo aJt - . Jaumet.».

El noi, que s'havia quedat a la banda de dins, avanza deeconfist,

perb no prou. Un segon deoprís en Daniel 11 havia eubjectat el brac fu

peí canell i l 'h i retorcava cap a l'esquena.

- Vea-hi ! - diguí a l'Eusebl, indicant-li el pia amb un geyt, Pero a

en ^astell ja Bemb:ava haver-li paoaat aquelJ a ouriositat que alimenta

durant dues oeimanes•

- No - féu - . Deixa'l anar...

- No sigues ruc !

- No, no vull.

I ana davaliant les escairo. r̂ i Dable1 allibera en "aunet que ea

va quedar fregant-se el brac i l'aconpsoiya fins a la cantonada de Bai-

len, üeopréo, en lloc de tornar al ja 'dinet, va enfilar-ee cap al eeu

pie, on hi havia en Frnncesc que llegia.

- Jo t 'has caiinat de jugar ?

- yí - va dir, malhunorat.

La Jornada, p«r^ s'heviQ d'acabar amb una alegría inesperada

que no tenia cap nena do relaci6 amb ele jocs Infantile ni anb les di»-

tracnione no tan innoecnts que «n Ja\iBet havia fet fracasrar0

fiap a dos quartñ de deu, quan aopaven, van trucar al piso De pri-

mer en vpm inaginar que flevin ésaer la Filomena, o en Llorenc, i la

Hoser,que ê a a la cuinat va dir senae adregar-sé a ningú en particu-

lar :

- Aneu a obrir.

Hi va am>r e l l i , en badar la porta, va trobar-so amb un home al t

i molt mostatxut qut1 duia una mena de valisa a la ma.

- Lo senyira -Bastida ? - va preguntar-li amb un accent ectrany,

- Ko, aenyor - va dir e l l . - No hi és.

- Perfc viu aquí ? - insiat i l 'individu.

- Sí. tincara no ha tornat.

Le Kooer, quo havia sentit una veu forastera, acudí amb el davan«

ta l i tot que duin per la cuina,

- Quís volia ?

- Volia parlar un monent arab IB senyfcra "^astida.

- Sempre torna cap a les deu - explica la noia.
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L*hone es va consultar el rellotge.

- ;m puc esperar ?

-SÍ . . . - digué ella, indecisa - . Entr i . . . ¿atavea aopant.

?:11 mateix va encarre^ar-ae d'asustar la porta que després la Ho-

ser acaba de tancant.

- i'acin, facin, dones - va dir - , Jfo es molestin, per iii. Jo ja he

oopat.

£1 van delxar al corredo^ asaegut en una banquete, la Koser no

gaire tranquil.la con va oonfassar aquell veapra a la ciare. Va cal-

dre renyar les neneo que havien avancat fine a la porta del nenjador

per eapiar-lo i descrea tota anaron proseguint anb ej. sopar, mee s i -

lencioso;! que de costura, una nica cohibiís per la presencia d'aqueli

estrany al qual ningá no s'havia atrevit a preguntar qui era. Van een-

t i r - io eotoaaegar dues o tres vegadea, perb llevat d'iixb va restar

tota l'ostona nolt quiet t anb la vaiisa sobre els genols units i les

mane plegados damunt la vaiisa con va veure en -"aniel en aixecar-se de

taula.

La Roser es va sentir obligada a aortir un none it, abana de posar-

se a rentar píate.

- No pot tardar, ;)a«»«

- No corre cap pressa - digué s i l , placidam^nt.

- Treballa, sap ? I sen̂ re fa una nica tard.

- SÍtper aixb he vingut en aquesta hora.

Tornh a quedar-oe col, tan ioa^bil con de primer, i a un quart

d*onze( qu; n va coraparelxer la nare, gairebé Ja 1'havien oblidato Alen-

hores ell i en tráncese, que havia condeccendit a complaure'1, jugaven

a enfonasrr vaixells i el noi estava d*al?.b más conte,,nt perqué l i dula

una barcassa d'aventatge. urdinariocit:nt, en aquella hora silenciosa,

la sentí en obrir la porta del carrer, si el a bacal.'aners Ja 1'havien

tancada» i pujar les escales senae presea, afis aviat una nica feixuga-

není, perb avui no e& van adonar de rea íins que ja enyenyia la porta

de^ia . Van aljar-Be, perí) en aquel!, monent l'hone ja s'havia incorpo-

rat taraba i , dret da van t la dona, preguntaba t

- La senyora Baetida ?

La mnre va teñir un gest desacos^jcunat : avtinya la ma fins al

pit i ana tancant eií- dito aobre la roba de lo b'Uoa» La car l i havia

empal.lidit. Uon va explicar despréu,rient, havia teaut 1'anunci d'una

des^rawic.

l/home sembla no adonar-s^ d;. ree; va linitar-se a fer-:

- volia parla; anb voatb.

- S í . . . - articula la nare, sense preguntar-li tnnpoc qui era - . Vln-
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Se'l va endur cap al despatzet i el.'s, amb les nenes que també

havlen aoudit, van quedar-se a la banda de fora. La mare no els n'ha-

via fet cnp cae, con ai no éls hagués vái3t.

No van enteníre les primeree paraulee, perb en canfci van sentir

perfectanent el petit xiscle que lo dona cuita d'ofe^er. jai franoeae

va evnngar-se.

¿lie ja obria la porta anb £na gran revolada i cridava :

- Nena, nens ! . . .

La Hoser venia corrent del menjador i tota van p-.netrar mn al des-

patx, on l'home ara semblava deí-concertat.

- Ha vingut de part del pare !

L'homc f.'otossegá, indecís. Ln mare ho devia comprenare, perqué

féu :

- Í3ón els meue f i l i s .

iíll assentí.

- I aquesta senyora t

- Una amiga que viu anb mi. JÍS con ai fos de casa.

L'hone ee va aeseure, com si s'hagués tret un pes de damunt, i

alephores els ho anfi con^ant tot . t;ra un cunpnny del pare, tota dos

formaven part d'allb que on va dir el "reaeau Hiom des Londefl*, una

mena d'orGanitzacifi de la reoistencia que es dedicava a (yudar l'evasió

cap a la península déla avladorc angleaos caiguta i d'altres persones

peroeguidee pels elenanya, Mo va aclarir gaire els motiue de la seva

vinguda a Barcelona, perb dona a entendre que dula una ralasifi rela-

cionada amb lea activitats de la xarxa clandestina, de la -juel el pa-

re, va dir, formava part den de l'any quaranta-u. Kll ers del Kooae-

lló i aixb explicava que parlís el catalh i , al mateix teiapo, el aeu

accent eotrany.

La ciare, a la uual feia moit de tempa que no havion vist tan ani-

mada, no parava de fer-li preguntes, volia saber per que el seu marit

no 11 havia eocrlt, eegons ella podía haver dunat una carta, unes qufin-

tee rat l lea, a una qualsevol d'aquellec personea que ella a^udaven a

evadii-ae. Perb l'home justifica l 'aetitud del pare basant-se en raona

de seguretet. No totRa Inc evasións tenien exit, de vegadea els avia-

dora eren detlnguts jn a tocar de la frontera i , naturalment, els ea-

corcollavon. fio hnvia d'oblidar que ara en Frnnceoc tenia una documen-

tado francesa en regla, ni que fo3 falsa, i que paasava per nasout a

Toulousse, Es jugatfen la vida en ca ĵia miseió, afegí una mica inpru-

dentment, i la xarxa e'havia de prote¿jir...
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A en Uaniel va inpres3ionar-lo particula^rment de saber que a

molts fugitius elp tanceven en cotíes de morts o ele feien pasaar per

empleáis de la funeraria per tal d'evadir la vigilanoia de les autori-

tatso Tot c''una descobria un món real on passaven coses tan engreaea-

dores nom les de les novel.le» d'aventures que de vegadee llegia. La

vida del pare es confonia amb la vida deis eeus heroia predilectea0..

La mare volia fer quedar l'home a dormir, tenir-lo a casa per to-

ta la durada de la seva missió a Barcelona, perb eil s'hi nega. m

canvi s'avingué a esperar-sé mentre el.'.a redactava aprestiadament una

lletra a 1'encapgalament de la qunl no l i deixa posar cap non, de ma-

nera nue la dona la comenga amb aquesta raots : "estimat neuM, com va

veure en Daniel quan s'inc3ina danunt la eeva espatlla.

isn anar-se'n, va recomanar-loa que no parlessin a ningú de la

seva vi3ita, perb Ja eo notava que ho deia per dir . i;evia coraprenrire

que amb tants oients com havla tingut, un o altre xerraria, Kn el fons

potBor no l i importava tant com f eir. creure, del contrari a 'tisuria

negot a explicar-se davant d'ella» lfin uaniel, perb, nbeí les inntruc-

cions al peu de la lletra i , tot i que la llengua se l i delia per des-

fermar-se, va callar fins i tot prop d'en Uaatell i d'en Jfalcó que mai

no van sospitar que llur amic tenia un heroi a la familia. Ln mare, en

canvi, no va saber tancar la boca, i/endema ja ho havia xerrst a la

filomena i a la ^armeta, ai bé sembla que no va donar-los detalle so-

bre les seves activitats de mwwnhwmHimTtiw resistent o, ai mes no, cap de

loa dues dones no hi al . ludí en presencia d'en Daniel.

Kn Franceac tamba estava tot eofoi i fina desenterra un napa de

branca i estudia la linio divJb3brin de Ir. i^rineus» tot i que tan avall

el pare no hi devia arribar, la darrara etapa de les evasióna era me—

nada per guiee que coneixien b£ la munaanya. Durant Bija quinze dies no

van saber parlar de res mes, perb aviat van observar que la mare mos-

trava alguna reserva en la aova alegria. Ue primer e j a com si no se

l i hagués acudit, perb a poc a poc devia anar pensant que el aeu ma-

r i t ee jugava continuament la vida, ja que ela alemanys no perdonaven

aquelis que contrariaven llur accifl.

h'llf perb, estava ííegur, totalment segur que el pare se'n sort i-

ria sense dany, trionfava aeoretament qtian a l'escola ee parlava de la

guerra i la mestresea ponderava les ercal.lenciea de 1'eKercit teutd

que, encara que sofrío algún contratempa, acabarla per anorrear del

tot la pérfida Albió", com l i agradava de dir, i ela seua a l i a t s . Ara

eatudiaven amb la sonyoreta Silvia, una gallega feixista que oada dia

els deia com havien d'eatar d'agraitn al govern que anava reconstruint

l'h'opanya que elo rojos volien nwfanrr̂ »" destruir i desmembrar. Un raatl,
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sortint-se de la liicó cora fei:; sovint, ele parla de lea xeques on els

comunioteajt els catalanistas torturaven el3 qui no opinaven com e l le ,

Adhuc els cita fets preciaos, noma de persones i adrecea, cosa que

desconc.rta forc.a en l>aniel que fina aleahores n'havia sentit parlar

maesa vagament per f ixar-s 'hi . ü potser era que a'annva fent gran, El

cas 5a que aquell dia en arribar a caea pregunta „:

- ÍSr. vfiritnt que torturavem els qui no penaavon com nosaltrea ?

Perqué, naturalment, el l pensava com el paie, fos com fos que

1"hone hagués pensat.

- D'on no has tret,ai«b ?

- Ho ha dit la senyoretac a olaase.

- D'aixb, us parla ?

- Eiu que forma part de la nostra educació cívica.» Jila tort-uraven ?

- Nooaltres, no - féu lo dona.

Va haver de concedir que s í , que ni havia hagut uns locáis anfcme-

nats xequeo on anajren a parar els feixistes, xraidors i desertors de

tota mena, pero que aixb era cosa deis corauni 3tes i deis anarquistea,

perqué no hovia senti , dir mai quo cap parttt oalala ho fea.

- Eren molt burgesos, ela partots catalans - declara en tráncese.

Ir. dona es va quedar sorpresa, 15118 no hi havia parlat maif d'a-

quella manera. Pero aleshoren resulta que en tráncese s'havia fet a-

mic d'un dependonb que havia pertangut al CADCI i que senblava haver-

11 agafat simpatía quan va saber que el noi era í i l l d'un exiliat que

hsvia combatut en les files del cataianiane. hí contava rao.'tes coses

i , sobretot, feia grans explicación» sobre aquella Jornjoa memorable

del sis d'octubre, quan dos deis aeus dirigenta van deixar-hi la pello

S'havia anat familiaritzant anb una serie de noms que en JJaniel aen-

tia pronunciar per primera vegada, üencas, Badia9 Gassol... Bé, aquest

darrer 3a sabia qui era, a onaa hi havia un recull de cantone pat-rib-

tiquea i la more els havia l legit versos seus.

- I el nenyor Boada que hi diu ? - s'encuriusá la nare.

Segono en tfranoesc éŵ raSi"» no en sabia, fina ignorava la «iliació

anterior del seu dependent. 'lampoc no la devia saber el raarit de la

Carmeta, del qual el noi va dir que era un llepaculs, paraula que des-

agrada forga la mare perqué, com digué, es podia ésner pobre, perb ma4

no mal educat. A part d'aixb, es moatrava inoredula, l i aemblava que

en Jaume no ho podia éaser, d'aquella manera.

-Oeixi-ho a la meva ma, eenyor Boada - escarní en tráncese - . Sera

fet con voste mana. Ue seguida, senyor... I un dia - afegí - un dia

que un client va molostar-se perqué el senyor Margarit, el del CADCI,

14 pnrlava en cátala, deeprés va dir que ana havíem d'aoogtumar a adre-
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9ar-nü3 a tothom en caatellti . . .

- Aix6 va dir en Jaume ? — s'estrnnya la mare.

- No, el eenyor Boada, î ero el aenyor ¿aune l i va donar la rao.

De petit l i havia dit seniillanent Jaume, de la mateixa manera

que a la ^armeta l'anomenaven se/pVe peí aeu nom deponía,pero ara, des

que treballava a la botiga, eA Franceso s'havia hagut d'anar áoostu-

mant al tractaroent i l'cmpreva sense adonar-se'n flns i tot entre la

familia»

- Aixb no vol dir que no ponni - el düfensk la ciare-, pl conelxem

prou per aaber con és« I va estar en un cainp de concentración

- No hl fa res - la va contradir en í'rancesc - . Mi han e;tat gairebé

tote els eoldate» A mes, ai no no penoat no ho ha de dir» Si haguée ca-

l la t no hi hauria perdut rea. ±d agrrída mas8a de quedar bé amb tothom.

Kll va ficar-hi cullerada.

- I en Jaumet no 8ap de l legir el cátala. Sil diu que sí,pero una ve-

gada ue l i vaig deixar una patufets, no ela entenia.

- Una patufeta, l i vas deixar ? - a'alarma en Prancesc - . ílo eaps que

no vull que clrj treguia de casa V

- Ho els vaig treure; érínji-iul.

- Ah, bl .

illa considernva una propietet personal aeva i íinn i tot ara»

ganapia con era i amb un borriésol que comengava a ennegrir-li el bi-

gotí, elo 1-iegla o rellegla mis de quatre cops. Aotualment, perb, en

feie mes fifi en Daniel» i era amb les hlotorietes d'Ali ft.atee, GuilJ.em

d'UlorÓ i Poloh i Torres que, com els noia de generacions anteriora,

havia acabat de familiaritaar-se amb la seva 1lengua que le mare ha-

via tingut tant d'interes que no perdesoin. J511, aleehores, Ja se'n

mosírava molt content i mai no oblidaria le satisfácelo1 que va teñir

aquell dia a col.'legi quan la meatreBra el va descobrir llegint un Ks-

quitx.

- Tu liegeixps el cátala ? - va preguntar-li estupefacta, tot d'una

oblidada cié reptar-lo que per aquello lectura frivola negligls la l l i -

96 que estudiava.

- Sí, eenyoreta. I l ' escr ic .

No va afegir que ciolt malament, perqué al cepdavali també hi es-

cripia el castell^. Le meotresaa no seintlava saber que dir .

- Perl)... perb.. . ai ja gairebé ningú no elyíparj.a !

Eli, une mico pal.¿id, com si confessée une nalifeta,s 'atreví a

contradir-la 1

- y.ít senyoretn; tothom.

CB ciar que no era veril;at; a casa, entre la mare i ela veins á'ht



via comcntat mes d'una vedada que la cent l'anoven abandonant, que a

la plasa alguna venudors no l'entenien i les doñea s'acustumaven a

adre^ar-ee'le en caatella. : ovint passava que cntraven en converoa doe

catalana que no es coneixien i , automaticament, tote dOB empraven l ' a l

tra liengua fina que l'accent ela identificava. ;terb el barri on el l

vivía continuava fidel e la liengua vernacla, de castellana ee n'hi

havien instal.^at toen pocs, o cap.

La mestreasa va redrecar-ae.

- I qul mee de voBflltrca l'escriu ?

Va resultar que era i 'únlc. Koméfc hi havtedoa altres noiu que el

sabían l legir aproxinadanant, un d'elle l'M:uaebi. La dona ea va &nar

tranquil . l l tzant; leo coser, erenltal com havien d'éasero Mía segura, va

•.ornar a girar-ee a en Daniel,

- Que no et torni a veure perdre ei teiaps d'aquesta manera, A l'esoo-

la s'hi vií a estudiar, no a l legir coses prohibidas»

Ta confi3car-li l'Eaquitx, perb cleGpréa,en sort ir t qusn eLI l 'h i

reola::h, accedí a tornar-1'hi, l*er desgracia va esguerrnr el eeu geat

comprensiu anb un peti t sermonet :

- 21 que t*ha de p-eocupar éa de saber bé l'eopanyol, que 6B la lien-

gua de tcCs, una liengua qu.'¡ ens ha d'enorguilir, la que par,: en rale

perjoneslon tot el món...

No va di r BÍ, senyorc^a, no va dir rea. Tainpoc no va dir res quan

a la tarda, baarant-sejen ela fet-i del natí , un noi, l'Alvarez, l'anome-

rih ''el comuniata". i'otaer perqué encara no sabia ben bé" que eren ele

común Latea i leo explicaciono que algún cop havia deraanat a oasa eeva

no l'il.lurainawven gaire¡ no no acabava d'entendre. iíe fet, gairebé no

entenia res¡ tot allb que havia pasñat durant la guerra» i abana, de-

via éaaer molt oonplicat i l'admirava que el l», ela grane, a'hi acla-

r isein. I oada dia sentia noua nous. ü potser eren noma que ^a havia

sentí ti sense f ixar-s 'hi . per exemple, el raarit de la noaer havia estat

de les joventuts *oratee, perb d'altreo vegades la dona en parlava com

de la PAI o la CHT. gue potser era tox el nateix ? u potser ha^ie can-

viat do partit ?

La noia ara Ja havia anat dueo ve^aden a veure'1 a p^eaidi on COB-

plia la condemna, i totea duee vegadea va emportnr-ae la ríoaeret, pero

aqueates visiten no l i provaven, car en tornh abatuda, cor. ai aquella

brcue instanta de conversa l i haguessin rememorat l'any enes que van

viure plogata, abana que G 11 ore^uís que era el seu deure anar-ee'n

a fer la guerra amb en Durruti. i'otser també l'enquirerava allb que

va dir el segon oop :

- No sembla teñir ni un dia mes que quan el van agafar.o.



Opinava, en canvi, que ella orive 11 ia m5e de pressa, eopenyuda

oap a la madureaa per la seva f i l ia que oreixia, per tota els infante

Bastida qun s'anavon fent granso No servia de rea que la raare diguéa i

- Tu ral ! - probablement, pensant que ella Ja a'ataneava ala quaran-

ta mentre a la nois enoara l i ' n faltaven uns quants per la trentenao

Ningu no hauria dit f perjt), que hi novia aquella diferencia d'edat.

Si bé* a la mare se la veia mío gran, es connervav_ít forga i no tenia

ni un oabell blanc. Ln Carmeta, que era ai fa #o fa de la seva mateixa

lleva, cora deia en Jaume facecioaaraent, ele venadea es queixava que ae

n'havia hocut d'arroncar alguno L'rtnic que la feia una mica vella era

aquella expreasió deoenclaada i armrga que l i plegava els l^avisjl que

no desnparcixia del tot ni quan reía. Una e^preasió que a en Daniel 4

l i recordava vagament la de la mentres^a i que, al aeu veure, en ella

s'explicava molt bá, ja que la senyoretn era una fadrína de trenta-

cinc, senñe fanília, sense f i l i s . La mare, en canvi, HÍ ara no tenia

marit, ele tenin a e l ls que l'estinnven Aaiuh tot i la falta d'equani-

mitat que nanifestava aovint. Ja ho havi a dit en Kranoeec :

- Paani el quo pasr.i, l'hcm d'estimar molt.

Aixb va ésaer un vespre que torna contrariada de casa fie les dues

vellee, amb les quals despréc va saber-se que havia tingut unes parau-

les , i el castiga perqué a'havin tacat cié tinta»

- Es una bona nare - afe^l. ;

- Pero eempre en renya ! - argüí e l l . I

- Perqué es preocupa ele tu,

Ho cómprenla con en tráncese podia éaser ton enteninontat, al cap-

Savsl1 tenia mes motiug de queixa que e l l , nonís 11 deixava quadar un

duro del Jornal que guanuava i , quan era a casa, sempre l i raanava fei-

aes. Ka veritat que al noi l i agradavn de t re ta l iar i , peí que fa ala i

fiinera, devia procurar-so'n per d'altrer. conductes, JSll, algún cop, l i j

havia vl*t b i t l le t s de vint-1-cinc que nornalment no hauria hagut de

teñir i de vegades l i conprava alguna llepolia. També canvi^va aovint

de corbatea, cosa que havia pasoat desaper^cebuda a la mare perb que

ell observa. Ho trobava eatrany, perqué a la botiga no en venien paa.

Un dia l i ho va dir 1

- Gom ío que senipre tens corboten novea ? I

>;i germa va enverraeliir, cosa n,ue no aolia fer, i explica ednae

aasaa convenciment 1

- Conec un noi que trebnl!.n en un ta l le r on en ían i me le» deixa

prboticament per no ree.

Mía endavar.t, perb,quen «11 ja anava cap ala dotzes a'havia de aa-

ber que en i'-anceec viaitava una dona. Ho va esbrinar en Jaune, «1 ma-



r i t de la uarmeta, que obnerva algún nareig que l i crida l'atencíó

entre el noi 1 la caixera, una xicota de trenta-dos anys qu' vivia se-

parada del seu horae.

Les duee famlliec van estar a punt de renyir, aleahoroe, En Jau-

rae, que fine es va prendre la molestia de vigiler-los un cop dravet-

lladfja les seves aoí pitea, es va eraure en 1'obligado de contar-ho a

la mare. Hl van haver plora i crita que a en Daniel el deixa^en boca-

badat , per :ue no sabia rie que enavo.

- Que has fet ? - preguntava.

Ningú no l i reeponia. Lea explicaciono del seu germa, que va

sentirj l i result;iven incomprensibles i no íntenia que feaBin tant

d'eocandol periue una senyorn i'havia convidat a beraner, que ís el

que va dir el noi. I ho va sostenir davant del nateix Jaume, el qual,

naturaluent, al capriaval": no havia viat res, nones que es trobaven i

óe n'anaven plegata a cnaa d'ella. Le na re a la fi ja no sabia a qul

oreure.

- Siguen sincer, Irranceso. Ho ct rcnyaré. :1 néa l^eig de tot es men-

t i r . . .

Jill ho va sen*ir des del pas3adÍ3, on havia 3ortit a espiar en

comprendre que no era sense v&6 que la mar-e feia quedar el 3̂ u gerna

mentre ella rje p'anaven a dormir.

- Tota fera coaes mal fetes - prosgguí la dona - , i de vegndes no éo

culpa noctra perqué les fen sense nalicia• No et renyaré" - va repe-

t i r - . Noméo vull aconsellar-teo Ja n$ que ara ets un honep perb fine

i tot a un home l i cal consell, de vegadea - . Va fer una pausa - . Mi

has anat aovint, a ca^sa aeva ?

Al noi l i va aor t i r una veu primeta :ue e l l endevina mes que no

sentí .

- ai.
- Perb per qub, f i l l ? - pregunta la mare.

- No 'no s é . . . Diu que se sentia Bolaa

A poc a poc ho va anar explicant. A la botiga sempre es nostrava

molt amrble amb ell i un dia havia pc;ibat per preguntar-li ni no l i

agraciarla d'anar a casa oeva a be^renar» r;ll no volia, l i feia una mi-

ca de vergonya, perb a la fi va acíisdir-hi, Gonenga a explioor-li que

estsvo molt aola, que del seu matrimoni no havia ti^ngut fi l ia i que

ell va deixar-le per unn al t ra que era rica. h± va mostrar la casa, un

pie grandot, fotografíes d'ella i óe la aeva familia que nonís vela

un perell do vegndeñ l'any des que ae n'havla n nat de l'ortowa, d'on

era i on elp seus pareo i el seu germn g^an tenien una mica de propie-

tat . ÍJÍ havia passat un brac per l 'eo;at l la i ea van aat:eure en una
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saleta molt ben posada,al diván...

i:n arribar aquí, el noi va fer una pausa, pero la mare ¿a en te -

nia/prou i no va podar reprimir una exclamado i

- Lo poca vergonya !

jrn íranoesc la defensa i

- na una bona noia, mareD

- Pwrb abuoar d'una cr ia tura . . .

- Si no hera fet rea c;e mal fot !

- No diU3 que t'abregava ?

- No éa cap mal,- repetí t i l - . Ll agraenria de teñir un f i l i com ;}<>•

- I mai no heu fet res míe ?

- ;:a ciar que no ¡

De tota manera, la mare ja tenia el sermÓ a punt i no va saber

ca l ia r -sc ' l del tot ¡

- Pero tu sap3 que no esta bé, í rancese. . . Una dona que no coneixem

cíij re& i que et ,orta al 3eu pi :i d 'anajat , . . Pi'has de ¿jrorieti-o que no

le vcuras mea.

iileshores ,durant un silenci quo hi va haver, penque en tráncese

no cembiava decidit a coiriplaure-la,ell va fer un geat i l i petaren ele

osaos del? peuso Va a-ntir la nare iue deia i

- Qxíh í s , aixb ? - i el l ana rc.rocedint cap al dormitori perqué la

dona ja s 'aixecava i no volia que el BQT^Yengués.

Del aeu goma, en oanvi, no tenia per que amngar-s e'n, i I'ende-

ma va preguntar-li Í

- Hi renyirhB» /rancesc ?

- Anb qui he de .ronyir ? - f¿u el noi.

- Anb anuente dona que diu que vas. no vaig sentir to t .

Kl germe geirebé va r iure.

- Je m'no penenve que ores tu - pero no va vole^ explicar-li res tot

i qun e l l es norií: de renes de saber co¿ea.

Î OG com foef el noi devia haverpM*** a lee supliquen de la nare

perqué despríe va paerar-se una colla de diun^nges a caes, o eortí amb

el3 G que ara tanbé1 e'havien acnatunat a anar a.i cine, en general al

México o al Delicias, mír rp.ranent al Moderno. Tarabí observa una mena

de tibantor amb en Jaume i la uarmeta que ben Just ai conengíi a diaai-

par-sc quan la modista es qufeixa :

- Pero quV un hem fet, yuimeta ? £n «íaume ha pbrat a fi de bé . . .

- Je ha EÉ,

- Dones ?•• .

jotser no hi havie una cxplitfació raonable, per part de la nare,

poro les coses eren a ixl , sembleva resr.entida.» No tant com en tráncese,



6B ciar» el qual va dir que es cercarla foina en un altre l loc, que

ara rai que ja dominava l ' o f i c i . La mare va encorat^ar-ll. Devia pen-

sar que ere la manera a6r. segura d'allunyar-O.o de la caixera.

n «Tnune, per la sevn banda, es feifi l 'ofea, i un cop ?a di" a la

hoaer, que ho va contar a la nare, que alio l'ensenyaria a fer farora.

Ya admetre qu^e potser DÍ qae tot havia estnt mes innowent que no e»

pensava, perb qipn»nfffhfflpHnrtihihfti afegl que unes relacione d'aquella raena

soinprc podion ésoer perilloam.

La pau, ben bé, no la van fer fínnjsl AXP de la priner. comunió

de la Teresina que precedí d'un any la de lea altreo <lue nenes,la

Meu;-.¡ i la Jíoseret. r;lls van fer les coaeg modestament t ^al con ele

eaquoia s :£onc la nar^fperb la modintn i el seu hone reunlren els a-

mico a oasa, on la (¡armets fina llogn una dona qu^ els serví a taula.

De primer havion parlat d'anar en una fonda, jierb la moáista ea veu

que '-robaveí que alio era nassa,

La Terecina estava nolt bonica anb el 3eu vest i t b'anc^les doneB

van dir que d'orfjandí suís, i anb aquella rulls que va a^cnca>--li la

pentina dora aota el vel que l i feia una cara dolga.no hi eatav&n pas

tant, va trobar en Daniel l'any següent, la Beva germana i la Koaeret,

a lcsnuals aan haver d'acompanyar a la capella del col. legi, on ee ce-

lebrnvn i 'acte . La mare fins i tot ea va veure corapromeaa a conbregar,

perb encara que va dir que PÍ per no denmoralitzar la f i l ln , e l l es-

tava secur que ; el confessionari no hi havia passat,, no era dona de

miseá i a elif. mai no el? havia obligat a asr.ia^tlr-hi. 'rampoc no el3

ho hauria prohibit si n'haGueesirytingut ganes, perb el fet éa que tant

a el.1 com a en Francesc I'ensenyan9a religiosa t rutinaria, del col-

legi r ele havia l l iscat per damunt. Kntre l 'actitud de la l lar i la

de l 'eecola, havien obtat per la de casa, totalraent aliena a lea co-

ses de l'eegléeia T̂ dhuc quan les nenen entraren al asütan col.j.egi de

loe monges.

Tanbí aiib ela aeparava fina a cert punt de la familia de la uar-

meta. El oeu narit havia cre^ut que no e'hi guanya res opoaant-se

raasfia vlsiblemont a 3'anbient 1/tot i que m el fona de religiosos no

ho creta, arn ga foia anyB que complien amb el precepte doninicalo L'ho

me anava evoluoionant.

- Ko fa cap mal - vn dir una vegada 0 . I afegí - Amb mesura, 5e ciar.

El diUEicnge?a quarta de dotze, en ^aniel els veia eortiJ» toto

quatre, el matrimoni agafat de »inw?"i" bracet i anb un f i l l a cada ban-

da. La líoaer se'n burlava uno mica i deia i

- La missa i el to r t e l l .

Va explicar que quan servia, de soltere, aquell era el oostum
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dels seus anos i de tota ela sonyora. n sort ir de l'esglé'eia acom-

plien el aegon ritual de la Jornada : entrar a la dolesria.

- l'ero a casa de la Gameta no ho son, de senyors - objecta ell»

- Tampoc no son obrers.

- I noaaltres s í ?

- Nosaltres s í ,

Pero no era tan olar. J-Jl pare havia treballat en un dosjpBtx, dula

corbata,i la mare no era paa una dona de fabrica.

- Pa de criada, que encara 6s pit.ior - va dir la ' oaer quan el! in-

n is t í .

Aquellos expresaions c,ue la dona solia emprar, "fer compnnyia a

unes aenyorea", o "aEQmpanyar dues ve lias H# van comentar a ff r-*ae

transparents. la T¡oser devia teñir rafi. La raare cuineva per el les ,

ele feia el H i t , els trola els orinala, ella nateixa ee n'hovia quei-

xat..» Venia a ésser uns criada que no dor-mia a la casa, ai fa no ía

cora la mateixa 'loser que parlava d'ella com d'una "dona de íer feinesff

Es veritat que lea dues melles tenien una al tro dona que el? anava a

rentar un cop cada setmana i a^udava la na re a fer diaeabte BÍ calia,

pero i'et i debatut era el nateix. Jsls igualava la pobresa, la neceosi-

tat» Ni la Hoser ni la mare no e'hi resignaven,^erb; la segona a'ha-

via preooupat que el seu f i l l gran no ea convertía en riecanic,l'al-

tra sumniavn per la aeva fil ia un pa^eli d'anya d'eatudis de conere

quan acabes l'ennenyanca elemental i una col.locació cíe necsnbgrafa

deaprís.

- El teu marit que era ? — va preguntar-I i . Ho rocO""i3nT»a que ella ho

haguós dit raai.

- fíf.via fet moltej cosef!,pero el raeu veritable ofini era el de for-

ner.

Va pensar que oís hauria anst bé, aieahores, teñir un forner a

casa0 Mai no el., hauria fal^at pa p o s'haurien vist obligatR a tal lar

cada matí les barretas en tres trossos menuts i un per l^amorzar, un

per al diñar i l ' a l t re per al sopar, se ciar que la mare n'estalviava,

a les vellos no els faltava raai ree i desprás tampoc nft ercn gaire men

jadorea.

- I com és que ev, va fer milicia ?

- Sempre ha tingut els aeuo ideáis» MÍ/ ho haguessin eat.t.com e l l ,

que ia guerra no l'hauríeo perdida.

,". e l i , obacuram«nt, l i agradava aquella manera que tenier, totes

dueu dones de oer fidela al que havien fet llurs narite fcot i que ara,

gracias a llur captenimnnt, vivien enm dueo vídusa i os vei-̂ n obliga-

dea a treballar en 11oc de quedar-ae R casa, un coreó el triballava»
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pero.

- No mataven gent, 8 IB miliciana ?

Ho havien dit a l 'escola, aleshoree de les xeques i en d'altres

ocasiona, qupn !fa s^nyo-crta paríova de les patrulles de control acib un

geñt esíerei t .

- N'hi devia haver dn to ts , Y.n Miqt'el no va raatnr mai ningú» cora no

f o s al front, i per aixb hi anaven.

- ül pare no hi va enar- digué e l l , amb une nica rte recanija.

- Perqué era mis giran i a mes el npoessitaven a lo fabrica. Si tot-

hon hi hagués anat, no hauríen tin&ut ni nenjar ni res.

A doopit de tot , a el?, l i hauria agradat que hi y•nguée anat, cora

el pare d'en "auraet que de vegacles havia contat cosen, con quan referie

qu.e un cop que havien d'obrir unep trinxeres eln va sorprendre un a i -

gna"t i tote van haver d e paasar—no la nit sencern anb el plat d 'alu—

mini cobre el cap, o cora aquell altre dia que oís ve atacar la cava-

l lerle i en fer-se fose van sort i r de lee posicions per apoderar-se

d'un animal que s'hevia quednt en térra de nin^áo Kle feixintes tanbé

el volien recuperar, o pots^r només volien Impedir que ello se 1'eni—

porteonin,i van enviar una patrulla que el?? hostilitan i elr. féu duee

baixes abans no renuncies sin. Ara l i Sfimblnva estrany que en êume

hagu^o pogut jfer aqucllns coges.

Kl consolaven nora6s len heroicitats que el pare devia estar rea-

li tzant per terrea de írengap on ara el seu "resaeau", cora havia dit

l'horae, de negur qur combatía anb l 'exercit allat que perseguía els a-

leraonya cap a casa aova. >erque la guerra a 'esteva acabantt s^ íjotava

fins i tot a l'eacola on la raectressa es raostrava prudent i reservada

fins i tot quan ella la provocaven una mica. Un dia que a l'hora de

diñar en tráncese havia estat parlant del yUhrer,dal qual va dir que

ell hauria tancat en una gnbia per exhibir-lo per tot el ra6n, en a r r i -

bar a col.legi en Dnniel va preguntar a la professora i

- Qth l i nembla que l i faron, aDnyoret.a,a Mitler ?

- 1 a tu, Bastida, que et cembls que et faron si haa perdfct el tempe

peneant en " i t l e r en l.oc de fer els deureB ?

- Em castigaran - digué e l l .

- Ja ho saps, dones.

fm veure que la dona furia á'eetudl, volguá fer el gallet davant

el? oompanye i va ins is t i r :

- Yol dir que a r l l tanbá el castigaran, oi V

Va hover d'agenollar-se do cara a la paret anb elf bracos on creu

i un lllbrea cada mh» Hentre e'encaminava RI rac¿,mormola ;

- yue oencat que n 'eet ic , d'aquenta esnola !
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La senyoreta Silvia no el sentí o féu veure que no e"'. sdntia,

perb en sor t i r , un delg seus companys, en Cuneó, va d i r - l i i

- Hape que tens rao]t poca soltó, Bastida ? A tu no t'agradaria ras

si ela teus peidicn...

No va deixar-lo acabar :

- t;Ia roeus Ja han perdul i ella s'ha paarat anya dlent-ne mal.

La replica el rteix?i tan aatinfet que no va poder evitar de r^por-

tar-la a lo familia, perb no l i ' n van fer gaire cas perc.ue aquella

tarda, mentre arn a l'eocoia, havia arribat una carta del rar i t de

la "oeer amb noticies de mis bon comento?" i es benefici ova el 'una yeduc

cío de pena i confiavn que «taHHBHHBHKVany ja pieria a casa. La

líooer, naturnlneat, no s 'hi veia de contenta o Pero a'-uella nit la na-

ve plora, cosa que no havia fet den de no],t ternas enrera• jín Planéese

dlgué :

- tensa que el pare no es troba en condiciona de sor- indultat.

- Potaer trauran en franco - comenta e l l .

- SÍ, fia-te 'n ! Si a'naguas unit a ° l l s o . .

Ara sentia dir arreu que navio demontre* éeser un gran estadista,

un home d'una prudencia excepcional, i no faltava qui asRRgu^ava que

aempre havia oabut que els alecianys perdrien i per alxb no o'havia

volgut comprómetre. El pare d'en «aunet ee veu que un dia va comentan

- De viai6 no pot nege-r-ae que n'ha tingut,

- Kl teu pare && un feixista - va dir e l l , rabión.

Des d'aquell dia que el nui,aDb la aeve actitud, priva que en UBB-

•fcell pogués contemplar la kloaer quan as rebtava R! lavabo, hi hsvia

hagut raes de quntre renyinos i r«conciliacions, fins a : 'extren que un

oop la neva mare es que^ixa :

- Rfimbleu gat i goí, vosaitrf-s !

L'ami8r.at, de tota nanera, raai no havia tornat a és^-er la d'abana,

cada sed tirava peí seu coatat i ben poquws vegadas es trobaven a jugar

al jardí de baix, on aviat la Hoeer comenta a plantar fiors i a pro-

cedir a grana reformes ele diumengea i altres dies de festa perqué

volia fer la llanben acolí idora per al eeu narl t . Pina i tot es va em-

prendre de pintar el pis que encara continuava cora 1'havien trtbat en

entrar-hi, uom que el preu que l i demana un professional la va esfe-

reir , decidí q ue també podia fer-s 'no sola i s'aconfiella amb un adro-

guer del carrer de Obraega que va p^eparar-li eÁs ingredien a.

Kn tráncese decidí ejudar-la i e l l f en jJaniel, tanbé hl va voler

ser» Jjurant prop da deu dies, perqué ele va caldre rascar les pareto,

van divertir-se i cansar-ae con una conde.mngtB pujant i baixant de

l'escala de tisora que va deixar-loa la .filomena, emyastifant sostres
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l porets de primer amb un plnaell i despré : amb un rodet que el nateix

adroguer aconsella perqué la feina quedes raes acurada, isll ya especia-

litza^-se en el o arcáis que^erfilava anb un pinzellet prim i tan naniji

ticament que la Koser l i va dir que ho brodava.

Tot plegat, perb, era mes dif íci l que no s'havien cregut. Al pia

hi havia forga humitat i en algún indret lapintura no volia agnfar-ae.

Kl3 va caldre fer-hi dues o tres capes suplenentariea 1 així i tot

el menjador, que e-a l'habitnnió mis húmida, no els queda tan bé com

el restan*. L'empipador per la Rorset* vq ésser que no s'havia preoou-

pat de demanr permfa a l'ano i qup.n ell se n'apsabcnta va apujar-li

un deu per cent el l'oguer per mil1.orea.

— Has viat quin poca-vergonya ? - es qne¿xnva la nota a IB riare -<,

MI que 1'naguas pintat ell !

Va dir qui? B'aoonnellaria prop d'un advocat, perb a la fi ho dei-

x\ correr i , rondinant, paga aquelleg TUÍÍ pessetes mensual3 n^s. Si

no ha^ués eotat per aixb, potser tanbé hnurien pintat ellñ t la mare

â eatavn nig convencjuda f pero aleahorea va íer-se enrera o Trobava

que les despeses ereixien mes de presna que el-3 ingreaaos. Nomís el

col.legi de la Nru3 jo l i C03tava un ull de la cara, es queixava.

— Sempre B 'ha d 'eatar comprani; llibretea i ronanyos ! — feí.a •

íío paraven do aort ir coseíi suplementariea : una excuroió que no

B'abrevin a nega" a la f i l ia que l'esperava il.lueionadp, el aant d'uní

de les proíesnores o de la auperiora, lee flora per l 'eagléeia, algún

donatiu per lea miasions t wla negrets o els xinaaoa•>•

— De d emanar a i qua en saben, aqüestes ciones ! — era una altra de

le*: oevee lnraentaciona,, Per sort l'enaenyanga era bona i lea noies a-

profitavenpi calia jutjar per les notes que duíen, aenpre seta i vuits,

amb alftun nou i t o t . . . KF. ciar que les mares no poraven mai de recoma-

nar-los que estudiesoin, que leu. mongsH no les voldtien mía si féien e]

gandul(i elles eron prou bones minyonea per no planjer esforcoa.

t ' l l , on canvi, darreraraent havia ai'líuixat i ara ja aentia la pruí-

na de poaar-se a treballar ÚP. veritnt, eobretot d'enca que,uns raeaoa

enrern, el gemía d'en ^astell havia aconseguit rt'obrir un petit ta-

l le r amb un al t re soci i e l l , de Tíegr.dR89 hi aconpanyava el seu amio

els diarabtea a la tardao També l i hauria agradnt diopoaar d'alfeun di-

neret, aquellee d uea peasetea que la nare l i lliurava cada aetmana

no arrib aven enlloc ni afegint-hi la pesseta que el seu germa l i dona-

va per cirnr- l i les aabatea0 No que els altres nois aneaain mía oalente

de butxaca,pwrb aixb no era cap consol.

A caso e'abatenie de dir rea, cómprenla que la ciare tindria un

diegust ni l i aortia amb la na teixa cancfi que anys enrcra en fran-
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oesjc : qu< volio éener raetanic. La sevr, ambició err convertir-lo en

un eficrivent i per aixb en inioinr-se el novell cura va matricular-lo

a _'acodera' a Salieras, que queia a prpp. Va dir que no e'ho podin per—

metre, que feia un sacrif ici , i era veritnt, de vegadfís l i oogjCa_va

una nica de pagar les menaualitats.

Jín aquell moment a la case, ja hi havia hagu r, eanvis, el narit de

1E Koaer e'lncorpora a la l lar 1 lo noin feia vida al eeu pis, con era

natural, 7!B ciar que aro lea duee doñea Ja no PP neoeeaitaven tant

com eloshoros que tots ererpetitn, la Koaerot, la raár; menuda de tote,

tenia ;MB^a«^at> anys i la Neue ja havia coiaplert els nou. £1 no-

vell ordre úe ooseg,perb, <;s notava, tots ells s'hnvien aeostumat u u

a veure la noia arcaiiaamnaiia al pis com ai fos ne la familia i a baixa:

lliurenent a cesa aeva. Ben cert que tanbé ara ho poiien fer, aixb,

perb no era ben bé el ma^teix.

En Mlquel va resultar ¿eoer un xicot prin, perb nu3culatf una mi-

ca eever quan no ee ' l coneixiü béf cosa que no exclola un fons de oor-

dialitat» com ve demootrar-ae l'endena de la aeva arribada, quan pujh

a veure'ls i eln agral tot el que havien fet per la sova dona durant a-

quella anys que ell pasca a la presfio La aare eBtava una mica coníuea,

no l i serabiava haver fet res que mereixís agralnent, s'hsvien ajudat

i 'una a 1 'a l t ra com du'jo bonos veines «n destret f i prouo Perí» ell

órela que allb ja sra molt, aabia de companya aeue de pieaó les doñea

deis quale s'nsvie n viot rebutjedos en. l lur propi ambient per tote

aquella que volien i'er nerita i tcmien la proxinltat d'una roja amb el

marit detingut.

- I aixb entre obrerB ! - aíe&í orabrívolanent.

•¿'empo enrera havia parlej de casar-ae amb la Koiser, pero darrera-

raont es veu que havia rocapaeltat la conveniencia de fer aquest paa

i ella, com va explicar a la raare, es va avenir a continuar cora abane.

fto^'hi havia negat, aolarí ella, tota d os hoj?ien diacutit la coea i

la noie os deixa convencer per un argunent que l i aenblava prou bo t

- üi que tu m'hao esperat i jo he tornat ? -reporta que va d i r - l i - o

Aixb demcBtra la nostra bona fe» Arat oí tu crous que pascar per 1'es—

glesie et tranquil.litzara mes...

No, no la t ranquil . l i tsar la aósf va reconeiiier» i corneantant-ho

p.mb la aare va dir :

- üí vaig avenir-L¡i; a neguir-lo aleahorce cue la de.;graxia e^ncara no

enn havia posat a prova^ per -jufe he de deaanar née ara f

La mare l i f6u una reflaxlÓ i

- AquLst 6Ü un altre món, fjoaer. r^tser un día un troba.-au en la npces

citaí do juatificar que ho sou, de casats . . .
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iPerb lo noia snnbla no donar importancia a l 'objecció.

- Scnpre hi serensé *en: nt BÍ OS presenta el cas.

tai frenoeac, a solep, va declarar que ho trobava no! t bé i que

tuthon hauria de ser cor. en Wiquel. rJl raolestoven aqueilea persones

que donaven el bree a torcer nones perqué la cent no diguesnin. Afetfl

que el"' tampoc no hi creia, en el mn+.rinoni, i aler.hores la mare es

posa a riure

- tton tinc'it nasaa deaenganya, oi ? - ne ' l i 'n burla - . HupOBO que a li

betiga no lrs dius, aquer.tes coses ?

No, a la botiga no deis res, el senyor Glories, l 'ano, era IUI

hone de miosn diaria i, ei no feia pasnar el rosa^i a la dependencia»

eí'a perqué no ela que clava temps i al oapdavall l'eíítabliment el tenia

per vendré, tfll no a'hi sentia gairc báj ^robava que no tenia aort.

Kn Miqui.l, per la sev^ banda, en va tnnir de oeguida. 'i'ree dioa

despr^o de la HOVR -lomada so'n va anar a Teure un nasatzeniatfi de

ferretería peí qua 1 hnvia treballat una temporada abana de la guerra

i , anb tota t ranqui l . l i ta t 9 11 explica qua aoabnvn de aortir de IB pre-

no".

- (>ue vas fer ? - diu que li pregunta,

- Roa, Kra milicia,. Arab els de la Jfai.

- ñí, ea ver'it at •ĵ ueftenifin ideer,t t u . . . — es veu que comenta,

- I fincara loo t ino.

- >ío t'haa escarraentat, oi ?

- «1, perb les tino..

- I et oerabla que aquesta ío la nanern de presentar—se a dennnar fei-

na ? - el repta, perb nenae deixar-lo cont^stnr afegí - Vine dilluns,

necepaito un nosso.

f-jn tráncese, quan ho sentí contar a la Koeer, no se'n sabia ave-

ni r , perb derjprés B 'ana posant en ciar que l'amo del inagatzem era d'un

í.ar_/,anna raolt especial : durant la dictadora del gen ere 1 j'rimo de Ri-

vera nomSs llogava sí:paratlsteeí quant la República, afavérí elo mo-

nárquica i en tempe de la güera ere el refugi deis capellans eacapata

de llura parrbquies o conventis» Ara devia col.Iecitonar vel.! s faistea,

cenetistes i coviuniatea.

- Ja Fiap el que v,n fa - havia de cona ntar n*o endawit el xicot - .

Llovat d'aleshore; que protegia els monárquica, senpre 1 *hn(encertada.

Aquest cop aemblava que es tornava a equivocar, el raa^teix Miguel

vela poquep perr.pectivea d'un canvi do regin a deaplt del buit que ea

féu a l ' ep t r t esponyol a partir de l'aeebaraent de la guerra d*c fora.

ha mare f enea rn quR no ho hagués dit nal, devi a naver oonfist que un

canvi o al tre hi hauria, perqué aviat fou r i s ib le el aeu desencie 1
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torna a neguitejar-ae peí sexx na-it« lis a dir, el noguit no l'havia

deixada mai,perb ara cononga a queixar-se aovint :

- non6B que eserivfa...

3'acontentava anb aixb.i'erb no n'havien cornat a teñir cap noti-

cia des que e l s visita el franela del Rossel'ió; el ailenci era tan

total que auto:rltzava leo pitjora supoaioiona.

- rllu oreug que el devien montar ? - va preguntar el l un dia a en Fran<

cese.

"1 noi no va dir ni oí ni no.

- Podan haver pasuat tantoa cosos...

iratia mea per la sev'a mere que per s i l . üenre adonar-ne'n, Ja

feia iemps que s'havia reaignat a no tenir-ntj» de pare, jsneara que no

goséa cunfesear-í'hor quan per atzar a'aturova a raimar la seva foto-

grafía que el conac.rvava JOVG con ja no devia éaaer, l i calia gairebé

reconeixer que no el neceaoitavau Ara, ais scu^ dotse anys ja aTan^ate

fina i tot l i hauria fet unn cosn eatranya ha^cr d'aprendre una altra

obediencia, eftbjectar-ae a les normes i costuras que el pare podía ea-

tablir . Era ;ue 1'havi a conegu t pocf que l'hnvia oblidat massa,mes

que en Franccsc que scrapre recorda aquella note de comiat que havien

de tlecidir tota la oeva adolescenciaji, J.G retruc, també" la d'ell que

s 'enrnlrailava en el seu go rna • L'hone el n havia deixat una inena de lle-

ga t i tota dos ae'n voiien mostrar dignes.

Loa circunstancies, després d'haver-loa estat adverase durant

tant oc temps, arp. elr, afavorien, car en hiquel afegí unn al t ra l l icó

a la que ja sebien o cz psnsaven aaber. A casa, aempre s'havia di* i

- Nosaltrcs, ela catnlan3...

I 1'home de la Poser aenpre comengava :

- ?Tosaltres, ela obrera...

El prestigi que l i donaven aquella anya de pro36 i 1'haver sort i t

de la prova sense deixar-hi leo aeves aapiracions de jU3tícia oora e l l

l 'entenia, convertís n les neveci pnraules en un oracle» A mía, era se-

ductor sentir-lo parlar anb aquella veu continguda, allunyada de tota

estridencia, que aacegura*a 1

- La olaese treballadora no ha dit encara la Beva darrra paraula.» Hem

reaipt i t embeotides pitjors i encaro som aquí. Hi serem aenpre» tíl

priner home fou un trebalJador i un trebaliador sera el darrer» Pero

son ignorante i no aabem unir-noa» Ella sempre en saben mis i ea fan

oostat per damunt los frontorea, Mireu que va^pássar quent la guerra...

Pariava del comité de no intervenció com d'una enteaa entre na-

cionc capitalistea i reaccionarles que van l l igar la república de peua

i majia, aquella república quo s'hauria pogut convertir en un govern
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de trebnllladors en lloc de 3er un regin burges que desemboca en un do-

nini cüounieta. Tanpoe no eatalviava lee seves critiques a líHer.ia que,

al neu áiy.havia venut la causa del proletariat peí eonvenier.ciea po-

litiquea, hl mencione oficial s'havia burocratitzat, ero un regir, cías-

Qiñta comjjn altre que havia t ra i t la revolució" Mundial, la direccifi de

la qual ve confiur-ee-li altehores cié ja priñera gran guerra* quan Le-

nln i ele eeus acabaren apoderant-ee del poder.

i'.'ll l'eocolteva bocsbadat, anb la forquilla éuapeea entre la boca

i el piatp perqué aquestee digressione polien teñir lloc el» diea de

feote que divaven plogats, un diumenge al pie de sota i un altre al

d'elle, una inicir.tiva que havia partit de la :-:oser i que prolongad»

d'una ncncra disminuida, aquel-in cüPiunittt d'aí'ectes i d'interessoe

que el a havia unit durant tents anys.

ij£i mare no eolia aoetrar-se d'acorci erab el 3 eeus junts oe vis-

ta, el seu marit bavia sinpDtitzat F:mpre amb el soeialisme i» encara

que ci :a poteer no tenia idees politiquee asesa clarea o arreladeBp l i

tembltva també que unr, oocistat aooirilista aempre ¡eria superior a une

organització anarquista que,6cgons ella ho entenia, p/opugnara una me-

n& de cam;i qul pugui contrari al benpstar general.

- No - replicava ell - , el noatre ideari no és ¡as aquest. Se'ns ha

cfllumniat molt i el pensanen t anarquista mai no ha deirnaat el l l iber-

tinstge. Perqué un campi qul pugui aeria liibertlnatge».. Nosaltree,ela

nostres teórica t no han parlat r.ai do ll ibertat absoitta, ain6 d'una

llibcrtat condicionada i reeponsableo Combaten 1'existencia de tot a-

parell autoritari, perb px.cpug.iem un alt sentit de solidar! ';at...

Le l'anor que ens ha de ne^nar.0.

Dominava ele seus classics, citavij aovint Kropofckin, Bakounine,

Keclu3 i tot d'aJtres noma que havien nodrit la aeva ad(>leacencia, car

procedía d'una familia on jo. hi hnvia ha¿;ut tres gene;acionD de l l iber-

ta*"is i el eeu pere ha vi:: mort a la presó*! de la aeva ipare no en par-

la va mol, pero un dia van ssber per la Ôf-'er que 3'havia pe njat, i el

f i l l veia una trnició en aquest sulcidi.

r.l catalanione, tot i que olí era cátala de soca, l i infípirava una

mica de dosconfianca perqué 11 samblava un moviment burgea a deapit

que el No± del Suore i en itiiret s'hi havien anct inclimit aba na de

morir tragicament. No havia fet forat en les maasea, deia,i per fer-

io mBapoBUBafcánj respectable caldria treure ' l ce les flesa^ que 1 'havien

acaparat, eoouerreo i drotes» tote3 prouj/rracciona:iep.

A ell l i feia la impreauió que havio l.'egit forga» que havia pen-

sat molt, i •robava natural que la raarc no foc una antagonista digna

deis seus coneixements i ¡á'aquella fe que havia pegat anb la pr.J.vacifi
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de la l l iber ta t . Un dia on rranoeac va preguntar-li :

- No torturaveu la gent, voealjree ?

- Mal no hem torturat ningú, els anarquistes - va replicar - . som ho-

rnee, no botxins* ai ene ha calgut matar ho heo fet, perb d'una manera

neta, eense rebaixar la dignitat de ningá.

uignitat »ra una de les paraulee que pronunciava mes sovint, ala

per negar-la ais adversarle sia peT concedir-la ais propia correligio-

narie. Heconeixia, pero, que a tot arreu hi havia hornea, nobles i recor-

dava que un deis companys de presó1 amb qui féu mes amistat era un mar-

xis te . Jís ciar que era un deBviacioniata, partidari d'en Irotaki, afe-

gia. fil xicot l i havia explicat la teoria de la revfclució permanent,

oentral en el penaament de' coapany de lenin, i devia haver-lo colpit

mes que no confeasava perqué una vegada va dir que no »ra del tot in-

conciliable, en principi, amb l ' ideari anarquista en la seva l lui ta peí

la l l iber ta t . També va admetre, perb, que la coaa exigia una reflexió

mea a fons. Ya ésser el primer cop que el van veure una nica inaegur

d'el l mateix, Potetir era raes flexible que no semblova, si bé per altra

banda» tot i que s'havia resignat a la primera conuniÓ de la nena, a

comcncament del cura següent va treure la Bosaret de les mongee. Aixb

ai , ce va captenir amb aquella dignitet que tan estimava.

¿11, peraonalment, va explicar-loa la KOeer, va p eñentar-se al

convent i , deeprés d'haver-ee fet rebre per lo eupe.iora, l i va agrait

el deainterea amb que s'havia encarregat de l'educació de la seva f i -

lia i afe^í que no ni acudiría mee perqué ara ja es trobava en dieposi-

ció de pagar un col. legi, certsment mes modest que el de les raonges,

perb auficient per la mena d'ensenyanga que esquela a la noia d'una fa-

milia obrera» Ko sabien eí anb una nica d'ironiap afegí encara que aixl

elu deixava una pía 9a lliure perrjue re pe tinain la caritat amb alguna al-

t í a criatura mes necersitada.

A la nena, naturalment, no lo va consultor per rfls i , quan s'asaa-

benta iiue no tornar i a mía a les mongec^va teñir una rabieta tan sorol lo-

sa que des de dalt la sentiren plorar. També sonr queja la Han Neus, tot

i nae la mnre no havia peneat ni un sol moment a ret irar-la del colole-

gi« S'havien acoatumat tant a anar aempre plegades, i ÂffMwwéiw s'ave-

nien tan bé, que la noia ea í'eia un caatell d'aquell canvi oeytiucungtaii

cie8o

Lo done reprova la aeva conducta :

- Havia de pensar també una nica en el la, no sois en e l l . . .

Ea ciar que en aixb jugava mér, el concepto en que tenia la caritat

en general que les aevea idees prbpiament anarquistes, cora revela ales-

hores que digué" /
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- La caritet degrada la ¿jent•

La mare va fer l 'orni , perb en Francesc htt va reoollir i deepréa

comenta ¡

- A aquest s í que m'agradr.rla que el aentís l 'hipbcrita,

Krs així com ara eolia anomenar el senyor Slbries, l'home de missa

di&ria que havia resultat fceuir una amigúete a la qual̂ tioblava l 'edat,

o néQ| perqué déien que no era tan gran com le aeva f i l ia , una ñola de

vint-i-tree anye que de vrgades acudia a la botiga. La raare no aprova-

va aquest tractament :

- No ae les pot Jutjar anb lieugereaa, lea peroonea - deia.

A en Daniel l i caj ia reconeixer que ella n'era, de prudent. JJo l i

agradeven lea aedaaeriea i no recordava hevcr-li sentit dir mai mal de

ningú, com no ÍOÍI en algún moment d'impacienaia o d'igdignació rhpida-

ment superat. Aixb feia que de venadea es qaeixés de lea velles, molt

donadee al xafardeig. Ja ho cómprenla, poaat que no tenien cap née dis-

tracció i f amb quarenta anys que feia que vivien al matelx lloc, per

forc,a e'havien acobat as^abentant de la vida i rairaclea de t t t s els

velna. ¿l ia, pero, procurava oblldar tota els embolics que 11 contaven,

de la mateixa manera que tampoc no feia cae de lea enraoniee que sen-

tía per les botigues on acudia a ret i rar el racionament que ni amb l ' a -

cabament de la guerra de fora no s'havia euprimit0 I quan algú volia

contar-li masna hiatbries, feia :

- l'rou feina tinc a casa, jo !

El guet de la l la r , p»rb, l'havia anat perdent. Ara , des de la

tornada del marít de la Ríioer, tots pogueren adonar-s e que era ia

noia m6a que nlngú qui havia mantingut la casa en ordref que a ella

havien d'agrair el pío net i la roba planxada que es poeaven el diunen-

ge, ele H i t s sempre impecablement fets i el menjar calent. En faltar

la noia, tot oomenca a anar mes de mal borras que mal, aobretot peí que

fa a la manduca. Sopar, aempre sopaven fred( con no fos quf en trán-

cese decidís fer un oA ferrat o una truita si trobava ofts, o una sopa

escaldada per anar-se'n a dormir mis confortatB» Be primer la noia s'ha

via brindat a fer-los-el, perb la mare creía que ja tenia prou obilga-

cions i no hi accedí. Al oapdasrall, eren moltes lea famíliea que no

menjaven calent.

A e l l s , sobretot alo inicia, aquelles improvií;acions de darrera

hora el:, produien uno sensació d'aventura que afalagava llur sentit Jo-

venil de la independencia, pero amb el ternas la cosa ee feu monbtonao

Men.joven a deshora, tan aviat a les vuit, qaan tornaven a casa, oom a

lee deu, poc abana d'arribar la na re. i no aempre ho feitín plegata, ni

a taula» Somés els dluiaengeti i dies de feota hi havia un serabiant d'or-
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dre( perqué alechores la na_--e e^a substituida prop de les velles per

una suplente que ja hi anava abana que ella s'hi col.loquee, pero era

un ordre al mateix tempa desordénate La dona aprofitava la jornada per

fer neteja del pis, els treia de boî matí del H i t com¿i també se n'ha-

guesain d'anar a treballar o a l'escola i després es queixava que se'li

trobava per tot arreu. Ho ela quedava mé"a remendones, que anar a amoi-

nar peí veinat o oortir al carrer encara desert.Perb alxb a la dona

tampoc no l i agradava.

- Que hem de fer, dones ? - protesta un ¿íe en .Tráncese - . .fenjar-

noa al sostre ?

Amb la vinguda del bon tenps ho van mig solucionar emprenent tot

de menudos excursions de mitja jorna,jda que eln dugueren al paro, a

Montjuic, al trencaonea, al Tibidabo, al pare tíüell... La Neus ee que-

dava a caea, Hauria calgut mudar-la i la nare no en tenia ganes.

Alguna cosa e'eapatllava. Un equilibri difícilment mantingut ha-

via eatat a l tera t , i ella se nifaftxuuuuaniiía fl'adonaven , sobreto-toen Fran-

oesc que deia :

— LB guerra emího ha pres tot • ° •

Bempre feien els primeara pasr.os en sile^nci, encara resent,its

d'aquella sortida practicament forgadaj i noméa a poc a poc anaven re-

trobant l lur humor habitual que sovint tornava a enfosquir«se en ar r i -

bar a oaoa. Hí l'un ni l ' a l t re no tenien rellotge, elí; calla preguntar

l'hora a la gent, i alxí 1 tot no era eatrany que arribessin tard, quan

la m̂ e i la Keus ja eren a oaso d'en Miquel t> el matrimonl de baix, amb

la ,'íoseret, s'htivia instpl . la t entorn dejta taula parada. Ho hi havla

raons mes aovint perqub en Miquel treia importancia a la cosa i amb

quelquc comentar! anodí mirava de crear una atmosfera natural . , .

— Avul si que £s una llástina encauar-sef oi ? amb aquest dia tan

c ia r . . . - deia per exemple - . Un r.atí hen d'anat tote a la platja.

Hi van anor una aola vegada, pero la raare no vn voler a er de la

colla.

- ü6c masna vella, jo, per banyar-me davant la gent. . .

De primer havien dit d'anar a la platja l l iure , pero ho van ha-

ver de deiiar correr perqué ca¡( d 'ells no tenia veatlt de bany i , tot

i que a la botlga on treballava en Jfranoesc en venien i ela haurien po-

gut treure amb un descompte» no era paa qüestió tie conp-ar-ne tres qu^n

a'eetaven d'altres coses mis necesr.aries. JSla van Hogar dones amb 1'en-

trada, a la -^arceloneta, on la platja eatava de gí»m a gom 1 el l no va

plaurc's tant com eg;¡erava perqué no sabia de nedar i l i cal i reatar

prop de lea oordes• i-'.n yanoe; c ho va pasear mis bé• Va trobar-se amb

una noia de la eeva edat que ea veu que coneixia de quan treballava a
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la primera casa i ella va volsr ensenyar-li d* l'er el mort, a la pis-

cina. També l i n'hauria ennenyat a ell (perb a en Daniel 11 feín vergo-

nya i en nega a seguir-los.

Wo va teñir cap disguat quan l'endema en Miquel va decidir que

no hi tornarien. Sembla que ailb d'hsver-ae pasnat tants aayo a recer

do l ' a i re i del aol no l i havia provat i el dilluna va haver dR que-

dar-oe a casa perqus tenia tot el eos butllofat i tan enees que la Ho-

•er a'espanta i volgué cridar el met^e. Quan va saber que e'havia pas-

sat quatre horee a la platja senae ni tan sois posar-se cap pomada pro-

tectora, ele va molrre un eocandol i els tracta d'imprudente, t l s a l -

tres»pero,que o'havien exposat lanta estona com el}., no tenier: ni la

pell encetada, únicaraent una mica vertadla.

En Daniel, que tenia la imprearsió d'hover fet el ridiícAl, a l l í a-

gafat a les cordea com una criatura, decidí d'apirendre de nadar i va

aaseeoorar-ae prop del aeu gema pwr si sabia d'algun l loc, pero en

í'rnncoec, que també n'hauria volgut aprendre, va dir-11 quo a tot ar-

reu s 'havia de pagar.

Ja eatava a punt de renunciar-hi qurn un noi que eatudiava a la BE

lleras amb el l va contar-li que era parent d*uns pageaoe que tenien un

hoart amb casa i tot a la banda d'Morta i que a l l í hi havia un dipbsit

gran on e l l n'havia aprea l 'es t iu anterior. Pero ora un xlrfot raurri i ,

quan e l l l i demana d'econpanyar-1* si aquell any/també hi anava, va exi-

g i r - l i una peeoeta amb l'excusa que ais párente potser no eln agrnda-

ria que hi portea algú altre que no coneisien, i que aixb bé valia una

compe,_nsacióo Una pesseta ca^da cop que hl anesnin, volia dir,

íio acceptat perb va posar-li per condició que l i pagaría el tram-

via o B'KÍ traslladarien a peu. si noi,en wabré, f i l l d'uns "botiguers

qnn tenien una *enda do queviures, no va reaoldre de la seguent mane-

ra : la primera vegada va pagar-li el viatge per ensenyar-li on era la

finca, perb les altres vegades l 'h i féu anar solo

fío comentaren fina que ¿a feion vnCEinces, a mitja n juny,pwro ell

ben aviat féu trampa i sovint, en lloc d'enar-hi el diumenge,coni havien

quedat, s 'hi presentava entre aetmana. ¿13 hortolans, que eren raoj-t

mes sociables que en Uabré no havia deixat presumir, tenien un noi de

la seve edat, en 4ordf, molt diferent del coaí, desinterennat i bon mi9
ny6, que de seguida va sirapatitanr anb e l l . ''ambé hi hnvia una noieta

que teni un any más, perb ern for9a^sqaerpa i en general els evitava.

Kl dipbsit era magnífic, grank quadrat, sota un salse imraens que

1'ornbre^aTa. A e l l , al t com era,l 'aigua l i arriabava fina aota la bar-

beta i no hi trobava altre inconvenient qu e la seva fredor quan aca-

baven de renovar-la, Moltes vegadea el dipbait funcionava nentre ella
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es banyaven, i aleahorea ero un goig atansar-ne al dolí i deixar-lo

eapetegar uns moriente sobre la pell , no massa, perqué pujava naasa smüi

gelada del pou. jsn Jordi era un bon nedador i 11 mostra cora n'havia a-

pr'es, amb una menuda ftsta llarga que l i servia de suport, perb e-.1 la

troba poc practica i aviat a'estimé m£a prescindir-ne. Kl noi l i havia

dit que el eecret d'aprendre'n de ppessa era no teñir por, un bon con-

sel l , i fácil de seguir en aquell dipbsit on l'aigua era anica}. i aen-

se profunditats perilloses.

A la mare no l i ' n va dir res fins que va haver vencut les prime-

ree imperíoiea 1 s'aguantava bé( pero les sevea asnegurances que ara

ja en sabia no tranquil, litzaren la dona que va prohibir-li cié tornar-

hi ai no ni anevejemb en tfranoesc. ül seu gernh també en tenia ganes,

perb no a'atrevía sense que l'haguessin invitat, i per aixb e±i un raa-

t í en parla a en Jordi. El noi va dir- l i que el podia portar, pero en

Cabré, qaan va as3abentar-Be*n, no troba malament perqué era reraugaire

de mena i a tot arreu vela inconvenients. A mes ara eetava reaentit

perqué ni els diumenges no cobrava la pesaeta» üe fet, gairebé s'ha-

vinn barallat amb el seu cosí per aqueet afer que en Daniel no es po-

gué callar quan aáaauhBMAi l*amiotat que l'unia al fill deis hortolans

Ja autoritzava certes confiances,

- ttl dipbsit és meu - va d i r - l i - . I jo no cobro a ningú.

No no podia contradir, ai^b, ele manera que a la fi va girnr-se a

en Daniel :

- Un altre cop vindrao a demanar...

A en tfrancesc va fer-li mala cara, perb no fou per ell que el

xidot renuncia a anar-hi m£s d'una vegada, sino per tots plegatr,. Ks

trobavr. massa gran en companyia d'ell», i en Daniel h* va comprendre*

en real i tat , ja va estranyar-li que hi hagués accedit, pero el noi ho

va fer per tranquil . l i tzar la mare, a la qual no van dir res que ell

continuava anant-hi sol.

Más endavant hi va dur l'Kusebi ^astell , també ben acollit per en

Jordi i Vdhuc per lo seva germana que, en presencia del noiet, aem-

blave fer-se menyo eequerpa. JSn Cabré, en canvi, l i maftifeata una an-

tipntio extremada ja des del primer dia que coincidirán, pero ell hl

va perdre, car aviat 8'acostumaren a prescindir-ne en llure joca^dels

quals l'excloien anb tota deliberacií.

- Sempre ha eotat un recentit - va declarar un rriatí en Jordi. potser

no era ben bé allb, poteer ni el mateix noi no sabia 1'espete signi-

fica t del motf perb a tota dO3 els sembla entendre a que ee reforla i

'̂ uen un dia que no hi era en wastell va dir /

- No ha vinguf avui, el rosentit ? - el nom ja va quedar-li i a par-
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t i r d'aleahores ni lapelicad|éa no van teñir d'eatalviar-j.'hi davant eeu

rerb ben aviat van haver-hi d'altres coses que els intereaaaren

mé que molestar el xicot, la mía iraportant de totes ele maneiga de la

Magdalena, la germana, que comenta a observar un cepteniment eatrany

anb en Castello Un matí que elo hortolans no hi eren perqué ae n'haviei

anat a ^arcelona, con deiezi el la , a comprar, va cridar-lp des de dar-

rera la caaa quan ja esjaecpullaven i al cap d'una estona'els van veure

que sortien de l 'hor t .

- Qu» deuen voler fer ? - es pregunta en Jordi, i ja anava a cridar-

los quan en ""aniel, oense saber per que, exclama i

- Deixa'le, home !

lio van tornar fina al cap d'una hora i en ^aatell , en lloc de

reunir-se' ls al dipbeit, eo va quedar assegut al ;eu de la figuera que

hi havia a l ' a l t ra bunda, prop del fener, nentre 3a noieta desaparei-

xia diñe la caaa.

- On heu anat?- ve voler saber en Jordi,

- hulloc - replica en Uastell.

Al caí d'una estona va dir que ja era tard i en paniel va vestir-

se por acompanyar-lo. La Magdalena no havia tornat a soiür, potsex per-

qué mentreutant els parea Ja havien arribat.

l'el camí,8£:nse que ell l i preguntes irea, el noi va confiar-li t

- M'ha demana t 6i voli a anar a pasr.eig anb el3.a.. .

- A paBneig ?

- Sí.

jill considera :

- Es deu haver enamorat de tu.

- Tols dir ? - . fio setabiaVF. pas desagradar-11 a;uelia perspectiva - .

ui que és bonica ?

- Perb no diu mal res - l i féu observar e l l - . De que heu parlat ?

- No no s é . . . De to t .

- Vol que feutegeu, potaer ? - va preguntar ben sériosanent.

- No h* ha di t .

£ls dies aegüenta eln pares hi eren i la noieta no s 'at^naíj al

dipboit ni eortl de casa,pero vo miror-loo unes quanteu vegades úán dea

d'una ce les finectres, h'l diunenge, en canvi, ae ' l s reun í̂j-uen eren a-

oeguts derrere la nenuda conrtrucció on hi havia tancat el raotoret, avu:

mut perqué elu diumengeE al raatl en general faltava la forca eléctrica,

i va quedar-oe escoltant la narració que en aquella monente feia en Da-

niel sobre aquella capaeta de xinxetea que havien omplert fíe mosquea

perqué la cenyoreta Silvio o'espnnt^s en deetapar-la.

- Va fer un oalt, tu , que « ns penoavem que quela de Xa tarima. 1 al
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seu vil tant noraés oe aentia zum, sum ! len mosquea que s 'escapaven,..

- ÍTosalt "es l i péaavem 3argantañes a la taula - va dir aleehorea la

^agdalena - . J. una vegada uno granota que va anar aailtant per tota la

olaeoe,..

En Cáete!1 lamenta :

- Nosaltres no en teníeia, de granotea. ¿'

- Aquí de vegades n'hi ha, ais rece.

- Aquí s i , éa ciar.

Semblava una mica cohibit, i e l l tamba, l^otscr per áixb no havia

acabat de saber conpar amb gracia aquella histbria de les mosqueo,

Jfina aleshores, la noleta mai no havia pronuncint un^peraula esponta-

niament ni se ' la havia atansat per iniciativa propia. Adhuc el seu

germo semblava una mica estranyat i despréa, quan la neva mare va c r i -

dar-la des de la casa perqu^ l i volin wanar alguna cosa, va fer i

- ijuina errel 11 deu haver a¿;aíat ?

- Amb voscltrea tamba ¿s tan callada Y - volgué aaber e l l .

- f'í, no parla mai gaire. Sempre ha estat raolt mussol.

ün **o8tell la defensa :

- MUHSOI, no. . .

- Oh, el que diguis t u l e .

D03 dies der.préa la wan trobar peí caraí amb un oistel l i en °as-

te l l a'oferí a portar-1'hi. Va acorapanjto^r-la fina a Xa porta r!e la

caoa mentre el l es quedava amb en Jori i quo anmamihamaii entrecavava un

banc d'en#ians prop de"'- aeu pare» perb seguidanent va adonar-ae que

deaapareiiien cap tfins de l 'entrada, on van restar ben bé" deu minute.

Kn Caatell semblava una nica capficat qu.-jn ae ' l s reuní, perb no va dir

reí- fins a migdia, quan oe'n tornaven a ca3a.

- Diu que ai taib vull an^r a esperar-, a al vespre, a la surtida, hi

puc annr - va contar-li .

- A la aortida d'on ?

- Va a oosir a casa d'una modiste,saps ?

- I que li haa contestat ?

- i*o h<j sé,., lambí pots venir tu, té una amiga.

A R11 el cor ae l i nig dispara d'angoixa,

- T'ho ha dit ella ?

- bí • yodríem eortii? tota quatre.

- ferb Jo no la coneo de rea, aquesta amiga. Hi aníras,tu V

- Jío eé que fe r . . .

- Jo no vin», eh ? - aclarí e l l .

üairebé esta va espann.at. ij 'altre rppetí :

- Ho sé que fer.
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- Potcer e"s una noia nés gran. Ja ho és e lia, de mes gran.

- Nones té vuit nesoH más que Jo.

- Vaua V

fio, no ni aniria» No tenia canea de fer el r idícul. Aquella tarda

quaî sn JTranceesc ja era fora, va ficar-se a 1'habitado de la mare i

es contemplo al mirall. Jira a l t , no havia parat de creixer (i ja tenia

tretzñ anye, perb el r octrc encara era infantil , sense peí, arab una

quants geanets vermelis a la banda on un die copfinva veure's un bi—

goti.

Uesprée va deepuliar-ae i , nu cora un vera , es tornk a mirar» de

prop i de lluny, una nica esceptic davant d'aquell coa llarg i eapri-

matxat, amb lea costelleo ben dibuixades sota la pell bruna... Tot

d'una llambrega cap a la porta que no era tancadn i recnrda aquel1 la ve-

gada que va espiar la rroner quan era al lavabo, perb al pia no hi ha-

via ningú. üstava col. Va tombar-se de nou cap al mirail, el seu coa

ja va semblar-li un a l t re . Aquelja inatge Jlunyana que ara l 'assaltava,

neta i p reoiaa» havia denpertat una anaia que el feia tremolar i,sen-

se adonar-se'n, en va trobar amb la ma arrapada al aexe. Tot aeguit, VE

cárrer cap a la comuna.

i/endema, en °ast r l l insiat i i

- yue, hi anem ?

- i'er quepo hi vas tu sol ?

- zm ía un no sé que... JJOS és dif erent •

- 1 onpnB trobaríem ? - va afluixar e i l .

- Pasca peí t e l ' e r del meu germa.

- Bé... Ja veurem si en tino ganes.

La deciaió,perb( SR l i va escapar rie les nang. yuan a les set va

tornar a casa a canvlar-set la mare ja hi era. fiairebé va teñir un eo-

pant quan en obrir la porta amb la clau que acabava de recollir del

pie de la Hoser, on la guordaven perqué tota se'n pogurasin servir ja

que només en ten!en duea i l ' a l t ra sempre la ctuia la mare, va trobar-

stí-la que sortia de l'habitacifl vestida anb la bata tí'estar per casa.

- Con ñuta 6B que ets aquí ? - va estranyar-s e.

- No em trohava gaire bé i he tornat » Ara en ficar? a l l l i t .

Va oblidar-ae de ia cita mig convinguda i de to t . Eatavo enquime-

rat f la mare no es planyia mal.

- Vola que vafíl a buscar el metge ?

- No, no és res. .Fotser un cop d'aireo Era fan mal tots els ossoa.

Va trobar que feia mala cara, pero ben mirat la cosa no era nova.

VeB de feia una temporada se la veia mes envellldatpero e l l , i en .Fran-

ceí'C que l i ho havia fet observar, ho atribulen e aquell llarg eilenci
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del pare que aratarab el meao:: transcorreguts des del final de la guer-

ra, Ja nemes tenia una explicado. La dona es conaunie de pena i aixb

repercutía sobre la seva aparenga física. Li havia paasat al revés

que a la Koser, que ara sembla_ya mea jove que mai. >;a veritat que fi-

lia ja no treballava con abans i a mSa tenia 1 'horae al costat.

- Vols que et faci alguna cosa ? - pregunta, insegur-

- Nof detcanaent em pasaara.

Naturalntent, no podio pas delxar-la sola i va quedarase eense ne-

cessi^at que ella 11 ho demanés. ?ins i tot l i va fer una eatona de

componyia, asr.egut ale peua del H i t , pwro ella ana tancant ela ulle i

a la fi digué i

- A veure ei puc donair una mica...

Poteer no va poder, o molt poc, perqué en arribar en tráncese el

va sentir i crida :

- Nen...

Hi van entrar tote 4OÜ i els denana el terrabmetre perqué l i eem-

blava que tenia febre. Pero noraéo estav;¡ a trenta-sis vuit0 Kn sort i r

de l'habitacifi, en Francesc va dir :

- No t 'has fixat quina cara m&B grlaa que té ?

- La hi té sempre.

- Si deraa encara es troba així, fnretn venir el netgeo

No va caldrefperque l'enderaa va llevar-se com de costum i fina

digué que ja l i havla passat tot . 2)e fet, je sembla, recobrar-ae aquell

nateix veepre, quan ella ja havien sopat i van entrar a fer- l i una ea-

tona más de conpanyia, ara anb la Neua que s'havia paaaet la tarda al

cooidor de la Varmeta. M5g tard va baixar un monent la Filomena ba-

oallanera que l i dula un tros de aab6 d'una calderada que havia fet

seguiflt una formula que l i 0̂119 una dienta temp3 enrera.

- Devia ser canaament - conufinta l'endenh en rranoeoe quan dinaven.

3)oa diea després, perb, era vinible que la dona feia eeforcoa de

flaquesa i que nanea una voluntot indomptable la privave d'abandonar-

ae. Do vegp.dee deixava una feina a a±g fer i s'aaaeie emb el cap entre

ele palmella, com si l i peáéc

- Qufcr teñe, mare ? - preguntava en Francesc •-. rer que no el vae a man-

vcure, el metge ?

- I quejvolB que en faci, e l l T Ja pascar^ - deia fatalístieament.

L'altre di^menge, a la f i , decidí qu^dar-se tot e]/dia al H i t i ,

amb l'excuea que tenia una mica de febre, el noi aconsegui de conven-

cer-la que la vis i ta del doctor Boscft e'im^oeava.

i/hone, qut: TiwiwtiTftmpuinii aoudí poc ab¿ ns de diner, va tancar-se anb

ella a l'hobitaciÓ i ea paaaa molta estona examinant-la. ^uan«ortí,de-
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mana per renta^r-3e 1 la dona, des del H i t , crida i

- Doneu-li una tovallola neta.

Sota doy van a s s l s t i r a lea seves ablusions silncioBes» en M^niel

amb la tovallola a la raa. yuan a'eixugava, va dir-loa t

- Aquesta dona fa anys que treba'la massa i menja poc. ]£m pensó que

té una anemia hlpocrbmica, Els sfptomes fro son, pero caldra fer-l i

una analiei de aang.

- I ¿a greu aixb, doctor ? - pret~unt^ en tráncese.

- Fot eer-ho si no fa bondat.

- I que 6E, una anemia hipocebnica ? - va voler saber e l l ,

- Hipocrbmica - el corregí el metge, aempre precie -« Tu seps que

s6n ele.: globule vermells ?

- Sí.
- 1 la hemoglobina ?

va sacsejfir el capj no n'entavn seguro En Francesc tanpoc no ho

devía ester, perqué calJava*

- EB el pigmont, la substancia que dina color a is globuls Vermells.

Bonos, bé, una anenia tíipocrbmica ás una malaltia en la qual dierai-

nueix l'hemoglobina; ele globuls vermells es van desoolárint. no ente-

neu ?

Tota dos van dir que sío

Van W*11^ anar-ae*n tots tres cap al nenjador i l'home va asneu-

re 's un moment a escriure en un paper que der,pré: els lllurao

-Quan hagin fet acuestes anbliaie» m'aviseu. Mentrestent, que deocanéi

i que mengi. Mes val que no s'aixoqui. No recepto cap medicina fina que

no tinguem la aeguretat que ea trncta d'aixb.

Le van teñir al cap de tres dies, doa després d'haver acudit a

casa de 1'analista, on va acompanyar-la eil un natí* i» sor ,lr9 va ar-

ribar-se a caea/de Ico valles» on no havia eatat mai,per d^JLr-los que la

mare havia caigut malalta i els caldria bus^car-se algú altre0 Ifibmés en

va voure una, una dona desagradable i mostetxuda» vestida de negre, que

en lloc de doldre's de la malura va nueixor-se i

- I que faremf ara , nosaitros ?

En Daniel va deixar-la plantada arab la pareula a la boca i va cor-

rer novamant cap a Gracia.

jfll matrix va anor a recollir el resuli^at de les analiaia i el du-

guá directament al consultor! del doctor Boach, al qunl enso^ega en el

moment qu« sortia a fer les vis i tes . En .Daniel gaireb4 no 31 dona ',emps

d'obrir el aobre 1 de l legi r el paĵ er que contenia»

- Ho 6a, doctor ?

no era.
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- fio podra treballar mea ?

- Un dia o a l t r e . Encara 6s jove, noi, la teva mare. tero de primer

a'ha de refer. Ja pasearé ab; ns del vespre. No l i diguia res, tu.

Va paasar ¿juan en Franceac Ja havia tornat del treball . Kn aquell

moment també hi havia la Koser i la seva f i l ia que 8'entretenía amb la

Neue. j¿a Daniel s'havia cregut que voldria araagar-li «1 mal que senia,

pero o'equivoca.

- tía una anemia, senyora -"aatida - va dir-Ii - , res que enspa^i de

preocupar raassa si vo3te fa bondat. i'er feuot l i aconseliaria una tem-

porada al camp, en unkndret on pogués menjar forcn verduree i coaes

natura l a . . . Ja s5 que no pot ser - afegí en veure que la dona anava a

obrir la boca - . Mirarem de pooar-hi reraei dos d'aquí. Li rec ptaré

uns conpüsate de ferro que l'ajud rnn.. . Uo cal dir que na vull ni

sentir pa rlar tíc treballar» rrengui'a lea coses amb calma. Ara fa

uns quant3 dies de H i t , deeenndi... Dosprés la deixaré aixecar, pero

d'esforg cap, comr.re'n ? Ara 9a ^^ dor> filln grano i una noia que po-

den reposar-la,.•

^arlava, parliava, com ai no aabéí' com acabar, com¿i confies que

les paraulee amagarien o dissimularien la gravetp.t dejla aituació. Perb

no servia» i'ote eren conacients que a'at^'nsaven temps difícils , que

allí) era una mala jugada de i a aort. navia caigut el puntal. Prou deia

la ííoser :

- "*a sapa que pots comptar en tot i per tot arab noaaltreH • <•.

¿ra sinceraF i tamb£ ela ajudarien ela altrea, la Filomena i la

"armetai pero aixb no solucionava el problcna. D'on tranrien els diñare

per viure ? Amb el jornal d'en rranocsc no n'hi havia per anar gaire

lluny.. . r-n Daniel va oreure que era el moment no prendre una decisió,

de fer un acte d'home.

Jj'endema, a mlgdia, senso eaperar mes, va arribar-ae al tal-.er del

germa d'en as te 11, el primer indret que ac l í va acudir. Kn eortir-ne,

vint minuts després, ja tenia ordreo do preaentar-se el natl aegtlento

bcria meoanic.
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.Kl m6n del traball

"Els primera tractos amb la feina ja eis havia tingut un any en-,

rera, qunn durant les vacances de l 'es t iu la nare va trobar-li una col

locació. Mis que trobar-1'hi, la cosa l i va caure a les mana un (31a

que la gallinaire a la quel solia comprar de tant en tant va d i r - l i qui

l i calla algú que ''ajudés a plomar l'aviram.

- Voste té un noi - l i propoaa - . Per qué no me'l fa venir,a lee tar-

des ?

- ai no en sep, ell ! De que l i serviría V - objecta la ruare.

- N'aprendra de seguida. No és d i f íc i l .

No va dir ni sí ni no 1, de priner, mes aviat aemblava que l i

felá poca gracia, pero després devia penaar que era una manera de te-

nir-lo una mica l l igat mentre ella era fora de casa.

- Que et sembla ? - l i pregunta - . Hornee ni haurles d'anar un parell

o trce d'hores a la tarda 1 et donarla deu duros...

£11 no s 'hi vela, plomant volati ls , pero sabia la neceat¡itat que

hi novia a casa & no va atrevir-se a neger-ae. Aleshorea ten juat BÍ

havia ficat dues o tres venadea els peus en una casa de venda de galli-

nes i no sabia que la feina era tan desagradable quan no teñíeu el baa

aoo atumat a aquella faruri calida i embafedora d 'excremente t de sang,

de budelle i (te cossos morts que es refretfaven rápidament. Va teñir en-

cara e l mal encert de comengar un dio de pluja» quen la fortor ee con-

centrave mén que mei en l ' in te r ior del menut local cíe darrera, on s 'a-

muntegaven unes quantcs gabies buides i un parell de gabies plenns en

una atmosfera pesada i fosca que 11 tapava els esperita. Hi «mMfcft*hw

contribuía també la mateixa senyora üncarnetai una dona poteer de qua-

ranta o quaranta-cinc anyaf soltera i sense familia, que havia heretat

el negoci deis seus pareo, h'ra una persona bruta i plena de palpieaos

mal continguts que acabaven de donar-li un aspeóte xarxó; no millora-

ven res les seveo carnes plenes de venes varicosos que de vegades a'ha-

via de protegir amb unes mitgee de goma velles i esfiilagarsadPB que es

subjectava sota els genolla. A la tarda, que no havia d'estar dreta Ém

darrera el taulelJ, Be les^olia trcure i aleahores mostfava una carn

blanca vetejade de blau 1 vermell que a e l l 11 serabipva repugnant. l'e-

nia altree coses que ho eren, com «1 aett mal oostum d'eBcurar-se eovini
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el ñas aense pudor o de gratar-se per tot el coa amb lee seves ungles

endolades. Hi havia dies que els polis deis-- animalojjs SlB moleetaven

tant que e'havia de treure la faixa, cosa que felá al Beu ctavant, een-

ae mes precaució que un advertiment :

- iio mirla.

Pero e l l no ho podia evitar, repel . l i t per la visió más o menys

fugitiva d'unes cuixec grosoee * plenea rtfl - • • • • • • saesone sobre les

quals g'elxamplava el ventre mentre ella sospirava satiafeta r

- Ah !

El primer dia que s'alxeca lea faldillea, en ¿Janiel gairebé" va so-

bresaltar-sej com ai a'lraaginés que la dona dula segones intenciona,

pero ben aviat va co_,nprendre que a ella ni sé" l i acudía que podía és-

ser objewtc de deeig o de repugnancia. Car dcsprés tornav? e aeseure's

amb tota naturalitat i proseguía la feina entre comentarla ben *imumiMj

innocente, en general queixes que tenia una mioa sobre tot , comenc.ant

peí proveldor que no sempre l i dula la mena d'aviram que ella volia i

acabant pels clients mal pagadora que feien gep.

- No s'ho deuen pencar que jo n'he de vjure, del negoci. toteér es

oreuen que 3a m'he fet prou rioa. Una dona sola, diuen, Tes quines nec-

ceaaitite ha de teñir ! Pero a ni tampoc no em dfina nlncu res de fr¿nc,

ei vaig a l'adr'gueria he de pagar, i el pa també me *1 cobren... Ja ho

ai que hi ha miseria... Quan pensó en la botiga que teníem abare, en

vida del pare !

Hi havia diee que el monbleg durava tota la tarda, fina que ¿a ha-

vien enllesti t i el l ae'n tornavc a casataltres dies, en cenvi, ea mos-

trave taciturna, fina i tot semblava que l i ooetava de contestar si el:

l i felá alguna preguntta relooionoLda amb la feina, lee ániquee que l i

adrecava, perqué amb ella no hi podia teñir reí: en comú ni l i interes-

sava poc ni molt la seva vida,

Kn el fons, i fo ssin quinotossin els seue defectos, no deixava

d'ésser una dona considerada i amable i durant els primero diee es mos-

tra forga pacient âdhuc quan la imperície del noi l i feio esquingar

la pell de les gallines que de; prés quedaven peosigadee, com deia e l l .

- No eé pae a qui les deu vendré, aqueste» - va confiar un dia a en

Francesa.

- Venudes a talle no es deu veure tant -* comenta el noi.

- Poteer no.

•"a felna, de totes maneres, com «lia mateixa Ja havia dt t , no re-

eultava dif íci l 4 al cap d'una setmana en Daniel Ja plomava gairebé

com un professional, s i bé mal no arriba a la velocitat de la dona que

en feie tres o que tre mentre e l l n 'enllestia una. Podia teñir reuma ali
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d i t s , coro es queixava i rievia ésser veritat a jutjer per la ínflor de

les articulacions, pero aixb no 11 ilevava gens de la aev? deatresa.

La mateixa que revelava per matarr l'avlram aense a;Juda de ningú,per-

qué aixb sempre ho felá e l la , en general abana de l'arribada d'en Da-

niel que Acudir al Ipcal Ja es trobava amb una esteea J 'aus a punt -

de ser plomada. i)e vegacíes n'hi hevia mee que de oostum i e l l un dia

o'admira :

- Tot atxb pensa ventfre ?

- La meltat Ja és venut - va replicsr-I i la dona.

Ya esbrlnar que encara hi havia comerciants mes modestos, petites

paredetes on en real i tat revenien animáis que Ja els arriba ven ploraats

i prepárate, Potser tenien dificultáis a abaatir-Be de volatila viua,

o potfler els repugnan aquella feina. Mal no ho va aclarir perqué no

l i intereoíieva. Ho l i intereeoava rea d'aquell negoci que encara tenia

altres derivacions, com va saber ja el primer d i a , quín ln dona digué

que ha vis de separar les piones blanef- i el borriseol de lea altres

plomeo fortes i ar.b el cañó llarg i dur. Lee primores lee venia a un

matalasEer i servien per a ter coixins0 Amb lea altres,en Daniel om-

plia dues grane llaunea que l'endema s'enduia l'escombrariaire.

Treballaven al local del fona, amb la porta de la botiga oberta

per si acudia encara alguna d ien ta tfccote.rclana, perb gairehá nal no

venia ningú, com no fosoin ela dos hornee de la camioneta que s'enduien

les gobies buides i en deixaven unee altres de plenes. Ella ele donava

conversa i els Beguia cap a fora quan carregaven i descarrggaven,, pe_

rb elB hornea l i ' n feien poc cao. Momés de tant en tant, quan devla es-

tar do bon humor,un d'e3'!e, panxuts i caraprim, l i deia :

- Que, quina nit em deixaras la porta oberta, Encarneta T

Aleehores elle, l 'insultave raonsampnt, aenae ofendre ' e , i despree

encara remuga va una estona, compla~uda :

- No peneen en res mes.

Deia que de Jove havia festejat, pero que ell l i resulto un poca-

vergonya que nones anava peí negoci o peí que caigués.

- Sort qjie el vaig veure venir - comenta va - . I és el que eempre dic,

que mea val estsr sol que mal acompnnyet. Ara no depenc de ningiS, s6o

11 iure crun Ifiire.

En devia teñir prou amb la possibilitat d'asReg«rar-ho, perqué

el fet ée que es paanaira la vida a la bofiga, esclava de l'avirem i

deis cl ients . Hi el diumenge no sort ia , *om no fos per anar a missa,

to t i que de devota no n'era gaire.

- S'ha de fer com tothom - deia - . I despréa, a l 'esgleaia no hi a-

prena rea de dolent.
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Kn Daniel la deixava dir. Aeeegut en uno nene de cadira eenae res-

patller que mes aviat semblava un tamboret perb no ho era, anava aga-

fant les aua del banc on el la lea dipoaitava , lea repenja_ya sobre la

bata que l i cofcria els genolls i deixava caure lee plomea en un coa-

siol o per térra segdms fossin de lee bones o de les dureo. Ela cosaos

deapul.ato 1 esblanc;uelts amb la pell borris ;olada, pastaven cap a una

altra post abana d'é'srer penjats. Deeprés, en acabar, l i calia ben es-

polsar-se els pantalons i així i tot eempre coraprreixia a caaa amb una

mica de plomissol.

Ara i adée, fos perqué els hornee que duien l'aviram faliesrin o

parque la venda del matí no hevia anat com calla, en Daniel ee trobava

sense feina o amb tanto poca caps que afLa nitja hora ja havia enlles-

t l t . Llavors la dona deia :

- Que et sembla BÍ fem xocolata ?

Jfill no volia, l i feia una mica ele fastic menjar res en aquella ca-

sa, encara que fos al pig de dalt on paaeaven després de tancar la bo-

tiga, pero mai no a'atrevia a dir que no i la seguiejcap a la cuina on

ella preparava el berener. Ho l i faltavs ree,a la dona. A la despesa te

nia pota de confitura, sucre, xocolata, galetes, melmelades...

- Aixb e'estelviara la teve mare - l i deia ella - . Perqué deus bere-

nar, oi ? A la teva edat 8'ha de menjar forca.

Cal dir que la xocolata era bona, ella sabia fer-la, i eolia as-r-

vir-la-hi amb unes quantee naries ben conservadee, torradetes, que l i

espotegíiven entrejler dente sljno les remul] ava. Jfilla s'aeseia a l ' a l t re

costat de taula i , s i no e'havia tret la faixa, ho feia aleshores, sense

oblidar-ae de dir- l i que no mir^a, per costura méB que per altrejposa.

Deaprés, tot xarrupant, l i parlava d'eb^ns de la guerra, de qupn vivien

els seuo pareB, d'aleehoreB que segnns elJ.a els negocis eren^nés facila

i l'eetablimen t tenia una vida que ja no havia toraat a recobrar. Mai

no l i preguntava per les aeven coset, ni una sola vegada no o'interes-

es per les sevee afeccione, pels seue estudie, i nomís en una ocasió

va voler saber sí no havien tornat a teñir noticies del pare, jfilla hi

tenia una cosins, a l ' ex i l i , una parella que s'havia eafeut espavilar,

"FWWFW car ara tenien un eEtablicient en un suburbi de Paris, a ip.va-

l loio, on deien que es guanyaven bé la vida.

£11 1'escoltare amb l 'orel la diatreta, amb ganes d'acabar-se a-

viat la xocolata i fugir del pió onp'atmosi'era ben Juet ai era una mica

mee reppirable quea baix. üra com si la dona portee amb ella la fortor

de l'aviram que manejnva tot el sant dia. Ho o'hi acerva d'acoetumar

i esperave anb una mico d'impaciencia el ctomencament cíe curs que el

torneria ais l l ibrés , pero a caen mal no es queixava d'aquella mena de
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feina que no considerava prou digna cí'un home.

La darrera setmana compartí el trebaM i la xocolata amb una noie_

ta una mica mes gran, d'uns quinze anys, que la dona llibga amb tempe

per no •-.rober-aje acnse ningú quan el l se n'anés. Ara o'havia afceeat a

teñir a^uda i compendia, isn Daniel mateix s'enearrega d'ensenyar-li la

"profwssió" , com deia l'.rcncarne ta, pero le ñola era particu] armen t sen

sible ais petits pol's de l'aviram i no va fer gaire durada a l 'eeta-

bliment. leiér, endavant, quan ell ja havia repree els estudia, un dia

que van trobar-ae peí carrer va d i r - l i que Ja no ni era i que are feia

de dependenta en una parade de cnrn. era una nota moit pal.lida i bai-

xeta, mes aviat tímida, que va ruboritsar-ee Tiolentament la primera

vegada que va veure com l'Bncerneta es treia la faixa. 5)11 va riure

per sota el bae i , en snr t i r , cap a lee vuit, va comentar :

- Bom com una familia, sapa ?

Pero ella va diasimular, con si ignores afaue es refería. Ll devia

geraV.ar indecent parlar d'allb amb un zicot, encare que foa prop de

tres anye mes jove que ella, una veritable criatura.

A la mere no l i n'havia di t mai res, d'aqueats procediments desei

xits i el capdaval] innoe'ents de la dona» pero un oop en parla smb en

tráncese que es mostra tot excitat i no paravade fer—li preguntes :

- Li ho deus veure tot , dones !

- Sí.
- 1 no es gira d'erquena Y

- De vegr des; segonn com l i sembla•

- Noi I

Ja es not;-¡va que no la coneixia» JÉII trobava que ers com veure

un cul de muía, no hi havia cap relació" entre aquell eepe»tacle repug-

nant i el que l i oferí la Roser quan va espiar-la al lavabo, ai n'ha-

via parlat amb el seu germá era mrs aviat per fer-hi broma* Amb un es-

perlt idfcntic ho hp.vis d'esmentar m6s endavont a en Cí:stell que també

ho troba engrescador.

- i'tro noi, diguea que tu sempre estas de sort !

- Mira - va proposar-li e l l - , al l 'eat iu vinent no té ningú, pota

l iogar- t 'h i .

-Home, tant com ajxo.. . Pío ro'agi^oaria ploner gallines, t u . . .

13e tota manera tampoc no hi hauria pogut entrar, perqué a la f i ,

com va saber per la maretl'Micarneta havia trobat una al t ra noia amb

la qu;<l e'avenia molt i que a poc a poc ana quedant-se fina i tot per

ajudar-la a despatxar elr natina. jsll se'n va alegrar, car en acomia-

dar-se lo dona l i havia di t /

- Si perh.es vacaneee de Nadal pots 1»nir, em aembla que ho podrem ar-
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reglar. Sempre hi hr mes feina, aquella dies.

Com era natural, va guordar-se nolt bé" de reportar aquestos parau-

les a casa» cosa que no va servir-l i cierres, 3^ Que la dona les repejtí

a la mare un dia que hi havia anat a comprar. Per Wadal, pero, ningd

no se'n re corda va ja0 Ue trebal 'ar no se'n va parlar mes fins a les va-

cances de l 'eat iu vinent, quen ln Jíoser va veure un menut retol oJavat

ais vidres de 1'aparador del aastre del cerrur i'uigmertí i insinúa a

la mare i

- Aixb ho pftdria ferf repar t i r . . .

a'hi van presentar tota dos l'endema raateix, e l l raolt poo entus-

siasnat davant la perspectiva d'haver de fer una altra menn de feina

que per endavant estave segur que no l i agradarla t anar seapre carre-

gat aiab un vestit sota un mocador gran, com havia visjt eovint que

feien els repartidors de lea cáseo de oonfecció. Un moment, va teñir

l'esperan?a que se'n salvarla, car e l aeatre, un home camaourt i amb

un bigoti de fooa roatit peí tabac» va mlrar-se'l indecís i

- Ji'm sembla nolt 3°^enet...

- Acaba de fer el." tretze - va dir la mo re - . I el barri el coneix

bé.

- Es que de vegades hem de repartir oes lluny, Tenim cliente d'arreu.

*ina ara m'ho feis un senyor gran,pero ee va morir la setraam|(pa8Pada,

Sempre hem tingut persones grens.

- Com que B fora només diu repartidor... - féu la mare.

I/home va paecar-se doo dits de la ma drete peí bigoti.

- Viuen per aquí, vost^s ?

- Al crrrer de Bonyolea.

- Sí, ée a prop. Ben mirat, em semble que fina la tino vista, a voste.

- S<5c del barr i . Els meu3 pares tenien une llauneria, voBte se'n deu

recordar. Els Mora...

- Potser s í . T'o fa gaires anye que hi s6c,al carrer. Abana hi havia

el scnyor Muñe i quan va retirar-ae me l i vaig quedar 1'estpbliment.

Bé... - tornb a l'ascumpte que havia portat mare i f i l l a l l í - . Ee

ciar que SHmblawapavilat» no pot negar-se, - Se l i adreca directa-

raent - La coneixea té, Barcelona?

- Sí, senyor - asnegura e l l .

- tíi et fes aner per exemple al carrer d'Urgell... i ho dlc perqué

hi tinc un bon ol ient . . . hí sabriea trobar Y

- JÍB on hi ha 1'escola indu^jrrial •

- Exacte - conftrma l'home» Somblove mes animat - . Ho podem provar.

Ara cal parlar dep.es condicione. No puc donar-li gran cosa, p«ro la

feina tampoc no ée per matar-s'hi. I nomée el neceasito unes horea,al
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Va propasar deu duros, el meLeix que havia gusnyat t ' e s t iu abana

a ca la galüinaire, i afegí que també l i pagarla alo tramvies si ha-

via de lliurer la feina fora del barri . La mare ecnepta.

- Sempre ets a temp.s de deixar-ho - va d i r - l i qurn ja éremele nou al

carrer - . Vul] dir si et éurt alguna altra cosa, i com que noméa ér.

feina de mitjn Jirnada, una part deis matins la pote dedicar a repassa]

els eotudis, no et sembla ?

-Sí, és ciar - féu e l l , poo felic. .

- A mes - proseguí la dona - ca1 compter amb lea propines. íothom en

dona.

Després ve veure|(que hi nevia de tolfc, persones molt ratee i d 'al-

tres de tan generoses que fina l i allargaven duee pessetea. De primer

l i feia una mica de vergonya d'acceptar-les encara que fo a une prac-

tica reco^neguda, l i eemb'iava com ai pares la ma perr-ue l i íeesin ca-

r i t a t , pero al cap de quinze diea ja havie vencut totalment els aeus

escrdpols i un dia fina es va frobar remugant en aertir d'una ca^aa on

no l i havien donat res.

fer altra banda, va descobrlr que la feina l i agre;;ava molt mes

que no s'havia imaglnat. £:a ciar que ere empipador haver tímtBt de

passejer-se amb el Testit o vesti ts penjat;; al brag, sempre vigilant

que no els hi embrujtessin ai agafava el tramvia o 1'autobús, pero, en

tornar de fer elr, encorrees plegava el nocadori sê í ficava a la butxa-

ca i vsgarejava coirrvolia. EI sastre trebalj ava relativament poc i de

temp3 aempre l i ' n sobrava.

Tnmbé eren en general agradables les eatones que paseava al cosi-

dor eecoltant lee conve rae 3 de 1 'home amb el seu'iinic oficial» JSS a

dir, tenia duee doñea que treballaven per e l l , pero ho felen a caaa, a

preu feto De Tegsdes les veia quan venien a l l iurar la feina. Totes

dues eren doñee fetes perb encare; joves, l'una una casada i 1'altra um

vídua de guerra molt eixerida que algune eops es quedava a fer mitja

hora de tertulia al ta l ler , oalia súposer que perqué l i agradaven les

brometeo una mica pujados de to que l i gaátava el awnyorArné', aempre

molt inteníionat i sense gaireñ miraments per la presencia del noi

que eomreia en eiienci, assegut en una d'aque.'.Ü es cadirea de boga een-

ae respatller i , «flfr»™™»»»™*» quan era dia de reatriccions, fora del

rodol del quinquer que il.luminava eln dos hornea. Un dia, per exemplê

que s'havia mal fizat en el compte déla pantalons i va dir que n'hi ha-

via net qusn noméa eren mitja dotsena, el senyor Arlié féu :

- Ja veig que voló que et pagui els teus i tot .

- Li oostarlen mér cars - va contestar ella rient.
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- Jo saps que a vS, per certea cecee1 no em vé d'un duro. Tu treu-

t e ' l s i JJa en parlarem.

- Que mis voldrla 1

- Prou que ho Bape , tu , que voldriao

- Dones o'ho haura de pintar a l ' o l i .

- De tota manera - contenta e l l , que Bempre Tolla teñir la di rrera

parsula - , ei un dia et convé ja saps a quina porta he« de trucar» Mal

no he tingut un no per una noi a bonica, jo.

Aquesta petita Joca d'esgrima verbal sempre e l poseven de bon hu-

mor, pero l'home era d'un temperaraent arrauxat i oovint í'enrabiava

per no res, de vegndes amb e l l mateix.

- Mira que B6C burío ! - va cridar un dia on eort ir un olient al qual

s 'a ce bavr d e compróme t re de f er un vestit —. La da rrera vegada vaig

tardar sis mesoe a cobrar. Sie mosoa de perseguir-]o amb la factura a

la ma... yue dic ! Un any i tot , vaig estar ! Era vaig jurar que no l i ' u

fa ris mal mé& cap i ara t é . . . No el feré, a fe qur no l i ís r4 ! - c r i -

dHva encara qum ja tallava la roba - . Ho se que a'han cregut, la gent!

Tothom vol anar mudet i apa, el spstre a pagar ! Dones no, eenyor !

- Per que l i ta l ia , dones ? - l i pregunta 1'oficie 1, un xicot tran-

quil que mei no s'iüi-utavn per res.

- Peque sóc un cara 11 ot, per aíxb l ' h i tallo ! Si sé que no l'he de

cobrar fina d'aquí a deu anye í . . .

- Quelsevol dia el deixa ran aense oamisa, elí- cliente - féu l ' a l t r e .

£l senyor Arné* se l i planto devant.

- Aixb, fot-te 'n, tu, ara i Era l 'unic que em faltave perqué <-a vin-

guessin ganes ó 'enguerrar-lo. Com hi he Déu que ho acaberé fent !

LD primera vegada que hi van haver critñ en presencia seva, en Da-

niel s 'arraulí a la cadirs, deeitjóe de peeear desepercebut i tan es-

pantat que s'hauria volgut fondre, perb deeprés s 'h i va anar habituant

i sonreia per soto el ñas amb el convenclment que alio are, com un a i -

guat d'eetiu, violent, s í , perb de curta durada.

En els aeus bons momento donave coneeils a en (Jlete, l ' o f ic ia l ,

que aleshores fertejeva i només tenia un problema i el B°rnal naesa

escae. D'aixo el Benyor Arní no en volia ni sentir parlar perqué tam-

poc ell no liigava els gonsos amb 1] angonisses, pero com de refiexions

n'era milionari, l i deiE :

- No eé com deu ser ,el la , perb m'imagino que si fa no fa com totea lee

dones, amb ganes de posar-se ele pantalona* ¿1 que has de fer,tu, ée

aclarir des del primer dia qui nana i qui obeeix. Que diu blanc ? Dones

tu negre, encara que vegisque té ra6. Dosprés ja t ' h i avindrás, si éa

una cooa que també et co^vé» L'important és aixb, demostrar que ets
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1'amo.

- .farleu per experiencia, ée ciar - felá en Cleta.

- Haturelment ! - I aleehoree expllcava - Jo vaig comentar arb le»

puntes de cigarreta. Ja aeps que fumo molt. Bé, arr no tant» parque

amb aqueot malelt racionameni,... ¿illa vtí comentar per omplir el pía

de cendrera, a casa seve mai ningú no havia t i ra t una punta per térra.

¿B un bon coatum, no ho negó, jo mateix a6c ordenat, Ja ho eape. rerb

vaig voler donar-li una 1. ico i t'aaseguro que de cendrer no en vaig

fer servir cap fina que ja feia mig any que érem cásate, .r-jcactament

quan va deixar d 'emprenyar-me.

- £s que vó"s BOU un home de molt carácter.

ÍIB mig molesta.

- Con si ho veles, aeras un decgraciat. Tu deixa-la i'er i després ja

en parlerem. rinsp. tot el;- dinera, l i hauraa de demanar !

- no m'estrnnyeria - féu el xicot anb aorna -.üelo que guanyi e l la ,

íe ciar, perqué ai hem de confiaren el ceu jornel . . .

- Apa, no fací s el careHot, ara !

iB i>aniei, Ja «veaat, e 'ni divertía, pero no l i feia tanta gra-

cia qusn el een^jror Amé ae lea emprenia amb e l l , con aquella tprda

qut: va entretonlr-ee maesa perquc: prop del carrer de la diputado, on

havia enat a deixar un ves t i t , va trobar-ae amb els boraberf> que eabot-

zaven lee portes i balcons d'un entresol pie de fum. S'havia reu/iit

una gran gentada i no *ra pae qüestifi de deixer-ae perdre l 'especta-

cle .

- JJ'on vens , tu, ara V - va preguntor-li eeverement en veure'1 entrar,

- Del carrer de la diputada.

- Que l'hen canviat de Zioc, potser ?

üll no hi va caure i ee va quedar f i tant- lo , eatranyat.

- Síjhome ! Vull dir ai l'han traalladat a Martorell o a Ripol] . i-er-

que tens tempa d'haver-hi anr.t i tornat !

El noi inproviBa :

- Ho hi havia ningú i n'he hagut d'esperar.

lt'home va B»«iwrMP glrar-ae a 1'oficial.

- A aquQí;t noi un dir l i cauran l .s dente. Hi trebailen, perqué e l

aenyifcr Urínia hi T-é el t a l le r d 'orfebre r ia , pero, no hi fa rea i no hi

havia ningú 1 a'ha hagut d'esperar - . Se l i encara de nou - . ±*er que

et penoee que et p&bo, peroue et puguis paesejar per Barcelona amb la

butxavs plena f

L'oficia-i- va riure aense amngsr-se'n.

- Un al t re I - es c;ueixa l'home - . Ho sé qui em devia poaar al cap

aquesto idea de ximple de volé r ser ano. . . xan bé que m'ho pa anavn d'o-
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ficial ! Sense preocupación^ ni maldecp.pr... bn die tanceré, a fe íjue

al 1 . . . I no et quedis encantet, tu , que encara has de dur aquesta a-

mericana al carrer de la ?rovidencia. (jom que Xluny liuny no ho éu,

a les tíotie potser Ja hauraa tornat . . . Quina gent, noi i Entre aquesta

de Madrid que ho Tan ^an bé" con pudenp. vooaltree.. .

Pero en uaniel ja sortia escapat anb 1'americana sota el mocador*

Sembla que era un dia de desgracia, pero, Ja que al carrer de ia Pro-

videncie el senyo r Caparros va emprovar-ae 1 americana e eguini/lce indi-

cions de la seva nuil er, una roasa cíe mal peí pintada cor: un carro, i

despréw la ni torna perqué 1'esquena, sota l ' a ixel la , feia una arruga

que no va agrede r - l i . £1 noi va euedcr-se eense propina/i se 'n torna

a la botiga cmb el nisaatge que l'horae l i havia encarregat (<e trans-

metre al Baítre i

- J)iu que ja pascara...

- Ks ciar, i a qiieatió é"s emprenyar r ânt con puguin. yue si 1 'arruga,

que ai e] boto, que si la manega. ..Ara aixo s í , no e <F diguls pan que

la roba e'ha apujet un rolg per cent o que e ls jornale augnenten, par-

que fine i t ot es tornen veraella com s i a la butxacn dugueBíin els

dinerc jueto'e del que valia un veatit Tint-i-clno anye enrera.. .

Algún cop, qunn tenia una eortida ó 'aqueote^ acebaven per tOiioM

riure tots plágate i l'horae al finp.1 aoepirava :

- Sí, raes val prehdre- s'ho a ixí .

Ben mirat era un individu prou plntoresc i a casa, al veepre, ell¡

en JTrancese i la Heus es feicn aovinj un penxó de riure a Ja seva es-

quena. Pobretot el gerna, que VB quizara que a la botiga mal no paasa-

ve reao Allí tothom era edueadísaim i ningú no es permetia una pare.ula

mes a l t a que l ' a l t r a . L'amo, qunn havia rte cridar l 'atencló a'un delB

dependente que havia faltat en ej que ios, ee l'enduia discretanent al

despatx i , a aoles i sene e aixecar la veu, l i expoliara els seue gre«-

ges arab paraules meaurades, pero energiques. Un ías t ic , aegontyei noi.

- Kn un lloc alxí sí que deu donar bo de treballar - felá.

Pero en Daniel no compartía aquesta opinió. No podia negar que

de vegedes alio ni 11 sdmblava un treball i que paerava IBÍB estonce

bones que dolernteo, pero fcáirebé s'avergonyia de confeenar que esteva

a oasa d'un sastre quen la gent 11 preguntaven on trebaiiavao i m ŝ

encara de? del día que en Jaunet va d i r - l i que tots ele hornee que co-

sien eren maricona. Ja sabia que no e ra veri+,at,el oenyor Arní fina

i tot potder penaava una mica raaasa en lee donos , p«rb ell1 no pedia e-

vitar la impreseló" que d'unn manera o al tra aquell era unloflci d'afe-

minat. Probablement peraue fins aleshoree nonée havia vist coair lee

dones i mal no se l i havia acudit que tots els aaetrea eren hornea. Te-
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nía 1'excusa ue practucament no n'hevie tractat cap. Dea de la guerrt

de veBtit a mida o, mes ben di t , compret de confecció, noriéa n'hevia ee

trenat un» e l s altres ele aprofitava del eeu eerma que els deixava en

unl-elatiu bon estat .

JSo s hi emoinfva gaire. En y.inceac hi patia mes i , d 'el tra banda,

ea veia obllgat a vestir b6t ereryexigíjnc iea de l'amo que ni tan sola

no hauria tolerat que la dependencia anee senee corbata, jsll va repar-

t i r tot l '»atiu en coa de camisa, é"s a i i r , en reali tat anb una mente

de jeraei que anys després ee poearia de moda, un "polo" que el seu

germa havia dut de la bctiga, amb descompte. El asnyor Arné no hi havie

tingut mai rea a dir i e l l mateix ere une mica adam, aempre dula els

pantalons caigute sobre el ventre que rodonejeva i l'are-ieenp nomos

se la podava quan entrav^ur. client. Solis aner deeplanxaljl els camals

delr pentalons l i feien tot de bosses d'estar ae.iegut. Je ho tíeie e l l i

- El mee mal vestit é*G el Bastre.

Semblo que per eltra banda era un bon profesoional i en Cíete so-

l ia asíiegurer que com a tal leíor ningú no el guenyeva.

- Sí, pero si no ho saben de que servoix ? - ere. la seva ree¡poste.

Opinava que alio de fer de sastre era un mel negoci perqué la pro-

fésalo, en e 1 seu ser.tit artesa, anave i aniria cada die níe de capa-

caiguda.

- Sempre n'hi haura, d e gent que TOldran vestir a mida,pero ±a najo-

ria de la pob-Lació s'acüatumara a íer com a Americat oa diuen que tot -

hom duu la roba feta de confecnió. Si ara heguée de poéar-m'hi... Ja

fas be* tuf noi, que no et vola enredar en l ' o f ic i .

lerque un veapre l i havia propoeat de quedar-se amb ell d 'apr«-

nent, i en Daniel refusa senae ni penoar-e'hio A part de toteo lea al-

tree objeccions que tenia contra l 'o f ic i , l i hp.urie desagradet haver

de pasrar-se toz el sant dia asoegut en una cadira cuu el pobre Cleta

o amidant la gent com un enterramorts i preguotant-los i

- Carrega a l'esquerra t

El primer cop que va sentir-li-ho di* no sabia de que, anava i va

cometre la ingenuitat de preguntar-^o. El aenyor Arné ea va fer un t ip

de Éiure.

- Pero d'on au/rto tu, noi ? JHo dius que tena tretze anys V I jo que

em pensava que cada di¡¡ érem mes espavilats i

Perb després resulta que en Gaateil i en Jordi tampoc no hi> sa-

bien i va podt:r compenxar la mela estona que havia pas. at fent-se l'im*

portant quan eis ho explica. Darrere. el dipbsit, un matí, van pas^ar-si

una bona/eetona comprovant 3Í tots oarre^ven degudament, perqué, segons

el senyorArné alio era un aenyal de v i r i l i t a t . Complaguts, van adonar-
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se que tote eren normáis.

jil oaatre era un gome pie de teoriea i en tenia una per to t , pepo

en gen/fnl eli hl preetrve poca atenció" perqué ee tracáava de coses qu«

no l^ifectaven. eji Cleta solio contradir-l;:s-hi,potser mee que ren per

matar l'avorriment de les IlargAec horea rie ta l le r , Ja qije al capdeval]

sempre acabava per afluixar. De lluny en l.uny, y » » perb, es pica-

vequna mica, coa aqueil día que l'home asaegura que totea les persones

naden el dia vint-i-cinc de desembre tenían una creueta a la ilengua

o al paladar i podien practicar ercb exit la inposiciÓ de mana encara

que ho ignoreesin. x.1 xicot no o'ho creia. Una t ia SPVH hi hevia nac-

out, aqueil dia, i no aols no tenia cap poder sobrenatural Binó que

sempre eeteve malalta. ¿1 aenyor flrné" triomga imnediataraent j

- Veur* T Aíxb &?. perqu§ no se eerveix de les Hevea facúltate, ai ho

fes, eg posaría bona de seguida.

- Ho 11 he vist mad. cap creu a la boca - afegí en Cleta.

- yue l ' h i han mirada ?

as ciar, no ho havia fet. Mo tenia el c^ostum do i-er ensenyar la

liengua a la gent, encara que fosain párente seus.

- uoncs fixa-t'hj/i Ja en tornaras la pee poste.

- Es una bestiesa, aixb - nanifenta el xicot - . r.1 dia de Nadal ée un

dia coa un a l t re .

- Perqué tu ho dius . üt fa parlar la ignorancia»

- tero a voé qui ue ho ha dit ? tío heu llcgit- en algún fulj de calen-

dar* Y

r.l senyorirné eacopi un.s volvee de tabac qui ae l i havlen que-

dat a la booa i explico amb iíacie;.cu.a i

- M'ho ha dit qui ho sap. íine ais Tint-i-ais anys, quan vaig casar-

me, valg viure al costat d'una dona que íeia ve'itablcs rairacles. .enca-

ra é"s viva, pote anar a veure-la, si volé, r.t donaré l'atírega.

- wo cal, no 11 he de consultar res.

- Tens por que et dnsnenteixi, naturalnent. Té una creu Larga com mtf

mig dií , Tolflriajtenir un duro per cada Tegada que la hi he Tist de pe-

t l t . i'*ho dirá quslsevol,perque de mira cíes n'ha fet a dotzenes.

- Quine miraclee ?

- Sanar gont que elv. met£en ja donaven per perdure, trftbar eosea,..

jo que sé I I dtti ha d 'al tree, totes les que han naacut el dia de Na-

dal, ja t'hcjdic. Mira, perrue Tegis... Ara recurdo que durant la guer-

ra, un día que eren en un poblet de Tar agona/unjB quants vam pasear

la n i t en un estable d'una case de jagea. j.'ra ^leshores de l'ofensiTa

de I'¿bre i les carreteres anaven plenes de materia? i d'hoiies que

es dirigien al i ront . . . iionws bé, de vi en ser la anejo lee dues qusn el a
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de la caca van baixar a^visar-noo que ens n'hauríen d'anar perqué cau-

rio una bombe diñe cié poca estona. Minga no s'ho ereia i alguna i'ins i

van fer broma quan elr, explicaren que no havia dit la vel ia . . .

- També1 tenia la ereupta ? - el va interrompre en Cleta.

- Ho ho vaig saber fino deapréa, l'encleoa, quan vaig preguntar-ho a

uno volna. AleshoreG els íncreduls ja no reien, la bomba va caure exac-

tament vint-i-cinc minuta deepres d'anar-nos-en. Hs a dir, tres s 'hi

van quedar. I fixa't que lo cosa encara ís mes sor¡renent si tenim en

compte que de nit no bombardejaven nal. Va aer una pfcrn caaualAxat,

una -pava1- que passava carrejada... Se 11 devia deeprendre la bomba.

- A aquesta dona .L'ha vi en d'haver consultaría abanfi de fer la guerra -

digué" el xicot amb soma - ; ens l'hauríem estalvieda.

«1 aenyor «rné féu, deepectiu i

- ÍSS iníitil parlar anb ignoranxs.

- lgnorant prtser s í , perb no supers^icióe 9 es deínnsíi en Cleta.

- Uollona 1 - e'impa*ienth l'hone - . bi et cito feta concrete, et do-

no provea... Hira» una alti-a.. .

Pero en Dnniel aquesta Ja no la va sentir mai» í.n anuell moraent

entreva un client i el aenyor Amé es poaa ei goc i aortí a la botiga.

néü tard va presentar-Be la vidueta eixerida i els dos nomos devien

croure preferible no in r i s t i r sobre la conversa anterior. Ei: es va

quedairuna mica deoasaoaoegat i aquell vespre consulta la mare s

- sí que n'hi ha que ho diuen... - va fer la dona.

ter desgracia no l i era fbcil de coraprovar-ho, e l l no conelxia

ningú que haguí£¡ nascut el dia de Nadal* El mes aorprenent de tot era

que el senyor Arnís no fos un home donat a devocions ni amic de santa

i oaglesiea. tcot i que es mostrava discret, algunes expreEaions que

de vegades Be l i eacapaven aclarien prou bé la aeva poició*. Un dia que

entrb un aacerdot a comprar una pantalonsj després comenta i

- Aquesta no e 'están de res '• calces i l 'aldllles.

tiemblava dones haver-hi una certa contradie ció entre lea sevea

creenees. perb mes endevant, un dia que ea torna a parlar de la cosa

mentre dinaven amb en M;quel i la Koser» 1'anarquista aolarí t

- No confonguem. î es per? unes que sñn religloa^es de veritat no les

teñen» aqüestes Bupersticions, I l'üsgléeia lr:e eondeana.

Tote es van quedar amb la boca oberta, pero aieahores ea va des-

cobrir que el xicot, a la pres6, havia %""BW# llegit molta llibree que

abans ni l i hauria pasfat peí cap de fullejar, i aixb va a^udar-lo a

distingir.

- KG claque per noaaltres ^a 6a una euperotició de creure en i^u,

pero £é*u &s una idea gran i aixb altre ís niesquí**.
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No sabia ai ho acabava d'entendre, de vegndes trobava que els

grana ea feien une einbolics terribles» com si també anesnin desconcer—

tatDo ale aeus amics eren de la mateixa opinió. bobrefcot en Caatell,

a casa del qual eenbla que hi havia un conflicte entre la mare i al

noi gran que 8'havia poaat a festejar anb una tcebaliadora de fabrica0

JPer tot el que en Daniel podía comprendre, la dona, vídua d'un roig i

ella mateixa de familia modestat ara que el seu f i l l tenia un tal ler

no trobava \>é que les sevea aapiracions ffoaain tan linitadfia i l ' inoli-

nava cap a la noia d'un funolonari que vivia a 1'escala del oostat i

perseguía mes o menys el xieot. Ju'Alfred s'hi oposava per una serie de

r&ons t no lu volia, la noia era un pendo i el aeu pare havia fet manl-

featacions poc falagueres per ais catalana en míe a'una ocafiió". Ella,

pero, noméa veia que ocupava un lloc a hiaenda i qua, per tant,el po-

dia afavorir en el negoci. Segona en yastell» havia aconseliat al aeu

f i l l que u la de ln fabrica eê La tires ai tantee ganes en .enia, perb

que no hi comprometes el seu futur.

- Aixb 11 va dir ? - a'acuairh en Daniel.

- íií. I davant meu, no et cregula. Pica-t 'hi al H i t , dunca ! t l i va

dir., üa van enfadar, naturalment, i ara ben Juat ai es parlen.

^uan en Dnniei 7a entrar al taller,perb, ja havien tornat a íer

l-;a paua i en canvi la vella havia renyit anb ln familia de funciona-

r i perqué unldia, en une cua, la inare del penda va voler pasí',ar-ll da-

vant i van coinengar a enreáor-ae de paraulea qu¿j.n ella, en la eeva ex-

citació, s'oblida d'adrecar-ae-li en castella. Havia aor'it allb de

parlar en crist ia i da replica en replica a'acabaren tractant ce xarne-

ga i d¿ ro^a separatista re:;pectivament.

- Va tornar a casa que treia foc pelo queixalü - l i confeasa l'h'aaebi

I , no obatant, de aempre que havia sabut com eren i no hi havia

donot importancia . no cal dir que a la noia va anar deseobrint-li

tota uno ocria de defoctea i fin3 ¿ubmiB ciGbrina que tot i peragguir el

seu Alffed eortia aiub un caaat de Sants. íín Oaateil ea penaava que tot

B 'ho devio invente r. ara curlfia, al laateiz. tenp 3 , que aixb ao la re-

concilias arab la feí3tejadora del xicot, per a ella una perfecta dee-

coneguda, car mai no havia volgut que el f i l l la portes a casa, fila

dos jovec,perb, reaintien fermp. estaven decidite a caaar~«e amb el

pe ruin t sense el pernio de la vella. S'haurien d'esperar un parell

d'anys, aixb s í ; l'Alfred era un noi prident 1 de primer volla aasegu

rar ia bonn marxa del negoci que en aquell oonont nomea erapleava tres

oper.-irie i , a rafis d'altres feines ocasionáis, treballava per una em-

presa de maquinaria de los arts grafi'jues i per una altT-a, raéa moíes-

ta, d'enginyfr hidráulica.
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De tot aixo en Dnniel ae'n va anar aneabentant a poc a poa a par-

t i r d'aquell matí que acudí al tal ler amb OÍR mateixos pantalons i amb

el "polo" que duia quan 1]iurava a domicili lv feina del aantre. Va a-

bandonar casa eenee c confiar-ne a ningú, amb 1'excusa que el aenyor Ar-

xié l i havia dit que a primara hora tenia un encarrec ttrgent, pero a

sastrería no s'hl presenta fins a migdia, quan snrtí de la feina. No

havia previet le reacciÓ de l'homa, el qual es queixa :

- Cara! i , aíxb no esta bé" ! "m deixea penjat...

A la fi Tan convenir que repartirla ol que poguéa en plegar del

taller, a le? net, mentre e l l no a'frsguín aasegurad una altra ¡>ersona.

- tero e'ha d'avieer, eh ? - recn:ca encara el senyor Arné - . La fei-

na no ee pot; deixor així qom áixí, quan ¿a an tenira prou. Bapigues-ho

per una altra vetéelo.

- ni, aenyor - aesentí el noi. Sabia que havia obrnt malament.

A casn, la niare B'ho va prendre pitjor. Per gurit encara no l i hau-

ria dit res, pero â conprenia que no podia passrr-se tot eydia fora

de cesa sense donar explicaclons i , per s i foa poc, hi havia la roba

que en unos poques hores havia canviawt totalment é'aopecte, Prou T&

mirar d'embrutar-se el mínim possible, pero totes lea eines del tal ler

eren plenea de graasa, el local era petit I no es podia moure aenae ÍT»

gar-se en un indret o a l t r e . . . A nig niatí ¡a duia dues taques al "po-

lo" i les mana negree i , abana cíe plegar, fin3 i tot portava naecares

al front i entom del ñas. Es va poder rentar t aixb mi, al local hi ha-

via uns orinadors anb lavabo i una tovallola mea negra que blanca que

així i tot feifl el acu servei. Les taques de la roba, naturalment, van

queda" n'hi.

La dona, en veure'l i sentir lee never explicación?, va ploíar.

- íerb i el;; estudia ? Jo que vol ia . . .

- Puc tornar a l'acadfenia nés endavant, quan estiguis bona. Ara hera

de guanyer dincrr, nore, i jo ja sóc gran.

- tfran I

- I si m'eepecialltzo cíe torner o ¿'ajustador puc arribar a cobrar un

bon QOU. Ho és d i í íc i l - afegí, optimista en recordar les manipula-

cions d'un deis oficiáis que perforava unee peces.

- Quina mala sort tenjm, quine mala sort ! - exclama la mare - . Calia

que caigués malaltc.. . Ah, quina falta ens|fa,el Tostre pare I

Peia temps que no 1'havia anonenat i aquella mena d'invocació la

f¿íu plorar de bell nou, aaneguda aobre el H i t , on n'hevis inecirpo-

rat feia una estona, en dir- l i e l l :

- More, aquest natí he comengat a treballar en un t a l l e r . . .

jin Jfranceso, que estava tan sorprás con la dona, va reaccionar
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d'una Kintrc ben diferent :

- Ss una bona idea - diguó. I records - Jo nateix en volia ser, de

mecnnic...

La dona no 1'escoltaba.

- No tona l 'edat, encara...

- No en faü.ta faire. I si he pogut treballar en una gallinería i a

casa d'un sas t re . . . Mes perillas era aixb de repartir peí carrer.

- Té raá - corrobore en tráncese.

La Neuo, que era a casa, perqué no conencava ei cure fins la

setmana oegUrnt, pregunto i

- I anirae sempre brut i faros pudor d'oli ?

Va resultar que no era una objecciá, car despréa va dir que aque-

lla fortor a ella l i agredava i que *n aortir de ool.l gi cada dia paa-

s&va per daTant d'un geratge on treballaven un« xioots que setapre

duien les naneguea arreraangades i tenien la pell oliosa.

- Ja veuraa que et dirán les raongeo.oi saben que et fixes en nixb ! -

va volfir bronejar e l l .

La raare, és ciar, no en deixava distreure 1 no va apaiTager-ae

una mica fins que calguí discutir alguna aspectes prpctics de la qué'e-

t ió , Bobretot les granotes i camines de trebalj. que ara roclameva el

aeu novell ufici i que a la fi va conpfar-se en un raagatzem del carrer

d'Aribau, «1L amoa del qual eren amics o eonoguta de la Filomena.

Durant la primera quinzena nomís se'n serví peí taller,on en aor-

t i r ee canviava peijtal de preaen'.ar-ee mes conforme, net, a lee cásea

on havia de dur americanes i pantaions de le sastrería, pero despréa,

quan el senyor Irní troba un altre repartidor, a'ana aeoutumant a Tea-

t i r de mecanic i el cerrer 1 tot . Adhuc ho feia amb una mica de vanitat

pueril» perqué l i aemblavo que allí) el feia mes gran i el ool.locava a

la mateixa altura que els oficiáis, notabJemanad'un d'el le, en r ia , un

xicot ben planta-yque devia aapemblar-se ais nuie que vela ia Neua, car

també el l anava sempre aab ele bracos nua, mostrant una muacuiatÉra en-

vejable i obertament envejada per un4lt;re dele oficiáis, en 'ruró, bai-

xet i deanarifr, que en dalia davant les conqueeten amuroses que en t ia

contava deüulladament a l'hora d'esaorzar, quín a'aeneien vint minute

al sol, a la porta del local.

De tant en tant, pero, el aeu orgull rebia alguna ruixada d'aigua

froda, com aquell día que en Jauciet l i va dir i

- De mecunic, fae ?

Ell estudiavfc el batxllierat i tornava a anar ae tronc amb en

^arlets que també asslstin a 1'InctiifUt. Li ho va preguntar, innecea-

eariamont, en un to una mica menyspreatiu que en Daniel féu veure que
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- M'he de guanyar la vida, tu I

L'aÜ tre s'arronet d'eepp.tl3 es.

- Si t'agrada !

- Es un bon ofici - sosegara e l l .

- Poteeipí.. . Jo seré notar!. Es c]ar que s'ha d'eatudiar molt i no

tothom Berveix... „

ho deia per humillar-lot i ell procura venjar-se i

% HonÍR estudien el; f i l i s de pepa.

ho havia aentit i i r al tal ler i no esteva ben segur del signifi-

ca t do 1 'expressifi» pero, en Jnumet no devia ignorar-lo i VB molestar—S€

- La guineu diu que a6n verdes... - féu - . ühvejn.

Ho ere veritat . A en ¿au^etjque ara volia que ] i digueaain Jau-

me t no l i n'havia tingut mai cap, d'enyeja. ttabía que «ra más fort i

míe destre que ell i per rea del raón no haurla volgut teñir la seva

nena ce carácter» aui.picog i doninador. Si haguís cpt^t un a i t re , $&

hauria fet temps que no s'hi pnrleria, paro le Uarmotn eenpre havia

estrt amiga de la ruare i ara mi&eix, a propbrlt, de la nalaltia, ae H

porta molt béo Allí un no acudia la Koser, acudió ella ^ot I que el co-

sidor l'abesegava. Ho ni hrvia dia que no pugés a fer-l i una estona de

compr.nyia i fina s'oferí per R rentar-ii la roba, cosir-la i planxar-

la, iero sn aixb Ja l i havia paasat davant la dona fi'en Miquel.

A en Francetóí^ i e ell nateix, conien^ava a preocupar-].oa que sem-

pre haguessin de dependre délo altres en tot, i per tot i un ves;»re el

gemir va dir i

- cii tingues vint anys en caearia.

i-ero nones en *,enia dis::et i d'altPa banda hi havia l'aasumite de3

aervei militar entre mig, car suposnven que l'haiiria de fer.üo era com

si la mare ¿os vidua. ^F citar que d'aixb ja tindrten tempe de preocu-

par-se'n, ])e moment eis anoinavr. mía aquclD deaordre que, en j.loc de

cessar» aiab el temps encaba s'accentuava, Ho hi feia res que hi eatea-

sin avesatc» la malatia de la nare els havia mos-crat que per a ells

continuaven ele tempa durs i u¡ia Tida nig de cari tat , aempre subjecta

al bcn voler deis altree. Confiaren que tot eanviarla una mica quan la

Meun iffoa mis gran, pero ara tot junt a'atcnaava ais Q«u anye i no se 1:'

podia exigir gran cosa0 Anb dinero, pensava en írancetic, s'hauria po-

gut solucionar tot perfectanent, posar una criada, una dona que t in-

gues cura cíe tot , pero nomís conptevenoinb ela ingresaos de llurs jor-

nale, tota dos magrea i tan insuficiente que quxjn l'ülfred i el seu

soci van rebre una comanda que fila aconsella de fer íer hbrftBvála "ó-

brers, en jjaniel gairebé ee n'alegra, tot i que aixb suposava una ¿pr-
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nedfc; de deu horoB, disnabte compres.

Per sort, al ta l ler a'hi sentía bé, era prou petit perqué tote

visqueasin reJativament ben avinguta entre elle i amb els amos, el ger-

mn de 1'KtiBebi i en ¡*obade.llt un xi oot rodanxó que deten que tenia une*

maní; de plata. i)oe deio obrera que trebe^laven amb el lo , en fía i en

CsBanunt, Ja havien eot,at eonpanyo seus a can 'HortalB, S.L. % d'on eli

arroenegfe quan decidí d'obrir el aeu prt'pi nagoci amb l'Alfred. i/ha-

vien muntat amb einquanta ni l peasetes que Tan poder reunir entre totí

doeF e l l graden 8 l ' inport d'una polissa c*.e vida que cobra en morir

la aevn ciare ^el gernh de l'^unebi pidolant-les,coiri va anar eabent en

iJnniel, a un oncle pageB que tebien a tíoapitalet. Aixl i tot , aquexia

quantitat era innúficient per subvenir a totee les denpsees i , com es

queixava eovint en Sabe.de 111 s'havien endeutft fina al coll» Per aixb

treballnven tant con podien, sense planyer-hl esforgos i raoltes vega-

dea, qunn ela obrera plegaven, elle doe aicara es quedaven al ta l ler

fine a les deu querts d'onie. -i-ota dos eren exigentB amb la feina per-

qué, con deia en Babadell :

- Un tal leret con el nootre noraés pot defí-ns^r-ae «. base de fer un

treball impecable, im-pe-ca-ble - repetía.

Ainb aruesta idea hsvia eocollit el aeue operaría, pero anb en Ca*

aamunt senb-.a que s'iisvla equivooat, ja que tot aoTlnt tenien petites

fiit-.cusions :

- Hao preaut poc la lluneta, hi ha una diferencia de dianetre entre

ele extrema; mira el del mandrí...

- tero s i preao raasHa queda nés gran — protea^BVÍ* 1 'a i t re .

- üe que tampoo no haa de prémer naasa.ao t'he d'enaenyur l ' o f ic l ,

ara, oi ? No ots un pprenent.

xampoc no s'en^enien sobre lea paatiattes »ue calia fer a lefl peces

r;e diametreo inferiora a 2o nun» î n C-.Bfiíaunt p re tenia que tfom que el

muterinl ere dolc n*hi havia prou anb unaper a fer el file te jet» perb

en üübadell l i contestava :

- «o n'hi na, de normen fizen . Aixb ho has de veure tu, si en cal u-

na c dueo, üormalmr.nt s í , una 6n aAficient, peiíb no aempre.

Altraa cops s'inpnciencava :

- Ooayt no a6 que et costa, no treballeo pas a preu fet. fíingú no et

tíemniio que en facie dop ni v in t . . .

Jj'üüme ea pies ve, arqu§ ja dula deu an;rs d'oi'ioi i l i sembiava

que ningú no l i havie d' ensenyar res, maraituMjirajM nentro en "aba tí o 11

pretonia ;

- Hcl no ce'n cap prou.

I poaaibltinen^ teniu /aó, en Uaniel s'amiVf. adonaiit que no tot
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distretanent. Hi havia una gren varietat de feInés i cali? emprar una

quantitnt inpresnionant d'cines, 1]unetea» fueres autoraa tiques!, ins-

trumento rte tal lar i tornejnr» caps de írc-re, etc.

L'Alfred a'encnrrepave d'enaenyar-li l 'ofir.i durant les (Otones

que ell no es vela obligat a anar d'una banda a l ' a l t ra anb le? peces

que 11 denanTsn eln a.i.tres o Ice que retlrava, entre les Inevitables

sortides a errear a? gua i de vegaderi fina un esraorzar, perqué a'entenii

que un aprenent era tambe" una nica cora un oríat i l i wannven tota nena

de1 conefl totnloent entrenyes a la profésalo. Duran t e j. que resta va de

vaennees,molt poc, con;artí aquesta deuron amb l'Eusebi, pero després

el noi ríeixa el fcallcr perquo tant la st-va mare com ti gerrah Tolien

que fea un altre any de col.legl i nomía hi aoudie. una eetona al vea-

pre i elH dissabtes a la tarda, de manera 'ue no hi hf?via feina que

no l i pesaos per lee mano.

Ho porqun^nva una mica tot i anava adquirint coneixementa disper-

sos nue l'Alfred aistenatitsava, eobretot peí que feia al torn, la

Seva espeoialit?t» A poc a poc apretala lea dlferenoiea que hi haTia en1

tre ele torna ordinaria i els ríe revbltier, els dos novimento, circular

i longitudinal, con calia seleccionar i nuntnr lee eines de la torre,

com treballar arab niat o disc i barra.. . jfrestava atenciñ a tote els

seus moviments mentre el xicot tornejava una afcrie de pinyona cbnies,

realitzcnt alhora dues operacions, el trepanement de la bnrra anb una

broca aspiral i el desbast exterior, observava le cura anb que ifi«mn>gntim

mandrineva l 'o r i f ic i amb un alliaactor o COM a ma i amb un ganivet de

supurt torne ,inva le part posterior i afina va aleahores el con...

-b'Alfred treballava anb precisifi, amb seguret;t, eense negligir

les explieacione quan oalia. J5l fet era que oemblnva hover-li poaat

simpatía o afecte des del primer moment, potser perqué ell RB noatra-

va tan intereBnat,potser perqué l'havia colpit la hiatbria que l i con-

ta quan acudí al tal ler perqué el lloguía. També" hi devia influir que

fos ainio del seu f̂ erma i l'haver-lo vist ja tanter. altres vegodes peí

local.

- Si arribes a ncr un bon torner, la vida sempre te la guanyaras. KIB

bons oficiala ae'ls disputa tothom - l i deia - . Ho hi ha res com te-

ñir un ofici, diguin el que vulguin tota aquea+.s saxtataulelle que no-

més saben fer sonriurea a les sensores.

Ubserva que tote compartlen una mica aquest nenyspreu pela depen-

dentr i fífint fie botiga i calaíz i que tenien un cert orgull de l iur

proíessió tot i que no aenpre l'havien escolj ida voluntariament, com

era ex cas d'«n Turó que havia volgut éeser fus cer i ho hagué de dei-
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xnr qusn feia l'aprenentatge perqué diu que I'olor de la íxxetv l 'ofe-

gava. Kn Fia, en canvl, ern d'una familia on eenpre hi hp.vla hagut me-

cánica, un avi s*u va teñir una serrerie pero després, ja cap a la PID-

duresa, ho abandona tot dorrern uneo faldi.i.les molt raía jovea que eJl,

un opisoJi que vi xicot conentava eence retic^encies, amb tota natura-

l i t p t , senne que ningá ce nfescandalitzés.

- A toter len famílier. n'hi ha» de coses - deip en «abedell,

Probeb} ement, penaava en aquella gernane seva que va teñir un f i l l

amb un sol da t que denpríti morí al f ront i que» no escarmentada encara,

se *n deixa fer un altre per ?. 'encarre^at ae le. fpbríce on trebalJava

aban?; de posar-ee a viure amb un feui^rdia d*Albacete0 Rn Sabadell no

en parlava meí, pero tard» o d'hora tot ae Babia, al ta l ler e'hi a3.*lu-

ñi. nés d'uno vegada en ebeencia del xicot que eovlnt en paesaTa horee

foraf car era e l l l'encarregat de tractor Amuaftiui enb les cases que

elE confiav^n treball , i eli feie els ingrecaos al banc, retirava ele

jornale i despatxava la mica de ?>ina administrntiva que nt un ta l ler

petit no pot evitar. Era une meaos mes gran que l'Alfred i es captenia

m6s con a amo per bé" que mai no contrndeia cap decis^lá deJ aeu soci

i accepta l'admisifi ri'en -^anáel senae poear-hi pegues, tís veritat que

un aprenent elB feia falta i ja s'havia parlet rie l.'.ogar un noi que co-

neixia en 'J.'ur6 i q ue depprés fall^per alguna rao deeconeguda.

ve fet, elp dos xicétn e'avenien forca, per aixb ee devien haver

ae¡;ocictf i els esperonnva un desig comú de prosperar que feie dir a

en Pin i

- JÍI m'agrrdern de veur?-us d'aquí a deu o cotre anye - un conentarl

pie de reserves que quedaren aciorides un metí que en Tuto, mentre ea-

r.orzaven, rigué i

- aeran una fotuta burgesoc cen tot eJs que hem conegut !

- -f-xocte - va aasentir l ' a l t r e .

Pero bl havia alguna dlferehcia, entre ells.bn Sabddell, encara

que no ho conieosava obertament, veia les «oses en gran; ja alenho-

res^jquen encara no a'havien tret tota els deutes de damunt,penseva en

una ampliado del negeci i de vegades es quedava contemplant les quatre

párete del local amb l 'a i re de qui troba que l i venen estretes i té

por d'ofegar-a'hi, mentre l'Alfred responia a la típica mentalitat del

proletariat cátela que ánicament tapira a teñir la eeva barraquetaf

deaitj¿Q d'independencia i de benestrr, pero no precisament de rique-

ses o d'influencies, i/un aspirava a un l í n í t t l ' e l t r e no en tenia^cap.

Aixb es tradula en l lur manera d'enfocar tots elo probiemes, entre a i -

tres el del festeig i el matrir.oni. En Sabadell, que peí que se sabia

anye enrera feetejava amb una pantalonera f i l ia d'in obrer de la cone-
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trúcelo1 ̂ acaba per deixar-la i Era «nn^ye deir-era lajfllla única deis

anón cí'unn dolcoria anb e-'. ronyÓ hen cobert a desgrat de ies pe reí ue a

nue havi sn eofert durant la guerra, una feixigtdr- acábate con deia e l l

natnix, potser despitat per l 'actl tud poc favorable delr^iomerciants.

Una nica con la raare de l'Alfre<3, no cómprenla que aquet-t persist ís

en lee nevos intencione de casrr-ae ambfLEi Pilar, l'ordidora (*e can f i -

net que tota van arribar a coneixer perqué de vegadea, e»s dies que

feifi festn per culpa ríe lee ret-trlccions electriquea, nava a cercar

el eeu promea al t a l l e r . Algiin cop, aense maBsa miraraents, 11 liavia

ctit :

- Wo EC qnh 11 veur, !

A el l l i agrndaven ler noiea altea i plenos i lp Pilar raéo aviat

ere baixeto i prima, si bé no podía negar-ae que estpvf» ben feta & que

tenia una cara bonica, ai nés no alr. ul ls d'en Daniel que la trobava

simpotica perqué era d'un carácter alegre i sabia bromejar aense co-

quetería, d'una manera natural, amb ela honea que qupn ella arribava et

dioposaven a plegnr. Es a riir, aizb fou abariE que comeneeasin a fer

horca, flinn encera sortien a les set, perqué deeprér Ja no ln va tornar

a veure ni quan la feina afluixíi i reprengueren el ritne nnjTriale lis

veu que havia canvi at d'hoT-ari i ara feia un torn cíe n i t .

£.n aqrell moment al ta l ie r ja hi hevia hagut tanbí oanvle, en Oa-

samunt deixRJla feina voluntariament, per incompa*ibilitat segon3 va

dlr abane d'annr-se'n, i al aeu lloo hi van po înr un xicot d'Almerla

que tnmpoc no hi f6u gaire es toda perqué no va caure bá a cap dols com-

panys. «ingú no 11 rofeete,1ava que ere un bt,n operari i voluntarios en

la feina, paro des de bon conengaraent es guanya 1'antipatía déla a l -

tres per la seva reeletencia a que l i parleeain en cátala. Amb en tfia

va tonir-hi mís d'une (iir.cuplfi.

- Pero carel l , a veure, quents a-nys fa que vlua a Barcelona ?

- Jo T Des d'abane dele guerra, del trente-quatre.

- Devien ser una criatura, dones... L'hauriesjtl'entendre.

- No es trocía d'aixb - ej. contradeia el noi - , L'eejjanycO ée la

llengua ele tota, iarleu-lo en";re vosalt^es ,el cátela.

- Pero tu vius a Catalunya...

- Es aspanya, oi ? 4a en vana teñir prou durant la guerra^ (te separa-

t i eme8•

- 3i n'hi ha gniros com tu, aviat en tindrem mes. X la culpa aera vos-

t ro .

jj'Alfred, concillad tí r , s 'in terposava i

- Apa, aeixeu-ho, que je eutli bé.

- ¿a í-.ue m'enprenye, hcise 1 - es queix&ve en r ia - . Jo no 11 no lie
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dit nni que parte? en cr.tE'.lfa, tot i que viu aquí I a<;uf es guenya la

vida. ¿3 ell que vol que 11 parli en caatella. ¿ntre poc i maesa i

Aqüestes protestes no el privaven de cedir cada cop <jue per una

raí o al tra se l i hnvia d'adrecar; de fot, s'hydiscutia en la parla

del ocu antagonista» ¿"ero en Turó, que mal no es ficava en .•aqüestes pi-

cabaralles, no dona el brac a torcer, ni en ¿>an'el, ¿11 menys que nin-

gí f car sovint, quan en Serrano l i demâ a alguna coea, replicava :

- Ooni diue ? - i l i ho feia repetir unca quenteg vegadee, íins que

eí zico t perfila le paciencia.

7!n üabadell, el nés perspicac cte tote» va veure ben aviat que la

folno acabarla per resentí r-se d'aque la host i l ! tat cada rtin nté*e nani-

feeta i une tarda aue en Serrano i en fia s'huvien tornat a agal'er,

i'éu :

- i-rou ! Ho vull sentir m6s aiacuaione a'aqueFtes. ai algú no ©ata

contcr.t, ¿*: aap on ÍP la porta. Aquí tafenira a trebailar i tenim els noa-

treo coDtuns. Com tothom, jsn raonabie, ees senbla - afefií -,que els qui

entren de nou e'hi aáaptin. jintesos ?

En Serrano va plegar i el substituí un xico-u del Poblé ifou que,al

cap d'un mee d'ingree;;art ja va cieñan:.r un augment Ce BOU. JÍB resigna

a la donegació, pero el HICF següent i r u i s t í .

- Que ho teñe per eostun o que ? - ve. preguntar-li en yabacleli davant

de tota i car aixb tenia 11oc quan eio pegaven» vint minuta abanR de

plbgor - . Quan vas entrar, vam fer unes condiciona..,

- Pero el negoci us va bét no ena doneu cap prina, . .

£:n Babadell s'eatíuríi IB gfirgamella.

- Mre, jo tanbé n'he eatat, cí'obrer. Zn B^G encara.

- iu treballee peí teu coiapte - el va interrompre l ' a l t r e .

- A aizb annva. bí quin 5EI el punt ae vi»tn de l 'obrer i quin ¿a el

purit ae vi st£¡ de l 'ano. A tu et aembja'Que el neguci va bé, pero que

em contestarles ai et digués que l ' / l f red i jo vivin també d'un sou,

el mateix que cobreu vocoitres Y

- iíiria que invertiu el guany en el uegoci/i que,í-er toüt, ua --n bene-

fiÉieu, con tota els cap i t a l i ces . La plus-valua. • .

- Ja lio veig, no cal que jm diguis reü mea, l'ero ( a col te i aqueat i

jo vem eacrificar una serie de coses . . .-ec taliti i féu un parentesi - .

No és que t'hatíi de donar cap explitfacifi, pero els mnlentasoe no ra'a-

graaen... Vam Bawriíicar doñea una sirle d; cuses 1 tu no n'has sacri-

fioat cap... wue ni haói amos i obrers no ho he* inventat ni tu ni jo

i no sei-Birla de res discutir si el cisterna éa bo o «a dolent. Posem

que siguí dolent, s i TOIS, per9 ara per arr: no n'hi ha cap méao Si jo

us pago mis, he d'augmentar també ela preua i perdr¿ eln d i en t a . I s i
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no paco lea lletren que en presenten regularnent, perdró les maquines

i ei local, i-erque tu no m'ajudaras pas a pagar-ho...

- J-ot aixb ésta raolt bé", perb no ena mena enlloc - el va contradir

l'home - . ho discuteixo cap sistema, t i que diacuteixo és que la raeva

feina aigui pagada cora caí. La raeva i la déla a l t res . río treballo per

solucionar els vostres prob.'-emes. Ni voealtres no teniu el tal ler per

solucionar els meuso .Pero amb gent famélica no es pot treballar.

- «i paguem el mateix que cobrarles en un altre lloo - va intervenir

l'Alfred que fine aleshorea s'havia mantingut reeervat.

- Ho ho sé* Hi ha empreaes on han apujat o donen primes.

- •fotser leo condiciona de treball no s6n lea ciateixea. Aquí mai no

hem assenyalat un niínim de prodúcelo a ningún I no discutim m6ai per-

qué 6Ü inútil - acaba.

- Ja ho aé, aixb. Estic aeostumat a no teñir nai rao, davant els

burgesoe.

A tota els va quedar un malestar d'aquella escena que havien pre—

8enciat en silenci, eense aprovar ni deeaprovar» 'i*ant en Pia con en

íuró eren al tal ler des que 3'inicia el negoci, eoneixien l'Alfred o

en Sabsdell d'abana, havien treballat ar-ib e l l s , el triomf déla xicots,

dones, seria una nica llur propi triomf»el de l'obrer amb iniciativa

que s'emancipa. Perb ara leo paraulea de l 'oficial del roble M» els

obrien elB ulls i elo íelen veure que no,que s'havien deixat enganyar,

que ells continuaven esfjent assalariata mentre els altree dos patisaven

a la categoría d'amos i comcngaven/donca a pensar d'una altríi manera, a

defensar una altres interesaos que a ells no els benefioiaven gens ni

gota per aiaics que fossin, per planer i d'igual a igual que fos el

tráete en l'ambienc professiónal. Aixb provocava reflexións que no

s'exterioritzaven, perb que tampoc no quedaven amagadea del tot i la

presencia de les quals repercutía en les relacione entre anos i opera-

r le . En Daniel no se n'adona fins que sor;rengué silneis que abans no

hi havia, alguna reoposta nerviosa, conaultes que semblaven forcades,

una o i reuní s pe cci 6 de tráete >iue ana va fent taula raoa amb un passat

coma d'esforc i de ealari . íou una cosa lenta que s'anava arrosaegant,

que va onar creixent fino i tot quan el xicot del i-oble Nou deixa la

feina sense que ara el substituíssin. Tampoc no calia, de moment; en-

lleotida unn comanda important, la feina afluixava.

iíntre una cosa i altra, e l l , que ja havia complert eln catorze

anya, anava fent també el aeu apreneniífltge social, aquells menuts con-

flictee de convivencia i de treball l i despertaven curioaitats que pro

curavo eatiafer coa podia, aoltes vegades prop d'en Miquel, al qual

va preguntar el sentit d'aquell mot estrany que havia tingut el xicot
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del Poblé Nou durant la seva discuafio1 ainb en Üabadell ! plus-valua,

- Es una paraula marxista - va di r - l i l'home de la Koser - . jss la

part d'explotaciÓ que hi ha en fcot treball fet en una societat capita-

l i s ta .

- Con vols dir V

- yí, horae • Mira t si les te ves necea si tata qu velen cobertea diguem am"b

quatre hores de treball i f peí raateix jornal, en treballes vuít, aques-

teafcltres son a benifici del capital, de l'arao. Les hi regales o te

leo pren, rer aixb diem que hi ha explotació.

tio va entendre perfectaraanc, con totes les explicaciona d'en Mi-

quel, que sempre eren molt 0lare8o iteaprés lee discutía amb en trán-

cese i mós endava_¿it amb en Caa^éll que va incorporar-ee al taller

en acabar el cura i ja s'hi queda* Aleshoree ell ja dula un any a la

feina i l i anaven confiant tretialls cada dia mes precisos, tan a¥iat

a la fresadora com ais tornse L'Alfred no havia perdut el aeu interés

per ell i volia que abane d'especialitzar-se domines tota la feina de

taller , la coraplexitat deis necanisnea en els quals ja havia perdut

moltes hores amb peces rebutjades que ell treballava anb cura, com si

haguessin d'ésser liurades al client.

li'^ueebi s'admirava deis seus progreaíios, trobava que havia sabut

eprofitar bé aquell anyt i tant en Sabadell com l'Alfred concedien que

s i , querera un noi aplicat que podía arribar a co^vertir-ae en un bon

mecánico Aixb no el priva de deixar ben poc presentables les primereo

peces destinares a sortir del taller que van encarregar-li de fresar*

l'otes tenien senyale, una mena de ratllea circulara que ea veien forga

encara que fossin euperficials, perb la culpa no era precisament d 'el l ,

sin6 clep.a máquina que trebaliava de cara; l i hauria calgut fer-ho amb

una fresa que treballéa per la periferia^ Es ciar que d'errorB en te-

nien tots , sobretot el dillune, quan aemblava que els era difícil de

reprendrr el ritme després d'un dia de f'3sta. L'Alfred ja h.o sabia

i gairebé mai no B'oblidava de recordar i

- Ull viu, eh T que som dilluna...

La frase ana incorporant-se a un llenguatge de tribu, enigmstic

ais estranys, perb dina del tal ler tots sabien com ho havien d'enten-

dre quan un d'ells advertia i

- r,s feina de diliuno, aquesta.

Senyal que caiia posar-hi elo cins sentits, doncsa ha cosa que

mes temlen els dos soois, perb, eren els accidente,» r-la homes estaven

as:,egurate i tambí asneguraren en Daniel quan conpli l'ediat reglamenta-

ria, perb treboliaven amb un equilibri tan entret rntre les po¡¡sibi-

l i tnts del personal i len conandes acceptades que un parell o tres de
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dios de festñ obligada per part d'un deis o;>ornrls podiii perjudicar-lo,

i"in3 aleshoroa no hi havien tingut desgracia, pero, i el primer accci-

dent una mica serios no el van teñir finsü-a primavera de}, quáranta-nou,

quan ell esteva a punt de complir ele setze 1 ja 11 havien augmentat

c'ues vegodes el BOU. ifo-fcser no hauria pasoat res sense la ratoa de nar-

viosifjme ppoduit peí fet que els retor naren unes peces mal delxades,

IFÍ responaabilitat de les quals devia ésser obra d'en Turó, si no de

l'Alfred, car era uno qüeatíó de rectificst; l'un o l ' a l t re havien u-

t i l i t aa t una muía de duresa o de gra poc adient o no havia sabut tro-

bar la velocltat que calla, car el material praoentava tot de menudea

facetee que l'enl] etgien. Anterioraent, neso¿; tmrera, JG hi havia ha-

gut uno qucixa peí raateixpnotiu i en aabndeli s'amoina i va dir unes

paraules que els al tres trobaren inconvenients :

- Jrerb en que carail penseu, quan treballeu ? Si teniu cabbries, les

heu de deixar a la porta. Aquí la feina passa dava nt de tot i a*ha

fíe fer ben feta, con l'havíem feta sempre. ai el¡' diners gfin bons, ho

ha de ser el treball.

- Cose: així paesen a tota els tallera - l i féu remarcar l'Alfred.

- Dones no han de paasar - va contester-li una mica o^re.

üarrerament el seu carácter havia canviat, tenia adusteaes i res-

postes inenper-adrs que feien pausar en una cr is i , en ineatisfaccione

potser intimes. Un any enrera e'havia casat anb la fi l ia deis dolcers,

au.a fi consentidora, i ara Ja tenia adhuc un f i l l , una nena, pero ea

deia que noítot rutlava prou bé, qui aap si pcr;ue els sogrea no aflúi-

xaven In mosca com ell heurifi volgut, o poteer perqué la dona era mia

capritxosa que no creía quon featejaven. En fia i en turó, que van co-

neixer-la el dia de les noces, a les quale tingué el geat de convidar

el personal, sostenion que se la vein molt coqueta i malcriada, volun-

tariosa, üegonn elxn, en babadel.'. hovia fet un nal negoci« tíobre aixb,

si era veriiat , incidien tal vegada ootivacions de enracter profeaaio-

nal, ja que rej i dobatut devisbentír-se una nica defrsudat en lee se-

vee asplraciona. el tal ler treballava, aixb s í , pero no pas mes que

trev o quatre anys e^nrera, de manera que al capdavall noméa feia la

vlu viu. ieer ara, no es velen posnibilitats d'ampliació, de canvi de

local, es parlava adhuc de c r i s i . . . üee d'aixb,;ierb, no juatificava

el to que havia emprat, tan sec, empitjorat per les paraules que enca-

ra afegl i

- uarrerament sembla que tot cns ho tiren a l'esquena, tothom Xa el

que l i dona la gana...

La cosa era tan faltada de ra6 que en lur í , ofes, es redre^a :

- >arla elar» oi. tens alguna queixa, digues-ho. Perqué et deua refe-
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r i r a mi, oi ? Jajsabem que la corda senpre en trenca ¿el costat aéa

fluix.

- Tu o qui gigui. *ÉO persínalitzo, ara.

L'Alfred, com de costura, va Toler endegar les coses peí bnn ooatnX

- rrobablement devla ser una badada aeTa. i'odem deeicomptar-ho, no hl

tinc inconvenlent.

r-i sfiu soci ee'I mira d'una manera nstranya.

- Ja esta ! Aíxb ho soluciona tot , oi ?

- ho hauria do solucionar. Ho hi donia mes importancia que no te. Apa»

deixen-ho.

Van retornar tota a la fema, pero aX cap de deu minutn en Turó

e'havia cscepeat un dit en desbastar una pe^a 1 va caldre dur-lo al

dispensar! cié la mutua, on l'aconpanyo l'Alfred. JLU Sabadell observa un

ailenci hostil tot el matí i a migdia, en plegar, en fia digué :

- Aixb es va enrarint . . .

A la tarda van saber que el dit potser l 'h i podrlen nalvar,a en

Turó", pe*o que en tot oas tardarían dies a veure'l de nou peí tal ier .

Calla Hogar alga altre i en üabadeli va portar un oficial de eegona

^ue o'havia quedat senee feina en tancar-se la casa on erefpero el ae-

gon dia ja van enfadar-s_e perqué arriba deu minuta tard. Sortosanent,

la cosa no es va repetir» el xicot rosulth un bon operari i va acabar

per quedar-se al tal ler nuan mís endavant en Turó decidí dei.tar la fei-

na per col.locar-ae a la Hispano Olivetti, on tenia uncunyat a les

oficinee.

fer aleshores també en Daniel tenia ganes de canviar, un altre noi

que coneixia de vista porque el vela sovintipel carrer de -Bailen i anb

el quol va fer-se mig amic un dia que es trobaren de coatíit al cine,

va flcar-l i al cap que no hi havia res de pitjor que quedar-ae senpre

en una mateixa casa, on t'acabavea emmandroaint• Eli, que tenia un any

mis, havia treballat Ja en tres empreses i oa ĵia cop havia a i l lorat .

Els canvie, segóos e i l , tamba ajudaven a perfeccio::a^r l 'o f ic i , 1UU&&B

Se'l va creure, pero l i sabia greu de deixar un indret on al capdavall

el tractaven bé i la conpanyia d'en ^aatel^ el s^eu millor amic, perqué

no era de presumir que, ci se n'anava, «1 s..guiria; l'et i debntut, «ZB

era el germa d'un deis; anos.

Va parlar-ne anb en jrranceac i la nare,perb els crlt:eris de l'un

i de l ' a l t r a no coincldiene El seu germa, tot i qie continuava a casa

del senyor UlJiriee, era també partidari deis canvis#mentre la m̂ e opina-

ara que no hi havia reo de tan bonio com fer molts anys en una ra&>eixa

empresa. Ara ella ja s'havia reíet , aparontment del tot , i fino se la

vela mee jove que un parell d'anys enrera, quan arriba tan malament,
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perb ja no havia tornat a treballar fora de casa, si b¿ a riomicili co-

eia erenalleres per compte d'un indU3trialp una cosa molt mil pagada

que nomle tenJa Z'avantatge que podia fer-la aaseguda, quan volia. So-

vint, un parell de tardes coda aetmana, se n'anava a passejar, deia

que 11 calla esbargir-ae una mica, i de vegades tornava ¡a forga tard,

gairebé" sufocada, com ai haguéa corregut. ^arrerament, deaprfia de molt

de tempe» havlen tornat a teñir noticies de la Gabriela que ee casava

amb un oanadenc, i aixb també deyia ojudar a qua se la veiés mea con-

tenta, reconciliada anb la vida, capac fina i tot d-.. parlar del pare

senBe entriatir-se gaire. Ara ja era segur que el deTien haver isa xa t

i tote e *hi resignaven. A la dona ni s e 11 acudía de bla amar-lo per

haver-se embolicat en aquells moviments de resistencia; si no hi ha-

gués píee part, potaer també e'hauria raort en algún /TBV.PJ de concentra-

ci6 on havien anat a pa^ar molt3 exiliata política. O a la presa,8Í

no s'haguén mógut del país» D'altres s'hi havien quedat, com el ger-

ma del nt̂ u oficial del ta l ler , en Quesnda, que unjáis explica, reuen-

t if , que van dcixar-lorinorlr de tubérculos!, com a en Miquel Hernán-

dez, un poeta del qual en Daniel no havia sentit parlar nal i que

1'hume havia eone^ut de noi a ürihuela, d'on eren tota doa f i l i s . De

vegadss fina recitava algún fragnent deis seue poemea a l'hora d'ea-

morzar. era el priner obrfir afecciona t a la poesía que trobeva en Da-

niel . I , a mee, un home de bon concell, car un cop que e3 suscita el

tema que aleahores preocupava el noi, va dir- i i 1

- Ale teui; anys, en p]e aprenentctgD, éa un error canviaj? de casa.

Si no hi ha raons de forca raa^or, no a'ha d'absndonar un lloc fina que

hagin aprés tot el que poden ensenyar-tc Tant de bo ho hagués x'et ;)°!

Era un conseil desintereBoat i a en Daniel l i senbla convenient

de seguir-lo. A mes, en el fons, l i felá una certa quíi era haver d«r

coneixer cares novea, amou nouo. Al tráete de l'Alfred, del seu soci

i deis opertiris del ta . ler ja hi eatava fet. Tonien els seus defectea,

pero era un avantatge saber de quin nal patien i d'endevinar les se-

vee reaccions abans que es produis; in» Jira ai LO que aolia/dir la mare :

- M6G val un boig conegut que un navi per coneister.

Ee ciar que la mare a'havia anat tornant prudsnt i conservadora

amb el¡i anys, com tothom, incluint-hi el mateix ^iquel ne la noser

que darr^rament havia aecoptai el lloc d'encurreeat del nagatsem on

continuava treballant. es veritat que no aenae alguna fo-'ccigs anb

la sova consci^ncia d'anarquinta que on principi i i vedova d'ocupar

situacions do comanament ai servei d'un empreaari capii.alista^pwro a

la fi havia roflexionfctque ai no accedía n'hi poaarlen uncLtre que

potaer faria mes que ell el joc del burgea.
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- De ve/rodee - explicó un din - ens ha perjuriicst un exces de purita-

ntanie, a nosaltres0 Una certa flexibllitat éa la eondioió de 1'existen-

oia.

i e l restaniyduia una vida ascética» del treball a casa, de casa al

treball , aense vicig ni freqüentaclone, con no fos la d'un antic or-

religionari que també havia eatst a la presó i en sortí qiían ell t)a

feia un any que ere fora, un horne flac i eixut que en Daniel vela de

vegsdes per l'escala pero que no e ls presenta nal. Ara ¡a feia terapa,

des de la malaltia de la raare, que s'havia interronput aquel'1 costura

de diñar plegats cada festa i nomé's es reunien els dies de natalicia

i santo, é"s a dir, deis natalicia d'ell i de la seva familia i deis

sants deis Bastida, car Ja mare en aixb seguia el que havia vist fer

sempre i no hi vela cap ifiammm contracficcifi arab la oeve falta de oreen-

oes religioses tot i que el xicot 11 havia fet observar la poca consis-

tencia del seu capteniment.

Amb els altres velns s'hi fsin poc, a en Xiltrcnq, el bacellaner,

i la sera dona, la filomena, mai no els havien fet gaitas gracia e ls

anarquistes i serabíova con si l i tingúeosin uno mica de por; amb en

Jaume, el marit de la Oarmeta, no a'hi paflava des d'una feata que van

topar a propbnit de l 'actuacií anarquista dúrant la guerra. ».B tracta-

ren re3pectivament de "venut a l 'or capitalinta" i de "pkria deahuma-

nitzat •*. Lee dones, en canvi, continuo ven relacionant—se mí s o menys

i la i'eresina encara acudía algún cop a jugar al jardí de la «oser, si

bé sense el coneixement del seu pare que no ho hauria perm^s per por

d'una influencia desmoralitzadora, cora deia e l l . i;n Mi uel, en aixb,

es mostré mes raonable i no vela perqué les duea criatures havien de

trencar l'amistat per una divergencia d'opiniona entre llura pares»

Ka ciar que de criatures ja no ho eren tant, ja tenien onze i dotze

anye 1 llure jocs havien anat canviant. r,s iñauáHH passaven mes temps

fent-se pentinats que entretenint-se amb les nines0 Ja eren unes done-

tee,coir, la ma^,teixa Neue que anueli any feia el darrer curs a leu raon-

ges, d'on va eortir ais tretse per aprendre el t a l l amb la warmeta

mentre repasnava en una academia abans de col•looar-ae en un deapatx*

La Koseret, que volia éeser de,;endenta, aTiat acudiría els dissab-

tes i vigílies de foata a despatxar en una mercería on la seva ama mare

havia fet feines anys abans, rúan en Miguel era a la presó. A casa de

la xeresina hagrien Tol^ut que estudies el batxilierat que are en Jau-

mejr ja acabava, pero ella s'hi negava i deia que seria dibuixant. Ka

pasaava hore;, senceres amb el líapis i un bloc oobre els genolls i en

Uaniel trobava tjue hi tenia forga traee. Li va treure un retrat que ell

penja al donnitori contra el desig de la mare que no volia coses per
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les parets. No l i havic sortit gaire exact,e, pero no podia negar-se

que era e l l . Ara, naturalment, ja feia temps que no se l i llancava

al coll per petonejar-lo cota aleahpres que eren crlaturea i , de fet,

de vegades semblava que l 'evltéao i , si es trobaven a solea peí carrer,

quan ell plegava, gairebé* no aabien que dir-ae, envermellien una ralea

tots dos i acabaven acomiedant-se anb un adéu nff?mnihP*m«nmmTiigih m£s a _

Tiat encongit. D'altres cope, en canvi, en presencia de la Heus 1 de

la noseret, tornava a noatrar-se familiar, l i íeia l ;engotes i fina

11 eatiarava eln cabelle, üll no ho entenia, perb l i agradava.

Kn acuell aoment en tráncese ja era a la mili i sei*via a Valen-

cia, car no havia estat poasible de l l iurar-lo oom anys enrera nig

confia ven que podrien l'er» la mare os va prendre moltes moleaties, con-

sulta anb l'un i amb l ' a l t re i finB ana a veure un adv.cat, com va a-

coneellar-li en Jaune. i'er mitja del senyor Glbries, que eatava molt

ben relacionat i semblava teñir un bon concepte del noi perqué era

compiicior i obedient, van tocar també un militar d'altaEraduaci5, un

tinent coronel amb el qual la mare e'entrevi ata i que va di r - l i que

estudiarla la coaa. sota la seva direccló, «'iniciaren una tramito

complícate, pero és ciar, la nare no podia demostrar que era vídua i

ealien un& certificáis que comencaven amb un paper ae l'alcalde ae bar-

rí sobre oom del pare Ja reia mes de deu anys que no en aabion rea,

pero aquesta documentació queda encallada en un aoment o altre del seu

proces, el militar ee qpeixa a la mare que no l i hagués dit - cosa

que ella calla per prudencia - que ex seu marlt. estava reclajnat per

la policía,! al aeu degut tempe arriba a nom ae rranceso .Bastida i Mo-

ra l'ordre de prenentar-se a la caixa de reclutament<>

£,n Miquel, que havia contemplat amb proí'und eaeeptioi¿me aquelles

gestiona que la aare no a'estava d'expliear a to^hom que volia escol-

tar- la , va dir que ja a'no podia pensar» Bepiovava que la dona a'ha-

guée humiliat, com deia e l l , i assegura que a una persona rica allb

no l i hauria pae^at. ÍOI Prancesc es va prendre la coaa molt filoebfi-

cament i adhuc confenaa a en Daniel que, si no hagués eaxat perqué

ol aeu eou ele faltarla, se n'anirla prou content, Kstava molt t ip da

botiga.

La mare, perftal d 'equilibrar e 1 presupoat, accepta i'eina de la

Üarmeta, que ara treballeva de valent, i entre allb i les cremallerea

que no havia deixat, anaven tirant amb algún gep ocasiona±. an Daniel

mai no en duia ni cinc a la butxaca, pero aixb no era cap novetato

Darrerament es quedava vuit peesetes aetmanale, una quantitat que/11

perraetia de fumar si volia anar al cine el diumenge amb en ^astell que

grabe^ava mea, tot i no guanyar iant, perqu^ les circurast^ncies de ca-
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sa seva eran diíerents. (Deopróo de tant de temps de featejar-hi, el

seu gercta no s'havia casat anb la r i l a r i oontinuava eolter, vivint

aab ell i la mare. Mal no va saber exactanaat que havia passat anb la

noia de can Piret, poteer va cansar-se d'eoperar o en trobn un a l t re .

Ara ja era prou gran per haver viat que la vida deixava moltes histb*

ries penjades. &OB el que fos que s'esdevingué", no cievia ésser agreda-

ble per l'Alfied,puix que aJ-eahores de la renyina ee ' l vela capficat i

sdust i l i costa forga de recobrar el aeu tnr;:nna habitúalo Reeordava

que en t ia va dir (

- Quan no é"s l 'un, 63 l ' a l t r e .

Es referia a en Sábado11 que en aque 11 moment sembiava haver su—

psrat une llaign etapa de maleetur, coincidint anb la mort del eogre,

el dolcor. Ya oupoaar-se que 1er dísposieiona rtel teatament del vell

devien agro(iar-lit pero poteer no era aixb, ¿a que mír- end;tvant torna

a donsr cíostreo de preocupado i d'inquietud, lín diaf en Dnniel i

l'jsucobi van teñir oceoió de deduir que era ni o encertat allb que s'ha-

via nig inninuat anyn enrera, quan alg6, al ta l .e r , parla del carácter

de le seva donaB

- Mira ! - va dir on ^aetell tot donant-li un eop de colza.

Era un diucienge o prineres horee de la tarda, quan baixeven per

ííirona. IP. clrculac:i6 e'havia aturat a l'encreuament de la Gran Via i

3 a dona era a l l í , en un taxi, al costat á 'un altre homeo £11, incom-

X'renoiu, prí;gunth 1

- Qub ?

- La Montse, la dona ri'en Sabadell... i;ue no em vefei.

si?, no la conéiiia, pero el seu amíc fins i tot havin dinat a

casa seva; de vegndesi len dues famílies es reunien en ocasió d'alguna

feetó. Ta mirar nentre l'Eusebi es raig aiaaimulnvo darrera un arbre,

pero aleshorec el cotxe engega 1 norüée va teñir temps de distingi» un,

oap roe 1 una espatlla vestida de verd.

- I e l l , qui 6B ? - pregunta.

En Oastell os va arronaar d'eapatlles.

- Algu que t é . . .

- Vola dir T I a en °abadell el deixen a caaa ?

- Deu aer al fútbol, en aquesta hora.

- Ah, ai !
Hi annva senpre. Llevat d 'e l l , l'Eusebi i el aeu gernn, ningú no

P.B perdía cap par t i t , al ta l ler , Serapre ea queixaven que eis dine^ra

nc elo arribaven, perb toto trobaven la manera de fer el aacriíici

í̂ al carap úa lnn Corto o a Sarria, A ell també" l i hauria agradat d'anar-

h.1, aobretot al canp del Barcelona, que era el geu oquip predilecto.
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perb s'havl.-i d 'acontentar a::t J-legir el diari i escoltar eln altrea

que diocuíien detalladamcnt les jugades. Karanent estaven d'acord i do

vegades fin3 semblava que hagueanin preofinciat parti ts diferente. l 'Al-

frod, quan esteva de bon hunor, s 'hi feia un tip ríe riure i déla í

- Aixb ai que 6B l 'opi nodern.

i erí> be* calla buscar conpensacions a les frustracions de tot or-

are, i aquella era la mea innoca&t. A en «oetell el fútbol l 'avorria,

poro en canvi era afe ce: lona1, a l a boxa i ara aovint ana va a ftmwwiwm

loe matinala del ¿Ticeo £11, ela natins defta diea de festa ele soiia

pasnar a cana» una inica migrat de no saber on «nar, cirant-se lea BB-

bates 1 després afaitant-ee els quatre pels que coraengaTen a enfoa-

quir-li la ca-ra. x.1 bigoti se '1 deixava, paro de aoraent era mes una

ombra ue una reali*at. hí hauria agraaat de teñir un moEitntxo com el

d'&n xia, negre i abundant, un bigoti de "íer patir", com bromejava en

CJuesadac A el l l i deia :

- X'hi has de pocar gallirasaa, si vols que et creixl aviat.

Iota ela altrea annven rasurato, en general peluta, car llevat

d'en ''obr.dell, que ho í'eia cada dia, nomé:; s'aí'aitBven duen venadea a

la sexmana» R dijouo i M. diuraenge»

Tenia el consol que l'Euaebi era toes imberbe que e l l , fine a l'ex-

uem r\ie una torda de diumenge que es decidiren a anar al ball, no ele

áeixaren entrar perqué se ' l vela raassa ^ove. rer sort, ala cinea de la

barrindet i en moltajd'altreB, no rairsTen tan prim i mal no elf posa-

ven inconvenionta* .Tren ela unios del ta l le r que hi assiatien arab re-

gularitat, eln altrea dcien que no valia la pena d'aiar-hi perqué to-

tes loa pel.lículea eren tallades. .t'otaer tenien ra6, ae Tegadea lea

histbries fei «si uno ralts incnmprensiblea i e8 contava que molt aovint

ela doblatges no conaervaven cap relació anb 1'original • .Pos con íoaf

ero una cañera de motor el tenpa•

r,n aortir s'arrossegaven pels correrá o es poaaven en un bar s i

en ^r-stell s'avenia e pagor-li el vermut. t¿n aquella hora e l l Ja eeta-

va canaat cié fer el gos i hauria volgut que fos l'endeme per tornar al

ta l ler . Allí no hi novia temps d'avorrir-se i , si ¿a veritat que la

feina resultave monítona, M hovla el& companya, 1'amblent, les peti-

tee picabaralüen inevltablca, les contalles d'en t ia que aenpre en te-

nia elguriBiper dir sobre les nolee anb qu^ aortia. A en (Jueaada el mo-

lectavr i~ue es fee el conquistador, 1 l i acbnsellava t

- Kl ^ue has de fer, ée cosar-te.

- Mentre aie'n pupui escapar, DO Í - reia l ' a l t r e ,

- Ja no ets un nen. \¿\xh »ens, trenta-cinc anye ?

- Trenta-trps,
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- Per aixb. . .

- I poaar-rae maldecnpo damunt ? ITo, home, gradee ! Per comentar, hi

ha l'aaaurapte del p i s . . . saps els traspáseos que et denanen ? ül que

n'estronya es que es casi ningú.

- fio deuo pao viure al carrer, ara, oi ?

JSn Pia tornava a r iure.

- Nonas faltarla aixb, que ora quedé*e a casa ! Ja hl van haver d enqui-

bir la meva germana peti ta.

uontava quo eren una colla, el? pares que encare vivien i elu dos

matrimonia jnveo, a n£s d 'e ' l i de la germana gran que no a'havla casal

- Ja no hi caben ara !

- ^asa't anb uno f i l ia única i yes-te'n a viure a enaa d ' e l l a . . .

- Amb nía nogres ! Perqué al cap de sis nesos enn tiren els plata peí

cap ?

- Iteren... - feía prudentr.ent l ' a l t r e que encara ten i o sogra.

r.n Tia brnndavn el cap :

- Mentre aquesta no es declduixán a f'er un va-i-tot en qüeatió de sa-

lar ia , ja estic bé" eon ostie.

La conversa es desviaba i

- «ra no hi oreo.jo, en aixo dele aalarla - es lamentava en queeada - .

-El cost de lo vida augmenta rain de preaea i cad? cop que apugen elg

jorna's fa un ai-re aal t .

- Aleahores que t no hem do deixer to t ta l con esta V

- Ho, pr^cisament ho hauríem de canviar de soca arrel .

- Jo ho vara provar - r^cordava en î ia - , i Ja veue... no hl ha con aer

ano 1

En Sabadell sor t i a del redacte on f eia e"! r- comptea.

- Que ? E.B un osmorzsr o un berenar aopar» aixb ?

- Ja hi tornen, hone, ja hl tornen !

- **s r-ne cada dia romaneegeu nés, vosalttea.

L'Alfred no aolia dir mai re? encara que 8'ent:etingueaaln i en

general continunva treballant, pero al de vegaaea aortia ai paa de la

porta, on esmorzaven a l 'eat iu i adhuc a l 'hlvem quan reía aol, i le

conversa derivova cap a aquella temes, reia :

- ño ho envegia tant. tií et penses que tot HÓn íloro i vlolea. . .

- yui ho dlu ? Ciñera, home, diners !

- ¿a ciar, aegona tu no hi ha inpostos, despeees de llogue:, multO3...

&la n'havien poant duea en poc teps, una d'ellea els d'hiaenda

que van .robar alguna irregularitat en ela Hlbrer 1 l ' a l t r a quan els

ferenluna lnef?rnrada inapeccló d'higiene que elfi obliga a obrir una

tinenteta al lavabo despréo d'una diacusió anb l'ano de 1» i'inoa.
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- no, ai encara haurem d'acabar fent-vos ca-"ltat !

- bornes et dic que, si fon a fer ara, no l 'obrir ia , el ta l ler , ^atie

tip de veure'm tra^tat de burges sense ser-ho.

- Si tu ho dius !

S'havia anat tornant una nica con en Sabadell, si bé en general

ho dissimulava mea bé. Allb de les reapo^sabilitats da ser amo, que

deien el la , no devia provar a ningá, pcnsava en Daniel. 0 potaer no

eren ben bí aqüestes responsabilitats nue canviaven la gent, ainó el

fet d6oupar un lloc ríe comanament» per peti'j que fos, car mes endavant,

quan deira la casa i entra a can "Sorli, 8. A." observa, que en conjunt

hi hevia ben poca solidaríxat entre ele* obrers, peona o oficiala, i

ela encarre;;ats o caps de ta l ler que, tot i continuar essent proleta-

r i s , aseolariats, s'identificaven mes anb el.3 interesaos de 1'empresa

que amb els de lJura subordinata.

r,l canvi va teñir lloc nía dinou anys, qu.-n va senblar-J.l que al

ta l ler ja no podien enoenyar-li rea mes. Així i tot, potser encara

s'hauria quedat fina deuprés de la n i l i si no naguas ostat per aquell

anunci que lipra caure sote ole ul ls . ¿n a dir, l'anunci el va veure en

rrancecc, eleBhor'ec llicenciat de poc i ae nou a la botiga del aenyor

Glbriea, d<Sn també se'n volia anar pyrqufc es rumorejava que plegaria.

- Mira - va allargar-li el diari - , aixb et pot intereasar.. .

A*a casa Sorli nocen;'it&va fresadora i tornerB de primera i de se—

gona, oferia bunes condiüions, senae especificar-lea, horen eztrea i

primee de treball ,

- Que et sembla ?

- Ho puc provar. Ho has trobat res, tu ?

ün Pronoeac torna a agafar ei diari.

- N'hi ha un on diu M personal de bona presencia", pero no sí si es

referi'ix a noies.. . rn al carrer Gonsell de Cant. Hi paeaaré aquesta

tarda.

tíll va haver d'anar mee lluny, efir la casa tíorii era cap al *aral-

le l o Í;8 tractava d'un edifici gran, ve l l , amb una gran porta tuneada i

una porteta a la r;ual va hav«r de trucar» Un cop dina, la primera cosa

que va veure «ou « 1 rellotge, pero ja podia espe_rar-ho, ere una empre

sa gran, no u¿ talleret d'estar per casa com el de l'Alfred i «n aaba-

dell .

üit3 va veure oblígat a fer festa l'endemg al aat í , perqu* l'anunci

precisa va i, ue el personal es presentes de aeu a <.:otze. Com que no sa-

bia quina excusa donar, no digué ree par endavanto Si no I'admetien, ja

"trombaria una cosa o altra per expli»air la seva ebeencia. No va cal-

(3re. Lee dueo provea a que, el van sotmetre, unes meeuraciona amb un
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calibra^dór ajuotable per a cilindres 1 el torneig d'unet- peces de

llautó anb un braqs-^inlgher, no 11 presentaren cap diflc-ultftt par-

ticular 1 el cap del T,a)ler en dopa per satiafet.

jil aou no era gaire superior al del ta l ler , vint-1-cinc peses-tes

mes, pero va calcular qie entre les primea i les duea horpe extraordi-

narios que l i van dir que feien, l'augrtcnt resultarla prou considura-

ble, de nanera que accepta de quedar-sfl. Conencaria a principie de

neo, perru^ Tolla quedar be" amb l'Alfred i e 1 seu ancl.

Ni a l'un ni a l ' a l t re no va agradar-loa que els abandonas i el

Ce™a de l'Eusebi fino intenta de disuadlr-lo» -Frlvadament, va dir - l i j

- Ja sapa que ofici' Iment no poden augmentar e't g sous, pero ei/p*ot-

sor podríen arreglor-ho entre nosaltres. . .

-- Ho ¿s el aou - va explicar el l - ; hi ha lee primea, i ern ja n'hi

he comproraes.

- Ena n'havies d'haver par]at obans. Al capdavall aqui ho has apríe

tot - esiva doldre l'Alfred.

>:rn verljnt lyallb ê  íéu aen^ir-se una nica culpable, perí) després

reflexiona que aqueot no era un motiu per eternitzor-se en una casa.
r-n un o al*re indrot l'havia de fer, l'apr^nentatge, i tampoc no l i ha-

vlen rogalat res» rer altra banda, troba afalagador que ele interesees

de retenir-lo. ~.ra aenyal que n'nstaven contents, que t re bailaba con

cal. No hi ha cap ano que no s'alegri de perdre els operarle raediocrea

o incompetente.

Jü'iiuaebi havia 3t;rtit a fer un encarrec 1 ea devia entretenir,

caí en plegar encera no era ni ta l le r . Va aaaabcntar-ae donoa c'e IR no

tíeia pwr boca del aeu germh, aquel? vespre, i l'endemh va d i r - l i :

—Supogo que nosaltren continuaren ŵm̂TfBiwmw veient-noa...

- &:, olar T Qub té a veure undosa arab l ' a l t ra ?

- HGS , ja ho aé . . . A veura si t'agradara, treballar en uno empresa

- Km pensolq-ue 3Í0 Ben nirat ^3 el m\xn±x» La qüestió es conplir.

terb en el fons l i sembla^va com una aventura. Ho coneixária nin-

gíS, ignora va cora serien el a seut: superior» i l i calla confeasar-se que

aquella gran ñau on el fer^n entrar l'iupresflonava una mica anb ele

s?ua resaons i el seu movinento rins\la rernor üe Ie¡3 maquines eeriblva

una a l t ra . r.n canvi no 11 felá rea ,UB foa tan II uny de eaeao ita mare,

en saber ^ue a*ni liogava, va lamentar.--se t

- Al para l . le l . . . tií éa a l ' a l t r e cap de -"aroelona, aixbo ij'augjnent

se t 'anira en traravies. No 06 per que no buaqueu coaea raéa a prop, s i

heu de canviar.

perqué també en Frnnccsc deixava can ti-lbries. r.1 personal de bona
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presencia, es referia a nois i noies; un aenyor que obria un establi-

mont a la fídmda havia tingut la idea d'una dependencia mitxa perqué ee

proposava de vendrc camiseria i roba de aenyorea en duea neccions dis-

tintee. El xicot l i va agradar, pero hsvia de tornar a passar-hi a f i -

náis de mea, quan 3abrien arab cortesa quin dia obrien, probablement al

setembre.

Amb el canvi, a ell va passar-li una cosa r>ue no havia previst i

va perdre leo vacancia. De moment va aentár-se contrariat i es blasma

per hafrer escollit un tempe L-an inoportá, perb després decidí no po-

ear-s'hi pedrés al fotge. xampoc no les aprofítava gaire perqué no

tenia diners per abandonar la ciutat i a'havia d'acontentar amb unea

quantes excureiona a la platja. Ara ja feia anya que no tenia obj^ete

anar al dipbait déla hortolana parenta d'en Cobré, en Jordi trebal'ava

al «ostat del seu pare i lea coses, per tant, e ren molt diferents.La

infancia eoraencava a quedar terriblement llunyana.

De contrnrie ats també n'hi van haver d'altres» tota vegada ^ue a

la practica resulta que a migdia el tenps l i venia molt just per anar

i venir de casa i a la f l , quan duia dues eetmanes a oan üorli, va de-

oidir-ae a fer com d'altres deis aeus con; anys i endur-ae el diñar a ls

fabrica. Uno quanta dies, prova de quedar-se al pati, perb era tan

t r i s t , alio de menjar amb la carmanyola a térra i el pa sobre un full

de díari , que ben aviat va aeoatumar-se a acompanyar la patita colla

que aeuí'ia al bar de la cantonada, on podien instal.lar-ee en una tau-

la aempre que compressin la beguda. A la cantonada de davant n'hi havie

un al t -e f <'e bar, perb en aquest servien menjara i nones solie n annr-

hi els encor'ega,8 i contrame^trcs que- vivien maasa lluny.

A la mnre tot aixb no l i agradava. Encara no s'havia trobat mai 0a

el caá d'haver de preparar de banda de nit el diñar per algú de la fa-

milia i deia que la taula l i aemblava buida quan no hl eren tota. Jira

com si o'hoguós oblidat d'aleahores que ella, ala f i l ' a , eren unes cria

tures i ella una mena de criada de les vellea del .Poblé Sea» ínmbé l i

sabia greu, á'hauria dit , aquell got de yi que en üaniel havia de pa-

gar al bar, amb els anys s'anava toraant una mica rolna i a tot ar-eu

veia desposes inátlla i evitables, .ritjora haurien eatat lea eevea quei

zea Bi per atzar hagués descobert que el noi ara ja no l i donava tot

el eeu jornal, üa a dir, el jornal l 'h i lliurava integre,pero ee queda-

va l'import de ler. primes que, aegons e i l , havien aup imit, Babia molt

bé que no aniria a la fabrica a conprovar-ho. I el l neces: itava diners,

ja no era una oriatura ni havia de tolerar que aempre el convidas en

Castell o ela altres companys que s'anr.va fent a can aorli .

Aaya enrera l i hauria fet escrúpol aquest engany, la mare mai no
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s'havia estalvint per ells i ere Jua % que 11 corríspoagueesín amb la

mateixa moneda, pero ara el panorama familiar ja no era tan negre, de

fet mig reapiraven per primera vegada. r,n Pranceac, amb el canvi de

oas no sois millo--a de sou sino" que es treia a gimes quantitats nuple-

mentaries amb les comise ion a c;ue te ni en e&a dependente quan fe i en ven-

dos superiors a una determinada quantitatj laNeus, que tenia quinze

anya, estava de mecanógrafa en una empresa paperera i guanyava el su-

ficient ;er subvenir a leB nevos nec» ssita+.a. Com deien de vegndea,

fent broma : ara no ens cal aprofitar tant la roba... r,s elar que tam-

poc no els sobrava res, que de luxe no se'n podien permetre cap, pero

aixb ni ae'ls acuella, coca no e'acudia a cap deis obrers que treballa-

ven a can ooríi tot i que passaven per éoaer ela mes ben pagata de

Barcelona, Des d'aqueot punt de vita, hnvia tingut :ort .

Les condiciona de treball , pero, eren insatlafactbries, sobretot

quan es procedía, com en Daniel, d'un t a l e r menut, gairebé famili;rf

on entre amos i obrers la distancia, tot i exist ir , era encara minina.

Aquí l'amo ni el eoneixien i gairebé tots els seus tyactea es redulen

al cap del ta l ler , en Goya, un lndividu d'uno cinquantena d'anya, d'as-

pecte auau i inofensiu, prrb exigent i part 'dari d'una disciplina fer-

ria» N'hi havia que deion que finn ue eomptova els minuta que paasaveu

a la comuna. La seva competencia era indiscutible i revieav» aempre

peroonalment i meticuloaament lee pecea i descomptEiVa el treball mal

fet. U'altra banda, les primes eaclavitzaven els hornea i Bren un motiu

de conflicto qu^n decidla aupreaiona que el ls de vegacies trobaven ar-

bitrbries. El reaultat era que tot i tractar-ae de l'emprca^Dn la gent

es gunnyaven mes bé la vida, e l descintent era probablement euiierior al

de qualaevol altra casa, oovint hi havia ineidents, quan un operar! no

acceptava el veridicte d'en Gtya aobre el seu treball i l i contestava

com va fer un día en solé, un noi 1:arg com un aant pau que acudía ca-

da raatí de Badalona :

- Us donaré la raólquan vóa ho feu nét- bé.

- iia aenzill. xambé l 'h i haurles i'et/tu ai noguesais treballat amb un

angle de aeu graus.

- No calla, aixb 6o material de findicitf. óé com he de fer la fcina.

- Dones e to maaFíi aavi.

- ni savi sereu váe.

- uonpte, uOlé ! No t 'o|j i idi3 amb qui pariea.

- «i vóa - l i planta cara el noi - . 8o aóc pa» jo qui busca raons.

- Wingd no ho dlria. Torna a la m&qui m, que ja hae perdut prou de

temps.

JEI nul aaaenyalfc la pega t
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- I aix6 com queda ?

- Ja t'ho he di t .

- No m'heu dit res. Si esteu de malhunor o teniu ganes de fer la pu—

nyeta, uc heu equlvocat de porta.. .

La cosa va acabar a la direcciá, on sembla que e 1 van anenncar dt

prendre mesures disciplinarles si inaistia en la aeva actitud que qualj

ficaren d'insol, nt.

r.8 treballava, dones, en un clima de tensiÓ no aleujada del tot

per les notíeies que finalment es reglamentaria el decet de l'any

1947 cobre la conatitució deis jurats d'empresa i la representado la-

boral en el consell d 'administreoió1. Ningú no ea fria gaires 11.lu-

siona i ola obrero experiméntate aoseguraven que en la practica tot

ee reduírie, ai de cas, a una millora en els servéis sociala i a un

con-rol directo de 1'administrado délo punts que ara nangone^ava una

comissifi ben poc representativa del personal assalariat,ij'empreaat pe-

rb, vela les cooeB d'una altra manera i ben aviat fou evident que es

preocupava per les conneqüencies que podia teñir l'aplicació de la

l l e i . Aixl fou con un día va saber-se que tota els obrem eren inves-

tígate .

De primer l'un, després l'altre fanaren acudint amb tot cié conta-

llea cobre un parell d'individus que feien pregunte.- pels velnats res-

pectius, inquirint oobre l'actuacifi que podien haverrcingut durant la

guerra, ai eren d'edat per haver-la feta, o intereasant-se per la ideo-

logía de la familia quan es tract ava de noi 3 mes joves, com en Daniel.

Pels voltants rte casa seva van investigar un dilluns al : atí i a

migdia la cosa Ja hovia arribat a les orelies de la mare. La dona, com

ís natural, es va espantar 1 aquell vespre va acollir-lo amb un angol-

xat :

- ¿̂ue has í'et, Dan?el ? Uns policiea han preguntat per tu . . .

- Uhs policies ? Quí; volien ?

- No ho eé". íian preguntat al bar» a ca l'espardenyer i a la Roser. I

potser en d'altren l locs . . .

Aloahores ell hi va caure.

- Ah t No ho son, de policies. Son dos que treballen per la fabrica.

Em pensavs que ho havla dit, que feien iníormes sobre tota els obrers.

Pero se'n devia haver oblidat i l i va oaldre explicar la inicia-

tiva que havia pres la direoció de can Sorli en previsió de lea futu-

res eleccions de Jurats d'empreaa. M6s tard va baixar a casa de la

Roser a saber de prinera ma qufc l i havien preguntat.

- Volien saber a quin partit havia railitat eiiteu^are i on havia tre-

baiiat abans 1 durant la guerra - va explicar-li la noia.
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conducta, quinen amiatata nenies,arab ]

- l o l -

- I quina excusa han dunat per fer aqüestes preguntes ?

- No ho entes gaire bé • Jo m'he pensat que eren de la policía•

rn Miquel, que seia a taula arab el diari de la n i t , va fer i

- i;ls havies d'haver denanat que t'eneenyesrsin el carnet o <¡ue a ' i -

dettifiquesein.

- No se m'ha acudit, m'he atábala

També han preguntat per la teva con

quina mena de gent anaves, que feiea olí; dies de fei;ta, I sobre la te-

va mare, en Franceao i la Neua...Han fet tantea preguntea, <.;ue jo ja

no sabia que contestar. Aixb s i , rao.:.* edúcate, molt correctes . . .

- ^aturalment - digué en Miquel, una mea sarcastie - . Com que no te-

ñen cap dret de fer el que fan.

•"a Eüseret, que desparava taula, va ficar-hi culleracia i

- A la botiga de vegades en venen a pregu-.t;r per altrey comeroiants.

- Aixb afin informes comerciáis - aciarí el pare - . Ka dlferent. No

deucn ; as preguntar com pencen la gent o si van a mi s a . . .

- .No, níxb no.

- I que els hae dit T - pregunta en Daniel - * Del pare, vull dir .

- Que no l'haviu ennegut• M'ha semblat que era la millor manera de

sort ir del comprorafs. Ja ho he explicat a la teva mare.

- Podies dir la veritnt - assegura el l - . No me n'amtgo nai, jo, que

el pare va haver de fugir a l ' e x i l i .

- 3en fet - aprova en Miquel.

- Perb et pot perjudicar - digné la Koaer.

- Per qufe ? Si a les cases prescindlssin del personal que zé parents

a l ' e x i l i * va fer la gmerra amb elg republicana, ben poca gent treba-

llerien . I després, quan es té interna a aaber una coaa, aempre surt

per un costat o a l t r e . Et penoea que no els ho deu haver dit aigá, aixb

del pare ?

era molt probable, perb en tot oae 1'empresa no va cnure que fos

important i devien arxivat el seu infonne aenae dedicar-hl un eegon pen-

eament. D'altree, en canvi, devien teñir coses m6s reprobables a la

conacicncia, car en qüestió de trea o q.uatre meaos anaren desapareix'nt

cinc o ais ob'-ers, tota e l ls baixe voluntaria, queixosoo dekes feines

que elo donaven i dejla peraecAsiá d'en Goya que devia *enir ordres de

la direcció, £.11 ni ho houria remarcat si un di&, al bar, en Paixes, un

vidu encara relatlvament jove que recentrnent ae n'havif hagut d'ant;r a

viure a Honpitalet perqué la casa que ocupava ataña amenagava ruina, i

den d'aleshoree, feia poteer una setmana, es quedavü a menear amb e l l s ,

no hagués dit a en Queralt6 :

- Ara ja només quedo jo. l*erb que es fotin, rea ia t i ré .
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Va anar sortint que aquella nrtja dotzena de compañas havien ocu-

pit Hoce en comités de fabrica o havii n hag,.t de i'er una temporada de

preoó per altreí activiísts; un d 'e l ls , fina havia e3ta t capita en un

batalló de la oomoanyia d'en Jjurruti.

- X vóe ? - é'atrevl a preguntar en Daniel, una nica insegur,perque ¡

el coneixia poc.

- Jo vaig aer coniasari • manifesta en ü'aixea anb fran ueaa.

- I no us van agafar, després de la guerra ?

- tie fet cinc anys de presó» Va ser mentre ere a la^abia que es va

morir la dona, de miseria.

- ES eotran^ue no \xs n'anessiu.

- Dones ja ho veua - digué l'home una mica enigmaticara'nt, ara reeer-

vat.

¿11 afegí ;

- £1 pare ae'n va anar.

ij'home va mimr-lo, perb aieshojes el va distreure en Prnndi que

deia :

- He manera que tots aqu este informes han donat resul tat . . . jSls po-

drits !

- ÜS defensen, es natural - digué en raixea, coraprensiu-. La gáerra

entre el capital i el treball continua, ül que em foten, a ni , son a-

quets venuta com en Ooya que et farien la lleaca per un sonriure del

burges. Abane no ho era, nmoíffl aixl.

- Que el coneixíeu ?

- a l . nra del -Bloc i fins feia discuraos, fer aixb ara és pitjor que

molts altrea, perqué ha de demostrar alguna cosa» Perfc si4s pensa que

podrg amb mi, e'erra de dalt a baix. La feina éa mea ben pagada ;ue en

altres Hoce i jo ja oonengo a ser g:an per moure maesa el cul . . . A

fe que es íara Jotre !

En Daniel, ara que esteva en antecedente, observa acuella liuita»

r,ra desigual perqué en Soya tenia la paella peí manee i en un tal ler

hi ha cent mañeree de fastiguejar la gent, la pitjor de totes potser

pasear-ee horer, vigilant-los i donant-los conaells aobre cocí han de

realitzar una feina que farien amb elo ulls elucs. HB íaixea ho iresis-

t i a tot eetoienment i nones de lluny en lluny, quan la paciencia se l i

acabava, l i eccopia unufill de putaM a la vara que l ' a l . -e s'havia

d'empasnar perqué no ignora^ue, en cas de denunoiar-lt), no hauria tro-

bat cap testimoni de l ' insul t .

i-reballaren aqüestes condiciona,perb, era un martiri i en Daniel

no s'ni hauria avingut. Jj'altrea tampoc. ter aixb procu^aven pasear

desapereebuts, no arriscar-ae ni tan solr. a un comentar! que podia ar-
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ribar a les orelles d'en troya o d'un del; seuo acoJits o ecpiea, car

n'hi havia, deagraciats que norrias pen.;aven a íc"-se ben veure, a en-

filar-se ni que fos perjudicant els companya, con en T*WWWMW Blaea, un

xicot d'una t"-entena amb el quL¡l el nr>i eoincidia mclts vespr* e en tor-

nar a caea, puix que també era de (iracia, on eatavr casat anb una pen-

tinadora, ara un home xerr aire , aempre pie de filoaofÍes :

- Lfjvida t'enr.enya molt - deia per exemple -« wuan haa voltat una mi-

ca aviat t 'a don es que no serve ix de re¡" donar-ae cops de cap contra

lee parets» El que cal é"n complir, anb la dona, amb ia reina» amb ela

auperiors. Quan un nono complcíx mai no a'ha de penedir de rea, a tot

arreu el respecten i el volen - aíegia arab cinisrae - . JSS el que ¡o

dic aempre quan en venen arab histories ; mira, oi que tots no podem

manar ? Doñea !

Kn general, en Daniel no acabava de copaar la relació que hi ha-

via entre algunea de les aeves afi macions, pero potaer era perqué

i'escoitova dis t re t , l'indlvidu l i reaultava desagradable» adhuc ffai-

cament, ponxudet i eamaourt, greixós, i per aixo ee va no'prendre una

tácela de dlunonge que el va veure amb la seva dona. Bempres'havia iraa-

ginat una mena de fardaasa, potaer garrelia i tot , i era una noia for-

ca mí?8 jove que c l l , fineta i bonica, amb un aomrÍE disoret. L'hone,

que en devia estar tot cofoi, a'aturo i va presentar-i 'hi :

- La Maria Ieabel . . .

No ;;abia per que, pero a i-artir d'aquella '.er-da encara el troba

mes repulsiu. Per gust, no hi hau_-ia tin ut cap nna mena de relació,

pero l ' a l t r e era insistent, amical, no semblava repara r mai en ela

aeus silenciD» Peí re^tant, amb tothom ea cáptenla de la matelxa mane-

ra, i aixb a deopit de les mosaegades o deis desairea i;ue rebia sovint,

- Ja tenim aquí el goa de l'amo ! - exclamave de vegades algú en veu-

re '1 atanear-se a un cruPe"t que feia conversa abana d'entrar de nou al

treball . Altreo cope, la cosa era encara m6n directa i

-l'u a llopar sabatea, home !

En Bleea se'n sortia anb una r ial .e ta innoble i un mot que prete-

nia borrar l ' innult :

- A¡uest aempre eata de conya !

En el fons, ás clar,ae'n sentia, pero aquella neceaaitat de fer-

se eatimar deis superiors, com oreia e l l , i de prosperar dina la mi-

gradeaa del aeu món, era mía forta que to t . AfLa aeva manera, prou

ciar que ho va dir un veepre que pujaven tota dos cap a (¿recia :

- Kingú no dona rea a canvi de res, tot ens ho hera de guanyar. Alguna

es pensen que ís molt d'hom:s, aixb de fer sempre la guitaa a l'amo

i perjudicar-lo tant con poden» Con ai el mal no ae ' l festín a ella
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i a lea seves faraílieso fio 6s pa:; alxí con entenc jo el dcure.

- Quin deure ? - pregunta en Daniel, i r r i ' .a t per aquel'Ja manera d'ex-

preasar-st que tenia l'hone.

- i£l deure anb laJBoeietat, amb un mateix.,.

- la societat ? Deu: voler dir l'amo. La aooietKt anónima de1 a capi-

t i l in tea .

- Bé" - f¿u l ' a l t r e -« Wo em dirá a pas que també ets un d'aquesta cíe

la repartidoraf tu Y Hi ha una jerarquía, una...

- Que vols dir, anb tot aixb ?

- Sempre a'ha de voler ser mes - replica en Biesa, fidei a la seva

propia coherencia que desconcertava el noi - . Tota aapirera a ser mes.

Ele metfits és el que cal.

En Daniel no replica, sabia que era inúti l de discutír-hi i que

mea valia mostrar-ee prudent, pero no aenpre era ten asnenyat i un

dia hi va perdre la paciencia» El xicot havia diacursejat i entre a l -

tres cooes confuses va dir :

- La responoabilizat de lo classe obrera... Jo alo componyo me'lg es-

timo molt i sempre penpo qus oi ens poguéssim rer.pectnr...

£l va interrompre :

- No ho püdriee dir d'una nanera mSo entenedora, aixb ?

- Com, entenedora ¥ - s'e3tranya en Blesa - . Ja t 'ho dic. t̂ uan veig

que tiren cap aquí i cap alia, i nones teñen odi . . .

- Quin odl T - el torna a ta? Jar e l l .

- Es ciar que cts nolt jove (t6, i Jo també ho era durant la ¿uerra.

.fero Ja veuB que vam fer. Un país no va de cap nanora, a ixí .

-I ara ? - féu en Daniel una mica agres'ivament,

- Trebalies, oi ? L'aixb ás trnota.

- i'ambá treballaven els esci/Gs en tenps vel ls .

-Voaaltroo sempre us ho agaíeu aixl . lio hi hauries/l'anar,anb aquesta

colla; no en sortira res de bo.

- Ho vai£ amb ningá, pero no a'agraden la gent que tot ho troben ben

fet si ho diu el burgee o l 'encarregat.

ü 'al t re en mig dona per a l . ludi t :

- Jo Ja t 'ho he diteempre, eomplir, que ía el que hem de i'or.

- També compleixo ¿o, em pensó, i no vnig darre*a de ningá.

r.n Bleaa aaoseja el cap*

- No vols veure lea'co.^es» Si t 'ho agafes a i x í . . .

- Tu, t'hA agafes així . Al pas que vatt aviat o.euras t i r a r de cotxe -

va d i r - l i amb sarcasmo.

- Ja t 'ho dic, parles cora un comunista.

- Potser ho B6C - féu en Daniel, i imnediatament se'n penndí, era una
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bravata que només l i podía portar disgusto3.

wuan cañenga a tenir-ne, perb, no fou per culpa d'en Bleaa, Binó

d'una nariscoa que es menja un diunenge i que van i'er el seu efecte

l'endema. No devien estar en condiciona, o va abuaar-ne. Dilluna al

mati, en aixecflr-se( ja va haver de precipitar-se a la comuna 1 des-

prés, en ej cure de la jornada, hi acudí encara quatre vegades, una de

masía segons demostraren ele esdeveniments, En veure'I dei«ar el torn

per tercer oop, en Goyo o'hi fioa t

- No et sembla que ja esta bé ? - va d i r - l i .

- y,o aun santo, tinc mal de ventre - i va correr cap ais lavabos.

Al cap de mitja hora, quan repetí la maniobra, en eortir va t ro-

bar-ae amb l'enearre¿at a la porta, ensumant. La rinlla que l i pujava

ais llavis se l i eecanya quan l'home digué" :

- Mal tíe ventre, eh ? . . . i aquest i'um ?

H'hl havia una mica d'entretingut per l 'atn -ai'era, s í , cosa de

ben poc estranyar pur ;u« de vegades algú aprofitava lanada ala lava-

bos per fumar-se mítja cigerreta. A la ñau, e^tabac no era perinés i hi

havia un retol prou visible que ho deia.

- I a mi que m'explii;ueu ! - contesté, nalhumorat.

- Ja 6B la qurrta vegada que deixes el tr-eball. Si et ceeua que la

feina es fa sola inentre tu t 'entretens cargolant el c igarret . . .

- No n'he cargolat cap, ni arr, ni les altree vegadea - el va inter-

rompre el l -» No sfic paa l'únic que hi va, a les comunes, V63 que sem-

pre vigileu» hauríeu de aaber qui hi ha ent/at mes.

- Ningá. irer aixo parlo.

- I de l ' a l t i a seccifi ? rer que no ho pregumeu a en Koeana ? - afegí,

refcrint-se a l ' a l t ro encarregat - . t i que hapa d'haver fet éa que^ar-

me » casa i avisar que estava malalt.

- Mira, fa maesa anys que tracto amb tots voaaltres per . . .

£ll no ei deiía acabar :

- No em busqueu histbries, *»oya - va di r - l i - . He vin^ut a cagar i

res mes. No hi ha cap/reglament que ne'n privi.

- No tolero insolfencies, "aatida - el repta, en (Joya tot apartan*-se

una mica perqué entrnva un al iré ob -er que els niríi de reüil, encurio-

s i t , perb sense dir res - . yuan parlo, és perqu^ tinc motius per par-

lar .

- I segonr. vos he deixat el treta 11 quatre venadea per fumar-me qua-

Lre cigar-ete. . . Us hauríeu d'adonar que és ridícul !

- üo s5 si has fumat quatre cigarrats, parlo nom'3 del que he vis t .

- I m'heu vist fuñar ? - . Tot á'una , va sentir-se exaeperat - Co-

llona í - exclama - . yuan us canaareu de fer la llesca a la gent ? A-
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viat no podren! ni respirar, aquí í

- No retenim ningu per forga. no et penóla que ets inprescindible. Hi

ha una porta ben gran per sur t i r ,

¿11 va redreear-se arab tot i 'orgull deis seus Tint anys :

- L"l nomtnt d'anar-rne'n el decidiré jo, Soya, no vos - va <iir-ll amb

la veu ferina, pero quan passfc peí seu davant, caaí del tal. 'er, el ofer

11 timba le java» desboco t contra les coste.: lea» Ara, de poí no en te-

nia. Coía va explicar a migdia a la colla del bar, no era casat i ais

seus anye de íeina en trobaria santa com vulgués,

- Peí que pugui ser, jo de tu ja comentarla a buscar-la - 11 aconae-

l la en Queraltó.

- Koperem a vcure que pasna...

JSstrnnyanent, no va pasoar rna. r,n Goya semblava haver encaixat

tot i que devia coure-li, sobretot, c;ue l'eacena hagués tinjut un t es t i -

moni. üíreo eetmanes després, perb, comenca a qüeixar-se de la^eva fei-

na, a fer- l i perdre tempe, a aouaar-Io de delxadesa amb la maquina ^ue

raanejava... »ra ln táctica habitual. Un raati van cridar-lo al despotx

del director de prodúcelo, el sen., or i-eremiquel, el qual volia saber

que 11 pasasva.

- Hi ha queixes de vos, .bastida.

ü l l , perfc, annva preparat i no es delxa deaconci. rtar0 Ben a l ' i n -

rev6o, amb la 6£va respoata decconcerta el sensor reremiquel.

- Jn h6 supo;io - va dir simplement.

- Ah ! Bé.. . - 8'eacura la garganella - . Ha baíxat el nivel! de la

voatra feina, em diuen que us heu insoientot alguna vegada, no treba-

lleu a guat . . .

- No, 3nnyor - confirma ell - . i'inc problonsa.

jj 'altre sembiava cada cop nér, eabalalt. xotser encara no e'havia

trobat nai en una oltuacifi semblant.

- ProbLemea ? - repetí .

- SÍ - digué en Daniel, 1 aleshoroB 11 cunta l'epiaodi de la conuna -

i;n Goya, - proseguí - no ha ;a i t mal el que valg di."-llo rotáer vaig

fer mal fet, no ho sé, pero c l l no tenia dret a aeuaar-me.

- -.m costa de pensar que ho fea sense motiu.

- Hatu-almer.t, voste 11 ha de donar la ra6, ís el •wftnrtmi oap del ta-

l l e r i jo un simple oficial • Vostes en diuen qiieetió efe disciplina,

d'aizb, Pero jo l i denanaré una cosa, Examini el neu ireball fins ara

fa una nesada, " i ha unn tarja on consten les faltes de to •- ordre. Miri

quantes en t inc.

El senyor -^eremiquel l i féu observa:- :

- Tothom és bo fins que comenca a ser dolent, Bastida...
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- D'aeor_/i - accedí ell - . Pero sempre hi ha un mntiu. D! voatfe se'm

vol treure de aobre perqué en Goya i jo en:-; hera posat de punta, faci-

ho. tero si l i intereana mea de saber oom concncen elrrorobjemes labo-

ráis , obaervi el que pasna al tal ler en lloc de ereure el que l i

diuen... Jo o l'encarrecat.

- no pot negar-se que Dabeu defen^ar la vootra causa, Bastida... Ja

tindren alguna altra ocasló cíe parlar.

Ya sortir de 1'entrevista optimista, convencut que la impressió

que hsvia íet al senyoí Peremiquel seria duradora, pero en el fono» a

l'home, allb no l i havla agradat, ho va saber per un conducta que no

eaperova, un vftopre que en sortir coincidí anb la Soledat, la necanb-

grafa que trebal ava di^ectament a les ordres del director» j-raoti-

canent no hi havia tingut :usi cap pa'aula, un "adéu*', un "bun diaM o

un "bona nit" ai s'ensopegaven, pero aquella tarda, deaprás de salu-

dar-ae, ella ana caminant prop seu i mes avali, en arribar al P^ral.-

l e í , va tonbar caipl coetat de aar, cora si tamb6 ella s'adrecés â La

itainanuidui parfida del tranvía» A la cantonada del car er Uou s'atura i

digué :

- r;m convides a beure alguna cosa V

A ell galrebá Be l i encapa de la bibca la cigar'.eta que acabava

d'encendre. No havien anat plegats, ella el precedía d'uns paasoa, en-

filada cobíe els aeus talona que i i j'eien raes graciosea les canes, i

no B'havio gi-at ni uno sola vegada per a assegu.-. nr-se que el noi con-

tinua va avancant darrera seu.

- yue ? . . . - comenta, aorprás, pwro tot seguit féu -„ Sí, éa ciar.

Va seguir-la oaj> a l ' a l t r e costat de le^ atraccions, masna eaba-

la l t per saber cora »aptenir-seo Ja tren din3 del bar, al taulell , quan

se l i acudí :

- Jrotser desentono unn ,uica...

En sor t i r os canviava, perotóuia una pantalón s i una amaricena una

mica lluenta, mal planxats, i anava aense eorbata, mehtre a ella re la

vela gairebé muda da i elegant arab el aeu abric d'entretenpa.

- Per que T - va preguntar la noia - • Surta de la f einao.. jst volia

parlar - afegí - . ífln deus haver pres per unn defCjrr-cla, oi, que t 'hagi

fet invitar-me ?

- No, M#na "gsrép* agradat - sourigué*. üstav;: a punt d'ai'e^ir un altre

compliment, pero aleshores vaatansar-se el caiabrer i denana • enyrlos ver-

mtts. Després el monmnt ja havia passat i ella deia :

*- üt volia avisar peí que vas dir l ' a l t r e dia al senyor i^reini-iuel.

¿I"1 torna une n^ca el coll .

- En vaig fer un gra raassa V



-108-

- Jo ho vaig trobar nagnífic - declara la noia - , pero a elle ela Tan

noa-'i ele obrera que parlen com tu.

- fío va dir ?

Tenien els dos vaaoa rie vermut davant i , penaatiu, fáu dringar el

vidre amb uno ungía que aciaga tot aeguit t en veure-la tan ne^a .

- Ko( nones en va demanar la teva fitxao fero ja el conec. A ell i a

tota.

- Que havia de fertdoncat rieixnr-me atropel'ar ? Ja vas sentir de qu&

va venir t o t . . .

Ella eacneja el cap d'una bande a l ' a l t ra :

- Ho án aixb. No n'has entea. Jo trobo que tota haurien de ser així.

Ho hnuríen de ser - rectifica - . Perb ja veuras que faran tot el que

puguin perqué te'n vagls.

En Dnniel va beure un glopet i es qued& mirant-la per damunt del

got.

- I tu per que et comprometa ?

- M'ha aemblat que t'ho havia dit .

- Per que ? - ins is t í e l l .

- Es natural que ens ajudem, oi ?

Va explicar-li que tnmbá ello ho era, de familia obrera, i en Ua-

niel no va pae contratiir aqaesta adscripció aoeial que la noia l i amara

gnmn atorgava, amb Jtoca exactitud, tota vec^da que eli procedía de l'ee

tament pages per la banda del sou pare i de petits Éanestrals per part

de la seva mare. Al capdaval.' f ara les cirounítanciea l'havif;n portat

41 camp del proletariat industrial i no era probable que ae'n noguée,

l ' o f i t i oontinuave ngradant-li tot i que ja conencava a veure que Afe-

ria ele seun inconveniente» Ferb no era pao mén envejable la aituació

del proletariat de corbata. Ho sabia per en tráncese que era tan es-

clau de la feina com ell i tamba tenia lea seves dificúltate. La botl-

ga no rutllava, l'amo havia viat les coses en gran perb la reali tat 1'

havia dearaentit. Aquel ee femones coraissiüns que va^rometre nofes mate-

rialitzaren per enlloc i el aou era encara el nateix de quan va col.lo-

car-e'hio No era estrany que tornes a parlar de oanvia, sobretot dea

que uns quanto raeaoíi enrera en posa a festejar anb una noia fjue tambó

era dependente del negoci, la Colona, la quul ara ja havia estat dues

vegadee a casa, l*a marc no lo trobava gaire sinpatica, l i semblava raaa-

sa vistoaa,massa pintada, i haurir. preferit una xicota d'aparenga mes

aenzilla, mes casolanao En -"aniel e3perava que d'un din a l ' a l t r e el

seu feermo parlarla de quedar-se a viure amb e l l , no tenia altra BOIU-

ció", mis que mee si ? con deien, la noia hauria de deixar la feina per-

qué el burgos no volia dependentes casadeo, Naturalraant que podie tro-
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bar feina en algún altre lioc mentre no tingúesela c r ia turas . . . L'ú-

nic segur era que el noi, amb el seu sou, no estavr: en s i tuado de mo-

blar un pie, ni tan solo de trobar-lo, i a casi? d 'ella no ni podien a-

nar perqué la íamília vivia en una mena de golfea on, a pajrt del men-

jador» la cuina i la comuna, noméa hi havia una habitaci'6, la deis pa-

res, la Col; me dormia en un moble plegable que encara ooivartia amb la

seva germana, una nena cié tretze anys com va con-ar un dia en Francesc,

Ja que ella s'hauria donat vergonya d'expliear aquistes raiseries. Les

perspectivea, dones, eren galdoses.

La Heur ecmblava haver fet meo sort . Ara, ala seus disset anys en-

cam no ben eoraplerts, quan tot juot «n feia dos i mig que era a l'em-

presa paperera, ja havia paseat a ocupar el lloc de secretaria del cap

de la secció" comercial, un délo dos amon de la cosa, un tal senyor Sa-

riola nue peí que es veia la volia forca. al seu sou havia raillo^at

en eonaonfcncla amb la importancia del carree i e ' l , en Daniel, eospita-

va que a ansa no 1'havia deciarot tot ; en poo temps d'havia fet treB

venti ts , canviava sovint de sabatea i de portamonedes i no l i dolia

fastar-ae el 3 dlnera a la perruqueria. A la raare l i deia que de vegades

ela comerdiants que tractavfin amb 1'empresa l i feien Bi*im*̂ fn> obsenuis

i fin? i tot l i aí-'arGaven algún sobre tancat en recompensa de petita

fevors que la seva situaoió l i pernetia df* fer : acceleTar el l l iu ra -

ment d'una comanda» fer-Ja paasar davant d'una a l t ra , afavorir uiypro-

veldor.. . im aouer.tes condicione no era estrany que, com deia en Dnniel,

s'haguís paesat de camp i no abundfie en l'opinio que a elle els merei-

xien eln patrons, botiguere, comercibnntñ o industriáis» Ben a l ' in re -

v^s, encara es molestava :

- Sou fastigo^os, nois ! Només us nabeu rjueixar... rarleu cota ai 1 'ú—

nica cosa aue el a interesaos fos de fer dinera, pero les mlllores no

les veieu, no eabeu re;~ óe les sevea preocupacione... I molts - afegia-

s'han guanyat el que teñen a tip d'esforc. Hingd no eln ha donat res.

rcl macéis senyor Oariola...

- -Ueixa'l tranquil, el senyor Carióla - l i conter-tava e l l - 0 Potser

si que ás una excepcifi, perb Ja ea veu que tu no has estat mal en una

fabrica on es preocupen más de les maquines que deis hornea, «aturel-

n- nt, lea maquines c'espatllen, les han de canviar pagant• .";la hornea

els surten a mes bon preu.

- No veig que derpatxÁn ningá, ai es portn bé» No porten. I a tot arreu

deuen apañar raolta rossins* Al magatsem raateix, n 'hi ha un. . .

- íío en parlo, d'aquesta. rarlo de tot plegat. xu, perqué ats la nena

maca de l 'oflcina, Ja et pennea que tot va bé. I no hi va. te r cada un

que guanya un BOU decent, qunnts n'hi ha que no poden ni acabar el nes?
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Milerr, dotzener de milers. tero mentrertant els burgeaoe es fan rica,

compren finques, teñen cotxes, al ta l ler ni s'hi acoBten perqué e'em-

brutnrien les nans i bo confíen tot a encarre^ats tan miserables com

nosaltres pero fidels, aixb s í , íidels com un ¿oaset que eap que ¿s

d'una nitro especie. «ío el que dio - afegia - éa que l'ob*er té dret

al guany del ftwwmittnwiinffifti seu t reba l l . . .

- Aviat semblaras en rtiquel !

- i tu un d'anuests goseets que dic. Hleea i cop de barret a l'amo,

- Potser tot t 'aniria m&z bé si ho fes^is - eontestrva la neue que

havia conservat el costum adcjuirit durant els seue anys do formació a

lee mongoB i conplia encara arab el precepte dominical.

- No en dubto. rn tser Ja seria contraraertre i tot i parirla ajovar els

al t res . rots^r si que et penses que em queixo perqué en vul'1 enfilar

sobre l'esquenr deis conpanys !

Algún cop, la mare intervenía :

- no sé" per qu§ dlscutiu senpre ? CadasctS veu les coües a la seva na-

nera.

- Pero n'hi ha que teñen pa a l 'u l l - fcía encara e l l .

- Apa, ja esta bé", ^aniel.

&n Franoeac era méfi moderat, mirava de no enfador-s'hi i t a mes,

ara, sofria la influencia de la aeva xicota, mea aviat contemporanitza-

dora per.iua les desgracies de la oova íanllia l'huvi-n ensenyat a mos-

trar-ae prudent. r.l seu pare, un ferroviari, no ho havia e-stat gens i

en acabar-ge la guerra va pasaar-se vuit nesos sense treba!2ar| esperan

ela resultatí, d'una depuraci6 que s'allargava. A lí: fi el van tornar a

adinetre gracieo a les influencies d'un cosí que coneixia un militar,

pero al cap d'un any ja havia tingut conflictes amb l'empresa, aeutsat

de oatootejar el treball , i sis neaos desprésjva «altar-ne per haver fet

propaganda subversiva entre els companyso va estar detingut i tot i ,

en sort ir , nonén troba i'eina en ê rom de la construcciá, on trebálla

de r.anobra fina que un individu que va coneíxer en un bar, un estraper-

l i s ta , va confiar-i.i un taxi. Ara,amhels anys, semblava haver-He anat

aouictant, perb la dona vivia sempre anb l ' a i al cor per al tornava a

fer rie les seves i havia comunicat aquest tenor a lev f i l ies , aobretot

a la Uoloma que ais tretze anya ja tr^ballev;; en unr. imbrica rie Onn xu-

nis i , en sortir del torn de nit anb lea altres moaaes, sovínt havia de

correr perqué no 11 poaéet̂ a ma damunt cap deis homes que solion espe-

rer-les per les cantoaades. Quan la velna del pÍ3 de sota d'on vivien

obrí una botiga i va proposar-ií que l'ajudés, diu que fins va plorar.

Ara, en aquella temps no volio ni pensar-hi. Intlmament l i repugnaven

els coníüctes, les rebel.liona, les protestes, i en tráncese ho £avia
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- Es conservadora, en el fons.

Pero no era ben bé aixbo ,k;ra la por,i el nateix paseava anb ela

com; anyn de treball , molís deis qualo havien anjit perdent fibra, aba—

tuts per lee garrotadeso "S ciar que aixb eolia passapénb el o mee

granefi o anb ela vella,, No tota eyien con en «aíxes que deia :

- üotic tan acostumat a enoi>pe£arf que ja no em vé d'un cop.

i-erb s'arrapjv'a al seu lloc 1 ara, quan les dificultata d'en Da-

niel anaven creixent, $R havia gunnyat la batalla. Ül noi, en canvi,

vela que perdia la seva. ül director no havia tornat a intervenir, no

van cridar-lo mee a l 'oficina, pero en Uoya tenia ea -~ta blanca i a-

viat comencé a posar-ae amb les eines que emprava. yada yespre, en

tornar-lea a la barraca, con en deien el la , en Servia, un al t re que

volia fer merits i devia haver rebut la conoigna, l i sortia ainb una

queixa o altra :

- tjue hi has fet, anb aquesta clau Jí

- Cjue vola que hi hagi fet ? Te la torno '.al con me l'haa donada.

- No, senyor. Ara va fluixa de roaoa» Ja os veu que no és tsva.

- Ni teva tampoc.

- En a6c el responsable. No la puo admetre,així,

- üi et pemsea que n'he de^agar una de le nevo butxaoa...

- Molt bé, Ja t'entendros anb en Goya.

JJ'endona 1 'homo aétp noava al torn.

- Mira que tena maleB raann, üaatida í

Kll continuavíi fent funcionar la maquina d'on salta en els prine

encenalla d'acer.

- Que no em nenta ?

Eli , amb un g^at, assenyalnva cap a l ' a l t r e extrem, cm ln serra

mecynica funcionava anb un xitsole eatrident i ininterroraput que doni-

nava ela Koa sorolla de la ñau. L'hone criáava i

- xíira el torn í

Obela en seo i * ai eslava de bon humor, l i ttiacutia minuc los amen t

la juwgr.da« Si no, escoltaba aorrut i a la í'i deia :

- ^eu acabat ? - i tornava a engegor la maquina.

A migdia, quan dinaven, seopre hi havia nlgá que s'estranyava :

- i*o entone que encara no hagis sal ta t .

- '̂ ampoc no va saltar en tfeixeu.

- Pero el l t6 mes ng euquen-a.

- Be traet«r-lo¿e f i l l de puta en dius teñir ma eequerra ?

sn x'aixen brandavo el cap :

- Mo éíi aixb. Amb mi no era uno cosa d'amor proLi i quan la direcció
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ha deixat de presr:ionar-lo, no ha ins i3 t i t .

- Era trobo en ol mateix ca. , j°>

- No , vosa1tres vau comencar disoutint-voa.

£n Prandi, que eocurava el portaviand' s amb un/tros de barreta,

desvife un noment la converna en dir :

- I per que et penne:; que dcvia tleixer de press;iíinar-lo, la tlirec-ió ?

Que potser vas anar a cantor la palinbdia ?

- Que m'hac vist pooar-hi el r, peus ?

- Aixb no„

- Donen no ofenguls» Be'ln devia acudív que amb els neu- entecedents

jo quedava >rou desquelifioat. De primer tenien tanta por que ni penaa-

ven.o Pero el teu caaÍB diforent - proseguí, adregant-ae de nou a en

Daniel - , Aprofitaran la primera ocasifi per fotre ' t fors.

- Si no rae *n vaig jo abana. No en tino gaire, d corretja, i ja en co-

mento a estar t ip , d'aqueota casa de barreta. Un dia perdré" la pacien-

c i a . . .

Jjf. va perdre un na t í que l'acusa'-on d'haver t'et draapareixer un

calibrador. Eli recordnva^erfcctnrRnt haver-lo l l iurqt a en Servia i

quan l'home l i digué" :

- No el vas dur - conteat^ eimplemant :

- Per lladre sin voleu fer paoaar, ara ?

- Jo no vull res. l'u sabrás que en vas fer.

7311, sempre sense al'.erer el to de la veu, insitití :

- Te'l vaig donar.

- Aquí no hi 6a, dones.

- Bur.cn'1 o

- No hi 6s, et dic.

- Buoca'l o et faig una cam nova.

- Que pasca ¥ - pregunta la veu de l'encarre.jat derrera d 'e l i s .

- Ha perf'ut o o'ha pBfiJlaii un calibrador i encar- en vé anb amenaces. .•»

va qucixar-se en aervia.

En Daniel va aubjeetar-lo peí tirant d la granota de t-eball0

- Bu3ca'l í

Do.; compnnys que eeperaven von descompartir-loa.

- baima, Bastida.

- Calma, quan proeticanent m'acuaen de lladre ?

"a denfer-se de lea nans ben inte;icionadea que el ret^nien i f aenai

afe^ir paraula, s'adre<;e ais vestidors» rjn [jOyn, va correr darre-ü scu.

- •"noticia !

Pero aleshorea el noi va desvia^—se cap a les oi'iclnea, i ̂ op ae leí

quala l'aconseguí l'enoarregat.
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- On et pensoa que vao ?

¿11 oe 11 encara :

- Plegó - va dir - . M'enteneu ? Plegó »

- No ¡jas així, • .

- Doñeo s í , aáxi.

- (loa d'acabar la setnana.

- Acabeu-la v6s - replica.

Poro drBprée s'hi avingué. Potser perqué* el oenyor ^eT-emi'-uel Ta

saber trober les pareules oportunos.

- *el que veig, ningú no us ha acuoat cío robar r s, Bastida - va dir-

11 en hever eaool;at les explicación^ de l'un i l ' a i t r e - . ílo han t ro-

bat el rectificador^. prouo No vol dir que ua l'hagiu endut, i jo perao-

nalnent eatic segur que no ho van l'er. SS coneixer quan una peroona és

honcs to•

- M6r. val així0 i-ero a ixb no altera la neva deeisió.

- sou lliurc de deixar-noc, naturslment, i a la caac Korli nal no hera

retinrut ninpú per forcao Ara, de la mateiJEO nanera uw us tinc per u-

na persona honrada, sempre us he conaidorat un obrer responsableo El

senyor tíoya en diu que teniu un traba'1 en cure i d 'altra banda 6a aor-

ma aue se *ni doncel cap baix una se toan a d avis • També voldreu un oer-

t i f icat de bono conducta, la raajoria d'empresen ua J 'exigirán. . . Tran-

sigim, dones. Ara que ja e^teu raen seré, per forgn UB heu d'adonar que

és el mór> rnoneble...

uel que ce va acíonar, denprés, fou de la hipocresía d'aquentes pa-

raulñs, car no hi ha cap empreBa quo deixi narxat voluntkriamen*. un op£

rari responsable 1 hon^st. D'altrp banda, els sentinents del nenyor

i*c'roin:quel tampoc no devien ésner tan clnrs con es volia iringinar, Ja

que el diumenge, en veure'o anb la Solcdst, la áamt i i va dir que en

sot t i r e l l del despatx conenta i

- Bs malaguanyíít, aquest noi . . .

- rer que, malaguanyat ? - va preguntnr-li e l l .

- De la feina n'cstnn content3( pero ja vaig avisante que els obrera

que parlen maesa bé no eln agracfeno sobretot, petb, ha estat ooaa d'en

Goya0 flo hi ha reo pitjor que fer-se ciaiveure del contrame¡;tre.

icll vn arronsar-oe d'espotlles.

- wue hi fa ? jí'enp"eses n'hi ha moltcs, petiten i g-ans.. .

- No, ai Ja sé que do feinn en Probaras.

i*ero no va éaaer tan fácil com s'havio pensat. flingú no posava en

dubte la eelís comr'etincia, pero ara hi havia ub factor que jugava con-

tra seu, el ser1, e l^ i l i ta r que teniaa tocar. Va descobri: que tothom es

moetrava poc dlaposat a donar felna a un noi que al ĉ ap de quatre r;esos
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hnurifi de deixar-la. rjr, algunn llocs, en saber la seva edat, el priner

qur vsn preguntar-li fou precJoünent :

- I el serve i ?

Kn d 'al t ree, on arribo a fer let. provee, IR pregunta la van fer

dcsprée, pero el resul^-at fou identie. Kn una d'e'^ee, anb aquest afe-

giment :

- Per que no torneu a passar qut;n hagiu enllestit, 7

3i en francesa e'haruée cocnt potaer haurla pogut 1>iu~ar-se,ara

jn havien pasr-.at mes anys de la rtesaparició del pare 1 tenien ) ' a l l i jo -

nament de len gestiona anteriora que els oervren crtiriontacifi, pero el

acu germa continuava solter i a l pea que annven les cosaa la parella

potser encara tardarla anys a contreure nntrinoni. £1 noi a la fi ha-

via deixat la feina, deaprés d'haver-ee assegu-at una s l t ra col.Inca-

ció, en uns botiga de la nateixa Kftnda on peí reatant guanyava si fa

no fa el ma*í,eix sou. .isll i la Colona, que no a'havia nogut d'on era,

ea poíisoven horer? co:iaultant el diari i fent calcula» pero els dinern

mai no arribnvon por comprar-oe un pis o pagar un traspas.'

- í'i no aneo a viure en una barraca... - deia de vegndee.

iia mare feia ore'lea de aord o, a to, eetirar , eomentava i

- Sou molt jovea, encara.

- i'inc vint-i-cino anya, ja.

- No a'ni ha do córner r.e:'., davant els nnldecapa - era ls rñsponta de

"la dona»

¡:n aquell moment la situació ja era clara, tota ve^ndn que en J?ran

cose .ja fl'havin decitiit a parlar del seu desig de qued<--r-ae i la mere,

sogons e l l isateix reportV a en Daniel, 11 havla (lit :

- Mira, en una caoa on ni ha áuev, dones, unn d'e 'ea ^empre acaba per

arraconar l ' a l t r a ,

- No se per que i - va repüicar-lí e l l .

- Jo taF.poc, pero ÍG així« I em penao^ue toteo dues tcnira nasss carác-

ter per avenir-nos-hi. Penaa-hi.

:'nfel fono, en tráncese ja la hi donava, la ra6. Sogres i ñores

s'avencn raolt rarament i e l l hauria so^ert i haguessin conencat a dis-

cut i r , pero al nateix teape tenia ganes de caaar-se, eatava veritable-

ment enamorat i , per tant, dispoeat a aauntharaamaBia arrisenr-se. Per

aort, la Colona, que no tonia reí- d'eixalabradr*. encara que l i agredes

cié pintar-se una nica nasa a, esa partidaria \e la independencia i l i

havi a dit :

- tósperem. Mentrc tant f podem es salviar.

Ho feien» fira en rronoesc nonóc: ;iagava a la aeva nare la nanuten-

ci6 i el reatant a'ho reservava. t i la a 'hi hovia avlngut, aixb ho tro-
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bnva natural, pero ale choree el cop de cap d'en ])aniel canvia una m ca

la situacifi. lita desp-^es continuaven esaent les mateixes i els ingres-

aos havicn disminuit. r.n Prances-.c no va di~ res i aflui.xava setraenal-

mcnt unes pessetcs suplementaries qu&n la more es quedava sense dinere*

La ueuo, rit- néu mala gana, ,ambé feia el que ella en deia un esforc.

>erb en uaniel no estova diaposat a que el nantingueBcin el;, oltres i

al cap d'una mesada de voltar inútilraent talle re i rubriques comenta a

consultar ela anuncia on eo decíanavnn cobradora, moasos, repartidora•.<

Air. > OD primer3 11 oes un acuí arriba tard, al tercer volien a l -

¿ú unn a. cqfentes en eboniateria¡ era una casa de nobles que venia mclt

per le comarques i l'a^udant d'un del;; doo caaiona, el que feia el

servei de transporta fora de Barcelona» el;-) hnvia caigut malaJto Li

lio va contar l'empleat aentre esperava l'ano que -;nc: ra no ñavin vingui

i en -"unid va veure qus la coya nu era per a e l l .

- no cal que peidi el t;empa, - va dir .

yuan s^rtia va trobar-ae arab un xioot al t i prim, %estit anb una

cacadora de pe 11» que ünt:¡iva, pero galrebé ni Be'1 mir?». L'axtre, en

canvi, va aturnr-ae i el crida :

- Mo eti en *aatida ?

- Si - va dir t i va .t'itar-lo a la seva vedada - o :̂m aembia que també

et conec. ^3pers.. .

- Dn Pesa, norae í Ja no et recordeo de col.iegi ?

- Ah, a i , i tant ! Que faa, per aquí ?

- Ja ho pote veure. I tu ?

- M'he quedat sense íeina i amb aixb de la n i i i que tino a tocar no

ni aanera úe trobar res.

- Que ets ebenista, poíser ?

- Ho, pero he viat l'enuí.ci, No cabla que es tracT,ava de inundar mo-

bles, Sftc mecanic.

Ln Pesa assenyala amb el dit :

- No t 'ha volgut, el aenyor 3?olguerola ?

- Noraéíi he vist un entleat, ea veu que l'ano no hi éso

~ -tsperu't - va dir <:n J"eea - . Kls mobles ja ai van, de muntats. U

gairebé.. . Nomís ele H i t s , alguna port;. d'arnari i posar calaixoa0

Ho pot fer qual3evol. Si t 'esperta , parlaré amb el aen.,or i-oiguerola0

- Bé, no s é . . .

¿s queda i en «eaa el va portar a veuie el canió, un eno'-ne l,eylai

amb una gran carroeaer.'a tímeadn on ec llegia ei n̂ m de ia casa« Va a-

donar-ee que ja era carregat.

- He d'anar a »>Gnt Joan d'Kapí i no puc fer el viatge tot aol - 11

explican
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(¿uan van tornar cap el doi-.patx el sen;'o- rolguerola ja hi era i

1'enj.leat va dir que par?, ava pnb un al-.ro que havia vingut per la ool-

locaoló. En *esa s'omoina :

- A veu-'c si aqucat enn ho zafa. . .

A col.legi mai no havien estat psrticulai-ment amics, poro ara i.en-

blavu contení d'haver-lo trobat i en Daniel decidí qu e era un bon xi-

cut. sortosanent, l ' a l t r e sol.licitan', no féu el pos a l 'ano, potaer

perqué crn un indivi-u 3" nolt e ™ i rebordonit, con van veure quan

sortí. '
- Vine - va d i : - l i en *esa.

Anb gran sorpresa d'en Danlsl, er. van ent :ndre nrib 1UBtre parau-

los. Meoonic V Mil1 or, oíxí podría donar nn cop de ma a en Jfesa s i el

motor B'espatllava. Mea que reD, l i devia a g r i a r que se ' i veié* fort,

a l t .

- A1xb sí - va acla;:ir - , ja sabnu que 6o unn cosa eventual. Quan en

i-dcnra tora l , no haureu de deixar. En pene, que en té per diea, perqué

ís no sí que de la pleura. . .
- Ja om va t é , ü'acl a tref. neaos he de for el aorvel.
- Podeu coiaenjar avui r.ateix 1

Eli no vacilla :

- Ara, al convé. J)lu que 3'ha do fer un

viatge a Sant Joan d'xapí..-

Si que/-"iavia de fe r . . . Molt t é , .meu-hi. Deapréa Ja arreglaren ela

popero. ••» nentla que ens avindren. - afe.-l - . Jo tnmbé ho 36e, de .-,.-

oidi t .
- ll'heu de dnixar telefonar a casa, perb. . .

Ta pioar al cosido* de la uarneta, perqué ello no en .enien, de

teleíon 1 vint ninuts desprío m.untava a la oab.na, al coatat d'en Fes.

- Ja veurhe com t'agradara - va d i r - l i el xicot - . JJe venadee es una

mica pe.at, pero val nés aixb/que paSBar-se tot el dia encauat. I d.

vegadea la E ^ t • * conviden a í inar , et donen propina... En un bon ofi-

c l . En aaps, tu, de conduir 1
- No, fina are he esta» en un «11er. bíc torner.

- "i'han fotut fore f

- írocticament, si.

L'altre el llanbregb :

- Alguna cose de política 1

- No, l 'enoarregat. . .

- Mes val així - el va inter.omrre en íesa - . i* política éa un mal

aaaumtte. X 'hi ha que no pa-len de res mea... un va, «™ m t turro 1 -

va l^cllnav-.e cap a íora. dinposat a indultar el taxista que amt una
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mica mes se l i poar.¡ sota ICJG rodes del camifi, pero el xofer ja havia

tombat 1 ec queda amb ela penjaoenta a l a boca, convertitaifen un ron-

dineig - , un die n 'enbcatiré un, e"s ponBen que eón elB amos del carrer»

- r£i tempe, tu , que hi t rebal l es , amble 1 senyo r Folguerola V — ] i pre-

gunta en Daniel.

- Prop de dos an.,s,ja. Abane duia un tricicle» Hepartía ¡er uns ?abo-

ratoris , sapa ? Aixb ecta míe bé, ja ho vcuras - repetí.

Tenia rao. com;>arat anb la subjecció riel taller» era un treball

gairebé" ll iure 1 deacannat, sobretot quan havien de fer un viatge una

inca llarg que se'la «.-.nduia to¿a la jornada. En aquesta casos s estal-

vieven el diñar de casa i algún cup fine i tot lea dir;tea que els dona-

va l'amo. Con havia di t el xicot, hi havia clientg que els feicn que-

dar a menjai anb e l le . Aixb, mea que rea, aolien íer-ho afras ele page-

BOS que havien guanyat veritables fortunes aiab l 'oatrüperlo. Ja es

voia en la raanera que tenien de comprar. Aiab qu^laeTol excusa, i cap

tan avinent con el caaori de l*her;:u, per excmpie, renonavtin el mobi-

liario Molts anys enrera, abana (?e la guerra, s'heurien limitat ;¡ com-

prar- un H i t i un armari i , alguna» ni aixb.

- Koi, ella 9Í que poien oír que és una llaatima '">ue s'acabi ! - co-

mentava en Daniel.

- ^ütan tucatc de l 'a la - deio en ffesa ~ . Jo aban« en penaava (¡ue ola

pagoa08 eren tan ostreta queftio deixpven escapar ni un ra l , ^ ero m'ha—

via ben equivocat. ETobvie no en tonicn ni cinc. I ar<. ja veus, u fa

ae ' ls reventen con oi no se ' l s hagues.^in d'acabar mai.

- .rota eaturBegur que si en gasten tanta Ss perqué encara eln en que-

den molta niéB.

- Potoor s i . N 'han f et molta • I nent re atañí a ciuta t n 'iien pagat lea

coníoqüencies • M'hauré de buoca'~ una pubilla rica ! — •"eia.

üe vega des comproven p. re, ol i , i fios uns pans ampies i rodona

com una roda que foien lea delicies de la raare i deis germana. N'hi ha-

via que ni elo ho deixaven pagar, durant l 'apat havien fraternitzat i

en 'esa elB sabia fer riure amb lea seves hist-briea. 'lenia más exit

Bmb el3 vells que amb eln jovea, aobretot quan es trectuva ae conats,

ja que la/seva manera d'ullar les pagesetea de bon veure no aempre egra-

dava e:a marite. (juar. hi havia alguna xicota soltera i íU.aeixida, aem-

pre lamentava :

- Lita tira a que no ens hagim pogut quietar a i.assar le n i t . . .

En el í'ons, eren ganes de parlar, .reía bars que üüvinx-ejaven, per-

qué f;ra moit afsccionat a fer beguda, sempre bromejava amb les cria-

dos si n'hi havia, pero mai no es propasaava tot i que ilgun eop pot-

ser ho hauria pogut fer. Un Daniel conanga a trobar-ho catrany una tar_
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da que, quan tornaven do Hartorell, van deixar pujar dueo noies al ca-

ndó a dsggrat do tcnir-ho prohibit, pero mes endavant, un dia que gal-

rebó no hi havia cap excusa per inhibir-se, va confeesar-li que havia

fet uno promesa s i 1E> seva raare, aleshores nolt malnlta d l s ronyons,

se salvava d'una interveneió. £11 va quedar-^: bocabadat, perqué, igno-

rava que el xi tot fos tan religios; de fet, era un assumpte que no ha-

vien dÍ30utit nai.

- Mo ée aixb. Jo no creo ni deixo de creure. no vaig fer per e>la,

que 6e nclt catbMca, - va ez.'liear una nica ingenuament - . Seropre em

deaanrvs- que resíc forca i r\up,n el metge em va dir que l'operació era

perillosa, em vaig espantar. Hom.r-s ae'm va acudir ce fer aquesta prome-

se o . . lío sé per quh ! Un any srnse toca1- dona... ü'a r iure, 'JÍ ?

- No, gers - el va contronir en Deniel - . Vol nir *ue l ' ee t io o nolt,

le teva rare .

- Es la perno na que estino n6n. Vr, salvar-ae i he con^lert. iíoméa jo

eé el tjuo rn'ha coatato 1 aue me n'he peneriit nés íi»nn̂ i|ff ¿c qu«tre

cope ! Podía haver prombs una nltra cosa.

- iJfvieR pr-r:etre aquerta perqup tenis mía ner i t .

- 8upo;;o que s í . Ara tu no ho concia ale a l t res . rtai no n'he dit res

a ningA, ni a en Aío> rd. Se'n fotrien0

- ÍIo t'araoiniR, no obri^é la boca.

Aquella eonfesnió refermn l iur nmlatato ^n üaníkl^ke sentía colpit

per ln confianza <)ue l i demostreva i en ^eea l i agrala que no ae l i

n'bagues burlnt coa haurien fet molt3 á l t r e s .

- ¿s prosta molt a fsr conya, una cosa d*aqueste3 - digué encuba el

noi.

ftquell di a rn.iven nolt re tarfíats precisarent f er culpa ¡te les do-

nfía que acabaven de provocar la confid^cncia, tres xicotea ja una rai-

ci g"nBs que elle B'havtfiíi atu~nt a auxiliar en veure-lea stu^ades en

un coatat d•: carretero anb el motor obert, i qu;.¡n arribaren al t a ' l e r

ja noraís hi havia l'amo que sonpre es quedavn n cnliest i r i'elna admi-

nistrativo quan el.^ enpieats eren fora. ¿n sentir ¿1 camió va precipi-

tar-se fora del de.patx.

- flra hi haura sarau - numola ;n P.:aa.

ül nenyor Polguerola, pero, ja dei-: :

- «o UG n'anp-u, en ? que hem de carr»\:at per dem:- a primera hora.

- Arí. V - ê  van BorpeencJrc desagrad&bl emnnt.

- ^eu d'anar a ürrverf- i ío unn connnda urgent.

- 5tan Uuny ?

UrdiníTÍani"nt, no eol: nn trac'Ps^or elrj líni-.o deu.ee cenarques

barc lonines i nomos una vef:r.rfn havícn arrabal; ten enl a con i.gualadao
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L'hone assentí .

- si norxru s Ira vutt , cep a loa -.•.otae ja hi podeu se r . . . SÍ, abans

i tot• Tindreu/tempa de tornar.

- I per que no earreguem dema al natí ?

- Cerque ue conec, Vindrlou un quc.rt d'hot-a abans i a les nou encara

aeríeu aquí. Mee val fer-ho ara, us dona:-6 un cop de na.

Jiro un pararaent de pia eorapiert i no van enl les t i r fins a les

nou tocadea perqué fila va oeldre fer tot de combinacions per enquibir-

lOo - a tren do:-, qu-rta ele üeu araorakua quan va prasentar-oe a casa, on

la ma"c l'eaperava angunlejada. nai no l i havia acnbat <•'•• fer el pea

allb de veure'l circular a'iunt i QVL;1I por ler. a arre seres i soviet es

queixava :

- Iii ha moltn accidente...

- També n'hi he- a Ico fabriques - replicava e_l»

- No 6s al mateix, as maten m<s xofera que tomara.

JÍIIB, perblgenrre Gavien tin^ut oort 1 duran* aquella cecipo ̂ afia

que ell féu de segon d'en ü"eoa mai no van sofrir una macaba tot i

que de vegadna el xicot es moatrava una aica imprudent si s'havion en-

t^otingut en algún bar. D'evaries, en canvi, no e]8 en faltaven,el ca-

nil ó ja havi a eatat cor^prat de aegonn ?& i algune'.. peces eeitiven nólt

gastades.

- Un <íiñ ens. quedaren en ;)lena carretera i eníjtiauran <.:e venir a res-

catar - rteia en ^esa»

Sempre ee'n sor^ie1-, c!e tota manera, líl xoi'er coneixia té e^ceu

vehicle i en Deniel, a poc a poc, efan\ famüia^itsant anljfel monor

que aviat no tingué secrete per e l l . Tanbí aprenia de eonduir. Quan

corríen per carrefere ti de segon ordre, sense circulaci6 ( i anb el camió

deooanegat, en ^eea l i confiava el volant i i'anava inor-ryint.

- ^ i no fa nosa, teñir el carnet de xofer - ü cieia - . Quan «na eem-

bli quena en saps prou, eatudiüs una nica cíe tebrica i t'examines.

Ho va fer per nitja d'una agencio que l i tramita tote ele papera

una mesada abana d'ingT-ee-ar al ser^ei n i l i t a r , quan ¿a nabia î ue ea

auedoria a -Barcelona, jsn aanabenxa r-oe'n, en Pesa, que no a'havia de

pre:en-,ar fino al cap d'un any, perqué era una mica n^s Jove, va dir :

- Ho m'agrnaa desit.iar mal a ningú i n'alc^ro que en Kicard vagi bé,

pero ís una l ias tina que torni .

aifliaiBmaataOfliBB AlRshoreo, el nci ttrou recobrat per deixa?- el H i t ,

^a havia pa^bat ¡¡vi t a l le r a avisar que aíncorpoiaria a^la feina dina

el'una quincena, ca presenté preciBament «nnra aqucll dwia que el.'e erea

a Cervera i , en ,ornnr, i'ou la primera CÜEÍB que ele digué 1 amo i

- Aviat tindr&o el teu/conpany aquí . . . üí-.ireb'' coincidí ^t ai'.b la teva
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entr.'.ca & la cáceme»

- SÍ» m'anira per treB setr.oreij.

M6s tarfi, en *oga va piovar de co^vencer-lo que parles anb el se-

nyor Polguerola pe? ai podia quecirr-ae a íer alguna altro j'eina mentre

ceperava que es Jubilís en l'adeu, el xofer qu« duia la oaiionca de

rcpcrtimeirts per la ciutat , un ve.'.l do oeixanta-quatre anys.

- Si no fas anb manya... «*a napa que no espinal home.

.•.n rcali^Pt, hnvia tinc* 3o-"*;,arab aquell ano; en ^'olguerola, una

inicí- cridaíre i atabalafior q^an ns posava nervión^ en el funs tenia

b.n carácter i tole*ova mülJ,eo cosen, enírR e?-.ies loa abeencien no prot

jus tiílca' 'e 3 qu" n s 'entre ten?.en narria peí oaní. ^s ciar que algún cop

exo?.ariava :

- í,ue mu *n xeu perdre, de duroo ! - i afeóla algún no1, gruixut, pero

dosprée ae n'oblidava, cora si/'io hi donéa inporpancia.

- Cora que ¿;uanya n?8 quo no T O I . . . - del'i en f'eaa,

i-erb tot aixb no aTnnjavr. rns, perí-,uet con en Daniel va dir al

seu ariic, encf¡"a que a queden a fer la mili a ciu'.at, cié moaent el ra-

tinrifian una temporada n la caserna.

- Hi ha els trea meaos d'inatru.;ci6 - explica, repatint el que havia

sentit dir a Is cnixa - . ijouprón 3Íf eln dice que na et t:.ca guardia o

algún altre ¡3ervei, ^eno Ico tar̂ d^n lMures.

- ai que Í3 enprenyatior...

- Quo hi faren. ve la nil.i no 4e 'n pots socapar.

¿'eaporava una Rorpreaao Deu dien d í^prós, un ciijous, quan en fal-

taven quatre per^ug en Jtier.rd rpprengués el s«u lloc al oostat d'en Fe-

ga, el nenyor Polguerola el féu crirtar al dsspntx un nigtíía, quan tor-

naven de doixar une mobles a Moneada.

- He peiif;ot una cosa - va diivli l'home - . 'i'robo qu<j fa UIÍÍ las t ima

que per tres oetraanes t'hy¿xis de quedar setise feina, pei^ue de momen •,

no '. robaran rea enlioc • . .

- Ho no cree.

- Et podries quedar,dance, si vols.

- ierb i en Eica-d ?

- Tío, en Hioara se'n va amb en >"e3a( naturaiment0 Tu pô B íer parella

anb en Áadeu i deixarí el aeu ajudani al xal.'er.

- No hi tindrsi reo a dir ?

- cll ? - va riurt el/senj-or Polguerola - . Micarw eutarw contcnt, s i

el pono al t a l l e r . Sera con ur.es vacances. Btmipre es ueiz;. d̂  treba-

l lor a¡nb un home tan ;emugaire com en -^adeu. i al oapdaval-L, ell és

ebeninta. Tu al ta l ler no eia aorviries tí« g'-arifcoya.

- bi ningú no e'ha de molestar,per ni,d'acord.
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h'ra una petita oatisfacoiÓ d'amor propi, prou benvinguda dcepréa

de tot el que l i havia eodevingut a can sor l i . ••:& ciar que entre una

empresa 1 l ' a l t ra no hi havio res de eomú.

- VCUK ? - comenta en reao quan l i ' n parla - . Ja et deia jo que en

jrolgucrola era un bon home. re ciar que nosaltres hem treball'at bé* -

afegf sense falsa modestia - . Ara només cal que t'entenguis anb el

vel l . Le vegadea té mala jeia.

Eli el eoneixia molt poc i no l i trobava res de desagradable, pot-

ser llevat del seu tararme una nica aduot. Després va veure que, en e-

fccte, era remugsire, pero no per mala voluntat. Amb qui mísis 'enrabiaba

era amb e l l mateix» fels carrern, no parava :

- I ara ja veurem per on pasao... m'ho podia pensar que mes valia

tombar per la i'raveasera... no sí pas on anirem a pa-ar. . . ja en aóc

de TUC, ja !

També la tenia jurada a-s transe lints :

- Aixb, home, travessa ! . . . Veu la llum i com ai rea . . . ¿s que ela a-

grada, de pendre mal ! . . .

TOt i els aeus seixenta-quatre anys era un home1 encara fort i ma-

nejavo els moblea amb una destresa que a en JJaniel l i semblara que ell

no adquirirla mal. Ara, ni on anaven s'havia de pujar maaaa esce.iea,

protcetava i gairebé exigia que lait'amíxla els ajudés» en el fons, el

xlcot el trobavn pintorese i , ai algún cop l i adrec.efra un re^any, l ' ac -

ceptava senae immutar-se. Unicament l i deia i

- ít'agrada, veure-ua sempre tan de bun humor !

I quan aentio temptacions d 'inpacientar-s 'hi , penonvn en ¿a ijídia,

la seva f i l i a , i en alio que l i havia dit •

- -^sta amargat drr. qui; l i van matar el f i l l al camp de concentracifi.

Jo tot juot era una nena, perqué ens portaven divuit anya...

jj'havia coneguda el tercer dia que va s o r t i r a repartir amb el

vel l . Momés es tractava d'un dermitori i ja va veure de seguida que a

l'home el coneixien, pero no en va fer cas, r.n baixar a buscar una de

lee dues tauletea rfe n i t , a l ooatnt del camió hi havia una noia aturada,

- £'s el del pa^e, oi ? - l i va preguntar.

- Com ¥ - féu en Uair.ol, senae entendre-la.

- Vull dir que el porta e l l . . . Ja no ve amb en ¿.fcpez ?

- ü'ts Xa f i l ia d'en '̂ -'adeu, potser ?

- SÍ. no ho havia di t que repartiría a-uí, avui.

£.11 se la mirava, encisat.

- Viu a prop V

- Al costat - va riure ella, i asnenyala ¡:ap a la porta d'una casa de

tres pinos, envel]ida i fooca - . Quin home, no diu mal res !
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- Dea d'aquesta setnana que sÓc el seu a;¡udant - feu el noi -. En dic

-"aniel.

- 1 jo Lídia.

- I jo *adeu - digué la veu de l'home a llur darrera - . yue enlleetim

ara o ho doixem per deraa - pregunta malhumorat.

- L'he entretingut jo - va diaculpar-lo ia noia - . He vist la canione-

ta i l'nc coneguda.

nll va aliunyar-ae amb la tauleta de nit i , al según pie, va en-

trar-la a l'habitació de la noia que es cacava. Va tornar a sortir im-

mediaSament per tal d'anar a cercar l ' a l t ra i per l'eacala ea troba

amb el vell que pujava amb els travesoers deyllit .

- no ho havíeu dit, que teníeu una filia - comenta en pasaar.

- jjoncs ja ho sapa, ara*

JJ-i noia continuava a baix, pero s'havia allunyat del vehicle i are

na era a 1'entrada de la casa. Li va sonriure i digué :

- Es bonic, Lídia.

- TTo ho sé - feu e : la - . Jo ja ni estic acostjaraada.

El noi va est irar el brac i feu seguir la tauleta.

- Ja m'ho penoo. I t'asneguro que a mi tampoc no em faria res, d*a-

costunar-m'hi.

filia va riure, sense contestar, i en Daniel s*ent-etingué ftnmabm

tiaaÉí tombant el moble per car^egnr-lo mér cbinoctanent,,

- fio trebaj jes ?

- ül . faig un torn fine a lea dues0

Ya mig girar-se.

- Fotoer ene¿oclríen veure, una tarda, -juan piego,

- Per que ?

Eli eixaniila el somrís.

- Si tot t 'ho dic ara, no ens quedara rea . . . rodríen parlar del teu

pare. Ho senipre íe fácil de manejar i em pot3 donar bona oonaells.

&s va carregar la tauleta i avenga fins a la porta; aleahores va

tombar-Be.

- Eh ? Si a dofj quarts de vuit has de so. t i r a coraprfr alguna cosa,

t'ajudaré* a portar-ho -afegí.

*a sentir que ella tornava a riure, pero no espera la 'emposta-

Ü;1 vell baixava les escales, rondinant. Pero no hi ieia res. hll esta-

va contení, molt contento .roques vegadas havia viat una noia tan boni-

ca i , a más, l i semblavr. que acabava d 'enaraorar-se *n.

i
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L'experienuia erbtioa

Ja feio molts anya que lea doñea formaven ;>art de ia seva preo-

cupado1, potser des d'aleshores que, infant, s'entretingué en ia con-

templado" furtiva del C03 encara jove, perb ben granat, de la Hoser

del pi 3 de sota, un interés nodrit per les converses aiab el» companys,

per lí.si candides exhibicions de la gallinaire i per les bromes que sen-

tia al ta l ler de la aastreria, tant en presencia conten ausencia de

les dones que «osien per al sanyor Arn£. De primer, perb, s'havla non-

ti"., tímid davant el misteri que representava la naturaleea femenina i

en part per aixb desnprofita la possible iniciado1 d'unes soitidea amb

la germana d'en Joroi i aque.'lo amiga que cosia amb el la . La malaitia

de la mare fou molt oportuna^ pero no era una excuna sufieient per in-

hibir-ee com va fer quan en °asteíl insist í que ni treball no el?, prl-

vava d'anar a esperar-Íes* Hi havia la seva desconfíense amb eil ma-

teix^ el temor de no snber que dir, que fer, aquella mena d'avergonyl-

ment imprecía que experimentrava cada cop que unes noies reien prop

seu, potaer d ' e l l . . . i/haver viocut en un ambient predominantment feme-

ní, entre la mare, la dona d'en Miguel i les tres nenes que aleahoree

encara eren unes criatures, no aols no l'ajudava geno sino que conírl-

bula a «rear-li dificultáis, jaflatfwhffi I/afeote que aem.re l i havien tin-

gut, la famiiiarita* anb que ea rnanifestaven, la natuíali tat de llur

tráete, formaven part d'un capteniment eapontani que no podis esperar

trobar fora de casa, on l i caldria guanjrnr-ae la bona voiuntat, l ' a -

quieac^nci'i d'unes entranyes, donar prova d'una iniciativa que noméa

el temps, elü fracasaos, el; gestos maidestrea i les paraules inhabila^

l i semblava, podien convertir en una segona naturaiesa, com s'esdeve-

nia en molts hornea, entreyéila en Jria, el seu company de treball, que

gairebé no hi hnvia diiiuns que no es presentes amb unf^onta.1 la mea

o menys crua de les sever. aventuren dominicals. jin ''abadell, quf.n no

estBvn distret per altres preocupacions, el feia xerrar i el xioot a-

nava acumulant detall sobre detall, Benae oblidar-se, de vegades, ni

de dir de quin color era el cobrellit de la cambra on eli i la aeva

oom;ianyo ocasional havien annt a parar , aixb si no ho havien fet al

eamp, en dcspoblat, o en algún deis parco eovintejatr, per les pare-

l l e s .
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- Diguen que t 'h l deu paa3ar el jornal aencer,a tu, acib les dones...9

l i feia en Sabadell0

- yue t'ho penses ! Es ciar que si aneo en aigun lioc cal pa^ar l 'ha-

bitació, i sempre hi ha deapeses de bar, o 1'entrad;' al ba l l . . . Aixb

s í , rerb reB mes.

- No coate gaire de dir-ho.. .

- Ni de fer-ho ! Pero com carall us penseu que son, les doñee ? Km

foteu gracia !

- Jn s£ que de vegada o cauen ganguea, perb entre poc i na as a - insis-

tía en üabadell - • Tu, el que tena 6B raolta boca. do nontéa sí que quon

vull ta l l he do pagar,

- Perqué no saps on buccar-lo. Si te n vaa a rondar peí c r?er de ro-

badora Ja sé que no hi trobaraa res, gratiB. *erb hi ha els cines,

els passeigs, els ba l l s . . . Sobretot ela baila. Moltea, a i , â ho sé,

nomée hi van a bailar. La majoria i tot, ai vola, i-ero sempre n'hi ha

unes qu£fitea, un cinc, un deu per cent, que busquen el macéis que bus-

quen nosaltrea. Tot és qüestió d 'encertar-les. . . Mira, Jo ho veig de

seguida, aixfc. Hi faifc un tomb i , s i veig que m'he equivocat, ja no

inaioteixo per molt que m'agradi. XJI provo una a l t r a . . . Ara que, en

general, ja se ' ls notajk primera vista, nones amb la manera de mi'ar

ele hornee... i una altra cosa, '.¿uan van en coues no sol haver-hi rea

a fer8 Hi van per protegir-se una mica o, ai en tenon ganes, no a'atre-

veixen peí que puguin dir les altres» En aixb t ' h i has de fixar ai no

vols perdre/el temps... üi van dues, je 5E¡ diferent, aempr<i trobea aigú

o altre per l'araiga.

- Nillor ai van soles, pero, oi ? - deia el seu company, en Tur6.

- No sempre - continuava diacursejant en ü"ia-. H*hi ha que s i , que Ja

van aolea perqué han aorti t amb la idea d'una rebolcada, pero raoltea

a6n noies que fa poc que han arribnt a ^arcelona, eriadee que acaben

de venir del poblé i noies així que encara no a'han fet amigues, fio

dic que sompre siguin dif íc i le , perb et poden fer perdre la tarda. A

mi doneu-me un ¡ajell d'amiguetefí, d'aqüestes que ja han curregut una

mica.•.

jfill, despréB, peí carrer, es mirava les nolea amb atencifi, provaní

de dir-tifcgir los faclls de les dif íc i ls , pero era un Joc gratuit , to-

tes les vela aemblants, aenr,e mes ilmifiminH&iflimABa diferencies que lee del

fíale atrectiu o repuisiu, o desplasat, i per al tra banda noméa tenia

tretse anys, era encara massa criatura perqué l^s donet: u ' interesses-

ain per e l l tot i que per la aeva edat era un noi crescut. I s i per at-

zar alguna que havia sentit la eeva mirava el fltava i sompeia, e l l

s'apres ava a desviar els ulls raentre lea galtea l i envermellien.
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ABmirava uno m:ca el aeu germa que t poteer dcgut a la nena de fei-

na que feia,es moatrava scmpre for?a deainbolt, cora va veure un diui-:en-

ge que per excepcifi anaren tots dos plegrta i aols al cine. A la mana

cua va comencar a fcr brometr; amb duea noies ai fa no fa de la seva e-

dat que els van denanar tanda i fins s'ho va fer venir bé per tirar-lo*

unes quantes flora que ellea acolíiren r ia l le res . ü l l es pensava que a

dintre voldria seure al seu coatat, pero en lloc d'esperní- les a la poi

ta va entrar directanent a la sala i» seguit d ' e l l , se n'ena a seure en

un rengle de butaques on ja ni havia altreo persones• Les noies "també

semblaven desencisades d'aquella conquista que oís fallava, car no

feicn mes que mirar dona banda a l ' a l t ra i quan els deacobriren es van

posar a xiuxiuejar imfamwá entre e l les .

- .fer que no hi has volgut anar ? - va preguntar-ii - . rer mi ?

- No - ex, lica en Froncesc - o -ben noáes aempre ooaten dinerH» jsls has

de comprar carE:raels o teñen aet i els han de pagar el beure - , r.a va

ficar les mans a lo butxaca» con per &r,segurar-a- n— • Noraés m'han que-

dat dues peesetes.

- Si no, hi haurieo anat ?

- SÍ» bemblen simpatiques.

- Mea valia que no ele hagueanis dit res, dones.

- Hi se m'ha aoudit, a le ah ores» Sa enpipadorfíiixb d'annr seinpre amb

la butiaca buida» i*o pots i'er res.

so a'atreví a preguntar-li que entenia per no fer res» un rranceae

aempre el tractavri gairebé con ei fos de la aeva mateixa edat,pero Ja

cómprenla que no l i ho havia d'eiplicar pas to t . ns ciar que ja hi de-

via haver dormit, anb alguna dona, JII taller tota deien que havien co-

mengat entre els quinze i setzc anys i e l l s'ho creia. sn uasteil , en

canvi, era mes esceptic,

- lothom xerra molt, quan eo traota d e noie3o A l'acadímia «n vaig,

n'hi ha que en tenon fins i to-s divuit, d'anys, i no han íet nai res.

Algún3 BÍf i>erb poca.

- jrotser no ho volen dir.

- SÍ f mira que calla ríen quan els altres elt; fan dente ta ! Jo no ca-

l lar la pae. I tu em pensó que tnmpoct oi ?

• No ho aé. óegons...

- Deixa't d'hlstbriea t Ho dirieo.

HO encertavn, prou que es va veue l'any se¿;üent, quan a la fi va

teñir lajaeva primera aventura i , abans d'adonor-se del que í'eia, es

troba que la hi estova explicant amb pfels i i;enyals tot i que al cap-

davall era una coaa de criatures.

Tot va cota ngar po?,ues Betmanes de^prée d' instnl . lar-se els noua
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lloesters al pie de la Mu!¡d ta ue s'havia nort. G'¡m ell va veure per

la gr..feria que donava sobre el pati de la ioner, davant mar,eix de la

dele velns, eren dues noies 1 els pares, una familia que f̂tn deien que

novia vin^ut refugiada durent la guerra, gent de la banda d'Oeca que

are, desprée d'haver viacut en una barraca, estronava el primer pie a

•Barcelona. Kl pare era paleta i la nare i la germana g»an, d'uns vint

anys , t'reba J laven en una cnsa de cartonatges del cari er deÍRosend Arus t

a üants. Ln petita, l'Albina, anava en una academia a la tarda i , al

matí, feia la felna cíe castu Quan ho van saber, toes lfs doñee del

veTnaJ, comencant perjla raare» van extasiar-se :

- Aixb ai que é*s aort, una f i l ia així que ala quinse anye Ja aap por-

tar una cana tota so la . . . Ara cada dia ronseren mes,lee noies. Nottée

pen8en a fugir cíe fam i de feina. . .

un Daniel comencé e fixar-o'hi en veure-la algún matí amb la bos-

sa de la compra o, a cdgriia, a l 'eixida, coaint o rentant alguna peca»

No era gaire bonica, tenia, ela l lavis naasa groasoa i la cara una mioa

anpla9 pero el eos era ben format, esveltp i sempre anave molt endre-

gada, finn i tot per casa* La primera vegada que ella e l descobrí mi-

rant-la, l i va fer una ganyota que el deixa una nica confús, pero tree

dieB dopprés, quan tornaren a coincidir a la ¿pieria, digué :

- ho la . . . - i aleshores en iJantel conteste :

- Ho]a... - aense trnbar reo mes.

Llura relaciona progreasaren forca lentament, ella l i eorareií'. quor

ell eortia a fer una mica dejtemps fins a l'hora de tornar al treball

mentre el seu gema en quedeva a taula llegint el diari . terb la aoieta

semblava interf:ssada i un migdia torna a prendre la iniciativa :

- Tu etr. en Daniel o en franeenc ?

- En Dentelo I tu, con te diun ?

- Albinao Lo meva germana £e la Inmaculada.

- Ho la conec.

- -̂ s que treta J l a . 1 tu, que fas ?

- ü6c rcecanic.

- Tpmbé teño una gernann, oi ? De vegados he vist una nena a la gale-

r i a . . .

- SÍ, la *eu¡i. Vo a cololegl,

- Jo estudio en nna academia.

Durant els doc o tres dies aegUentc no ln vo veure perqué havia

encetat un l l ibre nolt interesr.ant que en ¿ranease havia dut i que va

dir que era prohibit con totes les coses d'en Bnmnirmiiffihftiwi Blasco Iba-

ñezo L'hi havia deixat un company i e l l se l'em^asoava a marxes forca-

des perqué poguéc tornar-1'hi aviat.
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Uuan coincidiren de nou a la caloría, 1'Albina 11 pregunta :

- Que estaves malalt, poteer ?

- no.j'er que ?

- Uom que no sorties.,.

Jill va sentir-se afalagat per aquell interés i s'ar^isca a brome-

a r :

- yue n'enyoraves V

- ¿m feia estrany - va limitar-se a dir ella, i al cap d'un monent,

aenee que la coea vinguéa a tomb, afegí : - Ho aurts amb cap noia,tu ?

- Mo0 I tu arab algún noi ?

Ella denegó :

- cucara no conec gaírebé ningú, per aquí.

- to verltat que sou noua...

- Per qub no em> veiom un día ? - féu aleshorea ella anb tota natura-

l i t a t .

- Quan ? - va preguntar en Daniel amb la veu una nica eacanyada. Tot

d'una el cor l i martellejava lea costeóles tot i que no estiva segur

d'hever-la interpretat bé. Alhora, se sentía con en»ongit, potaer per-

qué la iniciativa havia sortit d'ella i 11 venia de nou que una noia

ios tan atrevida. Ni en Pia no n'havia parlat nai t que hi haguéa xioo-

tes tan decidideBe

- Quan vulguis.

- Pero ¿o treballo - objecta e l l , encara anguni:¿&t, Li semblava que

s'navio ficat en un coinp:onls.

- Diassbte a la tarda.

- Tanpoe no fnig fetita - explica entre Batisfet de teñir aquella ex-

cusa i contrariat de deixar-se perdre l'ocaaiíe Volia i dolia.

- Doñea en plegar de la feina.

- No aé . . . - barboteja lamentablenent.

JSO va pasear la atst penaant-hi, sense dir-ne res a nlngu, ni a en

üaatell» Aro l i aabia una nica de greu d'haver-ae perdut aquella sorti-

da amb ln filia deis hortolans i la eeva conpanya que l i hauria donat

un petit gruix d'experibncia. Jíncara,»! l'Albina haguás estíit una noia

tímida... Ja devia havt:r Bortit amb d'aJtres i no l i pana aria per alt

que ell no eatave aveoat a trnctar amb dones, I no ara el raateix can-

viar-hi quatre paraulea d'eixida a eixida que pasaar-se un parell d'ho-

reo piegats. ^otser faria el r id ícul . . . Lí'altra banda, l i reoava de

perdre'a aquella oportunitat que l i scr*ien en safata( sense que haguél

hagut de fer cap esforc. r.lla estava bé i una vegada o altra s'hauria

de decidir a comencér, a acóstumar-se a lea frequentacions femenines••.

riatava tan amoinat i alfeora tan excitat, que no tenia el cap per la
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havia deraanat alguna cosa i l ' a l t ra per en »abadell que el tracta de

badoc quon gairebc" l i deixa cauro uno peca sobre els peua.

- yue ferteger, o que ? - rondinb.

Va atabalar-se encara ra6s, naturalmente perb ja a' havia gi-at

i ningú no va adona r-se que enverneilia.

i/endema, no s'atrevf a eortir a i'eixida« £n canvi, va fer la

criatu:aría d'espiar si el'1 a hi ere dea de darreru <il-r, vidres» Hi era,

éo ciar. r,n¿quelía hora hi era sempre. no devia fer a poaT,a. fil pit-

jor fou que la noia el descubrí, perqué un cop que mira va veure que

sonreia i aixecavti una mica la na, cota si el saludes. Va deixar rapi-

dament el seu observatori.

Després d'aquesta fota que el] na eiz troba impropia d'un noi de

catorze anys que peí oarrer, quan anava anb en tfa-'tell, no estalviava

alguna burrada a les noies quo trobaven, va decidir que s'havia posat

mas salen ridícul per arriscar-se a tornar a pa rlar anb ella i» per

tant» que l i oalia evitar l 'eixida.

Va pasnar-se cinc dies sense sort i r-hi , pero aleshoree, un natí ,

eg va trobar 1'Albina peí oarrer, qut:n s'adrecava al t rebal l . La noia

a'atura,

- fío se ' t veu maif ara - l i digué.

- Tenia una mica de feina - improvisa - . Una calcule que van encarre-

gar-me al ta l ler - afegí en veure la seva mirada incrédula-

- Si que aón l lares .

- Ara ja els he acabat.

copres va adonar-se que aab aquella frase havia «renat les naus

i que no l i quedava mé» romei que tornar a sortir alguna vegada si vo-

lia evitar que ella es penafio que tenia por« A mea, la noia no s'ha-

via burlat d 'e l l , no féu cap al.luñió a aquell petit epiaodi que pot-

ser ja no recordava» 3'arrásca donas a frequentar de nou l 'eixida,

perb 1'Albina no t.oma a parlar-li de veure*s fina divendres amgllBiiiti

a migí*ia, i encara ho va fer indirectataent• l'enia un llibreya lea mana

i el l l i pregunta :

- wue llegeixes ?

- "La buena térra"» una novel.la molt bonica. No l'has I1egida Y

- No.

- Ja l 'ee t lc acabant. Si vals, te ln puc deijcar, No t'agraden, les

novel.les ?

- Si. AlguneB.

- Aquesta t'agradaran .fer que no vens a buscar-la dema a mlgdia ?

Ja l'hauré acabada.
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- N o aé.o.

- No en -.rns cap, tu, per deixar-me ?

- bón catalanes.

- No el ll^geixo, jo, el cátala.

- Jín castella en tinc una de mol t llarga, "L03 tren mosqueteros",,

- M'agradaTia de llogir-la - digué" ella - . yer que no ne la portea ?

'arern canvic, no et sembla Y

- "o sé"... - repetí e l l t perb la noia insis t í :

-Decía a migdia. T'eapernre".

Va ésser enpipador quo precisament aque 11 dia, en tornar a entrar

al pis, en írancccc observes :

- Veig que t'hae l'et molt anic cío la velna...

- De 1'Albina, vola dir ? - féu ell tan deseixidament com pogué.

- Albina, es diu ? No ho aabia.

- SÍ. .Estudia en una academia - afegí.

Pero no va tíir-li que havla de iteixar-li un ll ibre ni que ea veu-

rien i'endema en noveno dinat. Perqué no l i quedava mea remei que a-

nar-hi, la noia l'esporaria i e.'.l també en tenia ganes. A caae seva

aeria diferent, nomée entrarla i surtirla i podrien parlar de les no-

vel.lea. No era com ai s'hagueasin de pasaar una o dues bores peí car-

rer. I sji una tarda acahoven per sor t i r , ja tindrien una mica 963 de

íranqucsa. Ho l i semblarla un caatoll, com ara.

Vo preparar la visita a conscie,ncia<> i'er cor.eng&r, va rentar-se

la cara i tot, cosa que no afíla fer a migdia, i després es pentina

amb una mica d'aigua ce colonia de la seva mare i es clra les botes

d'amagat del seu gerraa, al qual va dír quoo lea dues lísperaven al

ta l ler per enilestir una feina urgent que havien de i l iurar aquelJa

mateixc tarda. Tot ju3t eron t: es quttrta i cinc quan sorti an'byfel cor

una mica alterat 1 prcment nerviosamont r.l l l ibre que la nlt abane re-

t i ra de la biblioteca del seu pare, un aqueil moment tornava a estar

una mica enquimerat, car havia fet la bestiesa de conflur-se a en Uac-

te l l i el noi malpensa de seguida.

- I diue que a migdia esta sola ? - va preguntar-li.

- Símele de oosr eeva no tornen fina al vespre.

- ^a veurae com vol alguna cosa m6s que un l l ibre . Sempre t 'he dit

que eres un llepat ¡ No eé que m'hi jugo que voldra que la petonegla !

Aquella perspectiTa no tenia re¿. de desagradable, pero e'il encara

no n'havla besat mai cap, de nolai tota la seva experiencia es redula

alB petono que haviEi vist que eldarti.stes er. felen al cine, i aixb era

molt poc. L'amoinava de no saber si quan eln 1 avls s'u'.eixen l'home

inclina el cap a la dreta o a l'enquerra. Ara no se'n recordava.
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Hi va annr pensent tota l'estona mentre pujava les escnles que

mennven al pis. Abana d'arribar-hi, fins es *a aturar une minuta, i r -

resoluti anb ganee de tornar—se'n i de treure'a aquella preocupe ció de

daniunt, pero després se l i acudí que potaer el-'.a havia mirat peí bal-

eó i 1'havia vis t . En aquent cas, encaro faria mee el ridícul si es

deainflavR» Al cap d'uns moments, pefo, quan ja trucava amb ela nusets

a la porta, perqué el timbre ni> funcionava degut a lee rtrstricciions

electriques ,encers tenia ganes d'arrencar a correr, I potaer ho hau-

ria íet ei la porta no s'hogué's obert tan de pressa.

Ln noia, que ja el devia esperar. Hambrees breument escalen a-

munt, on vivien une altres velns , i en no veure ningü l i digué /

- Entra o

til allarga totxaaent el llibre.

- l"he pert at aixo".

- Jo has dinot ? - pregunt^ ella.

- Si. Ara mateix.

- Jo m'acabave ler postres. Ara et donaré "La buena t ierra" .

Vn seguir-la cap dina, on va veu-e una taulu sense parar pero amb

un tovalló oobre el qual reposaren un plat on encero* rostava un cul

de suc i una paperina de pansea.

- En vola ? - l ' invita el la .

- No, no, . .

- No í'agraden ?

- sí.
- Menja'n, doñea* En nenjarem tota doe.

Ya deixaijfel llibre en un extrem ĉe taula i aboca unen quantes pan-

sec aob'e el tovall6o E I I sé"n fiea un parell a la boca, gairebé per

compromí s, pero eren bones i ins is t í que.n 1 'Albina pregunta va :

- Toaba tinc cafe. Malta, vull dir . Oi que en beuraa ?

- No em pue quedar geire eatona... A les tres he de ser al ta l le r .

- 'Encara no son ben b6 les dues« Vine... Veuras quinn uuina raen boni-

ca que tenim.

Sra nenuda,perb nolt neta i blanca, anb un drap de quadrets blaua

que penjava dolí' fogons cap a térra. La tauleta era coberta anb un hu-

le del mateix color i per la finestra entrava un raig de sol que acaba-

va d'aleg'-ar-ho toto Y.\ pot del cafe era en un rac6 de lleixa i la noií

el toca.

- Rauré d'e:colfar-lo - digué -1 No ni havies entat nai, en aquest

pis ?

- Em penno que no.

- Ea petit pero enta béo A mi rn'agroda. T'ensenyaré la nevo habitacifi-
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deciríí - . De pascada et donaré lo novel.la.

- De que BB tra cta ? — pregunta e l l .

- De Xina. £n una mica t r i s t a .

La tenis sobre la tnuleta, al costat d'un H i t ampie, do matrimo-

ni , que l i féu explicar :

- Dormo amb la neva germarui, saps ? Nones n'hi ha duea, d'hHhitaciuns.

Del respatl-er d'una cadira penjava un vsst i t i fen paBsar, el to-

ca.

- We l'acabo do fer.

- **B bonic - va dir e l l , oontemplant la tela groga arab uns motiuo

blanca que l i donaven un aspeóte molt eotiuenc.

- Encara t& mía goig poaat. Ja veuras. . .

Abans que tingues temps de protestar, 1'Albina ja s'novia deocor-

dat le bata que duia i la cleixava sobre el H i t . Després, en viso, va

inclinar-ae cap a sota i en va treure una capaa.

- S'ha de veure amb sabates de ta ló , per anar bé . . . Tu no n'hi has

viat mai, oi , amb tal6 ?

- ao - digué" e l l , una mica excitat . Se sentía la cara veraella, pero

el cleseixinenx de la noia oemblava hover-se-li encomanat i anb la veu

una mica trencada propoaa -i x'hauries de posar mitgea, també.

- l'enr rafi. yuan vaig mudada semblo una a l t ra .

Leo va treure de la tauleta ce nit i derp-ís va aaíseure's sobre

el ciábalas. Torna a aixecnr-sfl per tal de cercar alguna/íltro co.-a i

mormola :

- No c6 que dec haver Jet de le:; Higacamcs... Ah, aquí !

*B va treure leo sabatillen que portava,pero ajec&ore.s sembla

recorder-se tot d'una que havien deixat el pot sobre ela fogons i di-

gué amb un sobresalí :

- hl cafe !

Hi van correr tots ^os, r ie^t , pero no havia vessat, tot jun t

es vela una mica de broneraque pujava peí?, costats, a punt de bul l i r .

i/Albina en cola dues tanses i després deacobrí que no quedava gens

de sucre.

—Mi poBarem una nica de mel. Sempre en tenim, ens 1'envíen del po-

blé , un oncle que té abe11 es.

- «ío sera bo ?

- ¿16 provarem. «o n'he begut mai, aiJtl ! «••tgaáa

Van tornar a riure i en tastaren un glopet.

- Té" un gUBt efstrany...

- wui sap/si ens purgara - i'éu e l l .

- No t e ' l beguis, dones. Només i'altaria que per cul¡* neva... - Li va
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prendre la tasoa delr; dits i es quede mirant-li les mane - o Ja és veu

que ote neoanic.

Jill volia amagar-lea, pero la ní>ia lee hi aubjocth.

- Uot no. . . yuina forca que tens - digné, i en JJanicl, automaticf.nent!

infla una raica ejo mácculs, enorsullit-, ¿"ero jo també en tinc, per

ser una nnia, no et penáis...

- ¿io voldria veure - broneja ell,enardit.

L'Albina l i tenallí el brac i f o-"cejaren una noraents, ell condee-

cend°nt i acorralant-la cap a la ¡<aret, pero tot d'»ina la noia obrl

elr. d i ts , s'ajupí anb agilitat per tal <ie defugir-lo i aortí corrent

de In cuina.

en Daniel va perseguir-la fina a 1'habitado, on ella intenta de

tancar-ae aense convencinent, car quan el noi la íeu miubn cedir es

reíugia tiobre el H i t , rient de nou, i aleshorer, va abracar-lo. Kll

inclina el cap aobre el aeu í va basar-la abnns de fer Oliscar les

mans peí eeu coa.

- Espera - va xiuxiuejar el la .

Va arremangar-se el vino i en Uaniel es va Liuecier mirant-la fins

que elja el torna a atreure contra aeu i 11 mossegk el 3 l lavis, pero

desprós, qunn el n.-i intent^de treure-li lea bragues, no l i ho va per-

metre.

- Aixb no - va cíir anb ferr;eaa,

Ü.Í van quedar anae¿;uts, anb lea carnes -enjant fora del l ! i t , be-

sant-se de nou, inaati 3fets 1 t^airebé inl'antils.

- Tono po:- ?

Klla es limita a aar.entir amb el cap.

- í>i enn haguéssim de ca3nr seria diferont.

Va aixecar-se i el l os corda abons de pantinar-se c'avnnt- el mi-

r i l l que hi havia a l'a?tre/dornitori, el deis paree, fins depr^e, quan

ja era al carrer, no se 11 va a«udir que no 1'havia vi acá amb e 1 ves-

t i t nou i talón3 al ta .

L'hi veuria née endavant, un diuraenge, dea tiel bale' de casa se-

va, ja que ell no hl podia pas aortir ais dies de festa, la pobresa

de lo aeva butxaca l'en privava, i-ero potaer tara;)oc no hi hauria sor-

t i t sense així), car en ^astell, qu:¡.n va contar-li 1 escena aquella del

raigdia, reflexiona :

- Acuesta vol pescar-te.

r,ll va quedar-se estranyat, perqué no havia^abut veure cap nalí-

cia en aquelles paraulea, quen er, nega a que la posneíe.

- i'er que ho havia de dir, dones, aíxb ? - innisti l'amic - . tiue tin-

guér por és una cosa, pero que et sortís anb que seria diíerent ai
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us havieu ce casar n'és una altra.

Es considerava tent o m6r, intel.ligent que el seu aníc encara que

l'Eusebi el guanyés en matematiques, perb, ara ell es trobava desaven-

ta t ja t , l í era dif íci l de oonsidernr la cosa íredanent» totes lee pa-

raulof; quedaven pal,lides &1 coatnt de l'expe r ienda, per incompleta

que fos, d'aquells tres quarts d'hora que desitjevEi reviure a dsspit

dele límite que l'Albina posava a l'araor. jsa a dir, d'amor no ho era,

Ja ho sabia; era només l'atraccio" del joc nou i misterios que podia

renovar-se indefinidament senae perdre gracia ni sabor, fin* 1 tot mul-

tipiicant-la a mesura que es feia mes corapiex, raes savi i atrevit , sen-

ae que elüa hi tingues rea a dir, ben al eontrari, tota vegada que era

ella la mes experimr nt&da de tota dos i així ho va reconeixer un altre

dia ^ue digne :

- Allí on vivíen, aviat ho aprena tot .

- Anaven aüb algún noi ? - va voler precisr e l l .

- Hi anavaji no hi ana va.

- I no i'has turnat a veure ?

- Do, ni ganes, au n'agrartea mes - l'afalagava.

«avien comentat a veure'a un parell do cops cad; netinana,aempre

al pi 2 d'ella, en havent dinat perqué al ves;;re la aova nare i la ger-

mana tornaven a quarts de set i el pare prop de l::a Tuit. De vegadea

a'engrencaven tant que fregaven ln catástrofe,perb ella sempre acabaTa

per re fe r-Be a tempe de negar~li el darrer favor, i un cop que en l)a-

n i i l vainsia'.ir l'anenaoa anb no deixar-lo pujar mea.

- Aixb m'ho guardo - feia.

Arriba un moraent que va esxablir-ae una aenn de pugna entre la

voluntat d 'el l que volia vencer-la i el desig d'ella que volia conser-

var-ee per un hipotetic narito

- ül que fem no deixa aenyais - l i doia.

- Un dia en truberas un que t'ho fara fer per forr;ao

- Per forca ningfi no en fa fer res, a mi.

Era mojí voluntariosa, no podia negar-se, i al cap¿davall ja

jo havia demostrot amb la aeva insáDiencia per at7eure-ee'lo Mo l i

feie res de oonfeBS«r :

- De seguida que et vaig veure vaig pensar que n'agradaiia de dor-

mir anb tu.

- No hi dorna - oontesta *4iam e l l .

- De fer aixb, dones.

Ell acaba per raenyaprear-la una mica tot i sentir-se afalagat

per aquell embolic que l i valia l'enveja d'en Gaatell, arab el qual ea

paseava festea senceres comentant-lo.
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- lío sí cora t'ho fas - l i dein l 'anic, car e l 11 havia preaentat la

-oaa d'una manera forja inaginntiva i , aense dir-li-ho ben ciar, deixa-

va cntendre aue la iniciativa 1'havia pren ell encara que a áarrera ho-

ra fos 1'Albina qui l ' invita a visitar-la al pia0 L't'usebi no eerabla-

va trobar-h* eontradictüri. L'interessava n6s óe saber el- progressos

que í'eia en Daniel. Oada cop que s *hi vcia, descrea l i preguntava :

- Que, ni has a^ribat ?

pero no hi ar:ribava i la cosa fins i tot s'anava espatl/ant, per-

qué despréí; d'haver-3e vi 3t una dotsena i nitjn de vegadea oomencaren

a discutír-ae i , -'fe f i l en águila, la relació s'ag:-eja una mica. De

fet eren molt difercntBi no a'entenien en res i un migdia fins van

enfadar-se per una cosa ben allunyada de llurs activitats sexuala,

quan per atzar el3a encienta el referendum i diguí que el aeu pare vota-

va. tíll t que a casa eeva feic dies que no uenjava re.-, raes i estava to-

talncnt d'acord anb la nare, la i-íoser i en Franccec que opinaven que

no e'havia cl'aiinr a les urnea, s'escandalitaa i

- Ja sap el que 63 fa ?

- Ka obligatori - precisa el la .

- Ho el deuran pae agafar per l 'orella» oi ?

- Pero fíí no votes et p re non ler. targes de racionament.

- No res, no fa?sn - obyecta e?.l amb aupeirinritat -» MO fan correr per

eopo^ntar la ¿;ent. "a heuríeu de donar vergonya de creure-ho.

- I'oncn e 'ho creu tothon, noi¡ tothom vota.

- No pas a casa, ni moltn altra cent - diguó en "aniel, recurdant con-

vereeo del t a ' l e r .

- Ho dluen, perb a l'hora de la veritat jo )io veuras. Al cap i a la

f1 , pota dir que no,

-Si trobes paperetes.

r.lla seiriblb moleetar-se»

- l"u parleti així perqué a casa teva nou íje;;aratistes.

- yui t'ho ha Hit ? - f é u e l l , sor¡res.

- Tot se eap.

- 1 vosaltres que BOU V

- £1 pare no e 'hi ha pofcat mai, en política, ülrvajn marxar f̂el poblé

va ser pels bombardeigf i per tot el que es deis qu ens farien quan

entresoin...

- I vosaltreo uo ho vau creure* Un ho empusseu to t .

- 1 tu ho saps t o ' , ets un savi, oi V

Ni aixb ni cap dejllurs petiteí; deaavinences, ;-erbt no hauria es-

tet suficicnt per separar-los oncara si en iJaniel no a'haguéa acnquinal

en veure que la cosa trascenciia. 0 potaer tot va ser uno mera auponicií
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d'en Jaunet que, havent observat algum/r.aniobra, apunté a ve uro ni feii

diana« ÜB dol caique un migdia, quun nortia rio casa, el noi era a 1'en-

trada de davant i el saluda acib una exprésalo irbnioa i

- i;uet a fer la v is i te ta de costura ?

- Quina vis i te ta ? - va ruboritzar-se e l l .

- xothom ho cap, que etc molt cmic de 1'Albina.

- Dones saben mee que jo, noi.

- Un ctlc un arreplegaren.

- No sabia que ct dedicaves a eopiar, ara - l i ef;copí e l .

- Jo ¥ Tinc la consoi^ncia ben tran u i l . l a , t u .

- Donen mira que un dia no et facin un cap nou.

- Aixb a tu. am peni o que con gent ce males puoes. fc>ob:etot el pare»

Ho n'havia sentit d i r n a i res i en •'auraet probableraent l i ho deia

pffr eoíereir-loo Va ostar a punt de fe^-li unes qunntes preguntes, per<

decidí que allb equivaldria a una coní'ee-ió i va limixar^ae a mnrmolart

- ü'u preocupa't de t reura ' t els noca del naa,que prou falta et fa.

•"aturBlment, no s 'a t reví a posar-ee a l'entrariu veina i tomba cap

a l ' a l t r a banda, penaaróo. Tot d'una a 'adonava i;ue havien eat;it una

imirudents i l i ho va cíir la propera vegada que es van veure, un al t re

migdia qui ei carrer era totalment buit, ai méB no en aparenta, ja que

aenpre hi havio Ic possibi l i ta t que algú espiéc per derrera les persia-

neo de leo fineotreo nifannaiii i balcons.

- ñéti valdrá que no er.s veicn, dúrant una temporada - l i pi-opoBa.

- ir ere qui ho pot saber, que vena aquí ?

- tíempre n'hi ha ^ue xafardeixen.

- I que n'hon de fer ?

- nea. rerb si ho diucn a casa teva. . . 'i'u hi pertírieü mes que jo. .Fot-

GCT et tancarien en algún l loc .

ülla f asoeguda a l l i i t i ar.b IÍ; roba des cadena da» ©a nosnega un

ble de cabella i digué :

- bi no for> peí teu germa, p;-dria venir ol vostre p i e . . .

- Uo, no . . . - o'eypí-ntü ell - . La Roser sempre ¿R dal i .

- Que farem, dones ?

- *a t 'ho he dit» deixar-ho correr,per ara.

- Ens podem veure a fora* Kai no vols aort i r el diumenge»

- Perqué no tinc dinar3, ja ho sapa.

Li ho ha vía coni'esaat quinze diec onrera, una vegadn ^ue ella l i

digué de trobar-ee en algún lloo i anar al cine0 tín^aquell moment ja hi

tenia prou franqueaa per a reconeixer que wempre anave curt d'armilla.

- No calen - va dir eiln - . todríen paaoejar.

- 'Üota le tarda ?
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- Honés poses pegues,tu - es queiza 1 'Albina ~ , ni que F-t fes vergo-

nya que ct vegin amb ni .

- I tu sempre hop.nterpretec tot raaiament.

- Ja em dirae con ho expliquen, doñeo ! Aquí tnncadetf;, que et ríeixl

fer tot el que vulguis, s í , ja et va b é . . .

- DI que vull , no - 11 recotfda e l l . - I tu vas coraencar.

- Ah, sí ¥ Qui va^emeguir-me fina a 1'habitado ?

- I qui va despuUar-ae anb 1'excusa de poear-se un vcatit nou ? -

contraataca en uaniel.

- Aixb áe diferento Jo annva de bona fe .

Van esgretin^^yjr-ge 1 a poc a poc la noia s'ann enladant, fine que

en un moment d'impaciencia l i digué :

- i.ones au, que hi fas,aquí ?

- Alxb en pregunto...

- Tu t *ho perds.

- Que, em perdo ? - es molesta ei l - . Hi que ho tingúeosla a'or !

- M'estn bé per hsver volgut embolicar-ne amb un aerd^s con tu.

- Tu, ets le merdoaa. ijuan no es vol anar fine al final no e'ha de

comentar.

- Axxb tyagradEiria, eh ? Dones nira, t 'ho lias de pintyr a l ' o l i - . Va

fer un gent oboe?; i afegl - De la boca al naf;, no en tas ta-as .

- NI ganes, ara ! Kn trobaré tantes com vuigui - fatjsendoseja.

Ja sabia que era mentida 1 que de ganzúes com aquella en troba-

ria poques, Kl pitjor fou que, qup.n van renyir, el la a'ent'-'sta a con-

tinuar provooant-lo( potser per un rastre d-; de;-;pit, i ue vegadas,

quan el vela a l 'eixida, sol, 1 no hi havia ningú alo al t res pisos,

a'aoela amb les cuixes obertnti o xi moatravu deacaradament els p i t s .

r.n ^aetell se'n felá creus i deia :

- Aquesta acabara al oarrer de tobador-s, ja ho veuras.

- to una puta - confirmava e l l , convengut.

no a'adonava que, fosain ej.a que foíssin elí; defecteti de la noia,

l i havia d'agrair 1 n pbrdua ¿'a^uei-ia mena de tiraideaa o á 'enconginent

que abona el feio preocupar-se qut'.n peaaava en la dona. Ara es conai-

d"rava ja un home bregat, caE-»ac de quedar bé on foa, parb a'equivoca-

va, car quan l'any següent decidí que ja era prou g-an per fer el dar-

rer pas anb una professional t va nuedar oom un infeliz no sois davant

la xicota» sino alr. UU.H comprensiue del aeu amic que cora-artí la pro-

vatura amb e l l .

tínvifltt amit recolj int ela diners a poc a poc, perqué 11 hovlen

dit que era ler. dones eren carea i no volio nanllevar-ne *̂imiifnn̂ w"'"B

a en Uaefcell que continuava granejant mes, i un veapre de disf.abte van



-137-

baixar tote dosi cap al districte cinque a examinar el terreny. Alesho-

res l ' tusebi ec veia ele vegades amb una noieta que treta 11 a va amb una

planxadora, prop del ta l ]er , pero segons ell la nossa era for^a espan-

tadlssa i l'única intimitat que 11 penaetia era acariciar-l i lee mnns,

coee rué i-el restant no 11 desagrndava peruufc aixb, deia, era raía ns-

tural que el capteniment c°.e l'Albina. Kn Daniel l i donavata ra6.

A les vuit, després d'haver rondat pela carrera baixos de l ' e s -

querra de ln Rambla, van travennar cap a l'a?. tra banda i es ficaren en

un bar on ÍÍE? veien trec o qumre noies, rerb el a de^ien trobar raassa

jove¡ i anb care de poes dlners perqué non*'p una el c. féu l ' u l l e t aoia

per invitar-los a seure al BOU coatnt. Van obeir con un parell rte bens

tot i que la noia era gran, entre eis trenta i trpnte-cinc, i tenia un

Bomríe antlpai-ic que acf-entuí» en preguntnr-los : ,

- Que Uf heu prrr'u**;, nois ?

Ell gallega :

- Si trobem el que busquen, no,

- üts decielit, oi V - digu^ ella - . tjuantr anyn teniu ?

- Dlvaitj,- va mentir.

- Cetae i grades - rigue" la dona.

- Quince - féu aleshoreo e l l per desafiament.

,̂-i donii es paasujla llengua pel3 llavio i dlgué :

- Heu tingut sort, perqué un puc portar e caaa, Holten viuen rel.'Oga-

dcS| o a din posa.

- Tota doa ? - eo raig aorprengué l'.':usebl.

- XSÜ taré un preu especial.

Van dl.^cutir-ln una mica per la forma, perqué a en -"aniel l i sem-

bl.ava que calla fer-ho tot i que no era tan al t com a'havie imaginat,

i deapría van seguir-la cap al carrer d'en 'íull on a'enfilaren pev una

encala eatreta i forca pencada que la dona puja lentament, a l luf da-

vant, trabada per leo faldillas cenyidee eota lea quala OR dibuixava

Irx rat l la de ler braguos. En arribar al aegon repla va obrir una do

leo duea portesp. ella s'eamunyiren cap dina.

- Aquí no ena raoleotar^j nlngú — va dir ella - . Al meublí no us hau-

rien deixat entrar.

El pis ern fose i abrdid, amb raolteo cortines, pero l'habimció

oncarn resulta pitjor. reia fortor de recl-ai t , de pólvora,rte roba

vella, i en un petit tocador hi hovia tres niñee vestides de blau,

verd i blranc, afilarades en un costat de mira 11* Kn un extrem, aobre

una raconera protegida amb un drapet, as veia una iraatge amb IR testa

aurelclada. Tot plegat, resultava una mica incongruetít.

•̂ a clona deixa el porto monedea sobre el tocador i comonga a dea-
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vcetir-se mentro preguntava i

- Qui sera, el primer ?

Ella dos es van mirar, avergúinyits ara que ja no podien fer-ge en-

rera, i simultaniament, van d i r :

- Tu...

- No us oblideu dr treure-us loa sabates - eln advertí ella - . No

vull que ni embruteu el H i t .

Van obeir-la t e l l una mica desmenjat, mcntre la dona, que 3a a'

havia tret la robaf a'aeseia feixugamen t sobre el mátalas, era nolt

diferent de com oenblava vestida i en -Uaniel llarabrega amb di3áurt

aquella cara pal.lida i plena de aaceons accentuata per la positura,

les cuixea nassa camodes i blanea 1 lee sines que penjaven sobre l 'ee-

tómao. Be l i acudí que potaer en tenia nés,d'anyB, quaranta o cinquan-

tn.

- Apa - va dlr, innacient.

i; 11 va en;jcnyer el BOU anio que oeabiova haver-ae posat a té amb

la •riannaannin circunstancia i fita obatinaríament la inatge anb la desea-

perada inteiició" d'evltnr-se l 'eñpectacle, el ventre tan regirat que ni

se l i acudí lie preoeupar-se rie ln aeva manea de reacci6o Un« minuta

dosprée, sentí cíe nou la veu de l.i dona :

- Ara tu.

jjeavií» penoaaraent els ul.ro cap al H i t , evitfint la mirada de la

xicota.

- No,.. - barboíeja - . Ko en t inc ganes.. <,

- No et pennis que te ' ln corni els (tinejra, eh ! . . .

- No hi fa reo.

- Vine... - féu al^nhoreiri e l la .

"tj va haver d'aaeeure sobre el H i t i , mentre en ^astell comenca*?

va a veatir-se, va penaetre que la dona, abocada al sou damuntt fes el

qun podia pe^ guanyar-se hi*»ywiiiiii honentament ley peesetes. rer guet

a* haurit- aixecat, pero tenia la volunT.at peralitzada i una mena de b£

la acida i roent se l i pasnejava per l'estónac» No experimente cap sa-

tiyfacció. Una nica, era com ai hagués orinat.

Ueu minuto derprfs, al carrer, recobra la parnula ;

- Quin fastic !

- Hone, no estava tan raalament... Una mica velia - digué en aatel l »

Tu encara deus eetar mal acostumat d'aleahores que anaves enb l'Albina

- -i>eu ser aixb - va voler oonoolar-se, í-erb ae aentia humiliat d'ha-

ver fet el ridícul d'&quella nanera davant e^seu anic* bi haguís anat

sol, no hauria tingut tanta inpprthnciali se n'taeuria obiiflat de p-es-

aa» Ara, era mes d i f íc i l .
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IÍD negíi a aconpgnynr-lo de nnu ;jurnt al r;ap de tve& nfiaus, el

rol l i proposn una negona expedido" snb l'advertiment que aquest cop

mirarien n£e prim i , per quedar bé, va d i r - l i quo havia fet les paue

anb lfi sevr velna i que es tornnven a veure ^egularment. l*erb no sois

no era verita t , aínf que ara l'Albina jp. fentejava obertament anií un

noi qur trebnllava en una orfebrería del carrer de Mila i volitaríais.

Les provocaclona fRía tenpa qur havien cenaat i ara, si efi vei^n peí

carror, ni se saludeven. Km con si no haguéR passnt mai res. Pero ha-

v1n pasüat i e l l , a nís^tí'un any dn distancia, en consí»rvRvn el record,

CKbel'it pelftenpa. í'Jnyornva aquel?.es: nrncti ",uen 1 no trubavT ningú amb

qui renovar-lea.

Míp endsvent ho va provar anb una deles cíaidorea que tenia Ja

uarraota, una noia n6r gran que el l , d'uns dinou anya, î ou un veapre

que Ir. mnrc va enviar-lo a cercar uns figurina que la dona l i havia

dlt que 11 deixarla 1 que n'oblidíi d^pu,1ar-li. La ^arme^B, jerb, no

hi era, havia ha-nt de sor t i r , i en aquell noment la noia es trtbava,

sola al pis.

- KLrrré s i els veig - va dir .

í'-'ll va r>eguir-ln al coíiir'or i quan se i i gira d'esquena va aubjec-

tnr-la ben fort, anb les mans aob:e eln pita, ha xioota en va quedar

innbbil, potaer de la sorpresa, perb després, quan eJ.! intent^ d'arre-

mpnrsr-li les faldillea, es tomba i va bufetejar-lo.

- Qû  t 'has cre^ut, noefis !

.Ell va eccapar-se cap a la por^a, oenaS ni reo o "dar-oe del que ha-

vía nnat¿ cercar, perb ^uan ja era a Ion eacaiea va retrocediro .Ella

venia peí pasnadís anb loo revisten i les hi va donar aon^e una pairau-

la raent-e el noi l i defugia ele ul)s .

in pasnnr vint-i-nuatre horoa nolt dolenteB, temer63 de les con-

GeqUbncieD que portia havor-hi si la noia par!1 a va a la ^armeta i aques-

ta ho explicavR a la nnre, i noriín va tranquil. lit";ir-se qu;m va veure

que ele figurina Ja havien tornat a denapar^ixer de casa i que ningii

no l i domnnnva cap explicació.

fío hi tornarla mea, havia es tnt una barrabas ¡3 a da, i de sobte se

s;:ntí hunil i anb ganes/de deriíinar perdó a la noia. La vergsnyE, pero,

l'en priva. Una nica maasoquistament, per canea de fer penitencia, ho

contíi a 7,'fiusebl que l i va dir:

~ instas com una cabTa, noi !

-u.ll ee'n va riure, perb continuavn enquinerato a obre tot l i venia

unn nica costa aaunt que ara en ü aate l l , sempre el seu edmi'-ador, l'ha-

guéfl svantEitjat i parles Ja de los donen anb un deaeiximent familiar,

enn oi fon la cosa nía plañera del non oercar-lns i obtenir-ne sat is-
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faccióo l<e tant en taíit el nci continuava veient-se arb l'aprenenta de

le pionxsdora, pero ¿a no semblaba intereanar-li tant i desprée, quan

eZle car.via de feina, aquell inici de relació queda interromput.

i>e vegaries, ela diunenges, empsitaven alguno xinota, i un dia van

travesear mig Barcelona darrern un pare17 de ximpletea que nonas felón

que riure, poteer perqué ja prevoien 11 ur deeengpny qu:*n les veurien

•^robar-se anb dos noia no gaire néa grana que el leu que lea van agai'ar

peí brac, Una altra tarda, al cine, vanjtenir la aort de apure al cnstni

de t̂ fín anigue3 que van explicar-Ion que eatudiaven en un uonvent 1

s'havien escepat, una per.tida con una caaa tota vegada que es Teia

d'una hora iiuny que oren treballadoreo i tenien un j.j.engu^.tge una mi-

ca groller, pero en nnrtir jes van deixar per ;ue ellea parlaren de f i -

car-ae en una granja a berenar.

- Híiurem de pagarfi que ? - va dir en üastell ,

iíesprén d'algun fracaa, aviat pugue:cn enxrar en a^gun ball tot i

los ordres de prohibido ala non ora, pero a el l 11 íaltavn el oop d'ul:

d'en Pia i encara tenia una certa inhábil1!'.at a l u g a r auistat . Lee

noiea, el'altra banda, oemb^aven preferir-los nos grane i ee rwwm™""

paaaava meo ontona nirant cora giravoiiaven eis altres que ba.lant. JJ'u-

na nanora o a^trefperb( e l i anava font el aeu aprenentatge i de 1)uny

en lJ.uny arreplogava alguna ninyoneta dówil que dooprés LB deíxava a-

oomijanyar fins a casa. Anb unati'ellee, la Tilla d'un barber, fina va

simpatitzar for?a i es veioren una quant.'. diunongoa quen ei l ja acaban

de conplir els aetze anya, pero nai no intent^ de tocar-la ni 11 propo-

efe d<; aortir al venpre, en plsgar de la íeina. Potaer pex-ijue era maa-

aa senzilla i l 'únic que tenia d'enciaador erti el carácter, molt dolg

i feraení aegona veia e l l aleshorea aquasteafcoaus. Amiva aab una altra

noia de la seva eciat, mol-,; enteninentada i inaignificant dea del punt

de viatfi f íale, COSÜ pvr la qual en ^'aateix noinéa a'aviitgué a fer culli

una vegada.

- íl'eraprenya que parli con una veila de sieixanta anya ! - va d i r - l i .

üra veritat que tenia una conversa avorrida i ,a nía, una araoinado-

ra tandancia a comentar mol tes de le 3 a 9 vea f rape J arab un JJquan jo en

caai" que eolia precedir l'enuneracifi de leu quali^atü que wolia en un

hone. i*a fil.'.a del barber, la i'-*art, ae'n reia urnaíaioa i diaprea, a ao-

lea, deia :

- Ja ho té tot preparat tella. Lleneoís, tovalJolea, roba de taula . . .

- I tu també ? - l i pregunta el l un dia.

- No soia tan previsora, a caaa. *a tinc tempa de penoar-hi.

un veapre ea deixa besar, pero der. prés va dir-1 i que no esteva bá

i el diumenge eegüent semblava una mic& reticent i com alíergonyida*
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M̂ a rmdavant deixa d'acudir peí ball i la sevn aniga va dir-"~i que

r.'havien enfadat i que Hra aortia amb una a l t ra noia que era d'un t;en-

tre» iíll no eetava prou interes;iat per anar a rondar pela encontorns de

onsa nova i ja no va tornar a ensopegar-ae-la fine al cap de prop de

dos anys, un migdia que le va veure de bracet amb un xitfot mes baix

qua ella i tota doe van liní.tar-ae a bescanviar un adéu tfmid i sojprki

Ales ñores e l ja ha vi a finat unes quantes vega de a amb la Ü?eresa,

una xicote de la sevs nateixa barriada que putejava desca:-&::ana¡ix, A

c.̂ s>". seva sembla uue havicn cstat bé(pero elj.a s'havia deixat perdre

1'er.tnbliment de nueviures que tcnien i dula una vida despreocupada

que suKcilí&^a méc d'un comentar! peí velnat, jsli v^eentir-ne parlar

per prinera vegada a la se va nare i a la (Jarmeta un diunenge que les

troba, al pía quan retirnvti, ;iero en a<~uell moment nones la conelxia de

viñta i mai no ge l i hauria ecudit que podia ánser la aeva iniciadora,

la noia que repr^ndrio la feina on l 'havia {*eixada l*Albinao Ben cert

que en unes altrp- condiciona, perr-ue ella era una professional i se 'n

¥on parlar per priner cop un día uue ell pasas va ;><*]. carre? de

Milu i FontanalQ, on la nt-ia vivía, i va aturar-ae a recol ir-11 una

clou que l i acfibava ie caure de les mana.

- Grnci^n, simpntic - vn sonriurs-li e l la .
uxn Dnn^ el ^c^orííj auto^xicanent uno frase que ha vio di t lo so va

mare
.- una vergonya ! - i potser per aixb nf.teix, perqué sabia que feia,

vs mirar-stí-la rn$r. interescato i a veritat que era una xicoífca de bon

Vfiure iltcnia un cop plene r, i su^gestiu que no anagava gaire, car aquel!

di a a nava mol t escolada tot i que ol temp 3 encara era freso o També" de—

vía é*eser unn mica der-piatRrta» ctir aíe^í :

- A tu em ser.lila que et tinc v i s t . . .

- 'x'rünbé jo a tu - vn tuxejar-la e l l a la o-.-vn vegada ~- Vi^c el cor-

rer de sota•

- Ah,per ai^b ! Son velns, dones.

Van íer qir tre pesron plegats, i e l l l i mirava^l bust proTOcatiu

i elfj üav i s veiwifills i írercoa que parlaven, ja que 9ra xerralre. se

a di r, tenia di es de to t , com va voure mis endavant, pero aaueil vesprf

on no^tríi d'un tráete fácil i ocurrent, con quan va d i r - l i a punt de

sepora-r-se a la cantonada :

- Creixeu tan do presra que se ua perc 'e vista0 tet ;ue m. ra que jo

oln tinc ben apamats, el9 noiB del veSnet !

Aquella mena de llenguatge el va norprendre una mica| pero al raa-

t.eix temp» 11 féu gracia, l^tser per airo replica :
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- Ja ra'ho euposo.

- T'ho aupases, en ? - va mig riure - . Mira que naco !

A partir d'aquell/encontre hi va pensar mér. Ge quiltre ve^adeso -̂ i

agradava i ara el sedula de saber que era del primer que paguéso tero

aixb no la posava méc a l seu abast, perqué una noiaJcom ella no s'acon-

tentarla amb les vint-i«cinc pes:;etes que els cobr^ anys abans el bu-

dell del carrer d en Hull i «iifcit e l l , si bé ja granejava una mica meo

que aleshores, tampoc no eetav;: en situació de permetre's gaires capri-

ciso '-també" era un Inconvenient que visques tan a prop, a quatre pasaos

de casa. Mai no hi pensa seriosaraent, dones, ni se l i hau>ia aeudit

de prendre cap iniciativa si un diunenge a la tarda, tres o qjtntre me-

soa després, no naguas tornat a trobar-se-la peí c- r^er, ara quan acabí

va de sortir de casa i amb un gropat d'hores per davant. ¿:11a pujava

baloncejant el portamonedes per la calcada deserta á asolel'ada i s'a-

tára.

- A divertit-se ? - va dir.

- Ho provarem.

- Jo he hagufc d'anar a diñar a casa d'uns parents que tino a ijes

Uorts - explica com ai ell fos un vell conegut - t pero mal no m'han es-

tot simpática i he fugit tan aviat com he pogut.

- No t 'h i calia anar, dones - féxx en JJaniel.

- Compromisos, noi. Tothom en té . Festegos, tu ?

- Hoo Surto amb anics.

- Si que ets avorrit ! A la teva edat s'ha de sortir amb noies,

t'll va teñir una inspirado.

- tfalta trobar-les - digué, s'empanas la saliva i afegí - . Si vols

venir tu, els planto.

- Per anar al cine ? - pregunta ella, senee fer-se l'estranyada -.Ben

a8:jegudGts colze contra colze amb els velns ? - Va riure en el precie

moment que d'una entrada propera sortia una pareila ja gran, amb dos

nens, que va mirar-los amb un esguard'suspieag - . Tens diners V - pre-

gunta aleshores.

- Nturalment - féu e l l .

- «aires ?

- aeixanta pesoetes - confesna, m's aviat aatisfet. boques vegadas

dula la butxaca tan calenta, pero feia dues setmanes que no despenia

res perqué el diunenge abans va quedar-se al pis amb mal de coll .

La noia va teñir un sonrís fugisaer, vagament irbnic,perb digué i

- ,io els diumenges m6e m'estino passar-los a casa. Si vols venir . . .

£11 llambrega cap ais velns que s'havien girat i t ot d'una va

amoiaar-lo la presencia d 'aquella testimonia que després podien xerrar
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Jréu un geat indecíu i contrariat, pero -"va saber interpreV r-loo

- Pee la volta per l ' a l t re carrer - xiuxiueja - 0 x'espero.

Va baixar fina al carrer de íorrefl 1 de:;prés gira cap a Tagamaneni

abano de rctrocedir rio nou peí carrer de Tordera. r:l cor 11 saltava

coa si vulgués forader- 11 el pit i va haver de posar-se la raa a la but-

xaca per tal de dissinu''ar la sñva exoitaciá, walrebé no oreia en el

que acabava d'esdevenir-se 1 no l i hauria eatranyat gena que, en ar r i -

bar a casa de la noia, alia l 'acol i ís amb un ¿que vols? d'admir-eció

peí eeu atreviment, pero no, tot era veritat i la Teresa havia deixat

la porta engreoberta, de manera que quan truca diseretaraent pogué er i -

dar-li des de dina :

- tntra !

Tanca al seu derrera i ana avangant peí corredor oap a la llum qu«

venia del fons, on denprés va veure que hi havia una galería vidrada,

pero la noia no hi era i després del seu cri.t s'havia fet un gran s i -

lenci.

- Teresa... — pronuncia.

- SÓc aquí - digué la aeva veu des d'algún indret.

Tornfe a sor t i r al corredor i va obrir una porta, pero era la co-

muna i la tanca de nou» ^a noia ora darrera l ' a l t r a , davant natoix, en

un dormitori alegre que també donava a l'eixida o al que fos <;ue hi ha-

via man enlla deis viflres de la finestra, perqué ni a'entretingué a mi-

rar- no. Abraca d'un cop d'ull abaent les parets pintadea de groe amb

dos menuts quadrets( l ' a rnar i , el tocador, el H i t anb una vánova blan-

ca i les dues bmtaquetes en una cíe lea quais seia la Teresa anb una sa-

bata a la ma.

- K'he trencat el talfi quan pujava l'escala - VB dir - . no sé quina

manera deo teñir Ce caminar, sempre n 'est ic trencant•

Torna a contemplar-lo i despré: l'.enca la sabata cap a darrwra

amb un eeot aobtadaraent desinteressato ilavia tingut ja tempe de can-

viar-ee i ara dula una U S molt senzilla anb el3 dos botona de dalt

deocordata i una faldilla de color torrat que l i quedava arran de ge-

noll . Anava peus ñus i va Incorporar-se quen el l ae l i atanea.

- Quedo baixeta, oi ? - digué.

- No gaire» ""stas bé.

ülla allargí) les nans i conench a treure-li l'anericana,pero en-

cara no havia compl* tat el gest que en -"aniel ja la tenia abrasada i

la premia contra seu.

- Que tot just estera a comencaments de la tarda , en ? - téu la noia,

pero també va passar-li elr> bragos per darrera 1 el besa endinsant un

llavi entre els seue. Després l'empeny^ lieugerament 1 el va íer caur«
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aobre l*al+-ra butaca, anb ella aaneguda ais genolls - . T'agr-ida cíe ju-

gar ? - vaypreguntar-li aleshores.

fc'11 es limita a astientir amb una nena de rondi ;eig, car l i eetova

petone;jant lee Éines que se l i escapaven per lo brusa oberta, pero o-

lla s'allibera acib una entrebada i crida :

- Agafa'm, doñea í

Va fer un salt fins a l ' a l t ra banda de Ti i t i en Daniel es queda

fitant-la, lncredul, rememorant en un llamnee aquella tarda distant

que va correr darrrra 1'Albina, pero sabia que ara seria diferent i va

somriure mentre ella e l deoafiava inclinada endavant, les mana repenja-

des sobre el mátalas, els ulls atenta ais seus raoviments.

- Apa, vine !

Va saltar per sobre el H i t , pero en arribar a l ' a l t ra banda Ja

no hi havia ningú; ella havia fet la volta i rala a tocar de lea bu-

taques, ara una nica des pentinada i amb els pita que ee l i eetremien.

- Que ets bonica ! - no va poder evitar de comentar.

- I boja, oi ? Molt boja.. . Ho t'ho pensavee, en ?

En Daniel es va desfer el ñus de la corbata, es va treure 1'ameri-

cana i exc•orna :

- Ja veuras !

Al cap cié dos minuta forcejaven un a ceda banda de butaca, e l l

provant d'acular-la contra la paret i ella mirant de eortir per on

fos, fina que nemes l i resta el camí de sota el l_lt« *a endinaar-a'hi

aense reflexionar-hi i der-prés ja no se'n va noure. i'uan «1 noi s'age-

nolla a térra, ve fer-li pam i pipa.

- A veure BÍ t 'atrevelxes !

Ell vacil.la.»

- -"eixaré eln pantalona com una coca...

- Ho ele deua pas teñir cooita a la pell ! - va riure el la, i ales-

horen l i llene.a contra la cara la brusa que acabava de treure 's .

En Daniel eB redre?li i va aner deixant caure la roba sobre ia bu-

taca abana de seguir-la cap a la penombra que queánv^aota el somier,

on arriba a temps ríe subjectar-la per una cana quan ella intentava

d'eBcapolir-se d,e nou»

- Ara ai que et tino !

•̂*a noio Dĉ mbl̂  abandonar-ae i l i va preraer el cap contra el pit ,

perb despréa rodóla oobre ella mateixa, fora del aeu abast. Kn sortir

la va veure plantada a l oostat del tocador, pero aleahorea va correr

oap a fora la cambra i l i va caldre peraeguir-la fins al manjador,on

la féu caure sobre el diván que hi havia en un extrem. l'ots áoo pan-

teixaven.
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- I ora ? - enbufegc ell - . Aro no t 'eecapes., .

- No...

Va acollir-lo dol^anent, tan ávida com el l i sense reserves. £¿n

Daniel va -robar-la tendrá i profunda i deopréa la beaa amoroeament

ais llavis» oom si for. la oeva proneaa i no una dona que l i contava

seixahta peasetes, tot el seu capital» tero no era con les a l t res , per-

qué el va deixar quedar fins al vespre i encaro s'estiraaren dues vega-

des mee, ara al H i t , on van dormir una estona, abra? ¡ts en la fosca

que ereixla.

Abano d 'acomiadar-lo, m entre es ves t i en, va preguntnr-li :

- üstas contení ?

- No era mfcuria d 'aquí - contesta en Daniel amb tota franqi;esa.

- Vine sempre que vulguis, dones. Kt deviea pensar que era com les

al t res , oi V

- No... No pensava res.

- No ho¿6co I a mi m'agrada, aaps 1 No em dono vergonya de air-ho*

NO vull velle ni borratxor, ni t a r a t s . . . s i un no em fa el pee, l i dio

que no. Ara, capricis tampoc, no et penyis. Tothom ha de pagar, no te

n'oblidin.

Era una mica deaconcertant i en Daniel no l'aoebava d'entendre.

MÍs endavant va veure que era d'un humor ciolt desigual i que si un dia

se ' l menjava a carícíes el cop 3egUant era capac. de d i r - l i amb impacier

ola :

- Apa, no perdem el temps, que no ets tu sol,

•"G ciar que aixb no la privava de canviar sovint d'opinió i un al*

tre vespre que per guct en JJaniel Ja hautia girat cua en xeure's f-ac-

tat maesa bruscament, després, quan Ja estaven a punt de saltar del

l l i t # va retenir-lo amb un geGlphpid :

- Kspera't...

- No teniee preesa ? - a'estranya e l l .

- Ara ja no - . Li moeaega l 'orella - . I tu tampoc, oi í

- Que em pengin si t 'entenc.

- Mo has d'en'-endre reao ui que hi vens per passar-ho bé, aquí ?

Dones... A les dones no se les ha d'entendre, ee lea ha d'estimar.

- ragent - recorda e i l .

- No et queiKia» No et tracto bé, potser?-. "a rebregar-se-li i xiu-

xiueja - . ••¿stic tota delga, mis que de primer...

Durant cinc o sis nasos va sentir-ae'n com faacinat i hi acudí ca-

da treo o quatre setmanea aense deixar-se coramoure pels plore de la ma-

re que va assabentar-se'n a reí de le tercera vi- i ta , quan tingue la

mala oort de ficar-ae a l'escaieta de la noia aleshores que paBsava la
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muller d en Bep, el teverner al qual comijrnven el vi . La dona va treu-

re el uant Criat groe :

- Veus que ena no necea; i^er. tot , que jo m'he de treure el3 ulla i

trencar el cap perqué ais diners arribin a fináis de mes 1 tu te ls

rebentea en vicia . . . yuina desgracia, senyor, quina desgracia que he

tlngut ! No sapa que poto tomar-te tuberculóa, que pota agafar el que

no '.ena ? . . .

Jíll eacoltava la filípica en silenci, sense negar.

- Que m'hagin de dii que han viat un f i l l -raeu anb aquesta perduda...

Un mocas de disset snys ! -o Aleshores ae l i escaparen j.es prinereñ

llagrimes i en ¿'ranéese íéu :

- "are, mare...

- Uno criatura. . . - repetí ella - . I Ja amb aquesta malicia... Hwhmninrt

"eixant-se arroseeear per les donotea quen nones hauria ríe penaar a

trebal-ar i a donaifin bon exemple a la seva germana...

::ra grotesc i tot i el l continua callant, obstinadament, espfrant

que el temporal paasé8, decidit a no escoltar-la, pwrb totaimtnt d'a-

cord emb el seu gema quan després va d i r - l i :

- rodiee ser m6a prudent, ai hi volies anar.. .

Ja no va entrar mai roéa a l*escala«ense aasegurar-ae de primer qu<

no hi havia caplconegut en tot el oarrer, i en anar-se'n procedía amb

lee mateixcs precauciona» Hai no l i va paasar peí cap, perb, de cea-

ear en aquelles visites que SÉ l i enduienfei no el pa de la casa, com

volia suposar malovolament la nare( tots els dinera de QU§ dií.posava

ell» *a arribar un raoment que gairebé l i semblh que n'eatava enamo-

rat ( pero aleahorea,un dia, coincidí anb un alt-re home que sortia del

pis quan el-', anava per trucar. Sabia períectanent que ora una p*ta.

que vivía del aeu eos, i ella no l i ho bavin paa amagat mai, ben el

contraria pero en certa manera aleahorea va descobrir que no havia tin-

gut prou imaginacifi per veure-la ontre els bragoa d'un altre,lliurada

ais mateixoB j oes, a les mateixcs exigencles i tendréaea d *un tempera-

ment inestable, desordenad.

Lo traició d 'una persona en la qual hagu'3 confiat no 1'hauria

pas aifindui afecta-t mes i , si no ho deixa vcuref fou perqua sabia que a

ra6? de no tenir-hi cap dret ella se l i ' n riuria ala nasaoe; el eeu pro

pi capteniment, perí)| canvia en nér. d'un aspeóte» DOS diea després

contava la seva aventura a en üactel l , al quf.l fins aleshoree no ha-

via dít res,potarr inconseientment engelosit per la possibilitat que

elmoi. fcambé vulgués vici*ar-la en saber que era una dona pagada, oe

l'havia reservada enfLa nesura del posible, pero ara 3a tent ] i feia

i fina experimenta una morbosa satisfácelo quan el seu amic, cora havia
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previst,digu¿ : . ',

- lloi, potser valdrá la pena que m'hi deixi oaure.

- T'ho puq arreglar ,s i vola - contesta el l - . ¿acara que digui que

no, éo una cap^ltxosa, té 1 unos.. . i.8 molí; difer-cnt ríe lea que conei-

xc a.

- tli pcdríen anar tota dO3 un diunen^e.

•"i n va parla r quan es van tornar a veure, pero ¿a noia, arib

gran sorpresa eevat va enfadar-se i

- yue vol dir aixb de tote dos ? ,iue t 'has cegu t que s6cf ¿o ? i»o

en dono, d'esfectaclea !

- Bé, j o . . .

- yuan est ic amb unpome, m'agrada que hi hagi int imitat , no a'gú nue

et mira des deis peus del Hi to I no B6C una maquina per í"er~ne dos o

tres o ela que siguin l 'un darrera l ' a l t r e . . .

- x*e vegad-s no has i'et - dlgué" e l » recurdant ¿'encontré amb el des-

conegut que aiiandonava el piso r-lla hi va caure immediatam* ntí,

- *-s que a tu no t'eapcrrava, ja t 'ho val g dir.

^n veri tat que s'havia mostrat contrariada i potsdr ter aixb no

va adonar-se que e l l tampoc no feia la cara de aeinpre ni la posseía

amb el mateix abrandainent. Penaant-hi bé, també aixb l i cola» lístava

mal aooatunat.

- Holt bé - féu - , l i diré que no.

- Que vingui sol , üs jove com tu ?

- SÍ, de la nateixa edet. I ben plantat .

*an convenir que hi aniria el diesabíe en plegar, perb I'experien-

cia fou inesperadamant decepcionadora per tota dos, la noia i el olieni

i''11, en v a a t e l l , l'endema va queixar-a e :

- M'ho podiec d i r , cue era a ixí o Quan en va deixar ar r ibar-H damunt

ja me n'havien paasat les ganeao Per mi que ho va fer expreseament.

- "a t 'ho vaig contr.r q̂ nff"mmqiiropiwmnmŵ Bn que era enjogaasada i una

mica estranya.. .

- Kntre poc i massn, horae ! Una viciosa, és.

**a Teresa, peí seu eoa-at, l 'advert í :

- D'amics d'aquesta no me'n portia mes, eh ?

- Que us va pascar ? - pregunté e l l , aimulant ignorancia.

- -̂ s c iar , no t ' h i ha contat - féu ella - . De primer a'ho va fer fo-

ra i de^préa em va caldre espe ar ben bé una hora o Km venien ganes

d'engegar-lo a prendre vent. Al capdavall jo ja havia compiert i , s i

sovint no en fa res de repet i r , no 6B perqué, hi tingui cap obligació".

Ja l i ho vaig dir : a veure si en trGbariee cap mea con jo en tot Bar-

celona * • .
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- A fe que no - digué e l l , perb la noia no s'ndona do la ironia i des-

arruga el fronto

- Oi ? - , Se ü va achure al cóstot i l i fóu posar leo mana sobre leí

cuixes» — Su ei que ets moco.

- No tant cora tu - . I aieahores,cense saber quine: obscureB motiva-

cions obelat digué lentament - . ruta»

Ülia es quectn quieta, aobtoda.

- A que treu cap, aixb ?

- Ho ho sé - explica e l l , sincerament - . He tingul genes de dir-ho.

Futa.

- Rí - féu ella, i 1'abraca - . Vull que m'estimis forga, avuio J'orca.,

•forta'n en bracoB.

*a va obeir, p»rb estava una mica rabiÓs per ug hauria voigut fer-

ia i r r i t a r i denprés, quan la posaela, continué dient :

- ^uta, puta, puta.. .

Ho va abandonar la cace fins a dos quarta de deu i l i calgué ex-

plicar a la mare que en 3or";ir del ta l ler ve trobar-se amb un antic

compoay d'escola i que, xerrant nMyni* xerrant, se ' ls havia fet tard

senotí adonar-se'n. t̂: dona no inr.ictí, al capdavail proteata-va per la

forma» En canvi, la Reus féu :

- Voló dir que no era una noia ?

- Hi ho «ra, fa molta anys que ho amaga «• contesta e l l , una mica des-

eo nfie.t.

Pero la aeva germana no sabia res, pa.lava per ganes cíe parlare

üll hi esteva una nica resoentit perqué dues netmnnes enrera, amb l'ex*

cuaa que ai ell no la treia a'hauriíi rie quedar a case, el va comprome-

tre a portar-ln al íine un diumenge i després va trobar-se amb que l i

havia mentlt, car la Hoser i la ceresina, que aegons ella havien de

aortir amb les respectivec famllies, ja els ¡eperaven i l i va caldrc

carregar amb totes t res . 5a ciar que ja sabia ;ue la iniciativa no ha-

via parti t ben bé d'ella i que tot devie ésser obra de la I1 eresina amb

la qual van acabar per deixar-lo sol.

^a noia de la modista, que anava superant rapidament les nevea ti-

midese; d'adoleacant den que aquell curs havia entrat a la Kaanana a

aprendre de dibuixar, 11 dula la nateixa afecció de quan era nena tot

i que ara JR no podio demoatrar-ll-ho de la naxeixa manera, £ l l , pero,

no h4 voliafeaber rec, la trobava masca criatura i estava ma8£;a acostu-

mat a veure-la per sentir per ella la nena d'atraccií que la n-:ieta

esperova» se la mirara m6s con una gernans que cem afcgu anb qui po-

gués festojar i , eventualment, caser-se.

Eemps enlla, quan ja tots tenion un any néa, un dia que la ^eus
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va queixar-ae déla detiprecir. que G 1 ?.i feia a propbait d'una aortlda

en c l?a per annr-se'n a bailar en una mena de bercnador del capdamunt

'̂ aa ¥*nt d'en 'nrguea, el noi va contestar*li i

- JJ 'he traetada exactaraent con a les a l t res .

- Nom6s hi has ballat duea vegaden.

- I amb la líoser, quantea ?

- No ho sé, no m'hi ho fixat.

- També duee. I una anb tu, i tres amb li Gonxita - afegi, roferlnt-

ae a una altrn noia acabada rio coneixer que era corapanya de la *eresi-

na.

- Pero elJa t'estiraa ! - exclana la Keus.

-Ah ! Í . . - íc:u ell - . ^'ho ha dit t

La aeva germana, que havia partat sense reflexionarp finí? i tot

va posar-se uno mic a verme lia i pro va de deodir-se :

- No... AS ciar que no ! Perb veig que l i agrades, con ho veu tothora.

- I que vola que hi fací ?

- Que siguic rae o anable. Ho t'hauria costat ;;ena de ballar-hi tota la

tnrda.

- -ferrue der:p^6s tothora haguée dit que festejavera, oi ?

- No aeria cap malo -̂c unti bona noia.

^n nare era ni H i t porque no es trobava gaire bé i diacutien al

m^njodor, on deñprén ati'18 va reunir la Roseret que mtr& sonse que la

Bfmtisain, aprofitant que la porta s'havia quedat oberta. ^; turalmont,

va copear de que parlaven i hi fica cullerada :

- No sé per que t ' h i esgarfíacielles - digué a la Heus - . %f< coneix ian

b£ com nosaltrea.

- A tu tnnbé t'ho ha di t , que m'estina ? - pregunta e l l .

^ero la *aua no va cleixar-la contestar :

- Ho ho ha dit a ningú ! No t ' inventis coren, a ra . . .

- lío seria cap mal, oi ? - va dir la Koaeret, repetinj la '•"TrtiHf

frase que un a monenxs abana havin pironunciat le mateixa Meue•

- Mo, cap.. . I tu, no m'estimes ?

- Ko siguea poca-Bolta !

- No seria cap mal, oi ? - e: carní e l l .

•"a Roseret e'ádrela a la Heus :

- Hoia, de vegadas ís ben antlpatic, el teu ce-ma.

- Si no voleu que ho sigui, no en fiqueu en embolicso

- No t ' h i ha ficat ningú.

^11 acaba per mig enfadar-se i

- riolt bé, pero no torneu a c!ir-ne de sort i r porque no vindré. Ja es-

t ic cansat de oristures.



-15o-
Va corteare un error i eVi.es ae'n van «enjar a I.ur manera, car un

parell de dios dcspréc, un vespre que la ¿erenina venia de l'esoola

amb la carpeta de dibuix sota el brac, van trobar-se a soles peí oar-

ror i e l la , "ben a 1* inrevéa del que solia fer, es moatr^ raolt reserva-

da, adusta i to t . J:S ciar, va c r idar - ' ! 1'atenciÓ.

- Que et passa V Kstas malalta ?

- Ho. Per que ?

- Amb aquesta cara tan l l a rge . . .

- Jo? Ho era facis riure !

- no riguia, dones.

Pero elia tenin el pap pie i s'havia de desfogar. »*a eren gaire-

hé al pou de 1'entrada quan va abocar-li :

- ai tanta nosa et faig, m'ho podies dir direc*,ament...

jsn Daniel ns va quedar veient viaions.

- Nosa ? yuan ?

- ¿a sé que has dit que no tornarlas a cort i r amb noaaltres s i venia

jo. Mo sé que et dec haver fet .

Kn aqueíl moment la veu l i V emola va i Ja tenia liagrimea ais

ul la . isll s'indigna :

- HB mentida ! No he dit res d' ai.xb !

- Ho ho neguis, perqué sé que éo veri tat . Pero no et preocupis, que ja

em quedaré a casn. no v u l l . . .

no va poder continuar i , bruscament, es gira cap a 1'entrada» isll

la subjecta peí brac quan ja era mee enlla de la porta.

- no dius aerioeamont, aixb ? No veuc, que tot a'h* han inven cat la ne-

va germana 1 la Koaer Y Perqué han de aer e l l e s . . .

- Mo ho dic, qui ha eatet .*.

- No ho diguis, perb son ellea • oempre mi"en de raolentar.

- •"eixa*m, que em ías nal.

»a ret i rar la mŝ ue havia anat yirement el brac de la noia 1 es

queixa :

- *er qug l'ha*áa d'haver dita, una cftea siixí t

- 1'u ho sabrás.

- No ho sé, donoB0 -s que no ho he d i t .

- Uno cosa o a l t ra devies dir .

- Tot t 'ho oreuc't tu. «fe veuras, ¿a em sentirán !

Klla avenga ríipidamentla ma, con s i e l valgués reteñir.

- No, no ele, digueo reso aleara arria pilíjor.

- Pero ée que aixb no pot quedar aixl ! No me n'has x'et mai,tu, de

noea, al oontrar i . . .

- bi ra'ho poguéís CTcure...
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- Serapre hem e;-tat bon 3 amice, oi ? Mo sí per que t 'hauria ce nen-
t i r . J o . . .

Kn -aune, que aquell any feia el pre-univers^arif va entrar car-

regat de l l ibres i gaircbé* emso^ega amb e l la .

- Que feu, aquí ? Ja busqueu elo racons ?

- No 6a cap recó. Som al mig de 1'en "Grada.

- Que ets poca-solta, noi ! - es quiixa la Terosina. Va esperar que

el xicot fos escalos amunt/i féu x QUe m'anaves a d i r ?

- Wo ho sé, ara, nquest burro m'ho ha t re t del cap,

- ^BG comencat : j o . . .

- No devia ser res d'important» i-ero tu no n'has de t'er cae, del que

diguin aquell parell de bledes. "-també diuen do t u . . .

- Que diuen ? - es sobresalta la Teresina,

- líuqueries, vea í Que si t 'agrado, que si no t ' agrado. . . Ĵ S veu que

no teñen reí- mee amb aue entreteir-se. Ja eapaytom e6n, cjue eempre s'hai

de burlar d aigú o al tre - . lilla no contesta i en Daniel es va veure

mig forcat a afegir - No et oembla ?

Le frecina no va dir ni BÍ ni no. En oantii, fáu t

- Me n'he d 'anar. . .

lili no vaA*etenir-la, pero volgué aasegurar-se :

- Km oreun, ol ?

- Sí.
- Ho ho dius per di r-ho ?

- No, home...

En el fons l i haueia ¡:abut greu fírir-la» ero uno bona noia, se-

rioaa i feinera( qur ara a'intereacava molt peí disseny i de vegactes

dibuixeva models de vectit per la Cnrraeta. Al seu pare no l i aoabnva

de fer el pes que hagués sortir amb dispoaiciona artístíques i hauria

preferit, da que no volia eatmdiar el batxillerat, que s'orientes cap

a alguno activitat conercial t pero la noia noméa somniava formes i co-

lora. Visitava totes les exposicione, de vegadeo anb algún profeasor

de l'escola, i el^ diumengen al natí l i agradava de paa^eflar-se pels

museusfsobretot pcl del i'arc, on mes endavant ell s'avingué a aoonpa-

nyar-la un üiat eneur: osit per una conversa que havj.en tingut poc a-

bano o

r.ra la prinera vegada iue hi posava els peus i va quedar imprea-

slonat en veure la quantitat de dibuixos, de teles i d'eaculturee

que s'hi reunien, perb nés l'esbr.iaí e^ncara el coneixement que eenbla-

va tanir-ne la noia tla qual pronunoiava nomo i dates anb aegurete.t i

s'ectenia en tot do considrraciona d 'est i l i de técnica que ell mai

no hauria oregui: que foa capas de fer.
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- No en pensava que fosal tan entesa - comenta.

- he d'aprendrs molt, encara - digué" ella - . Mira, aqueste dibuixos

son d'en Cases...

hí ve explicar qui ern 1 de.préa l i parla d'en Ruesinyol 1 de con

havicn entronitzat el Greco al museu del Cau Ferrat• Serapre esta va ple-

na d'histbries i sabia una grai/qunntitat d'anecdotea perqué 1 egia

molt i sempre que podin compraba llibres d 'ar t . A más, aleshores, quan

ja tenia prop de disnet anya, en feia doa que estudiava francés i I ta-

lia perqué volia visi tar Parín, roma 1 d'altres ciutata franceses i

italiannc» jtn Doniel comenijava a sentir-se petit al seu costal 1 vela

que practicament vivien en d os mons toen diferente » cosa que encara

fiásm felá mía incomprensible l ' interes que la noia contini,avL¡ manifea-

tant - l i , más obertanent i tot que abana tota vegada que les seves fre-

qüentacionE i amiotats anb noio i noiec que aspiravon a una vida poo

convencional l'havia anat convertint en una persona díxpresaió fran-

ca per la qual no tenien sentít alguna tabús que la Neun i la Koser,

per exemple v conaervarien aempre t fO3 la que ios I*orientaci6 que do-

neeain a llu1 vida.

Aixb va fer po^sible nue un raati que rnaren ais banys amb tota

una colla, aclarlssin finalment poaieiona en un indret en principl tan

poc idoni eom l'aigua on ei l l'enaenyava de nedar, endinaats en el pen-

dent suau de ler sorres de QaxtoA CastelldefRle on tote do:s acudien per

primera vegada per iniciativa de la ÍTeua. fn Prancesc t que ja feia

temp3 que havia acabftt el servei railltrir-j també hi era anb la Coloma»

perb se n'havien anat platja rnll% aentre elíi aitrea er, roatien est i -

ra t a sobre les tovallólea.

t.11 so1, tenia la noia per sota la barbeta i deaprés, quan ei l es

cansa de raoure bracos i canina» va fer une a quantea braga des al aeu en—

torn abann de redrecar-se d̂  nou al seu costut.

- Hedes com un peáx - l i va dir la '.reresina.

- Quan t 'haci donat unos qup.ntes llicons raéa, tu nedaraa com una s i -

rena. Ja ho sembles ara.

- Les sirenes teñen tana de ser moJ.t belles.

- També ho ets tu.

- Ho digues mentidea, -.n tot cas, no ho aóc prou.

- j-rou per que ? - va preguntaran e i l .

Jílla va rlure :

- Perque m'estlrai un déu paga0

- En queda algún ? - féu en Daniel una mica a l 'a tzar .

La noia va recol!ir un grapat d'aigua amb totes duee mana unides

i les avenga cap a e i l .
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- Miro't.

No ho va fer. No calia, ni l'aiguo no l i hauris r/íornat cap inat-

ge. Va dir simplenent :

- Tens una imaginado d ' a r t i s t a . . . i'er que no tornera cap a la platjaf

Ella, sense moure'e, pregunta :

- üt fan por, les eirenes ?

- No ho séa Son d'una s l t ra ospecie.

- No én veritat - digué ella, i deixa encapar la nicn d'aigua que l i

reoteVEi a la conca de loe nans - . 1 ara ja no pota dir que sóc una cri¿

tura,

- Ho he dit alguna vedada ?

- ho deus naver pensnt• Ja tinc disset anys, prop del ; divuit, Daniel»

El noi assentí amb un gest lent deycap mentre amb fls dita frega-

va lee puntes de ler/onadas que a l l í , T,an enfora, eren dbcils i senae

forga.

- S í . . . I ete bonica.

- Perb no em serveix de res.

- Jo t 'est ino moit, Teresina , pero no con tu et penses que vols....

- No m'ho penao - el va inte ronpre ella amb la veu continguda - . üé

que ho vullo

- Vine - va dir en -üaniel, va agafar-la per la ma i tots dos retroce-

diren cap a la piatja» diagonalment, en dirér,ció a una barca que repo—

eava en la eorra - . Kncara recordó quan érem petitc i tu senpre m'abra-

gaTeoji em beRaVes... Sempre t'he estimat, tarabé» Beu - indicaf i ales-

hores es queds mirant la proa de la barca i somrigué - • Mira, el teu

ñora - . Va deix-r-se caure aobre ele genolls i el reseguí amb els d i t s - .

Teresina...

Ella fita distretanent el non i xiuxiueja i

- jo encara en tinc gane:: ara t de besar-te - . Va mi>ar-lo fitament - •

I no em fa ree que em trobie descarada.

- Ho t ' h i trobo, ía massa temp3 que ens coneixem. Bé».. el mal em pen-

só que és anuent. TU voldries que meara íV>eaim pe t i t s . . .

- Kt vull com uno dona, -«aniel - féu ella» i l i ciavíi leo ungies al

bree.

Eli brando el cap, denconhortat.

- No... Jo no aóc ningú, un necanic, i tu, en canvi... Un dia eñtar6

molt content de tu i s i en un diari Yeig el teu non diré ais comi>anysi

la conec des de petlta, ons vam criar gairebé junta i eom amics,

IÍC Tereaina sembiava no escoltar-lo.

- Te'n récordes també que deia que em casarla amb tu ? - féu.

- De petits es diuen no1 tes coces•
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- Ara diria el nateix.

- Perb no éo el noteix. Monís poden ser amics, Ceresina.

Klla ecala l'esguard, torna a alcar-lo.

- Hi ha una altra noia, oi ?

- no té res a veure - contesta e l l .

- Pero hl ée - insist í ella amb seguretat.

Hi va eer dea d'aquella tarda -jue la aoleciat i i va dir que es mal-

fiés del aenyor reremiquel, pero no ncntia en afinaar-li que entre

totee duea co::ey no hi havia cp.p re lacló". No 1' eatinavao KB liraitava a

accept-ar els oeus íBaamira sérvelo sexuala con, mee darreranent, ele, de

la Cornelia, la seva con^onya, que l i estalviaven d'haver d'aeudira

la 'rercea» a la quol ara ja feia lempa que no havia viat .

Totes duee, con va explicar-li la noia, fcivien en aquell entresol

<?el correr de 'iümerit arab unn altra aniga que circumataneialnent ae

n'havia tornat al poblé on ela seus pares la necescitaven des que se 1J

caaa la germana gran.

- Enn surt méz econbnic que viuro a di:,pesa - va dir- l i qutin en sur-

t i r del bar l i proposa d'acompanyar-la a casa»

Lo noia no tenia res de desagre'.sb^ e, ben a l'in-evés, perb aquel]

vcepre es va oferir sobretot perqué l i sembj.ava la manera mes eacaient

de captenir-eo, d'agrnir-li 1'inferes que l i aesbava de manifestar i

que potser ja es barrejava a d'altres intenciona tot i que eil mal no

ec VQ permetre de preguntar-li-ho ni ella no oregué" oonvenicnt d'acla-

rir-ho.

(Jom que: nonas cr(?n uns qu'nts bloca de cases i ara» mentre parla-

ven al bar, tots els companya havien tingut ja tempa de desaparejxer,

van fer el trajéete a peu sota ui^cel que, sobtadaraent, s'havia ompiert

de novólo baixoco j-,n arribar a 1'entrada d'on vivía la ooledat ja

queien gotes, pero el resultst proba blemer.t ha aria eatnt el mateix en-

cara que haguís hagut de cercar una altra excuaa per etreure'l al pis,

i , si no aquell dia, un altre.

- Mía val que pugir. un moment, a veur- s i pifintrea tant para.. . - va

d i r - l i .

itesprís, perb, a dalt , va adonar-se que ara ue ja havia facil i-

tat l 'indret i el moment, lo noia deixava les coses a les seves mana.

*a fer-lo entrar en uno saleta que nornaliaent hauria estat el menjador

si elles no heguesain nenjat a la cuína i es retirb al seu dorraitori

mentre ell examinava l'habitacifi, aenzilla perb pintada üc nou,amb un

llnm de peu al costat d'una tauleta on hi havia dos llibres i unes quan

tes revistes, un raoblet tancat, un treail>ov coixins, dues fotográfica

enriare?des a la paret i una cortina bla^jica quepis: imulava la fineetra
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que devia donar •fray»'*"*! en un pati interior.

- No hi 6B, la teva amiga - va interesser- se quan la noia torna amb

un veotit d'eetnr per casa p»rb encara amb les mateixBa aabates que

dula peí carrer.

- Sempre ve tard. rrebaila amb un actvocat - explica.

- -^steu bé, aquí - va dir e l l , encara mirant al seu entorn - . Ka es-

trany que el trobessiu, un pis.

- Le Cornelia conelxia l'amo, que é"s un client del aenyor Mira, l 'ad-

vocat, i per aixb ens va fer unen condicione raonablea. Ara no et pen-

SÍB, paguem ais-centea pessetos. L'eatalvl éa poder fer-oe el nenjar.

- Leo doñea teniu aqueat avabtatge -sonrigué' e l l , es va aixecar i a'a-

tanBe méf: B una de les fotografíes de la paret - . ,<sa el proñea d'una

de vosaitres ?

- No, tots d oo son retalíate de revir.tes, ja es veu. Cosen de la Mal-

te , la que ara ís al poblé•

So 11 feavia atansat per darreríi i e l GS girh,

- Tu no ho eta, de promesa ? - va preguntar-li.

- Ho. Abana de venir a varcelona, ja fa don anys gairebé, havia feo>«-

jat amb un noi del poblé... sóc de Centelles, aapn ? - explica de pas-

sada - | pero després van renyir.

- I aquí. . . res ?

- Rea. Amb un desengany ja n'hi ha prou.

- Perb no surta raai anb cap xicot ? Ho m'ho cree, que facis tonta bon-

dat.

- Per que ? ^ s'est-anyfe e l la .

- Ets maesa bonica.

- La ciutat n'é^ plena, de noies con jo.

- No tant - digué en Daniel, i allarga la tna cap a la aeva cara - .

U'cnn un cutia mol t f i , ja m'hi he fixat. ai tot el eos el tena a i x í , '

deu ser precios.

.ella va 8orariure gairebé ímuerceptiblenent i , aense rexirar-li la

mar va girar-se ffap a la íincetra.

- Ho s6 ai encara plou...

pero aleshores en Daniel va eubjectar-la amb 1'al ora na i avanca

els llavis cap ais seus.

- L'hi tenc ? - xiuxiuejao

- .fer que ho vo± 2 3aber 'i — xiuxíueja ella o la aeva vegada.

Mo 1'havia rebut,jat i deaprés va rr?turnar-ll eli¡ petuns nentre el

noi l'acariciava per sobre la roba, tn aquell moment el Huía S'apaga,

com s 'esdeveni a sovint dea r-:ue hi havia rea trice: ion a, i ella dos van

continuar enllacats en lo fosca lleugeranent matiaada per un frágil
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glop de claror que pe netrave per la finestra.

Vo eetlmar-la a l l í mateix, cobre l 'estora, i deaprés a la camfcreti

de bany on ve seguir-la, anuest cop a plena llun i gairebé per sorpre-

ra, qusn ella, ¿'esquena, s'eixugava un f i le t d'aigua que l i havia ra-

jat per le cama. Kn aquell inntant ¿a sabia que tota la seva pell ho

era, de fina, i 8 *enV etingué a delxar-hl els senyals vernells deis

aeus ditc com qui marca un cap di: bestiar» -'i;ren rastrea euperficíalB,

pero, i quan es ve^tien jo gairebé havicn desaparegut del tot. Ella l i

v?. somriure i

- Uue.» eatiefete la curioaitat ? - digué" sense gens rie vergonya.

- No - digué en Daniel - . Tot jusjt despertada... M'haa dit que aerapre

vé" tord.la teva amiga ?

•̂ a noie s'enB._eriosf :

- Vols tornar ?

- Sí.
- Ajla fabrica no dirás reaf oi ? Vull dir ais teur. compRnys... Ko et

penáis que oíc una qui^lsevol.

- ^s ciar que no. Ningú no sabrá res, Ni ara ni mai.

- Vine denf! passat - va dir - l i aleahores Ir. Soledat - . Ks diununge i

tindrem tota la tarda.

- Pero i ella ?

- rio et preocupia, no hi aera. Cada quinse dies se'n va a veure els

fie caBa seva i aquesta setnana l i toca. . . .

Al cap deídeu ninuts, en sor . i r , duia la ciau a la butxaca, ben pre_

ouda énire els ditc il.lusionr¡to« 5o l'aaoinava gens haver comprovat

que la ñola ja tenia una bona experiencia, revelada en gestos i acti-

tuda, en la aeva resposta completa i rápida* feia raasna temp que fre-

qüentava unn dona pagada perqué fes escarafalls quan se l i presentava

l'avincntesa de voure *s amb una noia que l'aeceptava/per el l nateix, sen

se exigir m6n conpensaciflns que lea del gaurti compartit. ira ciar que

ha vi a tingut d'altres aventures, potser fine i to t er:1 promiscua, ps—

rb no era una prostituta.

reí restant, i fos ;uin fos e: 3eu passat, no va oontnr-li d'as-

segurar-se que en aquells nomo nts no es vela anb ningú mes, Sempre

que acudí al pie, un parell de vegndes cada aetraana, diumeínges o diea

de treball indistintaraent, va trobar-lo sola. I sola era tamb é aquell

dia de festa que va presentnr-s'hi en una hora deaaveaada, a dos qunrt:

de deu del matí, aprofitant que la eeva amiga pasnava (ton dies a oasa

neva» la va aorprendre al H i t , pero ja der.porta, anb ela cabe la dea-

pentincta sobre la cara i lo roba dosordnada, el oon enenra calid de la

dornida i elo llavis una mica eix*to, C«B si haguás sort i t d una febra-
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dn. ün veure'l va allargar ela b^acos^iense sorpresa, com si l'hagués

eoperat, i cap a migdia van alxecar-se i ella pre/nra l'esmorsar per

tots dos com s i fossin caoets.

Després van tornar una estonn al H i t , pero aruest cop al ée la

seva amiga que olí va desfrr por dolenteria, segona digué" la Soledat

rient abane d'explicnr que la Cornelia era molt ordenada i molí perso-

nal en les aeven coses. Katava segura que l'endema ho coneixeria, pero

l i devia passar per a l t , car quan ea van veure novament la noia no hi

£BIXB féu cap al.luoio1. Potser perqué ar]ue 1 dia estava de malhumor a

conseqUonies d'unes paraulea del senyor ±"eremiquel qut> va aouoar-la de

negligencia en la íeína en coraprovar que s'havien extraviat lee refe-

renciea laboráis de dos mecánica, un ajustador i un muntador, que dar-

re ram^n t demana re n feina a 1s ca sa•

- No eren favorables V - pregunta e l l .

- No gaire. ifsr aixb les vaig fer desapereixer. u'un d 'e l ls deia que

havia provat d'orcanitzar i la treballadora del ta l ler on era i de

l ' a l t re que ae l i suposaven ainpatieñ peis anarqulstes.

- un dia te la carregaraa. T'expoaes molt.

- Tambí s'expo;. en ella fent #OSRS.

Aleshores en Daniel ja sabia ĉ ue, a la aeva manera, la noia feia

la guerra a l'organització social existent, com ahans el scu pare, un

marxiBto militant que morí quan anava a traveasar la frontera,! la

seva mare, una dona d'origen alicantí que va voler seguir-lo i deixa

la f i l ia amb une oncles que encara ara vivien a Centelles. j,n quedar-

se sola, renuncia a passar a franca i va deixar-se detenir pela fei-

xistea que la van condemnar a dos anys de presó per la seva activitat

durant la guerra i deí.prí;s, en aortir d' entre reixea t va apuntar-se

amb un antic correligionari andalúe amb el qual ara vivia a America,

car la perella havia reelxit a fer-se fonediasao

- I tu no l i tenr, rancánia, per haver-te abanaonat ?

- No. De mis petita polfser s£( no ho eompí en i a. Fero ara íié que de

vida només en tenim una i que ningú no lo pot viure per nosaltret-. I ,

a mea, no 6c ben bé com oi m'hagués abandonat» •"stic segur que Taig

ser mér, felic amb el;; ondea que no ho hauria eetat amb e l l a . . . ve ve-

gades m'escriu. oempra confia que tot canvi, que un dia es fara Justi-

c i a . . .

- -fiifi est-anyque artib aquesto anteceuents i'amiliarü t'ailnetessin a can

üorli.

- No ele saben. ;uan ele vaig demanar l'eina ja havia treballat en

una altra case d'articles higi^n ics que no anava gaire bé i com que

el oenyor Vicent, que ero i'amo, ,stnva content úe mi, va donar molt
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hi miraven, sobretot tjuan no has dn £er cap feinn de corapromíe . No va

ser fino denpi^e's que e 1 senyor Pereniquel em va volor de secretaria

seva, quan es casa la que *.enia. "avia virit que treballava de pj-eesa,

que doixava la feina neta i que no ffiia com nolteo rué no saben poaar

une coma sense cor.Bultnr-ho tren ve^rdes. A totes lea cases e] n agrada,

aix^>, que tingáis iniciat iva. .

- tero no massa - somrigué ell - . t>i continúes nixí, pcobarant per

saber com penses.

- No, si ¿ah-é que va ser una imprudencín,.. - va reconeirer - . rerb

no puc avenir-me a arussta mena de peraecásifi, con si els que no pen-

pen com ella no tingueesin dret a res. yuan et donen trebaJl sembla que

et facin un favor, i no é"s a ixb. . . ^11 s viuen com uns aenyors, amb

cotxea, criados i luxes, i tu t 'has de tocar ei ñas . . . no ho dic per

mi, al íapdsvall ara déu n'hi do el que guanyo, pero no eé" si aape que

encara hi ha gent que cobren deu o dotue^essetes d ia r i e s . . .

- íii, ho sé. l'n dia ho canviarem to t . . .

h± era agradable d'avenir-a'hi amb en les idees, en aquell ins-

t int <̂c protesta que coda cop mes el drecava» tan impotentment, contra

la injusticia, "l'abds, la miseria i el terrorismo ideolbgic que per-

Diotia a través deis anyst i de vegndñs tot3 dos comencaven a bastir

castells entre abregaáa i abracada, sobretot quan podien paaaar les

tardes plegnta i quedava tempe per to t . Klo dies de treball no a*en-

tretenia gaire i a dos quarts de nou ja abandonava el pia per no tro-

bar-se amb la Cornelia que, eegons la Soledat, ignorava ilurs rela-

ciona, cosa que no era certa,com va poder veure acuella tarda que, in-

eeperadamont f l 'afegí a la seva mpihwwmihili col.lecció.

lira un dimecres i el pis era silencios i foac com si no hi bagues

ningu,» Va estranyar-se'n una mica, perqué e l l s'havla ent^etingut i e-

ra mes tard que de oootum, pero aizí i tot avanca cap a la saleta sen-

se encendre el llum i deoprés obri la porta ajuaf-ada te l 'habi.aciá.

Sobre el segon H i t hi haviíi una noia estirada, anb el cap repenjat en

el coixi i els ulls olavats al seu damunt sense ni rastre de temor.

Ell va aturor-se en seo, desconcertáis i otoraola la primera paraula

que l i puja ais IIavia i

- íerdóo..'

^a noia es redre^a lleugerament.

- Kts en -"aniel, oi ?

- SÍ. Ho ha vingut/encara, la aolodat?

- No t 'ho ha dit ? - fíu eFla - . flavin d'anar al dentista*

- No ho sabia, TU etc la Cornelia, supono...
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repensada contra l'avant-brac, perb encara ajamada.

- tí - contesta sense sonriure - . no esperaves fcrobar-rae, natural-

ment... tero tenia nal de cap i he plegat abanfd'hora. M'he pres un

pare11 d'aepiriñen.

- I han fet eíecte ?

- Sí, ja m'ha pasr>ato 8eu,ai voln.

Va deixar-ae caure pr udcntncnt gof-e el H i t , a. seu eortat, fre-

gont-li oís genollo nrib 1'esquena. >'lla va ret i rar el bree, de sota el

cap i desplací el eos una mica mes amunt, fins a l'extrem del coixi.

- fas olor de lubrificant - vt^lir-li .

7̂ 15. ensuria.

- No srnto res, hi ectic acoatunat.

- M'agrnda - aclarí ella - . I l'ofcor ae la gasolina -cambé. Al des-

patx nones se sent olor de paper ve 11 i d'hunitat. 0 d'aque.ita barre-

da de perfura i de euor que sempre fa el senyor Mira, l'advocat.

- Tu el faa d'eepígol - digué e l l , ensunant de nou - . &a bo.

- Me n'he poaat ala poleoo quan he vin^ut - va explicar 3.a Cornelia-.

!'n general no me'n poso raai cap, de períiun. Ni coloret» "a veuf-;, no

vaig gens de pintaría.

- ¡!i ha moltee noits, ara, que no ea pin ,en o en pintón poc.

- I a tufcom t'agracien mes ? - pregunta la Cornelia, sempre seriosa,

sense somriure» Ell, en canvi, va riure :

- Boniques ! Oom la üoledat» -.-.u tanbé ho e t r . . .

"a noia allarga la na cap a la tnuleta i va encendre el nenut

llum que escampa un cercle de claror fina a mig H i t . Uesprfa es va a-

nar incorporant fins que queda asseguda al ae\x costat, una ciiífa enrera.

¿11 va haver d'avancar el genoll sobre el lamíalas pernal de continuar

mirant-la. La Cornelia, pero, ara ue havia íet aquel) gest, reatava m

amb elñ ul ls baixos, f i t en les mans, 1 es mossegova ela llovía.

- Que pasaa ? - digué e» Daniel - . Jít tornayiLL mal ne cap ?

- No."..

- Si vola, me'n vaig. 21ia deuríj fer tard.

â sentir els dita que i i sub^ectaven el brac i la veu repetí 1

- No...

Aleshores va émpresonar-li la ma amb la seva i tot auguint la

renunta peí brac» ella va anar observant-la, eeriosa com cíe costura,

gairebé greu, i deapré3 el llanbrega amb el3 ulle una mica brillan1,s.

- Vola ? . . . - féu en Daniel.

.üfi noia es va limitar a obri r i tancar els ulls mentre afirraava

amb el cap, dbcil i tensa» Quan es van besar, tenia els i lavis humite
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i lento, molt raía nadur3 que 3I3 de la Sol.;dat.

També ho era la aeva anor, pacient, ailenciosa i immbbil, oar va

obligar— 1 o a roraandre quiet, units i anb lea boques eatatiques mentre

l'aet*? uuntaa semblavr. concunar-ae tot sol, inacabable i sense a] tro

g' at que ?1 menut estreminifint que l i feia vibrar els flanes oadr cop

que ella $enia un orgasmo. Aleshores el beaava raía fort, pero conti-

nuava trnbant-lo anb les canes, delirant i albora serena raentre a ell

se l i enfilava un calffred intens per l'esquenn on la noia repor.ava

les raanp, premcnt len niño:- contra el seu pit anarat cíe suoro Amb

eorprrna va adonar-se que po£a vencer la aeva inpacienéia i avenir-se

a aquella nena de conuñií que nonén va interrompre's una vegada, qunn

consolé nt del tenps que paoscva, digué :

- Ene Brreplcgara la Soledat...

- No dirá res - xiuxiurja elja - . ho coapartin to t .

Uevia Ber verlT.at, perqué qur.n a la fi va entror al dornítori no

féu ccp geet ,er separar-loa i Bilancioaament ea va as ,eure a l ' a l t re

H i t , d'on elr contemplo tan in^bbil oon eDla, fasainada, fine que

l'anor tfou concuñada i toto don van deixar-se caure l'un al oostat de

l ' a l t re i ven ariornir-ee sense havcr pronuncipt ni unn sola paraula.

r.n dcs^rrtn^-ee 3a eren les dotae, 1 ell va saltar 4t del H i t ,

amointit, pensant en caen seva, pero la tíoifidat 3a havia sabut trobar

e^ánero del telefon de ln ^firmeta i,con va dir,avisa que no tornarla

fine paespd? mitja nit degut a una urgencia en la leina.

|¡e mare no s'ho acaba de creure, ni en Prancesc i >a ''¡eus, i la

dona fina va aconac'1 .'.ar-li :

- Mira el que fecf "anielo Mai no {-rova a ningú, aixc^le »rerapr el c i -

r l per tots rior coetotn.

- Que vols dir ? - va fer-se l 'orni e l l .

- - a rn'ontenso Kts prou g? an per teñir unn nica rie Dcny.

ül seu gernin i ls ífeus, en canvi, van brome jar :

- Rosea ? Morena ?

- Que mes voldria ! - va riure el l - . Hegra, de oolor de fabrica•

No hé va explicar nal n¿ al seu gerna» En el fon3, potaer estava

una mica espan at i no vun pas tranquil.lixzar-lo nasaa les explica-

cions que vo donar-li un altre dia la uornelia, segons la uual aquella

era ln manera rie i'er l'anor deis ioguie que volen aconüoguir alguna

coea mes que un simple i nervios contacte f laic. Hi havia també una

altra cosa que l 'inquietava,i per aixb un veapre va preguntar a la üo-

ledat 1

- Que volia dir, anb allb que ho cocipaíiu tot ?

- HO res. Supoeü que es reíerio al i'e t que sóm bunec amigues...
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- No n'hi ha prou.

- Sét no és cap mal... - vakecidir-se ella a la fi - . Un cop vaig

ser jo qui en poBa entre el"1 a i un xieot» í>i fe. no fa el nateix que ha

paosat ara, perb a l 'inrevéa.

- I com 5'ho va prendre, ella ?

- BÍ. Vam convenir que mal no es tari en ¿;eloceí: l'una de 1 'a l t ra .

- 0 sia cue compartiríeu els hornea - cociente, e l l -„ yub hi ha, entre

voBaltres ?

IÍÍ noia es molesta i va redregar-se al seu damunt, gairebé agres-

siva.

- no imaginis cose::), eh ? - va dir - l i - . rotes dues som nórmala, to-

talment normáis. I si no t*ho oreus..,

L'havia ofesa de veritat i , en adonar-se'n, 11 demana perdfi. tero

aempre 11 costa d'entendre aquella men;-. d'amiotat que ele perraetia de

oompartir un home quan anib tanta facili tat n'haurien pogut trobar d 'al-

tres i mennr cadaéscuna la seva vida amoroaa per sepa'Bt oom ja havien

fet anteriorment 1 com deurion fer dosprés d ' e l l . Les va oreu^e, a dea-

pit de tot» quan la Cornelia l i as segura que no hi havia hagut rea

de premeditat, que aquell clia no i'eaperava ni tenia la mes retsota i -

dea que hagués d'acudir al pis, Havia obeit un inpuls d-1 momenti ai

bé arpf confeBBa, no ae'n penedia, el l l i agradava molt i no hi havia

cap rafi perqué no fosain felicos. La ooledat opinava el nateix i so-

vint, quí>n l'havia tinguda a el]a t la noia es quedava observant-loa

durant una hora o mes mentre elj.s s'unien, hipnotitzada com aquell

vespre, pero al mateix tenps incapaí de aubj cetar-oe a aquel'1 a disci-

plina de 1'amor iogui que no s'avenia amb lo seva naturalesa.

- Jo m'hi morirla, - íela.

I ells e'hi morien en efecte una mica, oiida dií' mes compenétrate»

enduts per una derla de la qu&l en Daniel no comenta a alliberar-aa

fina que entra a fer d'ajudant d'en Pia i per les carreteras es troba

Bmb petites aventures que sol.licltaven la aeva ourioaitat, que l i

feien confcixer cares novess ooaaos nous, carnerea noves.encontréis senae

continuitat ni repeticifi que el distreien déla fíanos absorbente i ma-

grea i deis pits menuta de la Cornelia o de la pel2 fina i blanca de

la Soledat, les visites a les quals ana espeiant, convengut a la fi

que la mere tenia ra6 quan ex«lamava :

- Que prim que estas, f i l l meu !

Per sort menjava mis \>é que mai» hi h«via els dinars a casa déla

pagesos, a les fondea que l'arao pagava quan el viatge els retenia fina

a la tarda, el poro i els pane que comprava durant les Beyeo sort l-

des. . . Kn Fia 11 deia i
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- Kts molt de vida, t u . . . El que no ontenc ás que no t'engreixis.

£11 callava, fidel a aquella promesa que tempe enrera havia fet a

la ¿Soledat, que mai no diria que s'entenia amb el la . La Cornelia no l i

n'exigí cap, pero tant era, encara l i interessava más de ser discret

•obre unes practiques tan poc oorrents i que despré"a, quan VM coneixer

le Lidia, l i semblaren viciosas 1 avergonyidores. Potser perqué ella

era una noia neta i cana, d'una honestedat que de primer troba estra-

nya, mal acostumat oom eetava per les aeves freqUentacions anteriora.

ül primer diume nge que van sortir plegats, decpréa d'haver-se vist

quatre vegades en el cura de tres aetmanestla darrera eil ja vtjstit

de soldat, va trobar-se amb els aeus ulls serena que el miraven en la

fosca del cine quan ell reposa la ma sobre la seva cuixa, i la veu, ¡

xiuxiuejant perb clara, va d i r - l i :

- í"er aixb volies eortir eol amb mi ?

Ja l i havia costat una mica de convencer-la, car ella aiavo amb

dues aitres amigues i l i sabia greu de deixar-les per el.'..

- Sortim plegades des de aolt jovenetes,,.. - objecta - . Vine amb nos-

altres, ei de cas.

- Perb a mi m'intereases tu, no el les.

- Si oortim solo es pensaran que feotegem.

- I quin mal hi ha ?

- Que no 4B veritat.

jsll es decidí i

- Ho pot Ber de seguido que tu vulguis.

- Perb é"s que jo encara no voldria festejar - va explicar-li alesho-

ree - . tfins que sigui mes gran.

- Ja tens dlvuit anyn - l i recorda en Daniel - . Molte;; comencen forca

mes d'hora,

- Sí, i després es paseen anys i a nys arroaaegant-se per tot arreu

amb el xicot. . . 1 si es casen maesa aviattencara éa pitjoro

A ell van molestar-lo una mica tantea objeccions i declara i

- Digucs que no t'agrado prou i en paus.

- Ho 6s aixb.

- Donde demootra-ho. No ¿3 pae demanar gRire, eh ? Ss a dir, potser

et fê ig por...

- -̂ o ciar que no. No diguis rucadea.

- Anirem en vulguis, a bailar, al cine, a pasñeig...

A la fi s'hi avingué, no mas:-a convencuda, i van eneauar-se al

cine perqué feia un fl> dia plujós.. Desrrés d'haver intentat destocar-

la, van passar-se mitja rel.licula callats, una micn violenta, an i

en abandonar el local ella manifesté i
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- Ja veus coro vaig fer mal fet de dlr-te que a l . Tu podies haver apro-

fi tat la ibunifanrojUim tarda per un altre cantó.

- Molt be", n'ho equivocat - va reconeixer ell - . Sé que no ho ha^via

d'haver fet.

- A tu »t convé una altra nena cíe noia - Gigué* ella una mica amarga-

ment.

- Era convene tuo T'asseguro que no es repetiráo

- Aixb Ja ho pote ben diro Si vols que tornen t>. so-t i r , anirem amb

lea meves amigues.

- Anirem sois.

- Solc, no - insis t í ella amb fermeela.

*an sepamr-se mig enfádate i el l va paasar-ae dues setmejies

aense veure-la. i'otser tenia r&69 una noia tan voluntariosa no 11 con-

venía, perdrien lee tardes discutint perno ree . . . r;l dlumenge aegtíent

va anar a veure la üoledat i la Cornelia, pero la primera no hi era

perqué els seus oncles havien baixat a ciutat i dinava amb ellaB £n

canvi, va trobar-hi la tercera noia, ja retornada del poblé i sortoaa-

mentmolt discreta perqué al cap de mit;Ja hora els deixa solo.

- Ho cap, aixb noetre Y - pregunta el l a la Cornelia.

- Ho aupoaa.

No va voler entrar en mes e3brinaments i van fer-se l'amor fine

a les eot, quan ee van vestir i baixaren a beure alguna cosa al bar de

la cantonada arab la Soledat que aeabava de tornar pero no eetava per

jooa; tenia la regla. la Cornelia no havia dit res, perb 1'altra es

mig queixa :

- -̂ o veu que t'ho prenn raolt aeriosament, aixb de la mllio yuanta

dies feia que no et véiera ?

- No ho eé • • . hem comenca t la instruccio" i ens fan cansar con a bur-

roa.

- Pobreta !

- A mis eempre tinc son. Mo eé si sapa queden llevo a les R Í S . . .

i'ra veritat i , tot just conen<;ada, ja cstava tip d'aquella inatruc

ció practica 1 tebrica, precedida, acorapnnyade i seguida de or i t s , or-

dres, preaees i insults de caporals, aergents i fina i tot oficíala

que semblaven haver-ae proposat de fer-los la vida irapoeeible. M ha-

vien fet ta l lar els cabella molt curt i ell ho compeneava deixant-ae

un bigoti raes ampie i mes llarg que undia feu cridar al sergent :

- Ki, aqueat del moatatxo de foca !

°avia tingut la sorpresa de trobar-se amb en Carleta, l'amic del

fi l l de la Carmeta, si "bé ara,de grane, ja no ae'la veia tan eovínt

plegóte, potaer perqué ell en acabar el batxilleat renuncia a aegult



-164-

estudio i^ra trebalJavti amb el a«iu pare que tenia un negoci de earbó a

l'engrfis, Inatintivament s'atonaaren una mica l'un a 1'aJtre i van a-

v4ear-ae a aortir Junta de la CBaerna,pero en ^arista ero un noi f i -

nolis amb el qual l i resultnva difícil d'intinar i s'avenia mee amb en

'"nrdáai un xicot de la banda ríe Tortosa que ea pasaaca la raei%at d"ho-

ree lliuree escrivint unea cartee inacabables a la seva promesa.

- yuan enlltsteixi e acrvei ens casarem, ja ho tenim tot arreglat.

íestegem des déla quinze anys - cxplicava - . Tu no vas amb ningú ? -

va preguntar-li un dia.

- vaig i no vaig. . . - dlgué" e l l .

Kn aquell moment ja íiavia tornat a veure la Lidia, no se'n va sa-

ber estar. Per forc.a havia d'eatiaar-la posat que no i'eia mea que pen-

sar en ella» ^a decisió 1'havia prea el diesabte següent d'haver paa-

aat la Sarda tsab la Cornelia, en sor t i r del pia on va trobar-ae finica-

ment amb la Soledato Uontinuavn sentint-se atret per la noia»perb l i

calia confesaar que ni el eeu eos ni el de la seva amiga no aooneeguier

de distreure' l d'un santiment nou que nones al costa t de la f i l ia del

vell i'adeu trobave satiafaccifi tot i les tibantor3 que ela privaven

d'entendre's, ja que les coses tampoc no anacen ben plañeren aquell

dia de festa que acudía esperar-la a la cantonada a dos ruarte c*e qua-

t re , perqué, ignorava en quina hora flUDmmmfta sor t i r ia . ue primer ella va

dir- i i que mes s'eatimava que no i'aconpanyía i afegí :

- Ara fa don diumengea que vam veure que pensavem nolt diferent, tu i

jo.

- Que ene diñcutíssim perqué jo vaig i'er una ximpleria, no val Air

rea.

- No ho velg ;>as així, jo» lii tu, des del moment que has hagut de

pensar-t'hi dues setmanes acncores.

- Diunenge parscat no vaig poder venir - nentí el l - . "fivia pronea d'a-

companyar la nare.

- I eln diea de i'eina, també V Hem conenyat malament i mes val que

ho deixem correr.
- Si he tornat,per alguna cosa CÍRU 3er.

hila míg afluixa i

- Pero ja coraprens que no puc deixar la uolora i la ftaria Merce...

- No t 'ho dic pae. rodem anar al cine tote quatre plegaos, s& vola,

un ue heu de trobar ?

- A casa de la jjoiore. SI molt convé, a elleapo elr. agrade.

- r-er que no ho provem ?

- í-sta hé - decidí ella - . Ara que ja ets aquí, queda't.

Va sentir-se una mica humiliat per aquella manca d'in'.erea, per
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aquella indiferencia d'ella , pero procuré d'amagar-ho i l'aeocipanya

fine a 1'entrada de casa de la seva amiga, rer aort, les duet; noie8

semblaren trobar-lo aimpatic i la Lidia també acabst per anima_r-se.

Al cine va fer-li unn mala passada quan es va asaeure al eostat d una

parella i l'obliga a quedar-ae prop cíe la waria Mercé fina a la raitja

part, Jill t perb, no va perdre del tot, el temps, ja que la noia era

xerraire i eje l i encapa que des d'aquell d^unenge que sortiren sois

n'havien parlat sovint, de la seva persona.

- *er criticnr-me, naturalment - féu en Daniel.

- yui ho ha di t ? No et podíem criticar,sense coneixer-te,

- .".Un, vull dir.

- no, tampoco fex que t'havia üe crit icar ?

- Com que vam discutir-nos...

- ¿a ho va dir, aix.o. tero es pensava que tornariee.

- I ho he fcít.

- Abana, Avui ja no t'eapersva.

- i*er aixb de4 haver fet ian ranla cara quan n'ha vi*t.

- al ? - digué el la, mirant-Io anb un petit aoiiris a ln corals ura

del; l'iavie - . ue vegades lea cares enganyen.

- Vols dir que en el fona l i ha agradat ?

La noia va riure.

- Aixb l i ho has de preguntar a e l la .

- tfo podeu callar ? - va queixar-ee la Doitors - . No deixeu sentir res.

La LÍdia també s'havia gifcat cap a ella i llurs esguards coinci-

diien en la penonbra abana que el la desplaces novaiaentp.a airada cap a

la pantalla . A partir d'aquell moment, va adonar-ee que tot aovint

llambregava en dj.reoció aeva, aobretot quan aentie que feien algún al-

tre comentario Potser va ser pan un principi de gelosin, dones, que va

deoidir-la a cenviar de seienta quan s* encengueren ele? uuraa» Hl va

veure una petita confir^raoció quan ella l i digué i

- Sembla que UR aveniu molt, tu i la Harta Maree.

- üs una noia agradable.

- Yeuir, T Tu que no volies sort ir amb e l l e s . . .

- I oontinuo senoe voler sort ir-hi , encara que m'hi reaigni.

- Quins aacrificia et fan fer, oi ? - digué ella, irónica - . on t'haa

pasaat aqüestes d^ee setmanes ?

- Knlloc. No he parat de pensar en tu.

- fía ho veig.. . I qufc pensaves V

- Si et devia saber greu q̂ ue haguéaolm renyit.

- No vam renyir, Kns vam enfadar,

- M'esperave8,dones ?
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Perb ella també tenia les ceves habilitata.Perb ella també tenia les ceves habilitata.

-1''havia d'eaperar ? - va conteatar-Ii eense compr^ometre'a. 1/expr

sió la traia una mica i el l l i va somrlure al. ul ls , aenae ins is t i r ,

yuan van tornar a tancar-se els ulle l i va permetre que l i agaf

ndavant un dia v ¡

- üc vist massa coses i mee m'estinari.'. morir que aer cora algunca

que trebalien amb mi» Ho perqué una sigui pobre s'ho ha de t irar tot

a l'eoquenao

Intimament 11 donava la rao* i fins i tot

fet del eeu capteniment. Aquella tard

per aixb, tot i haver parlat de feateig tan aviat, va tardar encara

una qunnts mensos a dir- l i explieltament que l*estimava0 Lesprés, atfe-

gi :
- Quan vulguis, pujaré a caaa teva»

ülla, perb, s'hl oposa :

- No corre cap presea, Quan acabio la mili i puguen fer plans cte ve-

ri tat tsera una altra COBO. El pare eempre m'ha dit que de noi només en

vol coneixer un, e l l .

- Tena por de canviar d'opinifi, potser ? - ea mig lamenta en Daniel.

- Jo, no. Voldria estar tan segura de tu con ho estic de mi.

- A ni em paasa el nateix.

Ho podia afegir que per ella havia acabat per allunyar-se de la

Cornelia i de la^oledat, car elln ignornva que existien i no l i hauria

agradat de saber la menape relaciona quehi havia tingut. Kn canví, va

parlar-li , poieer una mica fatxendosanent, de la Tereaina que per a-

quell temps os posa a deixar-se veure amb un xj.iot que 1'acompanyava

aada vespre a eae- i feia llargues estades a la porta del carrer on la

noia el devia reteñir perqué el l a'engelosís. üi mes no, aixl l i va

cáldre interpretar-ho a partir d'aquell raatí de diumenge que puja a

buscar la Meus i van parlar una estona a l'eixida mentre la seva ger-

mana acabpví d'empo] ainar-oe •

- ^eig que/senpre vas molt ben acompnnyada - contenta e i l .

- Ens hae viet?- féu ella, com si s'admirés.

- Us ha viet tothom. Un dia hi fareu arrels, a la porta.

- h's un eompany rie l'esoola - explica la Tereaina.

- Festegeu ?
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- Eli prou ho voldria.

- I tu ?

Ella niravr, al scu davant, cap a ¿'eixicla ríe ?.'Albina que l ' h i -

vsm abnna s'havia caí¡et anib unpcicot que trebailava en tai tal ler

d'or:ebrerie,pero va girnr X'raguard i el f i ta perfcal que la reepoeta

peses mes :
- Ja ho sope, el que jo vuil»

- Et paasara - féu e l l .

- I si no en pasas ?

- Tote els cfipriois rassen, També" jo n'he tingut. Mira...

Tfo sabia ben bé que, on-.va a contar-11, poteer haurlen aoabat per

sort i r la Soledat i la Cornelia» pero ella el va interrompre t

- No ho TUII saber.

- Tu t 'ho perds - broneja*

Ella es va quedar nirant-lo amb el o lievia una nica boti ts , cosa

que 11 donava una expresólo nir.tcrioao i et^activa. licra tan bonica, o

gairebé ton bonica con :a Lidia, pero l'aaor no era solaraent qtleBt.16

c!( bellesa, de giimtfUnfl'nnrt'Tt perfecoló fíaica. Ni de carneter. Hl de gua-

tos coBuns o d'idees coinciriento» Alab la Lidir: no seopre s'aveníen i

el). ooTlnt es queixava de ^robar-la tan conE-,orvadDra( finr. en política.

Ero una segona Colonia,

- Jo herí rebut rasea, a case, per aqüestes coaes - deip. - . Taopoc no

hl poden arreglar rea, nosaltres,

L'omb-a del gorma aort al cenp de concentrado no sol?. yT*wwwffP

pesova cobre el vell ^ndeu» slnÓ que havia espantat la criatura que

aleehoree era la noia.

-Si no o'haeuío barrejat en rea, encara serla aquí*

- SI nincfi no er, barregéa mal en res t que dius tu - 11 replicava el l -

toto serien con bcnB.rrou que ho som ara !

Kn aquestefi qüeationa nér, s 'haurla avin^ut anb la TereBlna que en

tot penaava ben diferrntnent dil seu pare» ara encarregat d'una aec-

ció d'uno graníijinagatzeras, panxut i aburgftsat con el foe '.''ano.

- •'n ho saben que no tot ve com haurla d'anar - 11 havie aentit dir

e l l - . ferb no poden negar que es fa el que er pot» que hi ha bona vo-

luntat. Cal donar tenps al tetapa i no oblidar que vam aofrir unn ootra-

geda molí forte i despríc, per si fos poc, encara hi va haver la guer-

ra do fora. . . I eort que va» teñir prou prudencia per no aner-hl a pe-

sar de lee pressions. Airb no els ho agrairem nal prou.

La arva f i l i a , a soles, protestava :

- i1.'o indecent ! I la nare s'ha tornat igual» NO volen veure rea» que

ene asfixien, que no podem ni pensar, que la cent traba1.Jen catorze
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hores divaries, que vivim espantáis...

o 'apassionnva, magnífica i ardent, i en monenta així e l i pen^ava

que no eolfl rutllava malaraent el m6n ríe fora, ain6 el eeu món personal

íntimi, jfer que no l'esiimava Y M*s que mé*s qu-?n sentí? una gran ad-

mirauió ;>er les cor.ee ue foia, per la seva habili$at art íst ica que

anb quatre ratl les l i pernetia de recrear la real i tat 1 de Jranaformar_

la aense t ra i r - la perb donant-li una conoistencia novelia, inédita.

Tamba era una noia de bon oonsell i per inaistenciea d'ella va conen-

?ar un eurcet a l'eacola d'Arts i oficia, on acudia eada vespre, de

aet a nou, en plegar de la col.locació que va buacar-ge un cop aca-

bat el periode d'instrucción Era un tal ler on ñnmn feien varetes i

peceo perfiladas d'acer, a la üordeta, i hi annva directaaent "es la

caserna amb en Jové, un al tre soldat qua hi trebaliava ja d'abana i

que l i proporción^ el lloc deixat vacant per un obrer que es ^ubiJa»ao

Entre una cosa i oltra ara tenia poc teaps per veure la Lidia,

pero eln dianebtes al vespre acudia a osperar-la i pasaejaven fingfe

Mont^uic, en ^aniel ventit de aoldat, cordat fina dalt de tot des d'u-

na vegada que un tinent l i va cridar l'atencifi aense mâ sa anabilitat

quan travesuaven ln pla^a d'Sspanya. Li havi a costat una mica de do-

nar entenent a la noia que aquella estudia 11 serien útila el dia de

ddna. **avia paasat ja el trmps de la gent que/treballaven d'esma, per

inercia, senae preparadop ijeí alguna cosa l i sabia g-eu era haver^

se'n adonat tan tprd»

- Ja m'agroda, que sigui3 ambicias - felá ella - , pero cns veien tan

poo...

£.11 se aentia afalagat 1 l i premia el brac, satisfet del canvi

quela'havia anat operant en la noia des que va convencer-la que les se-

veo intenciona eren seriases* Ara sempre hauria volgut cntar anb ell

1 oada dia els costava mes de separor-ee, allargaven ela comiats fina

a l'últim momant, aturata a la cantonada del seu carrer oî tothom i&

devia 3aber que featejaven, adhuc a casa seva, on peí reatant maí no

l i havlen dit reo.

Algún diumenge encara sor tien amb les amigues, pero q u.;n inicia—

va el sggon any de mili la col'a va des/er-ae. La «aria Merce Éambé

tüoba xicot i l 'a l t*a, que devia cansar-se ¿'aguantar l'espelma, ea Vft

buscar comianyes noveo. £llo a'havion desacoatumat d'anar'a.1 cine, on

en '"nniel, des que es lleva va tan raatí, aempre tenis son, sédormia so-

bre l 'ospatl 'a de la aeva promesa. Acudien a ba.üar an un luoal de

uants i en sort i r feien el vermut, ella deroalca per reposar ela peua

i anb la cara mes bruna que d?. oootum sota la llura soraorta d'alfíun bar

bar de la carretera*
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ii'eatiu segUent va convencer-la d'anar a ln platja i l'ensenya

de nedar cora temps enrere havln íet amb la i'eresina0 i*er primera vega

da va poder contemplar el seu oos esplendid cenyit per un banyador

verd que el l mateix va comprar-li, pero no l i agradava la f a l d i l e t a

que impoaova la moral i que desi'eia l'harmonia de la aeva silueta.

L'eneleaven lee seves carnee agils i fines, les cuixes arrodonides i

dures i el bust orgullos que en r>ortir de l'aigua palpi ava sota la

tela hurí i da que premia estretament el eos.

Xncidentalment la tocava, pero aquí sis contactes tenien un al tre

valor t el sol, la sorra i l'aigua cremaven les impueraes del desig i

ella aemblüva resignar-ne a la caricia ocasional que continuava a-nse

tolerar quan eran a ciutat, veo^its i ordinaria, disminuits.

Ara la aeva mare i els germano ¿a Babien que featejava i ella un

diunenge fina e'avingué' a aconpanyar-lo a cesa per ta l de coneixer-los,

A le míire l i va agradar, l i semblnva una noia aeriosa, pero no tpoba

hé que ee veiessin peí carrer,d'amagat deis pares.

- ""G ella qui no vdil que hi pugi ! - nc defensii en Daniel.

Per3> aleshores la nuia cedí i quan ja l i falt; ven poco meaos per-

qué el llicenciensin va cíir-li que els havia donat la notíciao

- ' ulna cara ha posat, en ^adeu V - pregunté e l l que continuavs anome-

nant-lo com feia quen treballava a lea cevec ordrea.

- **a dit que quan et vaboneixer no serablavcs mal noi.

Kn Baniel va riure.

- Quin home mis prudent ! Üs ciar, ja no m'hs vist mía i des d'ales-

hores em puc haver eepatllat.

*o pujar-hi per primera vegada un disr-abte al vespre, senae haver-

los avioat que hi aniria, percug, com va explicar a la Lidia t

- No vull que preparin reso M'empipeiJ aqüestes visitee protocolaries,

amb la enea ben neta i una doleos a punt.

- Perb vestit aixl , has de venir ? De soldat. . .

- (juina importancia té , aixb ? Ja ho saben, que faig la mili.

- Aizb s í . . .

El vel l , que acabíiva d'arribar, era a la cuin¿; rentant-ae i deñ-

pré*a, sense cerimbnies, sortí al menjador en samarréta i enb 'Ja tova-

l?.ola a les mane. La ve lia era mén convencional i va delxar-los un mo-

ment per treure's el davantal amb que els havia rebuto Obliga el aeu

homfi a poear-se una camisa i , a la f í , es van asseure tota entorn de

la taula presidida per una lana m̂ na de peix de vidre de color blau. En
1adeu va dlr :

- Pprta una copeta, noia.

tn convidar-lo a fer una cigarreta cié la seva petaca greixosa 1
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- -r-o serias tdonce, ai*b ?

- "nturalnent,- ofime en Daniel.

Ho o'havia figurat que seria tan uenzill i que fina i tot l i estal

viarien la fcina d'exposar el3 seua proyectes i ae demanar ponáis en

re^la per fentejar amb la noia. i/hnrae, po'.aer forcat per la circuns-

tancia» ec nostr^ m6s so»iíible que no solio ésaer qui.n tretas'1 laven pie-

gato i monologa una eotona sobre leo sorpresea que dó"na la vida.

- tte molt pet i t , ei non. Ves qui m'havia de dir que tu . . . Diu que

treba'ies en un tal.'er» ara ?

- SÍ, mentre acabo d'enlleotir el serve!. Deaprés mirará uo canviar.

Noraéo en paguen el mínln just i B& que puc guanyar aéa*

-Tot eota aolt mnlament - reflexiona, el vell - . ^s ciar qu tu e j s

Jove...

fn vella, a ]a qua3yfeemblava haver caigut aimpatio perqué cadn cop

que la rairava l i flomreia anb les duea dents que l i reütav^n, va dir i

- Ara que voaaltreo, oí voleu, no ua hâ wreujbe preocupar ;>e.' pis. A-

quí hi ha lloc per tote.

- Mo corri tant, mere ¡ - protesta la Lidia.

Kl Tell rondina per primera vegada :

- -fer tu tot éo bufar i íer ampolles...

En Daniel en va pencar que !0 deia perqu? el projecte no l i agra-

tiava, perb I 'endema la Lidia va ac lar i r - l i que quan ei.l f u fora renya

la 3eva muller.

- Wai no teniu espera, vosaltreg - diu que va queixar-se - • Ale hornea

no enn agrada que ens donin presses. j-.o cora ai ens poseesin la corda

al coll .

- <Jo bo he dit a fi de hé - va dei'enaar-se la dona.

- :li ha temps de a obres de parlar-neo S6n ells que elg han de fer,ela

prejectes, Potder ele lntereesera mén anar a viure a caoa d'en -"aniel.

Perb e l l t de;;prés de veure el que s'ead venia anb el aeu germa,

no ha vi a conptnt mal aiab a que ota poaaibilitat» A Cí'.sn g hi quedarla la

Neuo. Potacr aoltera t perqu^í? tot i que ara ja nnava iels dlnou anys,

raai no ae la veis anb cap noi|i ele pantalona no se|ibl.: ven intereaaar-l l .

Nonán la preocupava la 3eva vida profeesionalt cada cop aí;.i absorben*,

fins a 1'extren que la meitat do dien ja eren les nou quítrta cu; deu quan

tornnva del despatx. Aixb s í , hi trobavü la seva coDpen»aci6 económica

i BTP. guanyava gairobé tent con an Kronceoc i el?, plegats. >:l mes Bwrtm—

eatro y ere que a despit de ia seva poca mrtm̂ nihrf afieló a freqtlentor

noia tingues tanta cura de la oeva persona, aenpre rentmit-se, polint-ae

loo ungloef canviant .̂e vestit» conprari t sabates» perdent horee a la

perruqneia... Ja feia tant de te cipo que ho i'eia que tots a'hi hsvien
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acoatumat i vajt caldrc que ella en quedes embaraasada perqué elt¡ cal-

guía la bena deis ullo • I a fe que el moment no podia ser mea oportdl

Decprés d'haver-a'hi pensat durant tant cíe tempe, en tráncese i

la (Joloma havien decíciit fer un vaitot i es casaven aquell estiu. Gra-

deóla un company del noi, van poder Hogar una habitado amb dret de

cuina en una tórrete del liuinardó on vivia una vella sola, per des-

grhcia una mica atropellada, coaa que feia presumir que la parella

haurin de correr mes de quatro copa.

- Km sembla nue feu un mal penaament - digué" la ruire qutin se n'as-

aíibenth*

- Potser s í , perb si son tan nrirnmirnts festejarem fins ais qu-ranta

anyo - va replicar-ii en J^rancerjc, una mica i r r i tn t - . Ja hem espe-

rat prou. Tu no trotes mai reofbé"...

- Si ho dic per voaaltres ! Una filtra vegada callaré, no et preocu- ,

pi8,

- Mis valdrá.

Tote dos en poaaven nerviosos amb facil i tnt; la aare, que torna-

va e trobar-se malament sovint, a'havia anat recloent en una mena d'e*

goisme molt propi deis mmftiffTfft" malalts i en rrancesc, preocupat per

la eeva aituació personal, no ni tenia paciencia i en sece t devia

acuear-la de fer-l i perdre els millora anys de la seva vida. Ln tenaif

esclatova sovint en retreta, només oontinguta peí record, que el noi

no podia oblidar, d'aquells dieo infantils, tan difícile, quan la ma-

re no estalvia esíorgos per pujar la familia. Aixb no el privave d'a-

legrar-ae de deixar la 1Jar i , amb les primerea deligencies que prece-

diren forgosament el matrimoni, fin3 retroba el eeu carac'-er agrada-

ble d'antany 1 un humor que oomencava a perdre0 Hi contribuí, aneare,

un canvi semblant en la mare, la qurl, enjveure que ara ea trai^tsva de

quelcora definitiu, no volgué que Í03 dlt que acceptava el casament aml

reaervee i fino va fer una visita a la torre del uuinardó per aat:egu-

rar-ae que al dormitori no hl faltava res 1 aconaellar ia aeva futura

ñora sobre um- galería i unes cortinea amb q ue volia adornar la flnei

tra amb el permls de la vella, tan amable i consentidora en tot que

m6s semblava voler crear-se una familia que posar rellogata a cas».

Leí vestlt de ntüvia se n'encíirrega la üarmeta, així con del aegoi

vest i t , sai t re , una peca objecte de moltes consultes ja abana de com-

prar la roba, una tarda que van aortir les duea consogres amb Ja (Jolo-

ma 1 van estar-ae remenant teles fins a quarts de vuit del vespre, ün

tornar la mare estava cansada, perb va dir que donava aquellos hores

per ben empleados perqué havien conprat una cOBa preciosa, K'anava reí

tablint un clima d'harmonia, per bé que el merit pr^incipal pertooava
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a la Colóme, comprensiva i decidida a oblidar que si olla ele haguéB

fet lloc a casa ja faria anya que aerien marit i mul-er. tístava ter-

riblement emocionnda i aixb la feia encara mé& geniosa.

La Neufi, dones t va es col] i r un nal moracnt per quedar-ae embaraa—

sada i *igualir-loo en part lo festao T?s ciar que ta fer tot el que

va poder per amagar-ho i no fou culpa d'ella qua la llevadora a la

qual acudí fos una mica sapastre. Se n'havia anat diosabte a migdia

per no tornar fina diunenge a la nit perqu», va rtir, élp del despatx

feien una excuroió a Montserrats Ja n'hnvien fet d 'al tres, durant els

darrern don anys, i ningú no hi troba res a dir . La isarn fina hoitro-

bava héf pê -qufc allb la diiitreia.

Diuraenge, a les deu, quan ;) R conengaven a estranyar-se que no ha-

gués íornat, la Carmeta va picar-Ion des de lo porta del carrer.

- De manen en Danie 1 al te le fon — féu qunn en *frmitmihTiM$ jrranceac

s 'aboc^j per damunt la bamna

- Daniel - crida el noi - . Al telefon !

- Jo ? - va estranyar-se el}. - . Qui deu ser ?

- Ves-hi i no sabrás.
va aor t i r corrent, unn nica enquinerat, penaant que potaer a la

Lidia l i havia pas:3at alguna cosa, perb era la seva g-ermana.» LÍ' veu

semblriVD terriblanent llunynna i molt débil, con si a ella l i coítéa

de parlar.

- Vine a buserr-me - va dir.

- f̂t eta ? Que passa, Neus ?

- Vine, de preasa — repetí ella - . i'inc por. . .

- Por ? - i el cor l i salta dintre el pit - . Un ets ? - pregunta de

nou.

La noia va donar-li l 'adreca, a -fedralbea, i afegí :

- No dlgues ren a la i a r e . . . Ja t'ho contaré...

Va penjar i sorti del cosidor on hi havia el telefon. La familia

ocia a taulflf pero en oentir-lo la uarneta s*aixeca.

- Kt veig molt so l . l i c i t a t , Daniel - l i somrigué.

- No. Era. . . - barbotejh, va aturar-ae i féu - Gracies, eh ?

Salta les escales de r;uatre en uatre, travesr.a el carrer i pu-

ja al pis com si el perseguisoin, va ficar-se directaraent al dorml-

tori on recolll el gec i , senre entrar al menjndor, va cridar :

- Ja torno !

Ja era al carrer quan oe l i acudí que ara la mare i en Kranoesc

tindrien dos motfcus d'anéúnia, I a tardanca de la Heue i el nioteri del

seu capteniment, perb mes l'enquimerava aquejla crida de la aeva ger-

mana que semblava trobar-ae en perill en algún lioc de ^edralbes. Con
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hi doviíi haver anat a parar ?

Li calgjté1 arribar-se fine a la cantonada de Roeselló abiine de

trobar un taxi que vint minuta després el dipositava davant una tor-

re propera a l'avlnguda PeerBon. iJarrera el jardí es drecava l 'edi f i -

c i , tan foao i aparentmcnt abandonat que, un moment, sobretot en veu-

re que la reixa exterior e » tancadaB va preguntar-ae s i no s'equivo-

cava, Pitja el timbre , urgentment i aense reauit-at, i aleahores f¿u

la volta peí oarxex de sota. Una fineatra del primer pis deixava es-

capar urJraig do llura per uno eBcletxa del finestró nal ajustat i en

algún lloc del ;Jnrdí, entre la cleda ciue perlongava la paret baixa

i la casa, brillaba un clapa d'aigua.

aense pensar-a*hi dues vegades, escala una pilastra i va deixar-

ae caure a l ' a l t r a banda, sobre la grava que espeteg^/quan avancava

cap al3 tres graono q*e menaven al replanet on s'enuaarcava la porta.
r.Juan 8iWR H trucar va adonar-se que era ajustada i 1'empenyé,pero dar

rere hi havia nlguna cose c,ua la trabava» iressiona una mica méB i

s'esniunyl a l ' interior» on l i va ealdie encendre un lluraí per esbri-

nar la naturalesa de l'obatacle.

Era la seva germana.

Cerca rapidament l 'interruptor i va ayenol]ar-ae prop d'ella,

angoixat en adonar-se de la pal.lidesa del seu rostre* Sota les bra-

guee que deixava veure la oamisola curta i ar?eguasada per la caigu-

dat un gran tou ác cot6 i tic gaaea xopes de sang l i engrosóla el pu-

bis i tot l'entrecuix.

- Neus... - normóla.

Va donar- i uns copeta a la cara, l i frega elr, poiaos, i ella o-

bri eln ull Bf lento raen t» indecisa, cor̂ fei les parpe 1J ea l i peses sin

maBsa.

- Neua, que t'hnn fet ? . . .

rero no eop e ph reopoata• Va correr casa mu&na endino * a 1 'a t -

zar, encenent ] luías, i en un moblet de la aala d'estar, totalment

groga, descobrl unen ampollen de licor, copes, i'orna prop de la noia

anb el conyac i l i ' n féu beure un glop després d'haver-la incorpora-

da contra la aeva espatlla. LeJ galtea va semblar que recobraven una

mica de color, pero el eos es deixava anar anb lasfíltud, aenae forca.

- ün tenii la roba ? - va pre^untar-li.

tílla ascenyala cap a l ' ln ter ior , sense precinió, i en Daniel l i

va for beure un altre glop de conyac.

- T'ho portaré*! ai.tí no pota sor t i r . . .

La NeUG va subjectar-li lo maf débilment, i la veu pastos;.a bar-

boteja :

- 'i'inc unn hemorragia...
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- Avisarera el metge i et portaré a casa - féu e l l .

- No... la mare...

rcll ja no l'encoltiva i torna cap a la enleta on hnvia vist un

telefon, jEBtava tan nervios que va equivocar duee vendes la xifra a-

bans de poder posar-se en contacte amb el doctor Bosch que, per gort,

era a cesa.

- Doctor, sfic Bastida, en Dan:el Bastida... «í-iuria de paeaar urgent-

ment peí carrer de Banyoles, la Ucur. ostn nolt malament...

- yue té* ?

- No ho tsé, una hemorragia. Ara la porto a caen. N6 a' entretingui -

1 penja abanr. no tingues tempa de fer- l i mea preguntes.
va trobar l 'habitaci¿, a la banda <io. darrera, on den de fora ha-

via vist la llum, i reaollí el veatit , les mitgen, les aabntea, el

viso, el portamonedes i l 'abric d'entretempa de la Neua. Ho erobolica

tot dina del ventit per tal do fer-ne un paquet i sortl de nou al

rebedor. Subis que no acabaría mai ai la feia veatir i s'aeontenta

arab l'er-li paaaar el3 bracos per lea manegues ríe l 'abric que deapres

cord§ sobre la onmiaola.

- Anem. Pora tino un taxi.

Peíb en ajudar-la a aixeGnr-sH va veure la tacs de eang que em-

brutava els ra^ols i va comprendre que també emporcaria el aeient del

cotxeo

- No hi ha me>. ga-^n, o coto fluis ?

- Al bany - mormola ella0

Va carregar-se-lB en brajoa, deixant que l 'abric pengas per dar-

rora ( i la féu seure sobre el bidet, amb les carnea cap enfora, nentre

ella repenjava l'esquena i la nuca contra la paret» y.Tjvma farmaciola

hi havia un paquet de coto fluix i , despres de netejar-la, va mufannmn

tatxonar-lo contra el aexe d'on aortia un tubet de goma que no s'atre-

ví a tocar» Com quo no pod ia tornar a posar-li lea bregues, raaeaa xo-

pea, eaquinca uno tovallola que féu paaaar entre lea carnes abana de

subjectar-la a la cintura amb la aeva corretea. Klla es deixa fer aen-

se una paraula, esguardant-lo fitaraent amb cía seue uils terbola.

- Podraa caminar ?

- a l .
'a posar-li les aabatea i un moraent després, amb el paquet de la

roba sota l 'a ixella i l ' a l t re brac entorn de la cintura de la noia,

van davallar ela graons i travesearen el breu ^ardí fina a la reixa,

on nonéa l i va caldre obrir el pany que per diñe no necesnitava olau.

- Pu;Ja - indicíi prop del taxi .

El xofer no a'havia mogut de darrera el volant i ele rairava amb
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curiositat , pero no va dir res ni quan el l feu Í

-vagi tan de pressa com pugui.

"a paasar el brac per i 'espatl ia de la seva germana i l i va fer

reposar el oap contra sdu mentre amb l ' a l t r a ma l i tancaTa els pleca

de l 'abric que s 'ha vi en obe-rt sobre les cuixes.'

- Daniel. . .- digué" ella - . Ho vull que ho saplguin.

- lío diguio res, L'unic que interossa és ta l iar I'hemorragia.

hila a'empassa la saliva amb un petit soroll de garganella i

mo riñóla :

- K'he fet perdre una cr iatura. . .

- lio digues reo - insis t í ell - . Ja ho explicaras al netge.

*an trobar-lo a casa, on elr, esperaba intrigat amb la mare i en

tráncese que no a'aguantaven cié nerviosos. Kn veure'ls f la dona escla-

fl el plor :

- "ena ! . . .

Ell explica al doctor ¿Joseh :

- Ü 'ha fet fer un avortanent i no rieu haver anat bé.

- Qui l ' h i ha fet ? - fou la seva priaera pregunta.

- No ho sé, so he volgut preguntar-ii rea.

- r.a que aijeb és EIOJ. t delícat, nol . . . El meu d-ure..

- Doctor, si us plau.. . ü'esta escolant.. .

terb l'honr. ja o incli_nava ootav la fleun i e"(l va fer aortip

la mare que s'havia deixat^oTre unr. cadira en sdntlr allb de l 'avor-

tament.

- Den meu» véu meu... - feia» tan pal.lida com la noia - . Si se'ns

mor...

- fio cridin el nal '.enps, more.

r;n francecc, que s'havia quedat a l*hnbi+,aciór snrtí amb ela

l?.avis que l i tremolyven.

- i)iu que no et: por fefr responsable - balbñceja - . 's veu que no

l'han netejada prou bé, que quedo un tros de placenta...

j;l metge venia dnrrera, anb les mans brutea de sang, perb la raeré

no el deixa parlar. *a agnfar-se-li al brag i amb la llencua enganxada

on ; gemegant t

- Doctor»., doctor... -Bstalvii'na acuesta verc°nya...

- Jo no gfic un tocbleg, ni un c*nee°leG ~ e ñ e'*e^ naavn el net^e.

- Doctor...

les llogriraes '' i queien sobre lo maaega de 1 'horae que continuava

amb le:, mans sixecedeEi el seu davant. TT0 el deixava anart euplicant

amb la veu trencada, a puht d'agenollar-se-li ala peus. En Dnniel se

Bentl revultat.
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- "«re ! - crida.

Pero el doctor, entre exasperat i conpadit, Ja oedia. Fotaer no

oreia que la noia corregíais tant de perill eom deia i després en Da-

niel arriba a penaa*" si no havia exagerat per donar-los una I1ico,

per donar-la aobretot a lo Neun que no havia tornat a perdre el co-

neixement i ela aentia des del H i t . Foa con fos, ais dos minute ja

corrien tota, el l a casa del metge que necesritava una instrumenta,

en frúncese a la farmacia a comprar unn hemostática de trombocitina,

ar^otina, gases i ootó. Tamba eln va caidre procurar-se gel que dea-

pr6a el doctor col.loca en una bossa sobre el baix ventre per tal

que ajudés l'efecte vasoconstrictor déla farnacs.

"a c-uedar-ae prop de la pacient fins a les dotze, quan en Daniel

va haver de tornar a sortir a buacar una solució fisiolbgica que el

doctor Borch infecta intravenosament a la noia, encara nolt bianca

i totalment imnoill con l i havia ordenat.

Aquell vespre no pregunta ras, perb l'endema va voler saber qui

era la llevadora que 1'havia abortada i a'enfadtfquan la ñola va negar-

se a dir-ho.

- Perb no veus c¡ue ís un per i l l , que si tu te n'has ^alvat d'altres

s'h* podeijiíjuedar ? En criminal, aquest silenci !

Ella persistí pn el BOU rauticne i tampoc no a'avingué a dir~los

e]/nom del aeu seductor quan en Francesc i en Daniel l'exigiren gaire-

hA amb amenaces., Wo el confeana fino mea endavant, quen Ja esteva to-

talraent receta i , a punt de poder tornar al despatx, declaré que dei-

xava la feina, Aleahores ho explica to t . Ell i en íraneesc ja havlen

intcntot d'esbrinar-ho a partir de la torre on l'ariH a recollir , perb

va resultar que pertanyla a tuia dona que en aquell moment era a l ' ee -

tranger. No van poder fer un paa mea cnlla.

- ^e el aenjror Sariola - digué -f el cap coinercial de la firmoo So e]

vull veure mee.

Kll l i havia eercat la llevndora a través d'u. amic i després va

dur-la a la torre perqu§ poguís repoaar un dia 3encer com la dona ha-

via acones!]at, perb no l i fou possible de quednr-se a fer-l i oonpa-

nyiei tot el diunenge, tenia un compromía; al capdavall era casat i a-

f i l l a t . . . jslla, en veure que perdia» va espantnr-se, perb no gosava

telefonar-li i ho va annr ajornant amb l'eaperonca que la petlta he-

morragia ces3aria. A mitja tarda va perdre el coneixement una instantj

mes que rea d'angúnia, va dir t i en refer-ae es decidí a trucar a ca-

sa neva, períjno hi era, i a les vuit, quan pica per segona vedada,

continuava abaent. Ho intenta de nou prop d'un quart de deu i , en veu-

re que no l i conté:-;tavon, va perdre la serení^.at i diaoa el número de
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la Uarnieta. Aleshores ja se aentin mo-Lj dfcbil i nones va teñir tenpa

d'arribar fino a la porta i obrir-la abans ce deamaiar-ae defintiva-

ment.

J£n Daniel, que s'enau/riava una historia ñas con licada, comenta

anb falsa innocencia :

- Es va «posar nolt, portant-te a la seva to r r e . . .

- N.o ho 6s, d ' e ] ] . JES d'una parenta de la seva dona que viatja ao-

vint per l'eetranger i els deixa senpre la. einus.

- Bé*... I ara que hem de fer, segons tu ? Aque»t lndividu es nereix

una I":ic6o TU encara etr. menor...

La marefpero, estava esferelcta devanea poofiibilitat d'una acci6

que convertirla l 'a. 'er en uno cosa del domini públic i va contenir-

los qu;̂ n en trancesr; parla d'una denuncia i en Dahiel de fer-l i una

caro nova,

- Ja hem tingut prou desgracia - va dir - . Kl nal ^a no té remei.

•**a noia era del niateix parer i fine mormola :

- S<5c Jo qui e'havia de saber guardar... Fo era j'eu avergonyir mee.

Va escriurR a la firma une enría imp ê  ¡"onal anunciant que es veif

obligada a deixar la feina per motiua de aalut 1 poc deapráa, el ma-

zeíx dia de lea nocen del aeu germa gran, arriba un r.al6 amb una car-

ta en la qual la casa, oense aparentar eatranyar-se de la seva deci-

sió", l i deeitjava un rapíd restabliment. Despréa va rebre una altra

l le t ra , mes personal, pero e':la va l ini tar-se a l legir- la i , sense

comunicar-la a ningú, l'esqulnca. Si l'hnne tingué" mes Insletencies,

mai no ho van oabero Perb ai Cancel no ho creía, car peí que eemblava

s'havien discutit de valent quan e l l la deixa aola a la torre.

Al cap d'una qulnzena, quan en Franceso acabava de tornar d'un

eurt vlatge de nooer; ¡el Kord i ja era ins te! . la t a la torre del Gui-

nardó", va col.locar-ee al despatx d'una patita cadena de retaurante,

on devia fer mis btndat, potser e^carnontada, ja que, cora observ^ en

Daniel, cemblava haver perríut la geva fal.lera de veetit» i penti-

nats, no er pintava tant i dÍ3poeava de menys diners.

- Ben mirat estíiven cees - va dir un dia a la Lidia, l'unioa perso-

na a la qual e¿. confia - . No diré que alguna vegada no «m vi_.ngu6s un

mal penaament - afc^í - pero es veu que i 'ai-iunyav-a aense ni adonar-

me'n0 Una nois educada a leí; nonges i fa mía, la nieva germana... - aca-

ba puerilment.

- Feia tempa que durava, dones ?

- SÍ» dea ;jue va pasoar a fer de eeuret:;ria d'aquest Bariola, ha

dit . Una cr ia tura . . .
Se'n sentía ferit i aquelja des^ríicia 11 iein oblitfar totee lee
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diacualonn tingudes arib la noia, el sou tar; nna tan diforent del seu

1 del d'en Frsncesc, el s_eu egoinme. "avia tingut la mala aort d'en-

a_opegar-se anb un aprofltat, anb un poca vergonya... .Per contrast

estinava encara mes la contenció de la Lidia que no sois no havia vol

gut cedlr a lea temptacions d'un ambient poc favorable sino qut: con-

tinuavn mostíant-se totaImánt honesta anb e l l , si bé ara ja ee deixaT¡

beaar a'guna vegada.

- De boles con tu, no en corren - 11 riela.

- Mis que no et penses. El que pasea 6s que vosaltres, el", homes, no>

mea veieu les a l t res ,

- l*ot3er ér, aixb.

També' el l obtíervava una vida contínent, ara „ JES cert que no l i

quedava gaire trampa per al tres menea de freqüentaeiona entre 1'escola

a ln qunl continuava assistint i el treball del ta l ler de la üorrieta

on va quedar-se quan el llicenciaren I que abandona doe ¡eaos desprée

a conneqüercia d'haver plantcjst unes reclamaoions de plus que no fo-

ren ateses perqug l'emprfc:sari B»rvava la ficció que continuava eeaent

un^b-er temporal. Un Jove, que era un gran noi, es fiolldaritza. amb

el l i,per protestar, alentiren el t rebal l . En seber-ho, la Lidia ho

troba malament.

- Aixb sí que ís ¡'enenr anb els peua« fío volles buscar uno altra

cosa ? Dones no sé" quines ganes de moure soro l l . . .

- Ñola, si ara penses així t no aé cora seriet si tingúeosla un nego-

c i . A tu et sembla que hi ha dretipe^coraeneart que et puguln teñir

un any sencer com eventual ¥ Et poden despotxar aempre que elr, con-

vingui.

no van J'er, i a en «lové l i van obrir un ex;ediBnt, pero el xicot

tanbé Be'n va anor i tote dosi ecudiren a cercar 2""eina a la "Ransa",

on van dir-los que ja els avisarien.

- Un be negre í - exolana en Jové en sortir - • Aqu sts e6n déla que

preñen inforinre.

jíls hnvien demRnet nome; i adreces de les cases on haví en treba-

l l a t anteriormE.nt i totG doa eataven oonvenputs que el aenyor JOI ÍTS ,

l'ano dele ta l le re de la Bordetaf mirarla de perjudlcf:r-luaf pero n

no hi van acudir o l'hotae opinava <;ue a la "Ramsa" Ja p'ai'anyarien,

41 cas ¿s que al nap de qulnze dies lían aviaar-ios a tote dos, feren

una provB i , e conenyament c'e nés, ingreesnren a la casa,una empresa

fie conntruccionu netel .J.iques que ncupava une; quti.-.t'-n naus al oar-

rer de rujades.

•"EI Lidia va dir :

- A veure com anij-a, aquenta vegada. Hem de; rocol ir din ere. encara
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•;ue ens quedem a viure a caEa, l'habitació la vulJ nove i seropre
s'han de oor.prar altrcc. aoses.

Ara cade diumenge dinaven plegats, una reinana a caña d'en -ua-

niel i l'eJ$ra a cnr.n de la .Lidia, i deaprés se n'anaven a paseeig

per no gastar, Ha paaeaven la tarda a ñontjuio o peí pare, i eil BO-

vint la feia mig enfacíar quan l i deir. i

- Canina devant.

- Jío hi tornem - pr otentnva la noia.

Perb a ell l i agrnriava de veure-lat de poder abragar tota la se-

va persona amb un sol cop d'ull» i ácayée l'enlla^ava per la cintura

i ln prenia con:ra ECU mentre íeie :

- j-'haurio d'agradar, que e* trobi tan bonica.

- Perb donem un enpectacle. Upidem l'atenció*.

- i que Y

- Dcmpre fas coses diferente déla al tres, Su.

i/il, de vegadfíD s *hi molectava :

- I tu senpre rondines, si en trobea ten diferente no s>5 con en puta

estiner.

i*erli l'ootinava, i aentio tanta impocienein com ell per consumar

llur amor» ho va veure un día d'aque 1 hivern , un vespre que els va

sorprendre ls pluja quan travessaven per darrera el Poblé Kapanyol i

van refugisr-se entre ?a verdura on les gotea, lentes i groeeea, enoa-

ra no pcnctraven0 Al cap d'un moment ell esva treure la gavardina i

tota dos se la pass^fen per damunt del cap amb lo intenció d'emprendre

una correguda, pero eln vn fer tanta gracia trobar-se empresonata

sota la tela que van esclafir la rialla 1 tj>t seguit es tróbaren be-

aant-ae, la noia mes llíure i méc fervorosa que de costura . Tenia una

liavidcolielo que contrastsven amb l'anbient i la sevn pell feia olor

d aigua i de fulleo, de bosc. iínlla se sentien pasaos precipítate de

parellee que corrien, xicelec a?ogres i el i:.eu tamborineig del gote-

liant que els ail"lava0 Sensfi adonar-se'n, en Daniel avanca les mane caj:

ais eeue pita.

- ivo,.. - mornolñ el le .

Pern el noi va enfonrar la cara en l ' in ic i do les sines i va be-

sar-los~hi mentre ella l i agafav?. el cap, sense separnr-lo , amb un

gest Ireenolut que a el l nc?ba d*enardir-lo.

- Lídin...

- Wo, Daniel, no esta bé . . .

- Pero jo f e s t i n o .

- I jo, Daniel.

La gavordina va relliscar quan l'abrag?1 a^ob totea riurs mans per
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darrern ei coll i ^ s robrega contra seu, pero després va domina_r-se

I oe'n separa amb un geít brusc mentre suplicava i

- Anem, Unniel, anea...

Vo ordenar-ae la roba i el precedí cap al caml humitejat per la

yjluja, incliferent a loa gotea que l i renta ven la cara, Jfin arribar

baix, vñ d i r - l i :

- D'aquí en endavant , baixarcm abans ríe fer-ye fose - . I aleshorea

sospira - Jo volr'ria que físsim casats . . .

Ho havia dit espontaniament, senae reflexionar, i va tapar-ae la

boca, cora avergonyida. fero e' 1 corroborava :

- Jo també.

Enoara no se 11 havia apnivagat 1'estirada de la sang i tot e l l

es dalejava per una abracada íntima, completa. Unes imatges erotiques

l i Vrpvessaren el cervell i , senr-e voler-ho, evoce. aquella vespres

pasnats amb la Solrdfct i la Cornelia i tot aeguit a'iraaginá con seria

l'anor anb la Lidia, inexperta i pádica.

-Si hem de/eontinuar rnassa tempo RÍXÍ , en tornaré boig - féu.

- Jn no sera r .arg, ara - mirr. de conhortar-lo el la .
rarlaven de casar-ee la primavera segtlent, la noia ja feia tempe

que nos tro VR una instintivo **»i"*""TiBtfinft tendencia a arroseegar— lo cap

a]s aparadora de les casen de nobles, s'il.luaionEiva explicant com l i

agradarla tíe teñir el mwtimt dormitori, i ell digu¿ a la seva mare que

1'anéei a demnnar oficialnent, coaa uie encara no havia fet,perqué aem-

pro trobnva uno excusa o al tra per ajornar-ho. Alechores, nerb, ines-

pe ra da cier.t, van renyir.

•̂ B preparava una vaga de tramvies, la segona que hi hauria a la

ciutnt, 1 en wallofreda t un company de t rebal l , l i (ra l l iurar un pa-

quet d'impressos perqu* els repartía» Se'la va endur a caaa, ama^ats

dintre la camisa ben cordada i , el diasabte, Ja de n i t , el?- anajtl-

rant a les antees senr:e portería. No estava aooptumat a fer-ho i el

cor, pet i t , l i bategava com ei ae 11 hagués d'ecapar,pero acaba la

taaca aense contratenps if a un quart fíe nou, va presentar-se a cer-

car la Lidia amb el dar-er fui Jet que reservava per en Tadeu. j/home,

que ja havia tomat, se ' l mira, el ] 'egí per elamunt i digué i

- *n n'havia sentit parlar, faré com tothom, jo,

líe LÍdia pregunta :

-tjue éa T

Un moment abans havia dit que ja era maesa tard peroué aneasin a

fer una volta, pero al^nhores, en acabar de reseguir el ppaper, va re-

pensar-se i propoea Í

- Potser al que aortíasim una •tinmumm cocona...
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J'a al carrer, van fer una pagaos en ai±e._ncj, fina a la carrere-

ro, on la noia» aense mirar-lo, comenta i

- Le oanera que per aixo no has vingux fine a ra . . . N'has reparti t ,oi?

- Per que ho dius ?

- A la fabrica també n'hi havia qu¿- on tenien,

Ei:i no va volur negar-ho i , amb natural l tat , conteota :

- Algú o aitre ho ha ele fer.

**ÍI Líüio va mirar-se'} sobtadnment airada :

- 1 per que tu ? 01 que n'hi ha molts que se n'han rentet lea nans ?

- Ko ho sé. rotser s i .

- Ro has penaat que et podia i asear ai la policia t'ar¡epiegava ?

- fio Ei'ha eriepüegat.

- Ho fara un c!ia o a i t re . I no ho vull, ho Rente ?

- Si criden tent - l i f6u remarcar el] - , po+ser em detindran ara ma-

teix.

£,!!& ebaixa, porugamen t la veu i fith cap a una i altra banda,

pero ningi5 no Demblavn mirar-loe •

- Ho m'agracien, els embolias» Ja t'ho he dit mee d una vedada. Si els

aitrcE nouen coroll, que el moguin...

r l l s 'atura.

- I je , on et penoes que vire ? - ar: l i acudí - . Aquí o en un desert?

- Quan ho fací tothon, no hi tindré" reo a dir - a'obrtinh la noia.

- SI heo d'eope^rar que ho faci tothon, no farem mal res. H*hl ha mas-

pa» que ot surten anb aqueste excura.

- Ferb a tu que se te'n dina que el? tramvieE vagin piens o buits ?

- Res. Ho eénfele treravies. Perb d'una nanera o al tra s'h& de comengar,

- Ko en?, entendrem - va fer e l le .

- Si t'ho preñe així,no.

Es Tan aner dipcutint fins a la plaga d'-.npanya i tombaren cap al

cárter de l'erragona, host i ls , proíundanent ofesos l'un amb l ' a i t r e . Dos

anímale nortien d'un estable que fein fortor de íemta i van atura:-BC a

dcixer-los pensar» r,n üoriel va encendre una cigarreta•

- De veendPB - vo proseguir «JIB quan Ja tornaveníi caminar - sembla

qu» t'intcreíBa mén tot aixb altre que Jo.

E?.l VP revo]tar-De í

- yuc he fet, fins era T M'has vist posar mai en res T rernue dues ve-

grdon he defonsat eln nr.ur- drots, individualnent... UOJ lona, és empre-

nyedor que cad?i cop que moc un peu o una coma tu n hogis de fer una his^

tbria !

- Qui crida, ara ? - l i féu observar el la .

- as que fiarles perdre la paciencia a un sant ! No t ' h i han de ficer,
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en anuentes conee í

- Dones en que m'he de ficar ? També" tu eta d'aquBsts que pensen que

la dona a caen i a callar ? Bo é"s saber-ho a t etapa.

- Al contrari , la dona a ajudar»a fer eoatr.t a l mar i t . . . - Vn atuTnr-

se en seo, eom si fina aj.eshores no sentia la darrera frase que la noli

havia pronunciat - . »<ue vois di r amb aixb que és bo de saber-ho a

tempe ?

- No rea.

- Apa, pa^la ciar» nona ! yu£ voi.s dir V

- Doñee aixb, que costa mol t poc de dir que mast ines . L-:n»i f ona, no

tena cap considerado per mi.

- I tu ? Quina tena, tu ? yue vola, un oe que digui/í aempre araen ? -

aQbufega - . No t 'he reepectat sempre ? Dones per quÚio en renpeotes

tu a mi T Jo m'avergonyiria de no estar ai costat dein conpanys, oom

tu de dormir amb ai abana de casar-nos.. .

- Es í̂&igwwf diferent.

- SÍ que ho és* Pero no com|cu et pernea, i sí no ho voi.3 entendre ,pít-

jor per per tota dos. No s 'hi pot parlar, amb tu.

- Ho vola p.ixl Y - feu e l la .

- Ets tu qui ho vol a ix í .

- Com et üembii - dijué la Lidia, i continua- caminant, con s i e.I no

hi foe. A mi& carrer, ae l i girn aenae a*«rnr-ae - . no cal que m'aeon-

panyie, aé el camí tota sola.

- yue et bombín, dones ! - crida e l l f '¿anean; e±s punys i mirant a

té r ra , com ai cerqué^ un ruc per t i r a r - l ' h i . i'ero no n'hápavía cap.

Aquel vespre no va sopar i i'endema, en sixücar-en, encara se sen

t í a snrabiat. i-er no quedar-se a casa, va norxír arab la intencíó de

fer una bona caminada, í'ins al molí, perb no va arribar-hi perqué en

pasear per ia placa de Catalunya va torbar-se amb la uorHelia i la «ai-

t e , l 'ali,ra noia que vivis amb ella i la Sol:tíat, que el convenceren

d'aooo¡vanyar-lea a l cine, un anaven. uon que havia pasaat una n i t agi-

tada, va adormir-ae i fina i tot ronc¿i una mica, con »i encara ios a la

mili i acabes cié sor t i r ;:e gu&.-üia. Kl Jes van (juelxai-ae i , per compen-

sar-i es , iiapu-üivament, leu wonvida a diñar.

Van ficar-Btí en un peti t reataurant del correr ^alnee, d'on pica

la warmeta peri;ue avisas la mcire i , nontre nenuav--n, e.:iee van expli-

car- l i que e 'ñavien wT«""few*"imin?i»TttomflnnP"iTtilMr*i:>»i discutit amb i& soledat i

que ara ja no vivien fílegadüs,, Eli es penaco/a que devit-. aer una qüeatió

(i'homes, perb de fet tot ha>.-ia víngat mus per una ridíc-ula onrabinda

a propbei t d'unes mitges» Ara, a tilles mateix- s els íei... r iure. Al cap-

davell, eempre eu doixaven pecei; de roba i nnmrinnaraaniilifttinMrammlMMUh una o
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altra 1* he vi a de x'er mal ti é f con va di r la ^bl^e •

Á lea cinc tenia un conproníe i també la Cornelia paria d'una fes*

ta a ca^su d'una eonyanya de treball , pero quan van quedar-áe sois i

e l l digué" que era una llantina, la noia contesta i

- Hingú no n'obL.iga a anar-hí. üeran prou per difcertir-ae.

Van agafar doñee un taxi cap al pis, perb abana el feren aburar

davant una licovnria on en ünniel compra una nnpol.s. de conyac. Se sen-

tía febrás, revoltat contr« to t , i tonia ;;enes d 'emborratxar-sn i de

fer algún di 3barat. 4 raitja turda la Cornelia ja ho sabia tot de la

renyina i de '.es cevec lLltislonn dretrossadee, perb no f?stava en s i -

tuacifi de conjjadnr-lo porcue havia begnt tant con el l i nones penaava

a propocar-li riencpee do fer l'e.mor. A les vult van dutxar-se tots

doo per ta l d'ac-iarir-ce una mica OJP pencamente i desprás yan quedar-

se oobre el plat nateix, enbollcats anb mies grane tovaljolee de

bany mmtre lnieinven una SCSRÍÓ a la iogui que es perllong? rins a

lcn nou.

xíiljuns, en ^nniel es t-avn refretiat i va c]ued.â --se al J l i t on reo-

tf rinr dinreren anb una mica de í'ebro. üra tan poca, que ordin¡u-ia-

ment haurie ar.rt a f-ebr.llar, perb arr. tent i i íeia tot . Va adonar-se

que peaafivc per una oriai , potser lo mes greu de lo Beva Tida enea • a

¿ove, partit com es trobnvn entre la povaineceanitat de 1H LÍdia i la

aova condicifi d'obrer conRci^nt, cora la qualificava e l 1 , que l'acon-

oollnva ríe prendre poulcions que cada dia ee tracíuirien néa i raes en

una acoló practica. iSl cor l i feia mal en conprendre que poter ea

veuria obligat a renunciar a la noia, la qur.1 no dona senyuls de vida

mentre ell era ol Hit,No ignornva rué era obstinada, anb una gran

forga de volunáat, pero d'oltra banda aabia que la seva amor era sin-

cera 1 ardent i l i costf.va de ceure que anuells nota bescanvlets en

un nomont d'ira foasin définitius,

DijouB i divendres vo continuo"- sense a-iber-ne rea 1 el dissabxe,

en plegar del trebal^inb la setmanada mi;- n*gmnant?HH migrada que de

contum perqur havia negligit d'aviaar que estava IB al ai t i l i van des-

conptaT' elr. trer, diep de festa, decidí prendre la in-lcintiva de la re-

oonciliaeiÓ. Li C03tnvs, sí, perqué estnva comvencut que tenia rao, qu<

ella el feia vlctAcia d'unn injusticia, pero també* es deia que aquesta

mena d'amora propis eirá deaplatada entre dues persones que a estinaven

com ellñ.

La dociniofperb, no el aostingftí fina al final i , quanyfla era al

oarrpr de CUBB seva, una revifaj.ln d'orgull l'obliga a rexrocedJr. »e

l i novia acudit que IR noia ora iftwiMiipT eapag d'interpreiar la â va

tornada con unn con¿esoi6 de derrota, üsperaria, doñea.
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JJilluns ja no va podn.r mee. Per primer cop dee que hi asoistla,

ve fer feata a l'fiacola i aoucll a ceaa seva. Al pie, pero, no hi havia

ningú, ni la mnre, i va baixar a eaperar-la a l 'entrada, on va teñir

tcmpn de fumar due:¡ cigarreteo seguides abena de veure-la0 Sstavp tan

norvióe que finn l»s mane 11 tremolaren una mica.

- Hola - va dir.

Ella no va somriure.

- iifis tornat, dones...

- Ja ho veu.T.

I vaníjut-dar-se l'un davant de ¿ 'a l t re , inmbbils, eenoe saber qu>

dir-se. •> volia tant con abane, pepo tot d'unn la aentia j j.unyana,

inabastable. Potser precisament porque ro havia sonrigut, perqué no

sembliiva alegrar-sc de veure 1. Un aoi¡rís ho hauria tet tot mea fácil .

Va teñir la irapres: ±6 que poáis jíasser-eo la vida renyint-hi i i-eoon-

cilian'¿-a *hi, que raunpre eneopegarien amb malenteaoa i oaurien en er—

rora con aquello dos que ja havien tingut, el priner aleshores que ana-

ren al cine quan encara no es coneioíitn ga i re . . .

- No podem continua ,a ix£. . . - va reflexionar en veu a i ta .

- Lm vas i'erir nult, 1'altre ala - digué e l la .

- Ja ho sé, ena van íer ir tets doc. ho t'havia d'haver dit el que «t

vaig dir en aeparar-nos, perb ai tu foasis mea comprensiva.••

r.Iia replica t

- íío puc viure sembré amb l ' a i al cor.

r.n Daniel va reprimir la se va Impaciencia i

- Hi vivid aempre, hi viu tothom. Podem prend^e i-.al en qualeevol rao-

nent, al talier» peí carrer . . .

i,o nüia novia el cap d'una banda a l 'a l t ra» le ntanent i pertinaco

- iío, Daniel, ja oaps que no é"e aixb. Si vols que tornero a uñar junts

m'hae de pronetre...

- Només et puc pronetre que t 'eetino - la va interrompre e 1 - . ho

podria estimar-te s i . . . s i em disminuissia.

ha XÍtíia va fer un pae de costat, cora oi intentas de proseguir cap

a l i s oDcelee, i e 11 la subjecta.

- Lidia. . . «o pot se r . . . Si sabesDia quina eetmana he passat i

. i jo í - digu^ el la - . No he fot mea qge plorar» ±-ero mea m'eatirao

plorar ara rué despróa.

Eli va deixar caure el b?a^f vengut. La noin proseguí i

- Jo ei meu hoce el vull per a mi, ja t'ho he ai t alguna vegaria, no

per ala a l t res .

- I et cerabla que així ho seria» de teu ? - va pregunter-li amb amer-

gor.
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- ffo ho sé. Si no voló, no.

- £i no vuÁl í - Torn?i a alear el ftrag, la sacaeja - • So yeu8 que en

cara é*c pitjor perdre-ho tot per por ? Pero con et: f LÍÚÍH, cora ete ?

- xio oapD deo del principi.

- 1 no et diu res que t ' e s t i n l , que ara hagi tornat a fer el primer

pae, que hagi vingut a denuinnr-te.•. a suplicar-te.. . - la veu se l i

mig trench i l i va caldrr £er un e: fors per dominar-la - , r.ns estiaea,

Lfdia, Q ns havíem de coser, jo et vulll ar b r¡i. . .

- Je eaps con - digué ella.

Vn redrecar-se inperceptlbleraent raentre una cena de llengua aci-

da 1 ábsida l i recorriR lo beca de l'cxtór.ac 1 se l i enfiiava x-el'pit,

cap a la gor^s res^eco.

- ^ste b¿, l í t í ia . . . - ü'pmpas?^ la saliva, galrebí enn .̂e^nt per le

intercitíit de la oeve enocifi - . i-otser t'estimaré nnlt r - tempa, pot-

eer. . .

r:o podlíi acabar. fr. taliar-se i , aobtadament, féu nltjn Tolta 1 a-

bendoníj l'cntfndeta. *airebé corría,perí) a mig correr á'atura ainb la

matfixa brrsquedat 1 va girar-ne amb uno esperar.gra folla, üi ella ha-

guéa eetnt a ls ports, mirf.nt-lo, encara hauria ouap retrocedí* per su-

plieer-la de bel] r.ou, tal vegada hauria cedlt».,?erb no hl era. ül

lllnCar en retsllava roli teri sota ln í l un del fanal de l ' a l t ra banda»

lndiferent 1 polsós. i'lla ja devia enfl'lar-se per 1 :s ^eoalra,

l el cap, i a^tjiít, proseguí en dlreeció" a la carretera.
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I>a preocupado social

De gran, en l^nJeJ. ja no nauria snbut dlr en qu?n noiaen t

deterralnet conen^ a lrteresaar-ee per la 2 roblenntiea SOCÍPI, segons

1 'exp esoió que no hpvia de pentlr finñ BOJ.t després. jje molí, jÉvenet

havia pogut adonar-se que vivia sn un raón dividit i que 1'amblent de

la aeva 1/ar, on la seva ananriltiTiimhanAnihwiwiih mnre havie. intenftat de rsan-

tenir un callu de catalsnivit que l i L.ega e] nari t , no corresponia al

d ina ae foí-a, pero l i caldria posar-se a treballar [ier veure b¿ que a

lo divisió pri raeré entre vencedora i vengutfl e 'aj'egj.a 1;. de poaoeldora

1 deopoBceito, entreliucada ja per la miseria del viure familiar, xot-

ser tot ers el raateix, potaer ho havia estfct des de sempre i e l l nones

recoren^aTa una exi->erifeneia incansablemcnt re; étida i que, dea que el

món era m6n, havia fiuscitat revoltea i guerrea cadti oop que a un niyell

o altre l'hone humil a'havia fet eonscicnt de la seva vida c<e paria.,

ai raós no, aqueat era el parer d en Wiquel, l'hone de /.aflíoaer, el qual

parlnva de Cpist i d'jtspartac en tercien uemblants, com d'una mona de

precursora del corauni ŝ me 11 i be r ta r i que un e':tol de pensado ro i de re—

volucionsria havia siatenatl tsat en temps reconta. ü l l no hé va yeure

mai cnar i peí reatant l i co^tava d'oriíintar-se entre aquel.'a aelva de

noríf!, Godwin, rroudhon» Bakunin, Kropotkin, Keclua, aalñt'?f:ta, Lan-

oauer, *»ei.la, i tanta d 'altres que el xicot citava amb /%egur«t;at d'un

habitual, conferint-los una eureola d'honestcdnt que negava ale pensa-

dora marxistes, partidaria de la dictadura del proletariat.

- fioaaltreo «om oontraris a tot govern - deia, - v*ro aixo r,o vol d i r

que íiigaem partidaria del dssordre . Volem prccisp.ment un o^dre harao-

YIÍÓB , natural, l l iurn, senne Impoaicions de l ' ee ta t .

- Perb algú o altr-e ha de manar - contestnva eli - . B̂  hi he d 'haver

una orgíinitzacifi-..

- -"6 ciar. Tot d'oríünnitzacion a lliuremfnt oonvin¿udes que «-t- van in-

tegrant en organitzacionc ñupfiriors, mes eztonpcs. Les comunes o muni-

cipÍEfper Kxemi'le, en federacions de carácter cor^rcal o provincial, 1

aqüestes en d'altrea de nacionnls quf.' e la seva vegada es reuneixen en

una fetíernció mundial. ±-erb fjxa't que sempre ee perteix de a base, no

d'una or;":anit.zació irapuBecio der íe dalt. jj'nnarquinne - defi1 ia - f*B el

govern del poblé peí poblé.
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- I no ¿ÍJ un;; coca aixf la que J a es fa ara quan es vota ? Vull dir

ais pelsoo denucrr.tics...

- JTo, perqui; hi ha els partit.s política que representen els inv.Tesaoi

de la closse capitalista i de^virtáen la volun^.at dele treballadora.

al ]MC cal, con va dir rroudhon, ¿s una revolució que absorbnixi l 'ea-

taT. en :.a rocietat, {¡n anarquleta no accepta el joc deis par t i ts polí-

t ica.

- Durant 2a güera , pero - va t*ir-'1 el l mÍE endnvent, quan Ja havia

tirgut ocaeló de periar anb d'aJt:es d'aruestes COSCB —, b£ hi vau

participar, en el goljern. Lr. i'ai vs actuar con un part í t polític raía.

¿n Mlqucl vr¡ ncrentir lentanent, una rica remet, cocí ai renemorfe

en dctalJ aquella col.laboréelo governancntal inp^sada per la i'alta de

renpontc de les orecnitzacione anorquintef exteriora en un moment .]ue

1& oonfederació e'haurií1 peput apoderar de tota la térra cate lana 1

üel lievant peninsular.

- -Av marxistes i clr. republicana, - exf uch - e'havier unit contra

ncaaltree 1 oubotejaven el nontre eoforv Ce guerra. Ajqrxí et penses que

anavrn a jinraí lea arnés, els dir.err i el raenjar ? No pas ais nostres

hores. Hí hnvir ujr.e actitud dí;:crlninatbria quo cn̂ Va obDigar a po-

litltzer-nofl, . . I així i tot , no et pennis» n'hi hovie mclts que eren

partidnrie rie no comproretre el nostre nwvinent. Perb los circuBmtán-

CÍCE van naner.

Hi veia une contrar!icoi6. Lee ci rcunstflncie ninnaricn sempre, per-

qué els honee corjbn Miquel vivien uncí niÉa fora ele la rea l i ta t , conven-

',ute que r.'hl ha prou anb (íesitjar per obtenir. Pe#o lo naturalesa hu-

mana no era com e l l la imaginove. L'obrer era un home de ca*n i OSOOB

aotnás a l«n mateixep temptacions que eis aitreo mortale, a l'afany de

riqueea, nc poder» dt prent igi . . . En el fona, fine ee KODtre.va una mi-

ca menyepreatiu d' idil . l íques igualtats. Jío e n tenia e l l un bon exem-

ple en les feraonet din ^satell gran i d'en üabariell que en la defensa

de l lur pet i t negcoi deoplegaven una energía ¡:¡ue havier; ret i rat de la

ceuea dele trebal] adore» de la qual er. deeanten: n̂ enduts per l lur a-

feny d'^aper araos, de esnviar fle conrti oiO social ?

- -e-aten corromputs per l'ambient en que vivin - va di r - l i en Miguel - •

i l crpJtállame burges no sois provoca injusrícies í raiaeria, ainfi que

contamina i Anafunam destrueix la voluntat cíe l 'obrer. Sobretot en epo-

<}u«o con l ' ac tual . t i pobre d'esperit s 'aj.p i e± que té una mica d ' i -

niciativa o d ̂ mbicifi es solidaritza amb BIZ poders constituit» 8i no

t¿ prou consciencia de cíaase per exposr—ae a una 11alta clandcstiBa*

- Yole dlr que hi ha ce verltat algún movimen',ara ? - Inquirí e l l .

- En acetar-se la guerra van quedar peti ts grupa, sempre en queden...
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Hi ha ccl.lulns comunistas que nai no han deixat de funcionar. Moaal-

t res , per desgracia, dos l'acabament de la guerra mundial engerí ea-

cindlt en dues tendfencies, la déla partidaria d'una col.Jaboracio'po-

l í t ica que van lmposar le:- necessiMt'.o practiques de la imi ta i la

dala qui volen retornar a una actitud anterior . . . En conjunt hen rebut

mes aaum que ella degut a qüestionr, d'»rganltzacíó i a la falta de di-

nora. r-la narxi-ntea sempre poden comptnr amb l 'or de fítXaaia. Un or que

també te. Mma&Maaaf nootre, de tota nosaltres, perqué hi ha aqueliea

divuit mil caixea que eo vtn endur 1 que encara no han tornat.

un dia, peí sant de la Carmeta , que els havia convidat a diñar,

eli féu ernient d'aquest frugiaent de conversa i an "aune, el seu narit ,

dipué ¡

- til se les haguessin emporta h el la, no plorarien tanto rero no et

creguiB que cía en fal'.en, de dinera. A Pranya teñen unn or^anitza-

clfi u n terrorista que ha fat no a4 quants atracaaentB. Una part del

que roben em ; enso i.̂ e deu ,;1er cap anuí i financia algún treball oubver-

aiu.

j*;ll no sabia que pensar i , vagament, vn fer :

- Voleu dir ?

- -£a ciar* yui et peches que paga el aindicat ciandeatí i tota aqusati

ÍUIIB de propaganda contra e] regim que circulen oe venadee V

i-erb e l l n'havia vist molt poca, i oap d'anarquiota. walrebé een-

priteren aooialistea o comuniates, i també n'hl havia de catalnns que

no 3ubia ben bé a quin : a r t i t pertanyien, Aixb l i ho mig ac arí en rrai

cese un veopre que en porta un i

- Ka veu que hi ha una mena de front nacional antifeixiata. Aixb Bol

je és una actitud polít ica.

- 0 sia que hi ha de tot, gent de la dreta, de 1'eaquarra...

- üupoao.

La mare, a la qual l 'ex; eriencia havia í'et prudent^ va dir i

- Mís val que no en guardia, de papers dfcquesv.a,a casa.

- Si és el primer que tino !

- Hosaltree - proseguí ella - ja eatem i"itxat¡u cacara ;;ue faci molt

de tempe qye no ha vingut, mai no s e aap si ,oc torna r , la policía.

- Ara, deapréa de tantc ajaye ?

jsn rrancesc, perb, obsdlentcicnt, el va esquingar. A! capdavali

tampoc no servia de res conserva¿-J-0, ^in3 deapr's no se l i va acudir

que podia haver-lo paeoat a alga a l t re .

Al ta l ler tamba n'hcvia viat un, del pa t i t socialista unificat,

pero en Mabadell ae n'apodera i» denpréa ríe J cgir-lo, advertí en gene-

ral i
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- De ooaea d 'aqueotes no an valí tomar a veure, aqui. Si al^ú v e vos

altrce ¿s tan somnia truites por perdre^ni fti tempe, que el perdi a

cnLa aeva. Ja Babeu quo sóc un obrer con voualtr^s - digué" eom í'eia

süvint ~A i no cal que deciari cado vedada quines son les nevea sim-

patice, perb los pertorbacionL. no beneficien nlngú.

- El ta l ler i el rellotge - comenta deapréc en ¿-la - . ^uo lea expli-

qui a un al Ira, aquestos histories.

un aoi-tir» 1'üusebi vn tíir-ii :

- Jo ho afcf de socialista.

r.n í e r - l i pregunteo, poro, va veure que no sabia res i que fina

en lenU una idee taolt confusa, ciel oooii.j-ieme. ¿ i l nateix s'hi feia

un eml'jlic i l i va coatar una Bien (i'aitrar en aquella enuineracio d'in-

tcrnacional.^ '.ot i l<au ex^Jlcacicno d'en Miguel, an ela coneixenenta

del qual a'ineinuíiven de ve^rtea alg:;ncn :.lnounon ostranyeu. hi devia

haver llibreü que ho exilicnvcn, pero htivien rirRaporeirut de totes-, lea

biblio-cectucs a reí de \* entrada deis feixiates, A la fi i'home de la

¡:oder en desenterré, un d'algún j... oc i va rieixer-1'ni anb J.& recomana-

ció que nones e.l llegía a nasa, pero per dcEgr?;«ia B a un \ex.% de

CQis-cter tebrJ o sobie l'ano^juiswe 1 loe aitres idees rbvomciov.hrlea

V t juat ni ni enm ¿ü-iCientadeB per cunbatre-les tot j-as.ant»

i:l va trobaí una nica pesat i , curioaaneni, l i facilita mea a i -

guiaents contna el con.ni::ne l l iber tar i que a íavor d ' e l l . J ove oom era,

i poc prepai"atf ja hi VL veure el predonini d'uno concédelo in^enoa

certciirunt admirable perb totelment utbpica. Quan en Mique] volgu é aa-

bcr IEI fjeve opinift, va tíir-ii i

- Trobo que dc^criu un món de ean^s.

r.n trance..c, que també havia aprofltat ¡ue ton a owsri per l legi r -

lof opinfe QUE ei ce noatraven fidnlB s llurr-. teoriee t elf aiiarquisixea

raai no ferien reB i que la doctrina l l iberthria era naseie romántica

al coíitat de la voluntat do poder ciel? marxietes. ítubt-tancinlnent, era

el nateix que hovia dit e l l .

Continunva doñeo derccncertñt, A nî s l'aroinnva el problema de

les nacional! t a t s , de í"et t'.' primer que havia vincut encare <:ue la eeva

marre r,o l i donen aqueet nom, i la reí-poctn deln anarquiter, no el sa-

t iefeic . En K:quel l i va dir :

- "ijunr, «.ocictat junto com la que volcn» aqueat i^roblena deixa d'exi:¡-

Élr. Ja e*centén que cadascú pot expresnar-se com íp..«

- Perb ara no hi vivim, en una cocie'.et justa, i per tant 6B un pro-

bleno» con toto ele altrfis0 Cal que ua definíu oobre la renlitat d'a-

r e . . . Tu també" et: cátela . . . xrobea bé el que ;.as;a ?

- tot formo part tíel aateix. '̂ uan aconseguim l'ennncix^aciÓ del prole-



/ tar ia t i ln ins tauraol í , . .

- Pero mentrestem ens esolafen - el va inte-^ompre e l l , i

- Ens esclafen a to t s .

- A noealtree más, con a proletaria i com a oazalanm. Un ob/er caute-

lla ía educar el. aeue f i l i s en caotel a, pero uft obrer caía)a no pot

fer-los oducar en e.: 8eu idiona. Ni escoltrr-hi la radio ni 1 egir-hi

d ia r io . . .

j,n Miqqel mig fu£Í d'entudi :

- ül catalanista semnre ha eotat una (i ir? a de la burreala.

- Al'íshori'S, qui el va votar l 'es tntut ?

r,n aquelJ teraps encaro no ern si nfin, e ' l , rierb la m:;r« ela ho ha-

vic anrt ex.ilicant to t , la dictaduT d'en j-rino, IR caigutia de la nonaj

quia, la fúgida riel rei a *arfs, la proolnriínció de la 'epública, la

canpanya per l 'estfltut, el oic d 'octubre, tot de coses a les (junla mai

ningá no al.ludia pfiblicanent, com si no haguesain tingut l loc , i que

DO] tB de la aeva edat igno.rfvenf com el raateix r.usebi que mam un oia

•va interr ompre les ijeves explicacionn anb un :

- No fotia I Independon-ca, van oer t

- lndeprnrienta ael U)t, no. Perb diu que tot os feia en CRCala.fins

les cotíes oficíalo. . . 1 tots elíi retols do ler. bogigues e-on en la noji

tra 1lengua.

Cómprenla la mirada incrédula de l'ar-ilc que 1K havrr de fer-s 'ho

coixí'innnr pele de casa seva. A e l l també 11 oostavci d'imaginar» perb

sentía una menr. de nostalgia e: trenya per un eatat de oocea que no

havia conegut, que navio vi scut inconsclentmBBt cjuan era una crlalura f

fine ele ala anys, la meiiat d'ella de guerra. i>e vegadea, a casa, mi-

rava rebutí- 1 altrea papers que s 'navien conservat i que ar& el aeu

eerm /̂fe gunrdnve gelOBament, coro a testimoni a'un iuuuutBitn preterit

que per for^a eis havia de senbiar fastufis.

Aquesta mena d'enyorances, perb, eren en general poc corapartideB

peí;, seus conj anys de trebf.il, ho vn veure sobretot quan ^aaeg a can

oo.rli i tingué ocasió ae reiacionar-ee amD raes gent, representativa de

totee les temwncies. També a l l í circulaven de vegades paperñ polít ica,

mOAt néf¡ sovint que al ta l ler del germa d'en y aa te l l , i ningú no sem-

blava intereaaar-ae per la llengua en que eren escrita tot i que la co-

lla que e_l freqüentova era gairebé exclusivament catalana, «oríes els

preocupaven lee quesyiuna eooiala i politiquee qu*- ai'ectaven direeta-

m«nt el món laboral, i fino en aqueotes ela parerr. eren no t dividita.

Ja ho va dir un natí en JTaiíee :

- iJo farem rea mentre penaea tan diferent.

Ln Prandi ea queixava que ningú no hnvi;j. aprís la l i i^o perqué ela
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partit; t «i la clandestinitat» continuaven barallant-ae com havien fot
abana i durant la guerra.

- oi és que d'aixb se'n pot dir ;iartits. ho sé a uui repreaen-.en.

- Dones a #oealtreof - aclarí en Freixes.

- :;n dubto<> n'hí ha que «Jis demanen que ene abtinguem cíe participar en

ea aindicat oficial i no veuen que l 'únic que s 'aconoegueix és cieixar

les coses en nanr, d 'e l i s , delr, qui han remenat leB cireres fine ara.

- Els cociunistes sempre han estat partidaria d ' inf i l t rar -s 'h í .

ii'al tre va eacopir :

- ¿ls comunistes canvien de parer cada dos dies - . ¥éu una pauaa i afe-

gí - Plxa't en el que va passar durant la guerra de fora. xots doa som

prou vells per recordar-ho, yuan eln va convenir d'aliar-ae ainb acuell

charlot del bigotet. . .

- Va ser per guanyar tempe, ho aap tothon. Bé" a'havien de rearmar.

- yub has de ciir, tu ? 1, desprée, mira el que paasa a .daaia..o

- yub hi passa ?

- i-íonce que eatan com aquí . : i no, que provin de fer vaya,

- I per que n'han de l'er ? ni ha un govern del proletariat.

- Merda, hi ha I r.ne podem pasear cent anys diacutint-ho, perb el«

fets son áls íf«ts.

- hi han eotat, potser, per parlar alxí ¥

- Ni ganea !

- ¿a ciar, en tena prou amb lüegir el diari d'aqui.

- xambé n'hi havia abana, de diaria - replica en rrandi - . yuan pensó

que ai no naques eotat per Lenin avui tinaríera un sol partit aociaLia-

ta mundial i que poteor ens haurlem evitat una guerra...

- íto res, no tindrlem. l*o obiidis que va ner el l qui dona consciencia

al proletaria*.

- I en Marx que ?

- 1 en Marx, ¿s ciar - concedí en Preixa ~ . yerb eu Marx noi-iée era un

tebric.

- I en Lenin un burgea.

De vegedea le^ discusiona es prolongaven fina a l'hora de tornar a

la feina, pero aixb nonéa quan al bar no hi havia gent eatranya. £in Da-

niel hi intervenía rarament, preferia escoltar ela vella que havien pas-

Bat per tota mena d'experienoies, el front i sovint la presó, perb eem-

pre sentía una menn d'angánia en reflexionar que aquelJea diferencies a-

ra pacifiques, reduidos a un intercanvi rie paraules entorn de la taula»

•1 dia de dema podien produir veaeaments de oang com aquelj de 1'enfrón-

tame nt de la C.H.T. amb els comunÍ3ten durant la guerra, uns fets deis

qual3 es parlava ben poc, com si tothom el;; volgués oblidar,coaa que per

altra banda era un sínptona eisperancador.
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També calla reconeixe r que, ara peT ara, en 1'adversitatf i foa—

sin les que fosein les posicionsftebriquee deis part i te , la gent aolia

entendre's quan es trectava d*empreñare una acció practica concreta.

&1 matoix tempe, no podi.i ignorar-Be que eren molts ais qui a'abstenían

i semblaven únicament interesante a fer la feina, cobrar ei BOU i tor-

nar ai ooBtat de la familia aense havereae compromes. Perb poteer lee

aparencea eren enganyoses, car un dia -,ue £éu un conentari poc favora-

ble en Querai-tó d igué :

- Tu deixe estar, i-assen moltes coses que no sabem.

¿1 aeu to eímblrava indicar que ell s i que les sabia, perb alxb

tampoc no volla dir res, n*hi havia que tenien un curios interés a íer-

Be pascar per gent informada, potser precisament anb la intenció de fer

cantar ela al t res . .Kls veritablenent ai; saben tata, di rige nt a o afi l iats

a alguna organització subterrania, mes aviat eren xicota discreta que

no perdien el teinpa parlant inneeessarioment ni adoptaven airee miste-

riosos, sino que compilen le: consignec i trebaliaven en eilenci. Un

d'ells devia ésser en iferran, un ajustador que el l coneixia poc i que

un vespre l i propoaa de prendre part en una reunió» Si rafia no, així ho

va interpretar ell qunn l'home l i digué" :

- .fer que no pasees per casa, un dis;jabte a la nit V Prendrem cafe i

xerrarem una entona...

Devia haver-se infornat de qui ere, naturalment, i/d^altra banda

SÍG O set dies abans Ja havien tingut una conversa en sortir d* la i'ei-

na, un dia que havia circulat un inores que es feia ressb d'unes deten-

eione. íot va venir perqué peí carrer el l aeseguitaví-i R en i?randi que la

gran victbria del govern era baver aconsegi.it de orear un estat cíe des-

confianza entre els mateixos obrera que, en acabar-se la guerra, renun-

ciaren a aquella mena de front dnie que hi va haver dureniÁes hosti_li-

ta t s .

- No caps de que parles ! - va d i r - l i en Prandi - . Aleshorea, con a^a,

el peix gros es men,"Java el petit» No n'hi ha hagut nal, de eoliciaritat.

- Dones ja é"s hora que coraenci» Tan dif íci l és fixar uno objectiua mí-

nima ?

- Amb els comunistas, oí.

- Tu tena una mania al conuni me, ja ho aé, perb ai capdavall és 1'fi-

nio partit que ha fet una revolucifi amb ex i t . . .

- Gompte, noi ! - va dir una veu al aeu darrera - . Si c ides tantp a-

viat veurem el teu nom en un a l t re inprea com el d'avui.

¿ra en ierran que venis a doa passos i se ' l s reuní* r.ll el nira,

desconcertat. L'altre leu i

- Durant la guerra» per les parets hi havia uns grana cartelas amb una
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orella pintadai unes paraulea que deien : l'enemic t 'escolta, jo era

molt jovenet, aloshores, pero me'n recordó, uonca bé, l'enemic encara

continua eee^ltant.

- Tenn ra6. ve tota manera - proseguí despréo d'un noment de reflexió-

em pregunto que podria fer si tota parléaaim alt i ciar.

- Ja t'ho diré : construir más preaons.

- Potaér vindria un moment que hi hauria mt5a &ent a dina c¡ue a fora.

- Potaer si» .fero ells continuarien armats.

¡sn PrandiE comenta :

- A fe que de vegades tena unes sortides de capcnlent ! , , ,

- isa la joventut - l'excusa en Perran.

- JES que crema la aang, aixb de no poder fer res - digué* e i l , recor-

dant encara el ¿.aper, on es parlava de moltractes ,de vexaciona.

- Sempre ete tan . . . apassionat V - eomriguó en *"er-an.

- irer ¿engracia, no.

- Meo val aixío Lev, imprudencier> es paguen.

van eeparrr-se al faral . le l i 1 ajustador va proseguir amb en rran-

di, L'fndema, naturolmcnt, ja g'havia obüidat de la conversa, perb en

ierran devia recordar-la i , d'una manera o al t ra , féu q ue s'interessís

per e l l . Si no, no l'hauria convldat a prendre café o, con va rect if i-

car,

- .en real i tat , malta.

- Després üe sopar, vola dir T

- Sí, cap a doa quart» de deu. - Va donar-li l'adrega, ai carrer del

Taquígrar Gtirrltfa - . onps on ís ?

- Sí, Ja el trocaré".

No l i va/caldre cercar-li>, perb, tota vedada uc divendre¡ se l i

va atanaar mentre era al torn i , sense aturar-se, xiuxiueja i

- D'aquí a mltja hora ves a orinar.

übeí sense fer-Ii cap pregunta i a l'hora convinguda es van trobar

a lea comunes, el xiCot va parlar-ii sense mirar-lo :

- Abana d'ahir la policia va fer un eacorcoil a casa d'un amic que te-

nia le meva adre?a. Ara per ara, doñeo, sera mea prudent que no vinguis.

Ü3percm, no et sembla ?

- D'aeord.

- Ja t 'avisaré - afegí l 'al tre» i sortí tot eordant-ae.

Jrt ;io va teñir ocaaió de fer-ho; quinse dies després en Daniel

abondonava la caso i va perdre el contacte amb/?la companys, l eva t de

la Soledat, la qunl no pertfinyia a cap partid ni hi tenia relacifi; ella

venia a aer una nena de f-anctiradora que guerrejava ¡,el aeu conpte con-

tra el món burgea.
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De proletari conccient ja no en tornarla a trobar cap fina que va

coneixer en Jowé" a la caserna on, per raons obviea, la gent evitnven

de parlar de política i de qüentiono aociala i preferien contar histb-

ries de faldilles o acudits verriso El matei.. jové, amb el qual ainpa-

titza perqué tenia un carácter equanime i ponderat,no va manlfestar-ae

com era fins mes endavant, aleahorea que ell Ja feia tenps que treballa-

va al ta l le r de Ir Bórdete. Jfou a propbait d'uaobrer company d 'e l ' s

que un dia va prende mal quan a'adrecava al ta l ler i deaprfi», per mit-

ja de la dona que acudí a veure l 'ano, insinúa la possibilitet de co-

brar com ai es trnctér. d *un accident de treball . Jil eenyor ooliva se la

va treure de davant i fina orida una mica quan ella ins i s t í . J-ots Tan

poder sentir con l i deia :

- ¿1 ta l ler conenca aquí,en aquesta porte. Tot el que paa.̂ a íora no

té res a veure amb la feina.

r,n Jové, naturalnent, calla com tota eln altres que coi.tinuaren

treballant com ai Ja cosa no els afectas, pero quan sortien encara no

ae n'havia oblidat i diguá :

- Aixb ha de canviar. Er, mesquina una l l e i d'aa egurancet; de treball

que no com, rén q ue v.l oaraí que l'obrer recorre de caaa a la felna for-

me part de lea aevee aotivitats labórale, ue í e t , la noatra jornad» co-

menca quan posea el peu al earrer, no quan toca la sirena o el xiulet de

l'encar-egat 1 entrem a la fabrica o al taller» til temps que pesen en-

tre casn i la feina ja no és nontre» ée de l'amo.

- Í-:1JS no ho veuen pas aixl,

- Ka in^uat.

- I continuara uent-ho - féu en i/oniel.

- yue vols í i r ? terque voldrem noaaltrea.

- ÜS ciar, perqué voldrem. ±-erb has vist que ningá proteatéa ? Tota

hem amagat el cap sota l ' a l a . Ja SÉ̂  que tampoc no hauríem aconaeguit

res si enílhaguéasim solidarltzat anb aqaer.ta donao Una flor no fa ea-

t i u . . . jwwéM̂ tBiniam̂ gifcm rerb si avui ho féseim nosaltrea, dema une altrea

i dernaAiaasat una tercera. . . I alx0 en tot . Uomencant per reci&nar allb

que ens pertoca, que la i": el ¿a ens .reconeix de dret» Pero tothon té

por. I en tindrera mentre iftm*B>«n»nnintraf**wMTti tot continui com ara.

L'aitre 11 va allar^ar una cigorrete i van encendre tota doa amb

el lluoí amagat entre els palnelis dri xicot que el protegía ¿e l ' a i r e t

de pituja que e'havia girat .

- yue o'hauria de fei, segona tu ?

- «o ho aé . . . ürganitzar-se, auposo.

- Clandeatinament ?

- he la manera que siguí, oí .
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- j^ts comunista ?

Ll sembla detectar un^petita reticencia en la veu i ana mica agrea-

sivamcnt, perqué a'havia enat apasaionant, replica :

- I que, si ho fos V... ¿ero no, no ho aóc.

- Jo, s í , - diguí alenhores en Jové.

- Aíel part i t T »

- no - . Va sonriure una nica timidament - - . I si no fo: potaer tampoc

no t 'ho diriafJ,encara.

- I cora eo pot ser conuniota ai no s'és del part i t ?

- jj'idea.

- Aht d'iaea ! .r^tser també ho sóc J J , d'ldea. tero hi nu cu¡.;t>s que no

m'agraden, r.1 partit a'ha enbrutat oassa lee mana.

L'altre va reaccionar amb una aeveri1at inesperada i

- Km vátla ci tar un sol part i t que no ae les hagi embrutades ?

- ho ho sé - féu e l l , agafat de sorpresa,

- Dio hi és. Be les han d'enbrutar per i'orca. jrino i tot ela anarcoain-

d i cali [¡tes que ae lea don en de tan pura...

- SÍ - va reconeixer.

- Le política 6B una cooa bruta, i de política se n'ha de íer encara

que no vulguis. JJo ¿Y, más brut encara no íer res V

- .Fotser s io i)e vegades ho he pejjaat.

S'havien aturat a la cantonada i e..taven a punt de aepaTar-se.

- M'hem de parlar mé"sfde tot aixb - afegí en tíové.

- Quan vulguis.

- Que i'a:., e.is diunengea Y

- Surto amb la Lidia.

- Ee veritat que festegea... Ho hi fa res, ja trobaren una^)casi6.

iJues Hetmanes mee endavant, un disfabte, 11 va dir i

- Si ra'acomianyes fins a cosa, et deixarí una cosa que t ' in te res .a ra .

- Que és ?

- Un l l ibre de lenin.

¿11 va reflexionar rapidament. Com de costum, havia de pasaar a

veure la ñola i a olla no l i feria cap gracia, assent com era, que por-

t ' s una obra prohibida a la butxaca.fincara que la seva ignorancia polí-

tica Toe to ta l , eabia perfectament bé qui era Lenin.

-Si no et fa n a , pasoaré" mes tard, cap a leB aou qua-ts de deu.

- Molt be".

- £a teu ?
- fio - digué" en Jovép pero com que no afegí res mes el l no va voler in-

s i s t i r .

A leo nou i deu, quan es deixa caure peí car-er de Üugranyea, on
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vivia al xieot» en ¿ové no hi era, pero el l l ibre l'eoperava sobre la

taula ,enbolicat anb un paper de diar i . I»o oare,una Gonetr; rabassuda i

r ia l lera , pero molt arrugada de cara, 1'hi l l iura .

- aa hagut de eortir - digué".

Va comencar-lo aquell noteix vespre, al H i t , una mica desil.lusio-

nat en veure que no era una obra sencera, elnÓ una men;; ¿'antología del

seu pennament. ÍJO l i agradova de l leg i r el que ell en deir re ta l ie ,

pero aviat va oblidar-se'n; hi havia coíses inpreeaiinpnte, con quen ea-

criviü seuse enbuta i
M . . . en según l loc, una gran revolució, i encara míe una revolució

socialista, éi- inconcebible sense una guerra interior encara que no

n'hi hagi cap d'externa; es a dir, eenoe una guerra civil que f-a a4a

destructiva que una guerra exterior i implica milere i milione de caaos

de vacil.,aci6 i de deserció" d'una banda a l ' a l t r a , un eetat d'extreraa

indefinicié, ce falta d'equilibri, c¡e caos. . ." , o be i "tota l l ibertat

ée un engany si contrndiu ele interesaos de 1' emancipado del treball

enfront de l'opressió del capi ta l . . . "

El va reteñir uno setmana eencera, reí. egint per segonn i tercera

vegnd capítola sencers^ alternont-lo anb un repojjtatge sobre el ais

d'cotubre de l'any 1(J34 qut en Jrranceac havia trobat en una pilera d»

llibr^B a duro un diunenge que acudí amb la Colonia al me re a t de Sant

Antoni, on volia comprar un l l ibre de cuina. ^^ieu germi! l i va permetre

que el deixés a en Jové quan ü torna l'&ntologia del pensament de Le-

nin, pero en van ; arlar poc, potser perqué el x?-cot opinava una nica

com en Miíiuel,que el catalanismo havia estat unr cosa burgesa» Diferia

ct'ell, en canvi, en afirmar que crein en legóiacionnlita ta i que un dia

caldria fer algi.na co;,a en aquet't senti t . En Daniel protesta i

- i-er quef un dia ? Perqué no ara ?

Kn Jové opiaava quo en aquell moment un movimen̂ , cat¿ 1^ amb preten-

cions autonomiiitea poflia troncar el front obrer que a'estavn formant

a poc a poc.

- 1 aixb no eni convé - va dir.

•Ui intereanava mee discutir nmaiÜBmn l'efecte que l i havla fet la

lectura de lienin i en Daniel no amaga que n'havia sorti t trasbalsat i

que aquell ooraunisme l i feia una mica <\e por» com tota els fanatismos.

- Perb no pote negar que diu veritata com una casa...

- Ho, aixb no. I B¿ ciue o'ha de ser durt tanbé. ¿raro la l l iber ta t en

surt molt mal parrada, de tot plegat — • He corda unes para ule 8 que l i ha—

via dlt una vecada en Miquel i afefcí - Jo BÓC una mica com la KOBB

Luxemburg que oreia que la l l ibertat ée sempre i exclueivaraent l l iber-

tat per aquell que pensa d'una altra manera.
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- Qui en: lo noee aquesta? - s'entranya en tiové.

- Uno socií'liota alemanya que denprés van motar.

- No n'havia eentit parlar mai. Una trotsquísta Y v

- No» u'abnnj; que hi haguís trotsquisne, em peneu.

r,n Jové reflexiona :

- No sí que dir- te . Es moit bonic, aixb s í , pero amb excuses com aqües-

tes sempre s'acaben respectant redueles contrarevolucionaria» no poden

tenitf tanta escrúpols.

ü l l , perb, en tenia i per aixb ¡ie sentid alhora atr-et i repel . l i t .

toteer perqi» no procedía ben bé d'uno familia obrera i al seu darrera

no hi havia, com en el cas tí'en Jové, geineracions i méei generacions es-

clavitzadef! a un treball de fabrica o de ta l er.

- Vull que parlio amb una persona - i i va dir un dia ei. seu amic.

- Una persona - repetí l ' a l t re - . i-ots deixar la LÍdin, diumen^e al

matí ?

- Homís hi surto a la turda.

- Hagníflc, dones. Per que no ens troben a lo placn d'^spanya cap a les

deu ?

- Viu per a l l i ?

- no - va dir simple ment,

Vivia a uornella i en Jové va nenor-lo a cas:; :;evaffprop de l ' e s -

tació.rel camí l i ana explioant que es deia Albareda i era un cosí l lu-

nys de la oeva mare, tornat de l ' e x ü i flesprés d'haver-hi paasat deu

anya. i-otaer per aixb el l es va sorprendre unn mica de veure'l tan jo-

ve, com a la afiva muiler, uno dona secartíina i forga mamelJuda que te-

nia una miraría ansiosa, inquieta. Al seu raarit l i parlara amb una mena

de respecte estrany, gairebé amb por-, i quan sortiren l i suplica :

- ;̂ uan acobeu torna de seguida? no em fecis patir.

*n resultar que hi havia una reunió i , qu;>n 1'AlbaredH s hagué* a-

fai at , s'adregaren tota tres a un local nou, un garatge que encara sem-

bla va per inagurar.

- Km penao que us interesara - ela va dir - . ^s tracta de ier alguna

cosa, de despertar la gent... ¿a hera celebrat dues as-emblees. íins ara

hem tingut oort - ra riure.

A la ñau hi havia potaer una rintena de peraonee, aigunea dretes

arran de let: parets, d'altreo assegudes a térra, car a ningd no devia

haver-s e aoudit de portar-hi cadires o banca. A en -uaniel el va eor-

prendre que dos deis asaistenta fossin dones, una d'elles uno noia enca-

ra forga jove, pero no hi va fer cap comentan.

yuan van entrar-hi, introduita per un xicot coix que guardava la
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porta, la aessiÓ ja havia comentat i un indivi du s ' t i ben plantat,

molí ampie d'espatlles, estava fent un ciiacurBet sobre la neceesitat

d'analitzar degudament la aituacio abana ..e decidir amb quines probobl-

l i ta ta comptava una organització de carácter sindical destinada a susb-

titfcir l'exia-.ent tot seguit que elo renyale de debilitancnt del regim,

ja pro* visibles, o 'ac¡;entueasin.

yuan calla hi van haver veus esceptiquea i un xicot camaliarg i

roeoet, molt pie ie pigues, féu una mena d'examen de les condicione

objectivei. actuéis, remarcant, eni-e a l t res , l'exiatfencia de les bases

americanos com a coneeqUencia del pacte signat l'any cin ;uant,a-treB i

1'entrad;- dt.ncojde la nació en l 'brbita d'influem:ia americana. Al seu

veure el regim se wp n 'eníortia, i aixb l'obligava a poiar ele aeua

company en guardia contra un posciblc optimisme prematur.

- Que hem de fei , dones, creuar-nos cié bragos T - l i va cridar algú.

- un abeolut - repj.ica ell - , ¿lomes vui I dir que preveo una i luita

llarga 1 ingrata i que cal que la nenem amb plena consciencin de les

dificúltate que trobarem. ¿-er conencar, ene hem d'enírontar arab la i -

nercia deu.ee gencracions aéc joveo, les que compten de veri tat , lea que

cooptaran cada dia una mica mes. £1 regim no se les ha guunyades, és

cert, perb i nosaltres V nnsjhem pasnat quinze anya difcutint le. seqüe-

lt:s de la guerra, les recponeabilitats de la derrota,perb no hem sabut

presentar un program»jpoaitiu, dinamic, que apiegui Ir voluntat de tots

ele treballadors. Cifcl que rectifiquem.

L'individu ampie d'eapatlles picava anb el peu, una mica im;acient,

i apronta la primera pausa per intervenir.

- jj'aixb'ee tir.cta, camari.da. í e r aixb ensjhem reunlt

- Xícraano la par&ula - va dlr la noia. Va separar-ae una mica de la pa-

ret I expoaa ' i - xAirant la derrera reunió es vn acordar que s ' invitarla

con; anys de Barcelona per un cenvi d'impreaí'ioriB, perb gaiTiebé nomée

veig ele mateixoc de 1'al tre riiay i encare no tote.

- 'a l ten ele companya Alba i Jfarrís, perb el primer eetfi malalt* ¿n

*arrÍE no ho sé, n'GfJtr-anya.. .

- I cío companye de p.rcelone V - ins is t í la noia.

ii 'Alba re da aixecii la mh i , abane que/en Daniel poguís ±n¡ edlr-ho,va

di: :

- íi'han vin^ut dô  a ta l l d'observadora. Ho hi ha hagut teopn d'avisar

ttthom.

£;n Jov' i en -^en^el es van veurt obligatt; e avanga*, provelts amb

una representacifi que no tenitm, pero en Jové va sabeajoortir-ae del oom-

proaÍQ anb quatre paraules que feren bona impreasió i que al nateix t«mp

ereqcon una mena de repte.
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- Ens agraU r í a de comp rovar * va i i r - que aqueat cop se superen les

conspiraciuns en p e t i t cornil i que a ' intenta eatabl i r de ver i ta t una

autentica base d'entesa entre totea lea organitaacionn politiquee de

l 'oposici¿6, senB# excluir ningu. Kn la nortra l lui ta¿ontra el fe ix is -

me, no hi ha d'haver maldita.

Tothom api-o va i fino va sentlr-se una veu que cridava :

- Molt ben di t !

I/Albareda va prendre la paragla al aeu torn ¡

- Ha parlat un conunista. Jo, com sabeu, també ho noc. M'adhereixo

totalnent a les se ven paraulea i repctt ixo, con vaig teñ i r oeaaio <Je

dir l ' a l t r e dia, que eatem cUr.poaato a la mateixa mena de col.lobaora-

ció lea l que eempre...

Unnitrucs a la porta van interrompre 1 a aeva perorado" i tothon es

mira. EIFI '.ruca van repet i r -se , treo de molt rapids i un de meo pauaat.

- ha policia ! - digué* la noia.

- Oalna ! - ordena l ' individu de lea espatl±ef; ampies.

tero ningú no semblava haver perdut la ecreni^a t i tothom va que-

dar-ae on era, en s i l enc i , mentre e l <oix obria la porta i eort ia aense

dir reflo Jsn Dímiel va mirar l'Albareda que xiuziueja i

- El mén fácil ée que sigui una falsa alarma.. .

A e l l Be l i acudí de penoar en l a seva muí)er, aquella criatura

temorega que sempre devia viur© amb l ' a i a l cor i , després, en la LÍriia

que, gi paflnava alguna cosa, mai no l i perdonarla que s'hagués enboli-

cat en aquella aventura, e l cor l i oomenc.& a g l a t i r , exci ta t .

La porta ea toma a obtir i e l xicot coix féu una indicació anb la

ma.

- Aneu aoi t in t per dar re ra . . .

Una ombra es projectava per la r a t l l a de llum que separsva el tér-

ra de la porta exterior del garrtge i , quan en -^aniel i el aeu com^any

abandonaven el local,uno ma forceja per t a l d'aixecísr-la. Van esmunyir-

ee entrnda endine, darrera els a l t r e s , cap a l ll intíar del pin del fona,

badat, perb deaprés van haver de quedar-Be al menjador perqué la dona

que hi havia digué i

- SÍn mol te . , . líe dos en don,

X,1B primera ja se n'anaven peí pati i desa;<areixien cap a la r iera

on ea veia una paret de canyes. Alga -.ruoava a la porta del carrer que

el «oix o l ' a l t r e individu devien haver tancat 1 un vell que sor t l de

la nambra del coatat del menjador, va urgir-loe t

- ve nreasa !

- -Ue doa en doü - repetí la dona.

- Vooaltres - féu ,l 'Albareda. ÍW
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Van fer una^etita corregüela ppti enlla 1 aleshores van aturar-se

en aec perqué algu venia per la riera, yuan van veureque era una pageaa

<T, precipitaren cap al cos^tat de loe canyeo i un instant deeprée s 'a-

liunyaven per un corriol, entre arbrea.

- Uf ! - exclaria. en ¿ovó.

- Vola dir que ho er¡ , IR poiicin ?

- Qui podio ser, si no ?

Desorieniats, van í'er una gran marrada abane d'endinsar-ae nova-

inent cap a la ciutat i , a un quart de duea , Ja tornaven^ ser a casa

de 1'Albareda, pero no ni van entrar per wwnwfuawnitTnftinmutMnnwft no espan-

tar la done. »an queder-ee al carrer fins quiol veieren a tana a?—se amb

un altre dele reunite. l/home bronej^ :

- yue ele heu portat de ^r.rcelona ¥

Pero tampoc no eotnva ben conven^ut que fos la policia. Així i tot,

va fiir i

- Mee val eer prudente o Sobretot vosaltres que encers no esteu fitxata,

Un cop t'han peset l ' u l l danunt, et molesten per qualaeTox cosa.

jj'eltre as^enti i va explicar que en algunn ocació j.'havion detin-

gut com a neaura preventiva.

- í>e ve;;ade¡; - comento - en pregur.to qui té más por» si el j s o nf-aal—

treo.

L'Alboreda elr, volin fer pujar a beure algunn cosa, pero ja err.

maesa taidji se n'havien de tornar a Barcelona.

- Ja vindrem un altre dia - va tíir en Jové - . Ho era peneava que fos

tan megut, aqueet poblé !

Ko ven teñir ocaoió de fer honor a la paraula, car quinze dies df¡8-

prca en Daniel a'íiesabento peí seu amic que l'Albareda nevia hacut de

travesmer precipitadament la frontera. Jj'havian anat a bUHcar una i.ati-

nada, pero l'home va e$capar-se per l'eiacida, d'on baixa a la casa vel-

na amb una cerda que, oegona en Jov6, teni.i snmpre preparada.

- I el]a, la seva dona ?

- ü'ha quedat, ée ciar» Li hem dit que vingui a casa,pero no vol. &B

veu que ha trobat feina en una fábrica üe pordnllana, aort que no teñen

f i l i s .

- Aobra - va mornolar e l l , evocant novaraer,t, l'c.guard de bestia acorra-

lada i lee cines volurainoaes en aquel] con prio, de criatura, no sabia

per que l i havia fet tanta pena.

jotser enenra la tenia una mica present a l 'esperit quarpesoe des-

prés, l'endemli de renyir definitivai:ent amb ia LÍdia, va dir-se que no

en cosaria nai. LCR doñee, l i semblnva, ejen infelices quan es topaven

amb un inoonforoiGtn dinposat a barrejar-ae en qüestiona
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exemples que coneixia ja comimgaven a ésrer abundants i la mare

., ,__ que havia perdut el marit per terrea de franca, la Koaer que

s'havia pas^at un grapat d'nnya aenae home, la Lidia que pref<*ria re-

nunciar a el l si no s'eeraenava... I aixo que la noia no no sabia tot ,

ignorava que des que era a can Kamsa uns quants es reunien a casa d'en

Gallofreda cad^ quinze dieB i que aquella impressoa que provoc; ren la

separacifi no solí- havia ajudat a dintribuir-los, sin6 també a pagar-

los» terque es cotitzaven, anaven constituint un ftns que potser al-

gún dia ela trauria de situaclons enutjosea o els permetria d'ajudar

d'altree oompanys. Mes que res,pero, llegien i discutoien, de vegades

fins ben tard, tancato en aquella habitado" interior i anb la radio

engegada perqué no ele oentissin ela veíns del repla, un funciunaJri

subaltern del irai.au de Justicia i la neva muí er, una dona de Valla-

dolid que oenyore&ava aolt tot i que el barri no s hi prestava i el

sou de l'horae dovia ¿sser forga nagre a jutjer pelr. geps que tenia a

Ice botiguea.

¿11 es pe ravn aquel les reunlons amb la i l . IUE; \6 sempre una mica

de^encítiada do qui no esta ben segur cíe fer la feina positiva que de-

ait ja, perb ra'o indevant, quan la renyina amb la pronesa fou consuma-

da, es 1'iura a les discusions i a les lectureo amb una mena fe pae-

si6^: gairebé de ferotgia, que l'havia d'ajudnr mea que res a oblidar-

la, a superar el trauma provocat peí darrer encontré, ütttre ^eunió 1

reuniíí, és ciar, hi havia un tempe buit que l i calla viure cora fos,

a la l lar on la mare mamamam malal:ejava cada dia mes i al treball on,

junt aab ela com¡anys, ez dedicava a una activitat discreta de capta-

ciá prop deis al t re a obrera joveB en les raanif estaciun a o en e± tarr.n-

na deis quala els aembj nva dcecobrir un terreny abohat.

x,la dlumenges eren els dieo míe llargs i meo difícils de pae¡.ar

tot i que sovint bona part de la tarda se l'enduien lea conversen que

tenin amb en Francesc i la sevo mullí er qunn acudien a nenjar amb el le .
uap al vespre ele aoompnnynva al Guinardó i després se'n r,ornava a peí

al carrer de Banyoles on la mnre, en general, ja s'havia fieat al

H i t quan e l l arribava. Aro ja no vela raai en Gastell, del qual sabia

que feetejava. xambé la Roseret sor ia anb un xicot, un eacrivent de

Moneada que en aquella monenta feia el Bervei a tedraibes i que en Mi-

quej vela amb moltc bona ulla perqué el aeu avi, Ja ditunt, havia tin

gut alguna relació anb l'fcacola Moderna d'en fferrer i Guardia, -l ithr-

t i r de la setmann trágica con l i déla sempre.

A la noin no l i heurin importat que la Heur ela aeompnnyís, perb

ella no volia fer nosa i ara sovintejava d'aitres anigues de la casa

on treba'.lava o, de vegades» acompnnyavn la Tereaina i ela aeuB a Valí-
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doreix, on en • p.ume ha vi a comprat uno torreta. ¿lia hi anaven cada

fests i s 'hi quedaven fina al vespre, entretinguts en tot de petitea

reformes^» la propietat, uno mica velia, reciamava. i/únic que no

hi an Ve- mai era en dauraet, ara necretari de l'assesaor Jurfrilc d'una

firma de producteo química amb ramificaelons a ^adrid i en aigun lloc

del itordf i enderiaj: ar.b la i'illn d'un raagistrat de l'Audiencia de

Mallorca que, no se sabia per que, tenia la familia a Barcelona, La

xicota, perb, peí que explicava la Teresina, no l i ' n felá ^alre cas,

el devia trobar poca cosa; al capdavaU era úc nisr.aga disjblngida,

deitn ai nobiec i tot» per b* que senae una ;esseta segona es rumore-

Java*

- Ho se" que, hi veu - el- confia un veapra que ell va trÉba.'-Jsa a ca-

aa en tornar del trebali - . bembla un esparrec.

- ül el Bogre 6a magiatrat - comenta en Daniel - , pot anudar—lo en

la a c va c a rre ra . . .

- Que vola que et digui !

- I tu que fas, que no feytegos t - va pregun*ar-ii la nare.

- Deu aer que no em vol la persona que Jo vull - va riure ei?a.

So havia dit res quan va aasabentnr-ae qua on Jnjuel Ja no ana»a

amb la Líala( pero a ell l i sembla observar un canvi d'aotltud. con si

ara tornee a esperar, ríes aviat ve sentir-ae'n una mica exasperat i*

en part per aixb, va negar-ee durant molt de temps a visitar la cele-

"bre torreta tot i les a.á: tiples i :eiteradee invi'.acions d'uns i a i -

tree. I si a la fi hi sn î, fou mes c,ue rea per la nuu nare que tenia

ganec de veure-la.

En •'aumek la wí¡rmeta els en feren ela honora com ai es tractos

d'un costell heretat deis avia i no d'un modcat edifici de pj.anta bai-

xa amb un nenut Jardi on oreixien dos arbr*.a, perb en conjunt el dia

va transc6rrer agrodablecient i , en havent dina1», ella tree, lea duee

nolee i e n -"aniel, van sortir a paseejar cap al bosc. La Ceresina,

que duia un bloc i l lnpis, va treurc uneti notet. del paisaje i féu una

nuontc dibuixoa d'ells amb una agiligat que revelava una oa for$a a-

veaada» Ko era eetreny, ara i» noia Ja feia tempe que treballava en

una empresa de pubj.lcitat, ai bé la foina la feia a casa, liiurement,

i la combina va ar.b trebai';. a de disr-eny de vestits que es publicaven en

una revista de modea. x.mbé pintava una mica i la seva i l . lueió encara

era d'enar a paesar una temporada a .taris i visitar exhaustivament els

museus.

AI aeu pare, perlí, no l i íeia gracia, deia <¡ue encara era maesa

Jove, tot i q ue ara Ja tenia vint anya, i no va transigir fina a prin

oipio ae la primavera oegüent, quan l i pernota d'absentar-ae quinze
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dies que dospréc es converfciren en tres setnanea. ¿n tornar, va dur

presenta per tothom i a ell l i ofrena un llib?-e, publicat a imdaméri-

ca, sobre la guerra ciTil espanyola,

- Ja veus que no t'he oblidat - va d i r - i i .

- nc, noia. I gradee, en T Aixb ai que em fa oontent ¡

- Jo ra'ho penoava. L'hc fullejat i en sembla molt interés ant. Me

l'nas de deixar llegir - va ri>:reo

- »e.tu^alraent ¡

•an teñir ocaoió dt; comen^.ar-io llargament aque-1 ectiu, quan

omb ia Hcua i de vegades amb la Hoaer van reprendre el costum d'anar

a la platja. a l ia a'havia coraprat un banyador "dernier cr i" , cota deia,

senoe faldilÁeta i anb la part superior llistnd:'. de bine i blau, una

cü£;a nolt marinera que provocíi ler. envegen tíc ios aitret* dues.

Insensiblencnt, en Daniel oonen,h c considerar-la anb mes aten-

ci6f i no pae precio1 ment peí malíot ni perqué a rar ís 8'haguía recor—

dat d 'e l l , sino perqué la noia, deavetl^'ada per les seven freqüenta-

Éione d'una mena d'apatia política que el noi trobava moit prbpia de

lee dones, nostfava alguna oenyals d'inquietud que va teñir ocasló d»

manifestar durnnt llurs 1]argües converses sobre ia sorra on es torra-

ven dosprés d'haver nedat una eatona. Un dia, encar;< a propbsi^iel

l^iibre que acabaven de l legir , va preguntar-i i t

- A tu que et sembla que hauria ;¡asnat ai la guerra 1'naguas guaneada

la república ?

- üe difícil de dir, pero ara aixb ja no té interés discutir-ho.Uom

molt companys, opino que recordar nassa la guerra non_és ee motiu de

noetalgiee i desavinencesc h'ls joves no hen de caure en aquonta trampa,

Ho havien convingut srab la colla que ea reunia a can ÜP.llofreda ,

un dia que hi va haver una discusió particulnment aferrisaada sobre

l 'actitua dula partits catalanistes i del govem de la General!tat que,

eegons en Gallofreda, cedí a les exigencies déla anarcoaindicalifites0

"En ^íinjust, un fresador anb anteeedents sindlcalistea, va inte-rorapre

¿es raone d'unn i altres anb una aimplo pregunta t

- Qufe me*n dieu de pensar en el futur en lloc de remenarfempre «1 pea-

sat 7

En Daniel er, moatra sobtadanent d'acord.

- Té re6. Aqüestes diacuaions e6n ea te r i l s . . .

- Home ! - objeota en Uallofrrda - v A ni en sembla que pot ser út i l

de saber quina $c. la poBiciÓ &v cadanefi.

- Vola dir la délo partits ta l con eren vint anya enrera. Mosaitree

eom una altra generaeió i leo coses no les fareía con eln nostres pa-

res - replica en ^an^ust.
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- Aixb no.

- 1 no hem de condeanar ñinga*

- Ja ho oe, horne.. .

- Som len victimes, no sia jutges o ala botxinB.

- Ho podem perraetre - refermíj en Daniel -que ens separinp.es diferen-

ciep que oposaven ele vells . I aixb no ho aeonseguirem discutint la

guerra. Ho vol dir que l'hagim d'ignorar, perb no hem de partir del

que va pasear ales^oreso ¿-er comentar - digu$ - t no l'enteneo.

Van haver Ce concedir-li-ho, i a'hi ratificaren quan van haver

l legi t °1 l l ibre que va dur la Teresina. Tot sembava ciar» perb en el

fons no ho era. *otser perqué de guerreó civils n'hi havia hagut unes

nuantes i no eenpre semb'ava haver estat la más important la que la

República nenava contra el feíxiñrae.

- Al cap i a la f i , que va pasear» a nússia ? - recorda en ^anjurt - a

Blanca, bolxevics i menxevics... la revolta dein marinere de Kronstadt

. . . Tota ln historia del moviraent soc ;alirta des de la primera inte r-

nacional ¿B una hif.tbria de guerree olvils • • .

-Aixb és el que hen d'aprendre - digu6 en ^Hniel - , la liicó que vns

hauria d'ajudar a fer pe'l nova, lio es tre.cta tte que nln îS renuncii a

rea, és ciar, pero herí de decidir si les nortres ideologies teñen paa

proua punt;; de conta ote par ponne tre una co t • 1 abo rae i 6 sincera, hones-

t a . . .

Bnvien decidi_it que s i , pero aquella nateixa decisió ja havia es-

tat presa moltes altres vegades amb ánteriorltat i nai no havia evitat

conflictee posteriora, Ho sabien to ts . I ell ho tenia present aquell

mati d'entiu quanfajacat prop de la Teresina, 11 deia i

- l*er desgracia n'hi ha d 'altres, deltrampea,, **a de l'anbició que eréis

amb l'edat i t 'endureix.. .

r-lla, perb, scmblnva haver retingut nones una frnse, i observa ;

- Hae dit t con molto comranys... ¿n deveu parlar forcte d'aquestes co-

aoot oi ¥

- De vegades - concedí el i , prudent.

- Es veritat aixb que diuen, que ni ha partita cland stina ?

- No ho sé.

- Mo ets de cap ?

- Ee quin vola que siguí V

Klla ve eagunwrdar-lo anb ela ull? una mica I r r i ta r,s peí sol 1

torna a tancar ler parpellea protectores, «a Neus i la P.oaer dulcen ullí

rec negree, perb ella no n'era partidaria.,

- M'eatranyaria no l t . . . - féu.

En Daniel calla i va glrar-so de panxa a térra.
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- Si fos un home - proseguí ella - , n'agradaria íer coses.

- Quines coses V

- No ho s é . . . s i ningú no fa ren, oempre continuareni igual. Aneu per

aauí, aneu per a l ia , con une3 oriaturea. . . Snps que a l'agancia hi ha

un noi que escriu i no l i deixen publicar un l l ibre perqué parla d'a-

quenta batalla en la qual Lis italiana Tan haver de correr ?

- Guadalajara ?

- üí . i*i han ta l ia t T-ot un capítol.

- Si només foe aixb V o o - féu e l l , recollint una r.ica de soira anb

la na.

- *n ho Bé, EB tot plegat. viian vas a fora í ho veus tot tan dife-

ren t . . . i«a gent parlen,saiise por, ar.b franquees... ai un ér, ma/xista,

ho diu i no pasra reo. Quan tomes aqui t 'adones que viuc com on una

preñó - . oaosejn el cap i afegf - . bfips que ghirebé ni ho soben, que

hi ha un país que ee'n diu OntDiunya f

- i)e que t'admires ?

- Perí> fa pena - va dir ella - . fient que ho haurien de saber, que

CL preocupen per lee coree. . . Tothoo té moltn curioeitat pej que paa-

sa aquífpero ho veuen com si tot, for. igual. Domen vaig trobar un ae-

nyor qu<i.em va dir i "Jíh, de ^nroelonii, catalana ! " P i aleshores em pre-

gunta per 1'jSscola de Mar. I jo máh± ni n'havia sentit parlar mal !

- s í , la va destruir un boobardeig.

- no ho sabia, Ho aabem res. Jo de vegnder pregunto al ¡are, l i demanc

que m'expliqui cosos, perb mal no t¿ temps» sembla que no hi d_pni Í B -

portancia. Sapa que em va dir , l ' a l t r e dia ? ijoncr; alxb i "tota els

pobler cometen errors i el de Catalunya ha eotat raoj_t greu". ÍRrlaveta. •

- El teu pare mal no ha entat ni oa'B ni peix - wh la va inte*rompre

el l - . r,lG assumptee l i van bé, es guanya la vida, i Ja no es preocupa

de rei¡ mes, íí'hi hn molto, convelí. I el teu gerraa ¿3 igual.

- SÍ - digué" ella - , I a ni era fa rabia pensar que puc tornar-m'hio

i-erb no ho sóc, a ix l . ue vegades, quan veig oom viuen la yent, i lea

hores que han de fer, i com entan els jornala, m'agradaria de treballar

en unr. fabrica per protestar, per ornegitzar una nanifestació.. .

- ct detindrien i no passaria res. *»es coses: s'han de i'er 11163 be*, pre-

parar la gent perqué s i un dia hi he manifestacione siguin cen'.enars,

milf.rs... organitzar vagues de bracos eaiguta, rendir menys en Ja fei-

na, imposar COIÜÍanys segura quan e'eicgeixen enllacoa «indioals. . . ü'ha

d'acabar amb áixb que aempie eiguin els gossos de l 'ano.

.ella va entregirar-se i,ine3peradament( l i pregunta cora temps en-

rera havi a fet en Jowé :

- Ete comunista, tu ?
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L'n Daniel va r iure .

- Ji'on l 'haa t re ta , aquesta idea V

lio esteva disposat a confirr-I i les nevea activi^ats 1 fina es

mostreva una meo robel a d i r - l i clarament e l seu penr.anent, i no pas

per denconfi n,a, sino perqué no vela la neeesoitat d'afeixugar-la anb

secrets r,ue al capdavall potaer podien comprómetre-la al un dia e l l te-

nia una ensopegada. *erb la noia era insistent i serablava sospitar que

en Daniel n amagava quelcon, cora ho nanifesta aense enbutfi un a l t re

dia, una tarda .¡ue va aeorvinnyar-ln al ball i e: disoutiren una mica

perqué ella se 21 tfina«BiBÍB"iftii^ilí?r«"»"""»"W""""*^^'ttwwi>í»i Insinúa rai'ntre dan-

saven.

- íj'eeta bé, oi , abrásate T - va d i i ^ l i .

j^ll TB fer-hi broma i

- Per aixb t'agracta de balüar,per abragar-te a la ™ent ?

- A la gent, no. A tu .

- Ho tornem a coneniar - va queixar-ae en -^ftniel cora f'e eostun.

- tíecormeTiQBTé sempre. i e r que no faa un pensaraent ?

- vnda dia et tornen mes descarada, xeresina.

- Tu m'hi obligues. Snpr que pwiso, de vegedes ? Que et falg una mica

<íe por.

- Sfic anormal, Ja ho veig.

- no/dití aixb. Le; doñea t'agraden i eat ic segura que no n'eBtas de

res . irero anb ni seria per r,enpre i tu no vol<s eomprjDmi^os.

- Bé em volia casr.r amb la Lifin - objectb e l l .

- rerb vaB deixar-la.

- i*otoer teñe ra6 - va "Gconiixer a'Eehores-. no vul' nnnpromiaoB, no

em vull casar.

- Per qus ?

~ ni ha persones que mis va 1 que no es casin.

r.lla va quedar-se una mone nta penaaroaa, i a la í i dtigue i

- Té alguna cosa a veure amb lo pol í t ica, aixb ?

- Amb quino política T

- nira - féu ella - , si no vols di -m'ho no m'ho diguis, pero no ex

peneir que m'en^anyes. oé com etc i sé l l lga r c;ips.

- Tot t 'no fas tu sola.

- Entar, embolicat amb alguna organitzncló, ^aniel, B'est ic segura, i

vt ls teñir les mans l J iures . Amb mi les hi t indriea.

- T'ño penaea. Una dona» quan és casada, vol el marit a c a á . i , dea-

prés, hi ha els f i l i s .

- Aixb és el que et fa por ?

- cío Si ho vola satoer, s í .



-207- '

- tero Jo 8Óc difí:rent, '"nniel- réu ira noia, i se 11 abraca aéa es-

tretanent, coa per donar raéf. pee a les paraulea.

r.11 va senti~-se una nica torbat per la calidesa deljeu coa, per

la caricia deis cabella llargs i oalguts que fregava anb la gaita, pe-

rb l lui ta contra la seva emocio"; alio no era amor, sino un riesig paa-

aatger que podia fer-se fonedís anb la nateixa rapédesa que are l ' a s -

saltevs» Ho n'hi havla prou que eüla fos bonica i ben feta, Aupan i

per a1 xb va replicar anb una miwa de díireaa i

- x.stas fent malbé* la teva vida, xerüoina.

x-a noin aiiieca el ror;tre i va cercar-li ela u l ls .

- ¡'óc ten tosnuda con tu, Uaniel - ve dir~li, i féu uno pnusfi abana

de proseguir - • Sempre eno hera avingut( ene conoixem...ni ha alguna

altrn dona T - se l i acudí aleshorer..

- Ho hi ha ningu.

- Dftncc T Per qufc no ho proven ?

- yue heni de provar ? - 1 va desenllagar-la, perrue la mfisica havia

ceeset,

- JDe Bf-rtlr junte - va teñir temps de ilir ella, ebíin Ĵce reunir-ee

Bmb ele el t res .

iíra el darrer ball i Ja no van teñir ocasifi de tornar a parlar a

aolee fina dos dies de^-prés» quan ella es féu trobadieea i recorda t

- no VBB conteatDr-r.o, dlumenge.

- I quo vola quR et contaati Y 4a hi sortim sovint, de plegats.

- Amb eln al t res , ^npn que no volia dir aixb.

Ho sabia i hi havia refloxionat. Diumenge al V'íapre fine i tot l i

costa d'adorrair-se penaant en aquell eatrany tabú que el privava d'ea-

timar~la con ella volia. Sra una expliosció sufioient, el fet d'haver-

la cone_guda aempre ? A d'altreo no elo privava de TRS, aquesta cir-

cuastancia. U l i fein veranent por aquella mena cíe superi^ritat que

l i donaven els seus estudia, nén completa que els d 'e l l , i la fornaeió

art íst ica que havia rebut ? -̂ aapoc no era aix0» La seva habili'.at amb

el l'jepia a leo mono l'impres: ionnva, sí,perb no el feia Rentir-ae

dinninuit, i el* a, per la a«wa banda, conaflemva aquell do cora una oo-

na natural i fina r, 'hauria sorpres si l i haguessin dit que se n'havia

d'enorgnllir. 1, al capdavall, e l l tampoc no era un imbécil ni un negat

T!le llibres aerapre l'hnvien atr»t, la seva cultura era prou satisfacto-

r ia , superior a la de raolts delafaeue nompanys, dominava e"̂ ieu of:. ci i

els oureet que havia fet a l'eacola l i procurava un coneixement. aprofun

dit de la técnica de ta l le r , coro prou havien viot a can Ranea, arnee

que peí reatant aixb l i valgué;; en el aeu avanga oent degut a lee se-

ves preocupaciona politiquea, que havien traacentit. Quan1. a la diferen



ois do pOBiciá que el separava de la familia c!e la ^armeta i que s'a-

nava accentuant a nesura que entre una i aitres creixia la i*wi*gw#f

cesigualtat d'ingresaos, ara determinant darrer de la categoría HO-

cioli taapoc no era uno cosa decisiva en e^keu caá. Una peraonn com

el j f que aopirava a un món millor, baeat en el trebal' 1 en l'agermana

íaent de tota els honee eompromeaos en una empresa de justicia i de

dignificado humana, no podia caure en allb que nnam conaidereya una

pura nuperstició i la qualitat superior del qui té .

Que ero, dones ? Es conff¡sr;ava ue la noia l i a¿radava, que née

d'unjsop s'hnvie sentít excitat per la aeva proximltat i , amb franrue-

aa, reconeixia que no l i hauria fet reo de dormir-hi. Aleahorea, perb,

va eontenir la respirado i , paesat un noment, exhala l 'a t re dele eeus

pulraons a fona, fina que restaren totalment buitso rotser era aixb :

que la refipectava maasa per voler dornír-hi, anb matrimoni o sense

matrimoni. L'eetimava com ai foí- una part d 'el l mateix. **avia desco-

bert el tabú, a la fi ? Mo n'est;-va negur i , qup.n aconseguí d'ador-

mir-se, peraeverava dintre aeu un sentiment do curiositat que ara,

en trobar-ae novanient davant la noia, encara no s'havío solucionat.

íe r aixb no negíw i'erb tampoc no poriia acc^pxar *an facílnent, car»

com va dir t

- ¿t puc conproinetrf; inátilment. Aíiuítothüm as coneix, els de casa

te va i elfi d_e casa nejra son amica... Í3i et dic qu'> eí , quedaré com

un pero»

- Perqué no et vola casar V
•t

- ¿erque no em vull caonr - asentí e'.'l.

- 31 Jo m'hi avine, ningü no pot dir res0

- >erb t 'ni avena ? - - pregunta ell - . sigues? sincera.

jslla no va teñir ni una vacil . .ació.

- amh Sí, m'hi avine, jst vull per sempre i faré tot el puasible per-

qué no ae m'eíicapie - va riure -,perb m'hi avine«üi no aurt com vul i ,

sabré perdre, t'ho aaaeguro. Ho s6c una noia com les a i t res .

Uomer̂ íva a creu.-e-ho, 1 la impresaió es referati quan ella va dir

encara i

- todera sort i r d'annga",, ai vola. Vull dir que no cal ijue ho aaplguin

a caaa.

- "n som raaaso grnnc, per aixb - objecta eix.

- I que ? ho a'hi veu, n els anants^ en eecret ? Imagina*t que ho aoa.

- I ai la coaa eurt tan bé que arriben a ser-ho ?

- do t'eetlmo, Daniel - contesta simplcment el la .

bortiren, doñee, senee ciir rea ni ala parea d'ella ni a la raa-e

d 'e l l , tot i que Ja noia ja tenia prop ríe vint-i-doa anya i en Daniel



-?o9-

vint-i-sin. De priner nones es veien ele dies de festa a j.a ta da, pun

pero nés enda»antr quan eil 11 va haver parlat de lea reunions a can

t»al' ofreda, tot ejcpiicant-li que la cosa s'estava tornant perilldse

perqu£ cridaven I*nt»nci6( la Tereeina 11 va dir que sabia d'un lloc

on podien trobar-se sense rÍ3C i que a ella mateíxa i i agradarla de

prohdre-hl part.

- rerb tu no ets una obrera - féu e l l .

- 'Xrobalío, oi y A taés, penao con voaaltrea.

r,ll va riure.

- ol no ho sapa, con pennera ! - tero despjéc pregunta - : yuln indret

ío aquent ?

- On eatudi - dlgué* la noia - . ¿3 d'un conpany neu. necordea que et

vaj^ parlar d'un nol al qunl la censura no havia permes de publicar

un l]ibra ?

- ':m ñenbla que oí. I que éa, ell ?

- üocialirtfi o I ja o 11; cátala.

- Aíxb Ja estn b¿.

- ün dia va flír-ne que so rtwtito**- nés marxiste que res si no fes perqué

el marxiame no té en conpte les conunitatc nacionals. Creu que aixb és

un error que en warz va eorae tre i que els conuni 3teí¡ no han esnenat a

peoar del q ue diuen s;;bre el rr-Bpecte c.ue ter¡en ala poble¡; que hl ha a

- jrotser enn nvindríen.amb aque:3t - diguí en ¿¿aniel - . I ja sapa s i

entapia disponat a col.laborar V

- Em pensarla que a i . fue preguntar-li-ho.

- ve moment, no facis res, r.n parlará ais compan '̂s. un éaf I 'eatudl T

hi havia eatat una vedada i 11'n va parlar detallddament. hi^ít&B&f

pencada entre rioa carrera deaanivellats de prop del pare UOell, tenia

duer entradeo, la de ln banda cíe dsrrero exclusiva d l 'es t i .di , duea

habí Raciona amb un pati al qual nienaven sdt o vuit graons dos de la

roixa ;ue tancavn el enrrer.

- Una de les habitadone és interior i , con que queda raolt entfonaada,

no ae aent res riel que hi pansa.

- Si que ho tena ;studiat - comenta e l l - . yue hi vas aner a fer ?

- Hi vaig anar anb d'al t-ea, va donar una fe:-ta. yue et pensaves ?

- no ree *» digué apresímdanínt, 1 mpetf - r,n parlaré ais com;anys.

ho va fer el disnabte aegUent, quan cr, van reunir en havent sopat.

Ara Ja eren deut nanea per al piset d 'en *"r?llofreda, la mullir del qual,

tot i combregar incondidlonalraent «mb le? inquietudfi del seu nar t t , cosa

que no es podio dir de les mullers d'alguna altres :ue també eren cásate,

coraengava a estar espantada des que ia dona del funcionar! 11 havia l ian-
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cat alguno insinuada, cora deia e l la , i e r la seguret^t de to ts ple-
gáis ,nummnm9 era dones urgent de trobar un l loc m6s diacret, un pro-
bleras q ue ;, a feia diea que debatí en a en se que se'Ir? acudís una so lució
aatlofaetbria. Un dele darrer. arr ibats , en üiana » fins havia propo-
sat de trobar-ae en algún boac deis enconturns els dlumengea al matí. .

i'ot i la urgencia, perbf aospe^atiren el pro i «1 contra de posar-
se en mana d'una persona que al capclavall ela era deaconeguda. Confia—
ven en IÍ. niel i , perqué, e l l en responia, en la Tereeina, pero sempre
era posaible una equivocado, hi havia a^ents provocadora, persones
a lee qurls agrada de xerrar oolt i que acaben per conpromotre-ho tot ,
xitxarel.IoB que os pennen que aixb ne conspirar ís mol1, emocionant...
î n un raot, s'ar^incnven a caure del loe a lcr: flamen, no onbien qué"
ler .

- foa un dala nosL^ce, vull dir un obrer, potser el podriera invest i-
gar a través d'algú o altre d'on treball^o - va dir en *iové - . *ra» ém
raes d i f í c i l .
- -s ciar que s i la cenr.ura l í hn tostbat un l i i b r e , per alguna cosa

oeu se r . . - . - insinuf. en «anju^t.
- ,'o cree que no B hi perdria res sl|^pariavn

discresió, no cal di --no - propoan en Wal'oíreda.
- Kn aquest casi, ningú tan indicat con en -"astida e convingué en Siana

A la fi tots van avnnir-s 'hl 1 el mm̂ áawmnwj|Batt dljoun sígüent,
desprén d'haver parlat amb lo ceresina, el. dos xicots van trobaT'-se
en un cafe de la uran Via on la noia s'hT/ia fet convidar a beure a l -
guna cosa per l'Alguerfi, car havien acordat que Bimularlen un encontré
casualo D'aoueata nanera en Daniel tlndrio ooasió d'estudiar-lo una
mica nenee comprometre's en el métt mintm ai el noi no 11 agradava.

Ke fet, hi aimpatitza de seguida» li 'autor-artiáta ara néB gran
que no o'havia iraaginat, car ¿a devia paesar una mica déla t renta, 1
físicament resultava poc atract lu degut a unn diaiaetr ia forca pronun-
ciada de les espatllea que, segons ccim se ' l nirava, el felá semblar
va^ament geperut, pero tenia un carneter obert i frf.nc r-ae ea nanifenta
eense reticencieB des del priner monent, quan la noia nls plresenti i
e l l digué i
- rncnntat . . . Si eta un amic rie la 'J-'erenina supono que rieun pingar. . .

Mo et fa res, oi , que ens tutegera ? \
- Ho - féu en ^aniel - . Perb no pinto, a6c necanic. 1
- Per que no aeus ? Üa a d i r , s i no esperes ningú...
- Ürnoies. He entrat un moment, noraés - s'excusa en Daniel,pero obei

la Invi tada i la xeresina digué anb tota natural i ta t , cum si l'obnerva-
ció fos espontania :



- Ja el coneixiec de non, l'Algueró. ün dia valg parlar-te d'un l l i -

bre seu on surt la batalla de Guadalajara..-

- Ah, s í , ho recordó 1 Procisaraent aleahoren acabava de l ' eg i r una

histbrití de la guerra que la Te^esina en va dur de Pranca.

- Llegeixes el francés ?

- No, era en cautella, publicada a l'America del Sud. rer desgracia

norato i: egeixo el castella i al cátala.

- Ho tothoa pot dir el mateix - el conhorta 1 'Alquero - . líense anar

mes l.uny, a l 'of ic ina . . . Ja el coneixnn, tu - vn gir ,r-se a la noia y

en ruigo Pili d'un home de la ¿¿liga, amb una biblioteca on no falta

r e s . . . 1 entos»udit amb que el catnla é"s di í ' f ' i l !

- H'hi ha moltBo íis ciar que algunn tenon una mitja excusa, sobretot

entre el 13 obrera... Jo he tin^ut sort que ln piare aé'n va preocupa r

dea que era pet i t .

- Ja en queden poques, cíe famílies responsables - coirumt.n l'Algueró

- A oasr. d' en Daniel aerapre han e.^trt no_ t catolanistes - interringué

la Te:esine.

Ii'Alguoró rel_ axionb t

- Aquest problema em preocupa n o l t . . . Ara ís noda de dir que el cata-

laniome va aer 4 ha estat nempre un ciovinient burgea, que el proletariat

no el cent . . .

- Zn gran part és a ixí . r,ntre el: companys... - vafcallar, corifei no

s 'atrevía a proseguir. L'Algueró féu :

- Uífíues, digueso A nd m'intereesa forga, el punt de Tiste ub?er.Aj.

capdeyñll, si un dia íera una Cütelunya nova, no podera paa fer-la con-

t ra l 'obrer o a esiEtliCR seves. Jo, el nís no, no m'hi avindria.

- Molts, sí - digué e l l .

- En tot cas - puntualitr.a l'Algueró - deuen aep ele mateixos que quen

les cosea no eJ-B eren favorables acudien a Madrido tero n'hí ha d 'al-

t res . Un sector de la nateixa burgesia ha cunviat, está canviant...

ü'accepta una mena do sociallañe nodcrat.

- Perqué no qu-od; mes renei. ¿ñ com epcoilir el néV. petit de dos mals.

Resulta una mica repugnant.

- i'Dtalment d'acord - concedí l'Alguerfi - . Vivim en un m6n que ho é*sf

de repugnant - es va treure un paquet d cigarretes i l 'allnrga a en

Daniel.

- Pero- no ho heci d'acceptar - digué el iwi nentre ^ncenia. - . Moltes

coses no pas¡¡arien si no les acceptaven.

i /a l t re obrí les mana amb un gc.i3t deyempaT-at.

- Eo pot l'er tan poca cosa ! . . . Sovint, hi ha les ganen, perb falten

elo nitjans. Diuc 1 sóc sociBliíTta, s6c marxiste, sóe nacionalista.. .
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I qu..n ho has dit jo a'ha ac¡..bat tot , meara que vuiguio ser ú t i l , no

pota.

- Segons - féu «11, pero aleshorea la xeresina, que havia estat ensi-

niotrada per s i la conversa, com el la es tu va segura, a' encarrilava de-

gudamen t i arribava a fregar un punt precie, els va inte?roapre amb u-

na queixa :

- yue ho fa que els horneo nones saben parear de política ? UB acabeu

de conM.xcrf i mira !

- EB la nootra manera de talj.ar vestíta - va riure l'Alguero" - . I

que conoti que no ho dic per tu, eh ?

- Hem eotat desatenta - féu e l l , i consulta el reUotge - . I aneara

ho seré mea, perqué ate n'he d'anar.

-•na d'hora.. . - objecta l'Alguer5.

- He de paasar a vuurt un company malait - Jigu^é en -^ani^l.

- Així 6a difertmt. Confio que ene tornaren a veure.

- K'cstic segur - aoririguó e l i .

Aquell maíüix ves;>re ho va confirmar a la noia. ¿lia no havia

tingut esx-era i , havent ao¡.at, puj?í al pis arab una excusa i 8'o_jitre-

tingué fin» que el correr ja devia esta* 1-ancat, COBS que solia fer

en MI que 1 a lea aeu o, ríe vaharina, la Filomena i el aou marit que saia-

pro eren ela darrery de, re t i ra r . Va aeompanyar-la donas fina baix i

ella ho ap ofita per preguntor-li :

- \.ivüb t 'ha aenblat ?

- N'he tret una inpressió favorable. Ho em ,-ensava que 13 conversa

s'encarrilaría tan bé.

- Ja t 'ho havia d i t , c<m era. A e l l ;ambá 11 ha3 ag.'artat» S^ps que

ha rlii; T Que en voidria conei.-:pr mía, d'obrera.

- Ara en tindra l'ocanifi, dones - va riure en ^aniel - . Si convengo a-

quells , naturalicen t .

Ho l i va ñor d i f í c i l , ara. rio 3O1J por tot tí?. <iue va rii^-loa, s i -

nfi perqué le don i d'en íínllofreda havia tingut un alv*e eapant amb la

funcionarla del pi" dei cnatat, aquoat cop una mica mes preuiea en

lea jeves insinunciona, car nenbia f.ue tres dien abins l i havia preSun~

tat :
- VOILI dir que un dia no tindrou un disguot, arib tanteo reunions ?

- J2fi segur que 3'ensucia alguno cose - confirma en wnliofveia - . Seria

c!e xinples que contlnuéssira veient-non aquí.

- AJÍ ho propoeo, doñea ? - pregunta en uaniol.

- üí • En c dir , pansem-ho a votaoifi» s i s que en aiguin partidaria

que aixequin la ma.

Ln van aiv.ecr.r tote.
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- Mirnr¿é* de ><arlar-hi dsna raateix - fóu en Danie l .

t e r o no l i va s e r poea ib l e . ho Teresina l i havia donat e i núiioro
del a<;u te l e fon i va t ruca r - lo en so? t i r de l a f e i n a , perb no h i ara
i la sevo ciare, car v lv in anb e l s p a r e s , va d i r - l i que no l ' eaperaven
a sopar . lío aco^nseguí fie poBar-s 'h i en contacte f ina dimeeree, quan
se l i a^pudí de t e l e fona r a mi^dia .

- S¿c en Daniel B a s t i d a . . . - i'eu - . no aé e i em rebordes , Mamnuuuuhn
laaiajnintbffiíiirtipTtinttBUTiraiaBMMinaiiBiTiifaniitiiiriBiitKBirartuaiaBi La setmana paseada t l a re re alna ••<

- t i l , a i ! - e l va in te r ronpro 1'Alquero - . r,s c i a r que et recordó.
Vara t e ñ i r un p r i n c i p i de converna i n t e r e s . : a n t . . .
- ntjfvolia veure - üigue e l l - • yuan et vag"- bé, no corre cap pressa -

afegi - . t o d r i a aer V
- *;itu.'-aliaent ! Demt no , perqué t i nc to t e l dia ocupat* i i i v e n d r e s . . .

no, va ldrá mee distia'b'te* j-̂ t va be, d isaabte cap a lea se t ?
- -toeen dos qua r t s de v u i t , p o t s e r . . . Al na t e ix bar ?
- i-er qub no vens a l meu e s t u c i ? Podrero p a r l a r mis l l i u r t m e n t . Apun-

i a ' t l 'adreca. . .
tíí va annr anb la Tere alna, tot dos ritmt en imagino.T-Be la cara

q.ue poeaiia en veure'lt plegata. no van encertp.r.La^reixa era oberta i
pujaren elt: sis o set graons que els neparaven oel pati, pwro la porta
ríe l 'estudl era tanca de i els oalgué trucar. J '̂Algueró va que dar-e e amt)
la boca oberta i el gflt sutpes, perb tot aeguit tanbé va riure i digué:

- V£ja 1
Ele féu entrar a 1'habitado, una gran cambra queciraaa arab dues

taules püencs de papera i de dibuixoe, de carpetea i l l ibres , un oaya-
l le t dí- pintor, una preitatgeria amb néa l l ibres , doe capa femenino de
pe ¿re i unen quî ntef telee p poque a, arraconade;. contra les párete • iot
es vela brut í desorcíenat ijflna l i va caldre «opnlsar un tambo re t per-
iiuti la 1-ereeina ea pogués oa^eure.

- No hi vin» gaire - va coniessur - , illa que ren el conservo per fer-
me encara la i l . luaió que s6c un ar t i s ta .

- -a no ets - digué la noia.
- ÍJÍ, del dibuix publicitari fet anb el uateix Bjnô í|ue el noet.-e anío

Daniel deu posar en les rosquea o el que sigui que i'a per la casa on tri
baila. Míe val que no en perlera.

jj'aigun lloc va treure due¿- ampoljes i tre;. vasos que l i cftlgué aq:
t i r a rentar a i'ora, a l 'aixata de la pica clavada al pati . i.n tornar,
va áir :

- üé, jo m'iraaginavn una cosa, perb veif, que on deu ser una al t ra . vt
que ee trí.cta ? - pregunu¡ aentre ompixa ela vassoa ;iense cónsul tar-ios.
- li 'altre dia vas dir unes paraules sobre aixb de voler ser ú t i l i no
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saber com... ¿upoao que eres sincer.

- ai.

- Bé, doñea... x I , una nic3 solemneaen^, declaré - i He vingut en re
pre;;en ació d'un grup obrer ax qu..i pertanyo. r,na cal un local on reu-
nir-nos i he pensat que :1 ;eu mtiuil aeria l ' indre t itiealo Ja veua
que no gaato embute.

¿'jilguero* tic, va tie.joure en una aenc de banc, senae mo-iesta^-ae a
treure els p&yera i dlbuixoa que n 'hi apiie.ven.
- no, no en gasteo. . . Con ho sables que tsnia un ustudi ?
- í.1 ho vaig dir jo - téu la Terealna.
- xambé n'ets ? - pregunta, pero no va esperar la reup^Eta - . Ja vele

no va ser una caBualitct qu« ene trobéaaim al bar . . .
- «o, et volia uoneixer i saber s i eres oom deia tíl^a.

L'Alguür<5 va beure un glop i el mira per danunt la vore de± vae.
- I ho s6u V
- Jo dirin que s í . ai no, Ja no hauríom vingut avui.
- "ÍÍ voig - torna el xicot - . I qui sou, aquesta colla V Marxistes ?
- Hi hn una mica de to t . Soni prop d'umi dots'na, perb n'hi ha molts

mis que sin:patitzeE amb nosaltree. Volen poaar en raa^xa un movimont • •
ftnfflifPP^giaitimfaiBitiflinfl:mam,i3nmnnu6iB obror on oapigui tota l 'opopició. Ja sí
que fixb sona nolt pret^nciós - afegí - t i de aonen1; ena acontentara
amb estudiar les poasibil i tats d'algunea reivinticacionfl.

¿1 xicot toma a bours i despráa deixa el vaa a térra .
- I aixb 6B l 'ónic que voleu, un local t A mi, no Y
- üj ciar que oí ! - a'avanga la i'ereoixia espontaniament, i en Daniel

va sonriure nontro confirmava ¡
- Eta deis nostres, oi ?
- M'ofón que en puguis dubt.aro '-̂ uan lrj,la propera reunió ?
- üisaabte que v¿ l ' a l t r e .
- L'acord, dones, todeu vonir.

Veuras con t'agradaran. No tota penson bsn bé igual, pero s6n xicotB
simpático.

Aixb no va privar que, el dia ie len presentado'] 3, se sentlnoia
una mica cohibits fins que a la f i s'antmaren parlant d« la ver¿;onya
do l'assurapte tl'Argelia, en el quol eln francesoa estoven quedant con
ungteruts.
- Serapre hi han paa a t . xenón fama de ner-ho anb le:i doñeo i anb ala

poblsn - va dir l'Algueró.
La frnse va f e riur*-' els conpanys c3' en -^an'.el^pero añr intsncio-

nada enoarn van trobar la aortida de la xereaina quñ comenta 1
Hornee els va faltar que du'-ant la guerra ea fre^ueaaln tant amb els
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délo eacirxadore...

•a feia dles que inaiatia perqué la integres al grup i en Daniel,

que de bon coraentfaraent es moatrava poo dlspoaat a coraplaure-la amb

i'excuna nue ajeria l 'ánica dona, aoaba per accedir-hí qusn en üal.-o-

fré" va dir~li que la aeva mullir continuarla assistint a lea reunión»

ara que tindrien lloc fora de casa.

- *B ciar, home, porta-la - aprov^ el corapany quan l i ' n perla - . yui

sap si un diü no aeran el nuctl d'iraa secció de dones...

Li va caidre empescar-ae tot ria nentidea perqué «1 seu ;>are la

deixó'e sor^ir de n i t , perb a partir de la segona reunió ja vs planejar

leo cose,:; amb tempe i a'apunta a un curr.et de forr.ació de dibuixanta

cinematográfico que tenia lloc tren vegadea la setmina, dilj.uns, di-

mecres i divendros. r.lla ea va l ini tar a afefi^-hi el di8BflV;e. De pri-

mer la eevo mare volia acomx)anyar-la i , denpría d« discutir-ee una mi-

ca, l i ho cieixtí fer perqué en convencéa c¡ue totes les noies anaven BO-

leo 1 que el tempe de lea ••iniimiinnmhii escortes ja havia pasnat. La do-

na, que a'adonQ que füia fer el ridfcul a la seva f i l i a , ea va veure

oüligadíi a cedir. £n Dan:el, (¡ue oai no hnvin cregut que 1? oonbinació

aortiria b¿, va d i r - l i :

- "a veuras quan es descobreixi l'enbolic !

- I per qun s'ha de descobrir T

En trobaven a lu cantonada de[la JJiagonal i , en ^eíxrr la reuriifi,

l i íeia agal'ar un taxi peroue el o aeus pares havien exigit que no tor-

n£s a peu. ¿si no wra naasa tard, e l i , l'Aiguerfi i de v^gadee algún al-

t r e , enca.ra a 'entreten! en una e&tona en qunlsevol bar, ocnbant de comen

L,ar ela temes de batato amb els corapanya. Hecollien avidanent lee noti-

cies de nfilfistí.r 1 d'inquietud en d'altrer, empreBes 1 per l 'estudi ben

aviat ea van comt;n9ar a veure algunee careo noves que aportaven idees

i iniciatives minucioaament discutides quan en tractava de projectes

mediante com el que va proposar un vespre un andalfia, en *JUrado,el

qual in r i s í i en lo conveniencia ce crear a cada fabrica una mica impor-

•tant,i ai podía ser també a les petitea, una mena de conite deatinat a

orientar lea reeoluoions que es prenarien i que actuarla al descobert,

perb de raoment senee reconeixer cap vinculació amb els comit^a sembi-;;ntí

de lee altrco Émpresee.

Hi va ha»er un enrenou. Ii& idea no era pas nova deljtot, pero fina

aleahores tothom havia enfocat l'assumpte en termes de clandestinitat.

- Al deecobert T - precunxa e n Wallofreda una mica ^abalait.

- flotui-elment, Amb l'aució wlundeatina no arribaren gaire iluny i a

mes ene deaacreditem, oobretot, hi ha un problema de captado i d'in-

fluencia. Un treballamagat é*a dif íci l de fer, inspira poca coníianca.
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Elc eorra^ya nal no acaben de sabe." ben be* ele que es tn .c ta , qui ho

maneja, i aixb els fa re t reure . jj'alJsra banda, una organitzacíó clan-

dentina no pot plantejar reivindicacions pert;ue, oficialraent, no exia-

í",oix« lin gn.p que dona ?n cara, R.V "'jroba en una n l t r a ei tuació, nés

favo•able.

- Aixb no e1 fa pas néa legal - objecta en uanjuot.

- <¿& ho r.éo Lega, no, 6e elr.r - confessn i'andalfio.

-,n Daniel, que eeia a t é r ra , va aixec?;r-f.e :

- De tote manerr. , ni ha una/cliíerencia en^-e la i l . i e g a l i t n t i la clan-

dnstinítot<. Une «ílíer^níia escenoial. 15a poneo-jue en «íu-ado té rao.

Una rjurntí) honee dec id l t s t aln quala no fea por ce reconciliar que éo

prorüfjen un objectlu, a l dñp.cobert, no de carácter po l í t i c , aino es-

t r i c 'ament labe-al , estimula r ia 1 'f.ccií obrera. . .

- üurar. t qunnt de tenpa V - el va inte -ronp^e en Siane..

- voln í i - que avlat e l s detindrion, oi ?

- iaiacte,

- Ioteer s í . Ho a^c atf-vocat per saber exactaBí'nt COK van i?& l í e l o .

?_.m psnro que no ho podrien fer mrht'-e no ce ' lo sorpreiiguós reunlta*

•**&. gent teñen dret a coincidir en la se va manera de vnuve les con es i

a flir-ho. Ko tonen dret a a n roc ia r - re . velaría tro bar l s .fVriauIa. A

rni^e, auposefii que ae*l¡; ticte, que on de teñen ir 3 quants . . . íio éo conye-

niont 'le fer reartirs ?

Silr,ú cridíi :

- río n'hen tlngut ' rou ?

Tote copengaren a parlar a ]*horo, excitriament, i une veu, com

paopíivíi nfimprc quf l"fl cones no Berrblnven prou CJ ares reclara)jque e
] h o r o , excitriament, i une veu, com

paopíivíi nfimprc quf l f l cones no Berrblnven prou CJ ares , reclar.a)jque es

vot^a, pero en Mp.n¿uí-t va enfilar-ae en un tanboret per t e l de f e r e e

6

nfimprc

en un tanboret per tel de fer-ee

peniií, recién^ silenci i &Í£i\6 :

- ite tracta d'unn cosa irportsnt, conprnye. A m

id i t l d í a cue hi i e ? ' l e i o é
— j*s Tirscxa a unn vutsn u ^ v i i uoinn ^UI.I^JL.U^C;» A OT<¡.I.',H t a s »w tje iiuu a—

quer.ta Idea i potsrr oeldría que hí reflexionéseím. u'pltra bandíi, s'ha

fe* tnrd. Jo propossrio d'ajornpr lp d'iscuEió fins que ene toraen a re«

nir .
•"o TercPina nornolDva er veu baixc :

- Sei-ia sensocionol, neria sensací onol...

Tots dOE van ser partidaria d'aquel-'f; inícirt lya des del primer

moirent i tenien prnes de discutir-la anb l'Alguer^, al qur;] eiposeven

una mica mía al corrent t(e lea l le ip . tero aquella ni t tenia un aopar

l l ternr l i no hevio aeudit. r.n previsió de oontlngenoiee con acuestes

ele facilita le clau de l'er.tudi, cosa rué ara ela obliga a quedor-s»

fine que tota eln al tres Ja eren fora. ' e l rei tant , senp.-c abai.donaven

la reani* de dOE «n dOB, de tren en t res , per ta&'ll 'ÚvfuW '• ' ' »--IH«»cridar
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1'aterido entre el velnat tot i que en aqueljs hora al carra? no solia

veure-a'hi ningú.

- «o st oenbla magnífic ? - insintí la noia qu&n ja eren sola i el l

anavo per «pagar el¡; Huma,

i'enia 3 ls ulla brillanta i la carc; una mica enrojolada per 1 aa-

bient que ontre tote havien ereat, i ell l i va sonrlure, miraní-ia, a-

banD d'allargar el brac i atreure-la contra aeu.

- I tu tambe - va dir.

¿l ia se l i enllaca i es bcaaren ientanent, gnirebe sonse aaber

que foien. ara la prínern vegada. 1 aleshorea en Daniel va oentir ais

llavin que an premien mía f:>rt, acib insistencia, rebregata contra la

seva boca entre pnrnules, ontre un;; aol.i paraula que en repetía t

- Així , .a ix í p . a ix l . . .

h.\ fra;;Sncia do la a-:va carn el penetra con una ganivetada culida,

pero no hi cedí, sino" que va recollir la cr.ra de la noia entre lea se-

Yes nnriü i le separa una nica. Ella el mirava anb un esguard de dolo-

rosa, JTitamenx, amb uln llavi s entreobei'ta, i deoprfif) puja la raa fina

fl la SOVR, l 'h i raig cobrí, prenent-le. con1.-va la gaita, ceñiré senee

deixar fie- nirrr~lo.

- Torc;nfcnat.u - va dir el".1 - . iista'- excitarte per tot; &i;:h que hem

diocut i t . . .

- Ho entava. Ara, no - contesta la noia - . í?'estiro i en\en BOIB.

- íTeree !.na... - repetí e l l .

- 331 TUII . Sóc una donn i et vull.

- Terffslna ! . . .

Pero va rebregar-lií emb un geet «aivatge que «'enduia tote ela

tabiSa, totes leb renerveo; amb una an^ia sobtada que eBbot::ava lea bar-

reres dre^aden per Xa infancia, ¡el c o atún, jira uno criatura noTa que

Tinr aünshoics no havla n&but veure i que arr ss l i reíjelrva brutal-

nent, cara un glop >ie llnn que esconbre la nit i l 'anihi la .

Ve rj^onnr-se que la tocr.va, pero la porta a'hsvip queriat noiiés a-

just.-.rli: i l i va caldre cá^rRr f. tancar-la aban: ce tornar de nou al

seu cortat i agsfíii'-lfi en bracos pe* dv.r-la cap a? c*lvan fie la canbra

interior mentre ella reia i piorrea anb els llavis onderi; tn sobre el

uou rortre•

fciemblavE que a'hovi.'a torriot folie, no VR deixar f̂i bescr-lo ni

un nonnnt menrre ell la dnt?pul3Lavfi i ee fiftpnullnva f5enpe preocupar-se

c"'on¿uelF. la roba, ftnl'uernnt per le SPVR pasniA i per la be?le«a bru-

na de la noia qup dnrapnrinH dearr^a 11 lg^ P].R mnnbre» alf seun, indiíe-

rent al dolor animel r¡e l 'acte inedit, atonta, n'hauria dit , a una a l -

tra nena de eonr.ecunió que va expreesar a la íifTa non era quan al oap
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d'una estona II diguo a oau d'orulia, encara ab-agada :

-Duron din t, re aeu, .Daniel.. .

- 3Í, Qatimada.

- JSBtinadn... Biguen-ho n¿3.

- «atinaría...
- Araant, am-mt, anrmt bel] ! - féu, I torna a clavfír-li els llovía

alfi 3oun(amb mes anhel que abrjns, neutro a e l l el desig I I rebrotava,

^enptat per la bellooa quo la noia cr¡ ava i ar.b el cor que l i sal ta-

va f'el pit quan la pnnetr^ de nou i repoaa tot ügpr.ran^-ae'n i mirant-

l i sin ulls -;ue l i rétornoven l'ecgu;:rd 1 '-Ir, l lavie iuo e¡j moví en

per afcnlr - . acopry has estrat neu, -^oniGl...

- SÍ, l'er^ine.

Ara conprenis que ora ve-i',at i , c,uan va teñir tempr; úf pensa>--hi,

írob^ Rstran^' '-ue abanr d'ella hl ha.^ufs hagut una altro nnia, la LÍ-

diaf p e r l'atior r!e la qup.l, un nonent, 7a estar a punt de renunciar

ala ooun Ideáis o, ei nír no, a l'activiñme poli , ic. Aüib la Teresina nc

hi luí vía problema f ella l'acceptavr. t a l con era 1 c oapB r\ i n 1«B eevoe

espci-ances, les ?ev°f. preocupacicRu t cv- ror.ignava flr-afi t e ;>ar er.de-

vent elr ríivgUET'toF que a IB l'Jnrgn e'1 3 tiona_/tien aquel.'.ee reuniono

í un-a vida cadt: dis r.éa dedica4a a Is CGUBEL obrera.

3)'ella va par t i r n^s endavan* la idea d'hintorir.r aquela novi-

nent, H? du:- un l?ibre d'actee que II fou conflet i on, durant la set-

nann, em-va r^cfcnp^rulnt los qftestiona debotudea I els acoide preaos,

pncniíi tímidr i inoperante, d'unrjprudencia er,íereidora, coa va mostrar-

se en ? 'asaunp + e propot-at per en Jurado la nit que ella i en Daniel van

corivrrtir-8(í er ernntí'. La por f»e tantn enys de piJnnoi i cíe repreasió

peapvn adhuf robrp els n i l lo rs , els nís rieeir'its, i eln íeia refracta-

ria o donar ^ ñ cerp si abatir, no dj aposaven d'unen gamules que els

assepur^Bfln el nanteninent A9IB del? aeun en cap de desgracia. Conti-

i\!.aven cotltzr.nt i exi- ti o ja un rene, pefb ere peti t 1 no cobriria ni

ñc llury elri don o tres nnyn fe p^er^ que eln podier. sor t i r el eren

det.IrfutB i condemnrstF, jen Siara, que era un deln pocs pertida^ia de

pasnpr de: l 'acnió clandestina a la 11.]egali tat , va teñir unes parau-

Ics r>o? t oportunrs :

- >rreu, ^^1* tot el que la c"(aare obr; re ha actor re^uit, ho ha conquia-

t.at t. pit dftccobert I eenre teñir IPP erpatlJes- gunrdfdee. Ki espejen

r*e primer una segure te t , no fe reía mai. ree. T.ne l'hem cíe guanyer.

fllfu altre arrnnyalr unn contraclíccií en explicar que el ri£¡c que

oorrien Rctua1nent BnBiaiiaifiooáimn no ern infejier al n.\xe s 'e^poBarlen BÍ

Bctnpven obertunent, tota vedada que en ln p?actica 1'UTB ̂ eunions ja

nori.enc.aven a ser conegudea entre la memoria rie companyaj vulgule o no,
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'de la clandí:atini.tat ja hi oataven .¡jr-int, si mér, no dintrc el n6n

del ^rebullo Moita » pero, no ho arei en així i es parapeta ven darrera

vaguerouoa raons de: l l ibertat do novimeni., Ja qaa, com deig n al>~uns»

uno acció i l . egal i no clandestina jeria frenada per coneideracions

'•'e técnica naniobr.ro que a~n no ele calla observar, ¿ot plegat era

una mica cor;fás i van perdre dueñ ni ts senderea, una mesada doñea, acie

rint-a'ho entre f ;m do cigarretcs i rosegamentñ d'unglea déla nín her-

vio, os. A la f i , en una altra neeslu aemorr.bie que d*ra excepcional-

nent fina a lee tres de Ais matinada, va decidir-se • er raejoria que no

eataven prou preparado i que ol ñas a ln i i . l eca l i t a t al det-.oobert • -

ra encf: rH p re nn tur.

fina a cert punt, de tota manera, eln el.imntn diooíínfr>?riea aiab

el vot d(í la majarla conensaron a prear.ionar sobre elí¡ al tree, sobre

eli; corapanys de lee empresas on trebaliaven i sebre la di.-^coló patro-

nal que s'havin d'annr enoaraht arab reclancions eonseion+.nrnt. pensa-

dos, un raoviment difán prenla o por; a poc connciencia vectorial 1 a ta-

ca VP prnblenief, concreta ^efwrita B habitatge:-. obrera, a infemerieo.a

oatitinea, a inn t i tuci^no d 'a,luda 1 previai6( pero una o u-'-ntn » c PI en

•"fjniel, VRinn un periJ] diagref^acioni 3ta en arjueíJta innir.tencia sobre

obres de t i púa cooial depenentEi dnicamíínt de 1'empresa.

- lee reivindicación^ # explicnVH - han de s^r de ca^nctpr ^enersil,

no particular. Vuil riir que no han d'intere3aar úhioement una conuni*

: at do treballadors, ainó tota ela trebal:< aaora. En definitiva, era, SIM

fem una mica el joc cié ln pstronnl enc;¡.r;:\ que» no tota ele buríre»o;3 se

n'acabin d'adonar.

ia r a nolto aqueatr. eren eonceuics obscura i calía expliear-loB-

ela, Bovint aenne nasaa bxit , perqué ela íal1,ava el oostun d'ordenar

d 'una aanero oohnrcnt unes ídmen ^airebé rodtiidna a intuioió i qua ee

moatraven robéis qnan mi"aven de confiar-lee al vehiele racional del

llcncuatre. Oum exelamavn en Jové deííespnrncíonen t :

- iiea de conenesr per l ' a , b, e ! No emjhan enaenyat a pensar. I si

aconse^uim de ptjncar una nica, no lio cabera exp-esoar.

i)e tot alxb acabo per aortir el proyecte de celebrar un oeguit de

conierenciea que dona ríen e irináe p re par ata dfetre eJ la , comer, ̂ ant per

l'Algueró quc,potoer perqué era un intel»lee$ual t pasnava per teñir el

cap man ciar 1 unes lee tures aue i'ül ;aven ala reátanos • borprener; traen x.t
va ducidir-ae a •xi~llc&i-l:>a la signific&cio del primer fíe naig i namm

durant una hora discurceja sobre la vaga de l'eny 1866 a Chicago i fíu

reviure l^axabient agitat del procés al qual foren aotneBos ely acurfeta

de 1'aBsaeninot del policía i)efían, mort quan una forca de prop v.e dos-

canto horneo va presontar-se el dia 4 a haymarJcet,on tenia lloc un mí-
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ting organltzat ¡er la tfederació do Trebaliadurs del:; Estuts UnitB i

del Orinada.

Hi "va ass i s t i r mes gent que ae costura, tot'". conpanys t¡e confían-

íq riele qui ea reunien habitualiaent, peío algú no ho devia ésaer prou,

0 potaer l lurs entrabes i eortides havi211 acabat per provocar oís re-

C Î-T i'algun veí, el fet é& que al cap de quinxe diee, quan tocava ele

parlar a en ^finiel que havia eacollit un tena atrevit , "Gatalania-

na i obrerismo", preparad anb l'ajuda de la 'reresina i d'en jranceac,

van trflbar-ae anb que la policía havln ocupat disc eta.-nont l 'edif ioi

1 detingu<5 l'Algueró, en ^allofroda, le seva nu"J._er» v.n üiaiiu i dua

oonpar.yí- raéo. j;ls txltr'in van oalvar-se graoies a la dona que aconaegui

d'eacaper-se de nans únis acento i va efirrer finn a la breu paret que

aeypTBVQ el pati del correr, s'hi aboch i va cridnr alo qul a'atañes-

ven :

- no onJ,-eu, no entreu !

h;n Unniel i la Terenina, que anaven a toiíba1- lo cBníonada, van

sen-ir ^a veu nens« aoabe- d'entondre ICE parnulee, ¿̂ ero alenhort;s van

VOUTO a l ^ QÛ  ve nía corrnnt i Que, sorise aturar—oc, excir.nh í

- La polioin !

Mai no havien CÍP aabíi" ai oln ^erseguiren, car vein j*-r"*" j " -~ pre-

cipita dament i» vif̂ s enllfl» ann^en trenoant esnt^nades i'ií.s que van

aortir o In playa d̂  Lea:.epo, on er; ficr;rcn cri un tip.r a rep-endre ale-

nada.

- Que fleu hnver pansnt ? ~ es preguntaren.

M?a *iirñ van agafar un taxi finr^roy ct'on vivía en Uí.llofrcria i ,

en conprovav que en tot el círrñr no h4 en vei a ningú, en unniel s 'a-

treví a pit.inr el tinbre que >ii havia R la banda :ic fora, pero no van

obvir-Xoe 1, de aproa d'eíipfirnr-se mitja hora en un portt l contra l 'opi-

ni í ?o 1n ter-enina que ho trobavr perillfis, aeud&rcn a caeti d'en uan-

,1ufjt. Allí no hi havia tinb^os i no van atíovir-re e. trucar, pero ait1^

y\nvr-P, cw-r\ jn RR n'anavan, van rendir uns pasaos que F'etansaven i el

noi dee«!pibocfi al cñr^er. J:n veure dues orabrea en l 'obscuritat , va es-

nanif.j'-Be i gira cua, perí) e?-l;i l'hr.vícn reconecut en peBfiar sota la

11 un dftl fennl t en -^anie? va cridar-Üo :

- pinard 1 Som noat l t ree . . .

líuia not 'cien. Mía seneflt que olls, o n^n uti'«vit t 'T. acntir 1«

veu de Ir: dona i-ens.íi niie ai corría a'ex^o^evr. a crftdar l'atenoifi i va

amagor—ne en un Bfler nenee edí-*"ícrr que hi hsvia o6s enunt•

- Coneo b# aque;!ln topants, des ¿el prf.cier día ",ue vnig e.-iTudifir-lop -

digné - . Una cosa nixí hevia de pasoor un din o aÁtre i no m'agrarie que

n'a^ifin anb ela pixeta al ventre. A lo bande de dr.rrere hi ha el ja?dí
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d'una torre i es pot saltar cap a un altre carrer . . .

r.n Daniel el va interronpre impacientment :

- .fero que ha paasat ? Has vist alguno cosa ?

- °-'ot, ho he vis t . H'he comptat set t perVno B4 qui afln, tot er« raaa-

sa foec. Com que hi havio una dona, senyal que han detint-;ut els Gallo-

freda. A mé"s( ée ella qui ha cr idat . . . Sapa que et dic ? yue mes val

que no ene entretenim i que en^anaguem en algún l l o c . . .

- Et sembla que en 3 poden venir a buscar a casa ?

- ÜB ciar. 0 al t rebal l . Dema no hi vaig. ijeixem paa«ar uní! diea i

ja veuren com va tot» r-s mis prudent, oi ?

La Tereaina, jerb, no podio pao/deixar el;- seus paree aens_e veu-

re 's obligada a donar un seguit d'explicacions i , camí del carrer

Bonyolea, van discutir qut: els calia fer.

- Jo em pensó que no dirán rea, que no donaban nons...

- ¿"oden obligar-lofi-hi. Teñen mañeree - féu e.il - . 0 ai ha estat una

denú.-.cia d'algun del£; noatres, ni aixb no ele cal.

- J)e mi no aaben on vioc, ni cora em dic ne cognom — precisa ella - .

Kl teu cas 6s diferent.

- ho oap l'Algueró - la rectifica e l l .

- Ho dirá reo, e l l , en poto estar segur. Mo( Jo no em moc de casa.

- Jo tampoc, dones - decidí en -Daniel - . Al cap i a la fi poden dir

que noraés eren e l i s .

- Aixb no. Uom que la «aria ha cridat, saben que hi havla algú a l t re .

- Jje.tota manera, tampoc no tlnc cap lloc on amagar-me - reflexiona

ell - . Confiero que no paosi res mes. Ja ¿s prou desgracia que n'ha-

gin agafot set .

jj'endema, perb, va nuedar ciar que anb aquells no en tenien prou.

Com que no tenia objecte fal tar al trebali si es quedava a casa, va a«

oudir com de costum a la fabrica, on va poder canviar impreasione; arab

amb en Jové i ela altees que s'havien escopat de la trampa, pero cap

a lee dotze l'encarregat l i digué que el demanaven al telefon, una

noia que aariegurava que la eeva mare estav:i greu. lot seguit va com-

prendre que era una excusa perqué l'avisesf.in, ^a que l'empresa no en-

corot.iava les crides telefoniques ala obreja i flnicanent els pas^ava

i'enoarrec en cas d'urgencia ju3tificada. cin nirirannitiaa aquesta circuns-

tancia, de tota manera, ho era,

- .Daniel ? . . . - digué" la veu de la Tereaina - . La teva mare ¿a a-

quí . . . la policia acaba de so^t-ir de cnaa vostra. . .

- no han dit que volien ?

- ai,que t'hovien de fer unes preguntes. r,t vol parlar, te la passo.

"a sentir un xiuxiueig, la remor de l 'auricular que canviava de
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de mane, i aleshores la ciare, que cridave maesa, pregunté ¡

- yue has fet, Daniel ?

- Ho res, Ja t'ho explicaré, sis has donat, el nom d'on trebal)o 7

- No, he dit quo eva una casa del ram metal, l&rgic pero que no recor—

dava com se 'n deia*

- Sopr. oi duien alcun mana me ni niftñ>nmwfl¡ judicial ? Mo t'han ensenyat

cap paper ?

- no, nones han preguntat aixb, supono que deuran tornar.

- Que tornin.. . No t 'estrenyi ai no en veu¡- durant una quantn dies -

comenta a explicar» pero ella el va interrompre i

- vúb vols fer, Dnniel ?

- Ani:* a viure temporalment a casn d'aigú a i t re . no t'amoinis,aenta?

Veuras com no paseara res. Ja telefonaré - i pen^a, perqué más l i va-

l i a deaapareixer cora mes aviat miljor.

De nou a la ñau, paosa avío a en Jové" i s'adrecá ala veetuaris a

oanvlar-ae. L'encarregat va seguir-lo.

- JSB greu de veritat ?

- KÍ; me î'hc d'anar,

Pero no sabia on. x'oteü Ie3 adrecea al seu abaat, la d'en tráncese

i lea deis conpanys (reai}lt^ven poc segures <. íer aixb no va deoanar rea

a ninfíá i ale deu minuts ^a es trobava al carrer, indecia i enquimeraty

rumiant desesperadament uno aortida. Hotels; i diapeaet quedaven descár-

tate; l i demanarien els papera i d'altra banda en escorcíil; ar-ae les

butxaques va descobrir que tot just dula cinquanta peáletea. A tot es-

t i r a r , en tenia per diñar i per sopar.

Hi havia en Hiquel, ée cert, i la filomena i «1 seu marit. Tota

l 'acoll ir ien aense penoar-a'hi, per amistat amb la aeva familia, perb

no podia paa amagar-se a la mateixa escala de casa, era mearía arriscat.

I en Uastell ? Probablement no diria que nofpero al seu germa no l i

agradarla, i potaer tampoc a la eevn mare... A mes» estava per casar-

se i podia esguerrar-li la festa» No.

AleshoreB se l i acudí de recorda^-ee de la Cornelia, T,B veritat

que Ja feáa prop de don anys que no l'havia viata, perb aempre s'havien

enter bé", ero comí renriva i , a la seva «añera, inconformista. rodia pro-

var-ho.

Hi va snar molt tnrd, Ja pasaades les nou, després d'haver entre-

tingut la tarda en unjeine de aeaBió continua on va menjar-ae dos entre-

pans, pero la noia que l i obrí la porta, una rosseta graasona, era una

perfecta denconeguda.

- La Cornelia ? - repetí inexpresnivamen1: en pronunciar ell el nom - .

Ah, ai ! Perb ja no hi viu.
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- Ah !

Lo cortina que aeparava el vestfbul del corredor es va raoure i

uns altra noia, mes g>an, va treure el cap.

- En va cflBar - digué, i aleshores avanga una mica - . i-ero si en sen-

bla que et conec... ¿¿aniel, oi ?

El noi assentí.

- I tu ets la "ni te .

- üí - va sonriure ella - . JDeu fer molt de tempa que no us veieu, per-

qué ja fa míe d'un any que é*E casada amb l'advocat. Aquesta ée la f*»w

Nina — presenta — • jsn Daniel, un amic.

- Encantat - fáu e.'l, encaixant ainb la roeaeta - . «o sabia rea.

- Va fer molta ao r t . . . h± volies alguna cosa, potser ?

- No, Jo . . . - pero aleshores rectifica. Ko costava res de provar-íio - .

Volia demanar-11 que sm deixés paaaar la nit aquí.

La ^ i t e el va mi^ar, enouriueifa, i eomrigué' com qui esta a punt

de fer una broma.

- yue et persegbnix la policía ?

- í5Í. Per qüeotions politiquea. Ho sé on anor - confess>i francament.

La roosa obrí una ulls con unes taronges, pero la ÍJfite va eetl-

rar-lo cap <fins i» anb el matei.; movinent, tañes lo porta.

- r,c de v«ritat ?

_ **nn anat a buaenr-ne a casa perqué vaig participar en una reunió no

autorltzada. xer cort, no em coneixen.

j-,lla mira cap a lo rossa i , inesperndament, sortí amb un conentari

que no venia a tomb :

- un dia se'najva aaonnir al cine. . . - féu.

- Veig que te'n récordes.

pero la Malte Ja tornnva a la rea l i ta t .

- Si voís quedar-te amb nosal t res . . . o i t alna ?

- no na8 cíe dir tu - féu 1'amiga.

- yuoda't» dones... M¡ Cornelia en parlava oovint, de tu.

Va quedar—a'ni tres mesoo i a partir d*aquella mateixa nit compar-

t í el H i t amb la l iaitc i la ulna, ja-que totes dues semblnven eejjuir

la tradició Aeln temps en que a l ] í v^ivien la soledat i la uornelia.

Uo hi va fer escaraíalls perqué des del pr^imer moment va cocij.rendre

que d'una manera o altra havia de pagar l lur hospital i tet , pero eabia

rjue a la xeresina la coaa no l i agradarla i» les cinc o sis vegades

que GG van veure, sempre en un bar, després d'haver-li teiefonat e l l ,

pretongué que estava amb un amic l'adreca del cual aéa B'estinEiva no do-

nar-li per les acooturaadee raons de neguretat.

ül grupi naturalment, queda des fet i la noia noraéa havia tornat a
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veure en Jové, i encara perqué el l va prendretla iniciativa» Ko l'havia

molertat ningá, ni alo altres conpanye de la Kamaa, pero ele detin-

gute, que eren sis i no set cora a'havien penaat de primer, passaren a

la preoó i a'eaperava que d'un noment a l ' a l t r e foosin jut;jats.

- ;ui carail em devia denunciar, doñea»a mi Y

Ho ho va esbrinar mai i , un cop celebrat el judici, decidí tornar

a casa, amb temps suficient per ass i s t i r encara al casament de la no-

eer que ae n'anava a viure a honcada, amb ela sogrea, car el xicot

també era f i l l ánic» r,l va sorprendre de descubrir novelia indicia de

velleaa en el rostre de la mare, i amb el cor angoixat pero inpenitont,

va dir-se que ell ni hnvia contribuit. La Heus l i ho confirma :

- Hi hauriee de penaar raes, en ella, abane de poaar-te en aquests em-

bolics.

so va voler recordar-li aquell afer je lJunya de l'avortament i

es limité a dir :

- Al capdavall no ha paasat rea.

- Aixb ho diu3 tu.

A la Harnea devien éoser de la mateiMa opini6 i no el van readmiíp-

tre quan a'hi preaanta amb excusen que ela aemblaren inauficients,pero

aixb mé*B aviat fáiu una eort, Ja que va obligar-lo a estudiar de nou

els anuncis economice delr. diaria, entre elo qual3, a finala de setma-

na, deecobrí e 1 del propie*ari d'un t,axi que volia retirar-se i doma-

nava un xofer per al seu vehicle.

D'altree l'havien l legi t , també, i acudiren a i'adreca que dona-

va el vell , pero l'home va preferir-lo perqué era el mes jove» cátala,

eolter 1 d'aapecto mea siiap^tic i aducat, com va dir - l i 0 Upinava que

no hi feia rea que no tingues pr&etica en aquella profésalo i va con-

f iar - l i un Seat que en ¿taniel duria prop de tres anya, fina que el

vell es morí i la vídua, que volia ana'-se'n a viure anb una nebota,

41 va vendré.

¿n aquell moment ja feia tempa que les seves relacions amb la l'e-

resina eren del domini públie, per bé que no aprovadeg palí; pares de

la noia, impotente davant la Beva voluntat que adhuc la dugué a amena-

gar-loe amb deixar casa ai l i feien la vida raaana inposnible. La uar-

meta encara s'hi hautia avingut, deaprés de tot continuava eap^nt la

dona aen2illa de sempre, amiga de la mare, perb al aeu narit l i havien

Duuuui crescut encara mee els fume des que, aquella primavera, a'asso-

cic amb un altre del ram i obrí una boñiga peí 3eu compte. Piiijor era

el f i l l , en "aunet, ara ja aaaesaor de la casa on només havia eetat ae-

oretari i promea amb la filia d'un fabricant que perseguí durant un

any quan ae l i eacapa la noia del magistrat de 1'Audiencia de "allorca.
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revien

mil, la pobresa de la seva condició, pero en canvi l i retreien oberta-

ment r̂ ue s'haguís en re da t amb una colla de trinxeraires amics de la

eubversió i jus'.ament castigats amb una pena de doo anyB per asaooia-

ció, reunió i propaganda i l . l cgnls . Un dia, en ^aunet arriba a d i r - l i i

- No ho veur que tota la vida seras un desgraciat ?

- I tu que n'haa ai; fer V - l i re¡ lica e l l .

- Del que siguia tu, reso fero no puo consentir que hi arroasegues

la nevo germana.

- irer que no la dcixes decidir a ella ? l'ens por que et compróme t-em

davant ela teus amica ariatocrates y Imagine'X que un din agafea el

meu taxi aab la teva proneaa i has de presentar el xofer con a futur

cunyat... Segur que es decía el casament !

Pero acueat atzar no va teñir raai lloc i de cunyats no ho serien

fins al cap dt molt de temps si ell continuava guanyant-se la vida tan

malament. yue ell i la Tereeina es casarien, ara ja era cosa convingu-

dao Uurant aquell episo di que 1'obliga a amagar-se pogué con stfctar mes

bé que mai que la noia no l i fal laria, que tenia un temple tan indomia*

ble com el seu i que, ei servia aquella causa» ho felá perqué, la tro-

bava digna i juota, no per cara d ' e l l . jje fet, era una noia excepciona]

i qu:<n parlaren de matrinoni per primero vegada l i va dir una cosa que

a en ""nniel l i sembiava que no podsia haver dit cap altra dona :

- Si no volé, no. No vull oeguretat, Vull que sempre ens estimem com

ara.

- Serapre... - reflexiona el l - . &ns farem vells, Teresina.

- Bi vola dir que un día no dormiréis plegats, tant me fa.

Li ooatava de oreure-ho qunn la veia tan apasalonada com el ves-

pre anuel] de lüur abraíílda a l 'estudi , i mes i tot ei un mot, una mi-

rada, la colplen peí oeu to, per la seva intenaitat. tero va explicar-

llTho en afegir :

- Per a mi, l'amor no ís aixb. Ara en raanireata H través d'aixb, pot-

aer pernue és el mili or que ,enimf el milior que en3 podem donar, un

dia, hi haura una altra cosa.

A la fi van convenir que es casarien quan 3entinsin la neceasi-

tat de teñir un f i l l , perb a partir d'aquell moment ja declararen l i a n

relaciona» Tampoc no podien fer res mes, car tant la mare com la «ar-

meta ja havien comengat a endevinar que entre ella hi havia quelcom»

I la HCUE; també, potser primer i tot que elieso jíinG enoevina mes, ho

demoetra aquell dia que va d i r - l i :

- Valdría mSs que us caséa. iu j a . . .

Üll va riure, desconcertat, perb sense confesaar.
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Poc després, havent-se quedat 3ense taxi, troba feina en un ta-

l ler de la barriada, un negocl nodest con aquel.1- en el qual havia co-

men?at la sev.: vida de necanic, pero hi £é\x poca estada perqua l'ano

era un eetiracordetes que tot el dia els estava damuntj de fet, a par-

t i r de la aegona setmana de trebaJLlar-hi Ja es preocupa dje cercar

una altra col.locació, pero aquest cop volia eacollir bé i fin3 al

cap d'una nesada i mitja no es decidí, Aleshores paaaa a lea "IJjdúe-

triee «oland, Barhuy i Gia", on per primera vegada sentí parlar de les

Oomissions obrereo que pal que sembla havien estat sinultaniament cons-

tituides a "arcelona i en una altra localitaí propera, precisanafit a

Cornelia, potser entre els raateixos elements que va coneixer anys en-

rera, qunn va dur-l 'hi en Jové*.

A ü'empresa hi havia un noi que; ho era, en .Bolada, i un veapre,

abano ce sopar, va portar-lo a uno parroquia on e: reunían anb el per-

mis del rector, un home j°ve i progreseista que, Begons va dir-Ü el

sau company, conen?ava a fer-ae malveure de Íes jeraiqui.es ; er les ne-

ves activitats socials, d'un to francament catalanista. KII no el va

arribar a coneixer mai( potser perqué de reunions ja només n'hi van ha-

ver dues i la tercera, a la cfual per atsar no ass is t í , fou escampa_da

per la poiicia que també havia íet detenciona a Cornelia.

•̂ a voluntat deis obrern, pafb ,̂ a'anava afernant,i elñ no4s ele-

ments que ara es bellugaven tlnguersn el bon aentit de dura terme a-

quell pas de la vida clandestina a l'organltzació ü . l ega l que tempa

enrera havien preconitzat e?l i uns quanto al t res , i'ot i que la intor-

venció do la policía poaa una mica cíe sordina al moviment, que senblava

disgregar-se tot juet d ' iniciat , reatnrenfencara prou obrera riecidits,

i ell raatíix en l'ou un, per perseverar a *•*••>?!»•«•« través de reunions

ocasiónale i de contactes que s'anaven eixamplant lentanent amb ci'al-

tres grups que Ja no BOIL- comprenien proletario, aino estudiante i in-

tel.:ectualüo i*er diaaort tot era conplicat, amb el tempa s'havien anat

constituinVo reorganitzant tot de partita polítics Telia i nous que,

aovint, noméo e'avenien en llur actitud npamannmBüiiiia oposicionista, A

tantn anys de distancia, o'arroaoegnven encara les seqüeles de la guer-

ra civil i , de veg-ides, algú en rofueaví- a tot dlljleg amb el^ rierxia-

tce que, per altra banda, aemblaven els néa actiua, ele mes abnegats.

xoHbé ho e-en eln oatbllce i , per aquell temps, en ^aniel va teñir oca'

sió d'aasietir a unes xerradee on van enfrontar-se les pOHicions reppaw

tives a propbsit deis sindicalismea unitari i pluralista aense que e'ar

ribés a una enteso franca , tota vegada que la facció calb^lica opinava

que l'unitarisme nones afavorla e Ir, comunintes a mes de aer poc demo-

cratic. Unícament l'admetien al nivell d'empresa i encara en atenció a
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uneo circumstáñeles que foren quaiificades de tranr.ltbriea. Un noi mar

xlsta, en Jrinar, avancant-se a diacusiona posteriora que eixamplarien

aquest punt, manifestó :

- sembla que se'ns aousi de voler eatablir un raonopoli, pero e'oblida

que en un moment dterninat un partit pot teñir un dinamismo mes accen-

tuat i que aixb sol explica la eevs influencia. 3om ela primera inte-

reBsats en un Joc net, pero forna/part de lea condiciona d'aquént joo

net el respecte a una opinió ma;)oritarla.

Algú aa¡;enyala que no sempre havia estat aquest el cr i ter i déla

marxistes 8 peaar d'haver-se aprppiajt del non de bolxevice,perb el noi

contesta que ella mal no havien defugit la crítica de la claane t ra-

bajadora i que lea re nérvea mentala déla catblica no beneflciaven ni

poc ni molt la col.laborado Ja iniciada, ¿ra una manera de fugir d'ea-

tudl i , en eortir , en Daniel ho comenta anb en Boleáa, inclinat a que

f.8 respecteacln lea participa clona efectives de toxa BIS movimentBo

- Kns contara d' entendre'na - va dir - ei cade partit no crea les

aeven propies furaes i,a travín d 'eiles, uno coordinado general qu«

ens reprerentarh tota p"1 egats.

Per IR eeva banda l'Algueró, arab el qual va reprendre oontficte

poc despróe d'haver eomplert la condeinnai eecava deaeaperat,

- Ho Telg molt malament, noi - 11 riela - . £1 problema catalw sembla

que hagi paaset a aegon terne. Hera comes 1*error de deixar la in ic ia t i -

va del moTiment obrer d'oporició en mana de gent que no son del país.

A tot arreu et trobeB amb xicots que 1'ignoren.

- Hoturalment - va concedir-li - • Ver a ella no ho és, un problema.

Potaer ho sera per ais seus f i l i s .

- Si Catalunya encara exifitcix. Ho veua que no ela interrea V Viuen

entre ella» treballen entre el le , es relacionen praeticament noraéa en-

t r e l le . Aixb eis rieu oembiar una mena de eucuraal del poblé, anb l 'ii-

nico diferencia que és mes gran i s'hi guanyen la vida.

Eli no era tan pesaimietao Ho podía negé' que a can "Holand, Bar-

buy i Cia*( per ex.¿mple( prop del vuitantn per esnt d'obrera^eren gent

procedent d'altres indrets de la península i que alguna, aj. cap de doa

0 tres onya cíe viure a ^aroelona, encaro no «ntenicn prou 1 'idioma del

país per 3eguir una converse co-rent, perb les actitude hoatils eren

esceasea i en general linitadeB alr, qui havien tin,',ut inicialraent aigu»

na experiencia desagradable. Supoaoya que arreu devia paeoar el nateix

1 per aixb creia que el dia que fos reatable^ta l'enaenyanca en cátala

la integrado es produiria rtipidament, en l'espai d'una sola gene-ació.

- Ah, si ! - conteet; va l'Algueró - . rerb quan tindra lloc, aque&t

restabliment ? Ja haa vi3t la reaposta al document déla
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rambé* e i l s havien enviat una carta al vice-preeident del govern,

i aabien que n'hi havla milers, algunos adhuc firnades per persones

d'errel forana, perb fina alenhoree no n'havia sortit rea i en canvi

alguna noio foren molestáis per haver repartit ela impres^os que invite

ven a eecriure. Kll i la teresina n'havien repartit üns quants cente-

nera a mis cíe fer un treball de captació directa entre ela coneguts

i velns, entre ele familiars. AJeaea d'ell tothom havia complert, pero

el pa re i el germa de la noie o'hi negaren,, i/arguneit del ma^it de

la uermeto era curios :

- Jso aerveix de res precipitar 1er coses. Tot ha de venir pelo seus

paenoR conptats•

üra unaJraS cbmodejque compartien d'altres persones i que enverina

encara n?s les relacions de la noia anb el seu pare , prou queixós Ja

d'anuell festeig d 'ells dos i , paradoxalment (pero ben expiicablenent

3a que no el podia evitar),de la eevp. duraci6. natavfl convengut que

la gent parlrven, que s'oatr.ven Boaadi orcant una farsa dubtosa per culpa

del eeu cay>t.enlment, sobretot d>:r- que el IR comenca a so>-tir arab en La-

niel a la nit , obertanent, sense el:: nubterfugis de tem;^ enrera. Aixb?

ni la ciare no ho trobave bé.

- Ja aapn cornisón la gent de nal pensats, i aquí, al carrer, tots enB

coneixem con si visquéaain en un poblé, si un heu de caf,ar, caaeu-vos

d 'u»¡a vedada.«.

El seu interés per aquel]es relaciona, pero, era ben intermitente

ara l'abassegava maer-a la aeva malaltia per preocupar-se del que feien

ele altree. t'.l metge havia d'acudit cade dos per t res , darrerament pa-

tia d'un retencio d'orina que encara complicava el seu estat i que, ae-

gons ej doctor, podia degenerar en una uremia, con íc inevitable en ela

caaos progreeslus d'iníiufieiencia renal, aemblava que no acabes d'en-

certer mai el trartament, o potser no n'hi havia cap que i i aneo bé"t

el fet era que la dona no tenia gana, es queixava de nausees i vbmits

i e'abandonava a una inercia que encara eooplicava les co£seao rerb tot

aixb era natural, deia el raetge, formava part del quadre el ínic, cora la

somnolencia cada cop mén accentuada, la irregularitat de la respiració,

els entremiraenta convulí'iuo déla muncu ' s . . .

Dcspréñ d'anyB de silenci, de vegadee ara tornava a pablar del pa-

re, si b£ d'una manera discontinua, sense masaa coherencia externa , se-

guint el f i l déla pensanents que se l i acudien. Algún cop també esraen-

tavíi la Gabriela, de la qual no havien tornat a aalier res des que els

va e¡5criure que es canevá anb un canadenc. &B reslst ia a deixar el ¿bn-

dol de la casa, pero sovint ataanndciraamammEUü abandonaba les feines a mig

fer i en tornar al pis la trobaven al H i t , adorniaeada o queixant-ae i
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plorant. rer sort la Üeû  havia canviat nolt des deis seus dies adolce-

centa i s 'hi mostravo peclent, la conhortava, la consentía, reprenia

impaoifenciea de vegadeo inevitables. Eli, mea brusc, sentia una tr iate-

SQ infinita quan la veia decandir-ae d'aquella manera i ara i adéV pas-

ea va per tungadc; r¡ malenc6Hiqu6o que 1' obliga ven afligir de la l lar quan

el panorama e'enfooquia naasa. ES refugiava en l'araor ('e la Teresina

i en ±a oeva octivitat política cada jorn mes exigent des que lea co-

miseions aixecaren ĵbnraffp de nou el cap senne amagar ela objectius que

perseguien.

wuan ea planteja l'aasumpte d'unes sanciona a un meatre de taller

que es moatrava masca bofVolent i , aegono 1 'empresa , era culpable d ' a l -

gunes irregularitats a favor délo productora en le3 anotación^ de con-

t ro l , hi va prendre una part decisiva, or^anitsant reuniono i empenyent

els con;;anys a una vaga de bragos oaiguts que dugué la policía a lee

portes de la fnbrica, ai bé senae intervenir en el conflicte per volun-

tat cxpreesa de la casa que semblnve teñir por d'agreujar la aituació.

jilo obrerc acudien puntualracnt al treball, perb reetaven iraribbila dar-

re ra llurs maquines íins que tocava la sirena de 1'hora de plegar,

terriblemrnt presente, dones, i en aprírenca decidite a que|fossin alca-

des lee neaurep preses contra el mesv-e absentó N'hi ya haver prou amb

qut!rant,a-vult horeü perqué l'empre^a ee resigné^ a cridar-jo de nou.

Les represaliea, perb, ea nanlfcsta-en ben aviat i , ais quinze dies, la

diré c ció augmente va els descomptes impiaats oobre le.-, peces deteriora-

dea en el procés de fabricado.

¿I treball «a torno a paralitzar i va caldre fer-hi intervenir un

perit sindical per talíjue arbitrio en el oonflícte que opoaava obrern

i patrons. Afortunatíament, 1'home era sensat i aconselJa un retorn ala

descomptes anteriora. r.ren dues victbrieEi consecutives i molts, fina

aleahores tebia o porucs, es decidiren a Tornar al coetat de les comle-

eions, a assist lr a les reunions que poc denprés conengaren a celebrar-

se en una escola parroquial, on la cent s'asseien ais nateixo? pupitres

que, durant el dia, havi< n ocppat 1J ur; f i l i s o e3.s fillR d 'aj tres o-

brere.

S'hfivia establert una cotització obllgatbria modesta, de cinc pee-

setec, i es va comprar uno multicopista per a impríntr materia! de pro-

paganda redactat pela dirigente o, de vegades, procedent d'altrer fonts,

com la O/A.ü, amb la qual e'havien establert contactes. Al cap d'uns

meaos, pero, la maquina queia en mana de la policia i van haver-hi unes

qua ntes detmeions, entre elles la d'en Pinar, ja fitxat per una enso-

pegadí; anterior amb motiu d'in intent de manifes oció páblica prop del

bisbat. Imnedibatament coraoncaren les deserofcono, BOTint patetiques, coa
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la d'un company, en **arrig6B que un vespre va emprendrp en Daniel i l i
digué i
- hira, jo estic al vostre costat, con tots , perb a les reunions no

hi puo venir, íinc quatre f i l i e , saps ? i la dona em malalteja des
del darrer part . . . Ho puc expoear-ine. I ella no ho vol, pateix nassa
i després encara ¿Ü troba mes malacient. Bi veiesrds con vivin.. . Ho
pot ser, Bastidao La cotització la pagaré, i más i tot sempre que pu-
gui, perb per aixb altre no tinc les nana liiureso ÍIO voldria que em
considerés:;lu un mal conpany...

- No, hone - va dir el] -„ rerb tots- hem de sacrificar alguna cesa
s i . . .

- Ho sé, Bastida, ho sé - el va interronpre l ' a l t re - 0 I a ella l i ho
dic. Si estés bona no em faria res, siempre es defensaria d'una manera
o altra si a mi em passava una desgracia... iter lee males cares encara
hi passo, perb per aixb a l t re , que ella i elp raenut:; es pugpin crcure
que el3 abandono darrera uneo cierieo que encaro son nasso oriaturen peí
comprrndre...

- Sata bé, no en parlera raes, perb no en facis unn excusa per sabote-
jar el treball deis conpanys,
- Aisb mal, bastida, ja em conoiKce.
- Hem d'anar tota units - proseguí ell - i , qup.n er prongui una deci-

sió, obeir-la sense poear-hi pegues.
D'altrer: no eren tan franca, s'aportaven del perill sense dir res

i , al ee ' ls interrogova, es mootraven confusos, fina i tot avergonyits,
perb doEipr6c no rectificaven» an Daniel observa que aquesta eren gaire-
bé" totp cassts i la conrtatacló el "eíerna en les idees que ja tenia
sobre la familia.

- Ae familia es burgesa per excel.]encia - deia a la 'Ceresina - . Allb
que diuen d'homfi casat hone es fa t l ' a t . . . ¿s tornen o anbiciosoa o po-
rucs • De venadee toter dues cones. I é"s que la familia tendel* a l ' e s -
tabil i tat imi'iediata, a la aeguretat, ni qus siguí aconregulda a base
d'hunlliacions i de 7-enúncies. tíempre hi ha la por d^perdre la nr ca
que a'ha aconseguit. yuants en conec, a la fabrica, que si fossin aol-
tera fnrien fcina do debo ! Ho els falta decinió, ni íntel.licencia,
pero ara l'apliquen a la conservado de la famíláa0 Mentrestant, els
altms els hem de treure les oaatenyes del foc. . .

Aixb també anava una mica per en Frane^r.c que ja feia anya, des
del seu festeig, que s'havia anat retraient, tot 1 que aleahores no te-
nia l'excusa deis dos f i l i s amb que augnentn la familia a partir del
segon any de matrimonio De tota manera, el l era prou arriscat per as-
s i a t i r a alguna manifestado1 i.mÉn endavant, fou deis pocs que aoudiren
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al pasneig de Gracia on va convocar-se una tnarxa pacífica amb mntiu

del primer de meig. a'havien repartlt milers de fulls perqué tothom es

dones per asoabentat, perb en definitiva va resultar que ni havia mes

policier que manifestante0 iracticancnt, la coria no arriba a prendre

cohesio", tot es reduí a una quants grupa que els grisos feien circular

senae masas miramentfi i a la presencie rtwmyniTnfiwiiww d'unee dotsehes de

perdones que,senae BttmmaEiBBB deciciir-se a atumr-ae, passaven repetida-

mente Així i tot fhi van haver detnncions, entre elles les O.e dos ea-

trangers.

Pon com fos, i e dnspit d'aqueBt fracae, la gent comengaven a des-

oarar-se, una dies enrera tot d'intel.1ectuals i d'estudiants reunito

per a constituir el eindicat lliure deis universitaria havien estat as-

eetjatñ en un convent, on resistiren finn que les fÉ_j*cea de l'ordre hl

penetraren seguint inotruccions directes de *'*adrid; poc desprfs, els

matoixoo ecxudiants celebraven un aote de "renova^ció univerñitaria" a

l'Aula Magna de la ^s011-^8* ¿e Dret, amb assisteneia d'escriptors (ar-

tietea f motgeat advocato i sacerdote• ¿quesos»pel restnnt, no havien

de tardnr a nanifestar-se arab la intenció de lliurar un docum nt de prc

testa al cap de la JJrigade íocial, sense mes resultat que causar una

comnoció pública quan Be'ls va diasoidre per la for?a i f< ren ;,eraeguit

pelr carrera propere a la i'aietana.

Una qurnte dier d(;^prés, per curiosi 'at, en MnomBb plegar de la

feia», en Daniel en va deixar caure per la pia^a de la víitedral on a'ha

Tia convocat una Pitra manife^tació que, desfeta, es reíeu a la Rambla

de va+.nlunyaf on la gcnt van acabnr per separar^ae deaprés de proferir

tot d 'ins|tlts contra lo poli cia.

hi havao conflictes laborólo a nitjo dotzett- d'empreees de la ciu-

tat i de les localitnts velnes, la premsa conen^a a anar plena de noti-

cies sobre ele seixan',a-vuit iraga professora universitario ex;edien-

tats amb moiiu delr, actes a la facultat de J)ret i denprés, un vespre,

tot de menbree de lee comiesions, acudiren a la Uasa oindlcal, d'on fo-

ren expulsóte. Ara ja o'havia decitíit que ele grupc obrera havien se-

guit una política errbnio i contraria a llura interesaos i que s'impoaa

va de ler sentir el peo del m6n treballador en la vida del alndicat,

fine en aquell inotans abandonada ala COJ.laboracionistes i a la Ge[vt
ele pura

del regimp «oturalment, encara -uedaven pBnwww, partidaria ae no embru-
tar~se lee mann pasnóa el que pasnés, mis deciíiit a la violencia <;ue a

l 'nabi l i te t , pero com precisa en i-^nar en una reunió i

- íio es tracta de pactar, sin6 precisement d'aprofitar l'eatructura

actual per introduir-s'hi i fer-la saltar. Com us peneeu que l'hem d'a-

coneefíuir, un sjtndicat autfentic, rep^ee^ntatiu d« veritat déls obrers 1
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Tiront-nog al carrer t — Va fer unr. peusa - . al - proseguí - , perb no

anb ela punys ni amb arnés cíe foc, sino arab una papereta el dia de les

eleccione. I amb conscibncia de qui escollin, sense deixar-noa amagar

l'ou pela raaniobrera habituáis, ÜP. v:gadee, oom;.anys, penro q ue tot

el que enajpasca és per culpa nostra» Mo sola no sabera fer lee coaeo

ben ietes, sino quo ni volen fer-lss-hi , zm sembla :ue ha arribad l'ho-

ra do rectificar.

•-alia combatre contuino arrelatc, covardieo, engañas i desconfian-

cea, prescindir deis urells, antice militants eihdicalistee déla tenps

de la guerra i ci'aban3 que jugaven un 30c poc clarÍL soTinx én nereixier

el nom d* verticalistes amb que es coneixia elgtartidaris del dindicat

actual, enlel qual, coi es repetia contmuainent des de feia nnya ( ea

defonsaven intereesos "burgeeos i estructures to ta l i ta r ias .

r.1 delegat nacional de eindicats pronetia uner eleecions sinceres

i eln diario ae'n feien ressb al costat tle lea pertorbaoior.a que eon-

tinuaven agitane el raón del treball i deis atacs d'escamota pretesa-

ment incontrolats que intentaren de reatablir peí eeu eompte la mmiittaai

moriaaoa afluixada per la recent l le i de prensa. Després d'anys de ai-

lenci i d'infercia, el país eemblava desvetljar-ae anb g.an eacandol

dis ben pensants con el pare rie la xereuina ;uef al llinrtar de la ve-

lleaa, exc]arcava t

- »* n tornem a comentar í I aquesta cape lía na. . . no eé que carali bun—

quen ! í>i nal no han eatat tan bé I

En Miquel, 1'anarquista, en canvi, serab'ava atansar-se a poc a

poc a l'esgléaia jove que representaven una qu^nts capelJanets continué

ment amoneatats per lee jerarnuiea. Ara a'havia tornat a acr>atumar a

pu^ar al pie a rer petar la xerrada amb en ^aniel i m#s de quatre copa

deia 1

- Llantina, llaatina que encara ens vulguin guanyar per al celt

Bo i que no no for del tot, se sentía maesa velü per participar

d'una nanerc activa en ela esclevenimenta, nerb ja el eubatituia el aeu

gendre que, segona e l l , no en perdía inai cap acte de protesta, cap ma-

nifes^nció, uevla éaaer veri tat , perqué en ífaniel 1'hHvio vi s+- en tíues

ocasione, una d'elles corrent, davanL d'un unifo-mat que brondia la per-

ra.

lambe ni va veure, aquest cop amb la dona, i fins canv^ren unes

paradles, en un feoirivaJL de le cant;6 catalana on e l l acudí anb la Tere

sina que n'havia afecclonnt forca a en Kaimon. Aquell dia, el cantant

d© ^ativa ocupava en sol l tar i tota la Begona part de l'esppctacle i le

Joventut, com de costura, córela les sevep cangons entre aplaudinenta

frenética quan la oeva veu apaésionada i rebel cridava la oeva fe en



l'home i el seu refus de la violencia i

Ko ereiem en les pistóles Í

per a la vida e'ha fet l'home

i no per a la mort s *ha fe t . . .

tero aquella nit va morir la mare, aola, aense haver-se pogut a-

comiedar de ningún b'ho devia haver sentit, venir,perqué l'endena la

van trobar nig caifuda fora del H i t , com si hagués intentat d'aixecar-

se o de cridar-loa. Kll va sentir el xiscle de la Meus i es deoperta

amb el cor que se l i eacapava, totalment lucid des del primer monent,

angoixat per un preoentiment que es confirma to+, aeguit, t¡uan va cor-

rer al dorraitori on la germana fiteva ni cadáver arab ele ulls esfereltí

Era el priner difunt de la familia i toto don van perdre una nica

el cap, eense saber que fer, on acudir» perb deu minutn deaprés la ca-

sa 3a era plena de velns i la mnteixa Tere3ina e'encarrega de telefona!

el netge i la funeraria, líingú no va pensar en írancesc fins a nig dia

i aleohoree, com que no tenia telefon, va haver d'anar-hi personnlment

en Mtquel que torna anb e?_l al cap de dues horeB, quan el doctor Ja ha-

via firnat la papereta de defunciÓ i l'empleat deis servéis funelraria

era aasegut al despa^x omplint tota cío impressos pertinente o A prine-

rea horeo de la tarda i ls va calare acudir a la parroquia per enten-

dre'a amb el rector sobre la cerimoni» que tindrie lloc i'endena, a lee

onse del matí.

*a presentar-so encara mes gent que la vetj.}a» practieanení hi a-

oudí tot el veinat, fins i t^ot pe^rsones ar.b lea qu^ls, durant anys»

s'havien l ini tat a beocenwiax una salutació diatreta peí carrer. Al ce-

mentiiri, perot només hi acudiren ella 1, en un altre cotxe, «n -"lorenc,

en Miquel i el marit de la varmcta. *a 'A'ereaina aotu» com qui diu de

meetresea de caaa perqué la *eua no e^xa bona per a rea i la uoloraa

només vfi poder fer una aparició fugis;iera ea el moment oporttl per culpe

djftmniniiuuim d'un délo nena que estsya febróc i toasia.

En Francer.o Be'n va tonnar a diñar a cas; i el'j.a dus, enb la ^ert-

sina que va quodar-se a fer-loa companyia i a compartir le taula que

ella mnteixa havia prepara^, menjaren en silenci, ablenta día gestos

que feien, afeixugats per aquella eatranya iniprrs'ió ufiílifmtlll 1 de

reconencament barrejats que Bolen deixar elfi difunta deis quals un dia

vam depondré i que,tot i haver per;!ut l]urs prerrogativet; F.nb el tempa,

han continuat influint la nostra vida, orlentnnt-la fina a cert punt,

A la tardat la Heus, que eotava dcafeta t
 Ví> fnar^ae'n a dorair

una eBtona i ell rest^ amb la Tereaina que feinejava com aj^ota la vidí

haguís viBcut al pía i aquella foa la aeva l la r . £11 la sególa anb ele

UIIB en el seu anar 1 venir, una nica admirat de trobar-la tai)6l eeu



lloc i déla penoamento qua ae l i acudien, cora si ara que la nare no hi

era haguíc dosaparegut un obstaele que nal no havia reoon<'gut 1 que

no tenin res a veure arab els proyectes que tota dos havien forjat per

al dena0 Va oblidar*-se'n quan ella se l i aasegué' al costat i , paaoada

una entona , l i propoaa de sort i r a fer un paspeig(pero de banda de vee

pre elo pan pensanents tornaren de nou, amb insistencia,! en havent so-

pat, gairebé" aense adonar-se'n, es trota preguntant a la Jious que sera-

blava haver-se reíet considcrablonent amb la l ia r la domida i

- T'hi avindries, aiab la Teresina, si la portavn a Tiure a casa ?

JSlls no es va corprendre gena, ni sembla trobar inüelicat rué l i ' n

parles quan tot juat acabaven d'enterrar la more.

- Per que ? - va dir - . Sempre hera estat anigues.

- fio és el mateir.. i-'hl avindries ?

- »í . Ja £e hora que t ' h i casis.

- .f^taer s i .

- Jn comenceu a oer grans, tots dos.

- I tu ? - l i pregunta alenhorea - . Ho hi has penaat nai, a CH3a^-te?

- Jo Ja cetic bé" com es t ic . Ha veu que vaig neixer per aer la tietn

deln vogtros filíamela d'en Prance^c i ela teus, q;an en tinguis. Ja

que jo no puc...

¿ l i , que es treia una cigarrera, geirebé lo deix?t naure sobre la

taula» enhalalt per aquella revelació, incredul, i barboteja :

- JYO pota ? Vols dir que...

AIIQ acala els ulls.

- .ií; físioanent, oí . terb na i . . . r,m va pasear algunâ fcoBa, aleahores,

Daniel.••

- Perb fa nolt de temps , d'allb !

- No hi tinc dre t . . . i tino por - proseguí ella paaaan^er al t la ae-

T8 obí;ervaci6 - . berapre ra'he senti t com uno cr ininal . . . ¿er que et pen-

ses que no el vaig voler veure mni méz, a ell ? A la meva raanera, l ' eo-

tinava, encarn nue fos mía gran, j-ero ,1a no haurla pogut... íins det?-

préa no vaig arionar-me del que havia fet.

- r,reo molt Jove, Meu.-i - aclarí e l l .

- No hi fa res. ii e vegaáes pensó t 8ra tindria nou enys, ÜTV en t in-

dric deu... I 3o»• •

Üense acabar, va aixeerr-se d'una revelada i se n'am. a la aeva ha

biiació, on ell va sentir-la plorar. Jio va entrar a conndilar-laf no hau

ria sabut que d i r - l i o nai no havia sospitot aquella mena de sentiments

i fine l i oostfiva de conprendre'ls. Pero a'adonova que a l i 0 no era saf

que la Jdeut' estavr. ctalalta i que oalia fer alguna cosa o altra ai enca-

ra no era massa tard. L'endema, quan va oonfiar el problema a la 'üera-
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aina, ella digué" :

-rotser si la ̂ es^is anor a veure un psicoanalista...

- Voló dlr ?

- ns ciar que eembla com oi e.'la ja ho Rcipigués, el que l i pasaa. í e -

rb poden haver-hi altrea coars,

- ¿'otser sí - reflexiona e':l - . «o hi entenc, en aixbs roden nimr de

convencer-la quan vinguio a viure a casa.

La noia sa tura en sec» emb la respirado tallada, i eli va riure

en veure con ae l i hovien poeat do grossos el 3 u l ls .

- No t'ho havia dit ? üns casarem, Teresina.

tero aleshores s'enseriosl; els u l ls d'olla reflectisn mes que

sorpresa i , tot d'una» se Bentí esporuguit•

- No ho vola T - pregunta a l 'acte .

- Oh, oí ! - féu ella, i en repenja contra seu.

- M'has miret d'una manera... Gairebe1 he tin^ut por.

- Que et diguás que no ?

- Eí. rer que m'haa mirat així ¥

- He pensat... - es va interronpre t acal§ els ulls abana de tornar a

aixecar-loa i mormolar - He pensat : em fora un f i l l . . .

- Sí, Teresina - 1 l i va somriure calidaraent mentre tornaven a cari-

nar - . Un d'aqueeto diee pujaré1 a casa teva.

hi va finar el dissabte següent, poc abans de sopar, quan des de

darr«ra eln vidre Ü del balcí del aeu pis va veure que en 4aune tornava

de la botiga. tn pujar les escales 3e sentia intran^uil tot i que en

el fono no havia cié tener res, perb sabia que el pare de la noia mira-

ria d'huriiliar-lo i tornarla a t i r a r - i i en cara el seu capteniment d'or

dre general i els lJargs aaye de feateig tolerat de mala gana, no va

equivocor-oc , ja que en Jaurae digué 1

- Ho cel que ét repele ixi que no és aquesta la cíe fea iaea d'un riatri—

moni ideal. Mo conprene en que porieu colnciair tu i la xeresina, com

no eigui en toteo aqüestes idees que ±i has ficat al cap, perb us podeu

oasftr. Ho sois no us en puc privar sino que ja fa aoix,-, anys que l 'ánic

que deeltjo es acabar amb aquesta si tuado enutjosa. La veritat es que

t'hae portat molt nalament, Daniel...

- Jaume, perb si t 'eota demaníint lo mt. de la tevu f i l i a l - el va inter-

romiire le uarmetat una mica violenta.

- D'fiixb, em queiso, que no ho fes cinejb si.1; anys enrera.

- Jtieshores hauria dit que no - l i féu obcervar- en i*cnÉel.

- *er ganes, potser encara ho faria ara - deciar;i i'home - . no la pota

fer fel ic . yuaisevol dia et detindran i , aleshoras, que ? Ka ciar,ella

et dlra que no hi fa res, pero quan o'hi xrobi potser sera d'un altre
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parer. ai no pones una mica raer, de seny...

- No he vingut a discutir aixb - digué" en -Üanlel, moleetat - . ¿o no

crítico la s<: va/manera do viure ni len sevee idees, éa vonte qui s'ha

d'entendre amb la seva consciencia, I jo anb la meva. i/únic iunnramaliai

important jier a mi és que la l'eresina pen^i con jo, i ni pensa...

- Coneixes poo lea donen, Daniel.

- uon no sap ? - el/va interronipre é l l .

- rots Q1E¡ homer; leo coneixem poo. j-.ller, en el fons, voien una vida

tranquil.lan

- udio .'es generalitzacions - i'fioleríi ell , i VP. aixc?cHr-3e - . ít'ots els

hornee e6n aixb, totee lea dones efin a l l b . . . I oada dia ea desmenteix.

i*el que fa e la Teresina, la coneo mér. bí que ningúo No e'anoini per

nosaltree.

- Molt bé j endavant, doñee. Potser el¿un dia tindrera ooasi') de tornar

a parlar-ne, de tot ai.tb. I quc.n us voíeu cesar ?

- ii'equí a unn nin renoa, quan ha^i paarat el mes fort del dol rie la

mere.

- J)'ac')rd. Uon cié o aviat mi 13 or, ei ho heu de fer.

Poc denprés, qusn baixave les eocalee, reia tot BOI. Gura va dír

a la Meus mentre eopaven i

- JÜn cbmic... nstic eegur qi¡e de vio?.ten de prometatge con aqueBta

n'hi deu haver poqueB. 2n general, les deaüvinenceü venen de^prés.. .

i;n f i , ara ja ha peesat el pitjor.

Lentament, perqué disposaven de tenps, conengaren e fer ela pre-

paratiue, ele quals coinciüiren amb la batalla que es menava per ta l

de col,locar gent de les comissiono obreres al£. llocs c3au del Bindi-

cat. L'acceo era l in i t a t ale cqrrecs electius, pero per un lndret o

altre calia fer forat. Ala lócale c!e la ÜHS es produin escenee gro-

teaquea, antics militant3 vert ical istes compereixien arab peribdica de

l'opocició", clandentine i tot, de vegndesF i els exhibien diccn,tament

entre elr. petits grupo de les forcee novel les t prnp dele quals e ' ins i -

nuaven con ai hagués ariibat l'hora d'oblidar antigües diferencies..tín

Daniel va teñir ocasió de re fuñar ls mfe que i i allargava un ve11 cene-

t i s t a conegut peí seu cepteniaent de earaüirat i t quan 1'altre se'n v*

voldre i l i digué i

- Durf'.nt anye, a6m ele ánics que hen t r e b a l a t , defeneand el que podia

defenear-ee - , e l l l i replica i

- Per QUO no ho déicu anyn enrera aixb, i hauríen sabut qiif podíen MBB

comptar amb Tosaltreo Y

- Anys enrera ni exirtíeu.

- Ea ver i ta t . i'otfler perqué us va oenblar rae:: oporjrú de col. laborar.
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- Conpte amb el que dius, Bastida ! Podries prendre nal.

- Amenaces, ara ? - i va girar-l i l'esquena.

Es respirava un anbient febr6s, de discusions, ¿'intrigues, i per

primer cop en vida d'en Daniel, aemblava moure's queJ.cora de viu, d'es-

peranaador, que galvanitzava la voluntst de tots plegata, pero els ver-

ticaliateD tenien una capacitat ríe maniobra que a ells els faitava i MIB

UHSJ elemento de ooacció que, a l'hora de votar, donaron ela seus fruita

i¡s discuraejava sobre la no polititzacifi deis sindicato i mentre per un

ooatat ae'la invitava a eacollir els millors, ela mes p.ptes, ela mea

ben prepárate, de sota ma tornaven a aortir ela hornea de costuro que

preeentaven programes irrisoria i reaumien actituds passadea entre ramos

llargs paragrafs enfosquidore destínate a demostrar que servien el bí

comú i no els interesóos d'un fírup o d'un partit que, BÍ trionfava, po-

saria el dindicat en mana d'una facció que exclouria les altrea. ün tot

els tona ee repetía un disours Ja ben apres i , de vegadea, tenien lioc

escenee que fregaven la violfencia verbal, con una tarda que algú parla

de sacrificio i un treballador digué :

- Ja n'heu i'et masf.a. i-er que no ene els deixeu i'er a nosaltrra, ara ?

I'home ea redreca :

- Qui sou, vosaltres ? Aquí tota aom unsp. hem de pensar Igual*

- Igual con qui ? - insis t í l ' a l t re - . si hi ha elecclons deu ser per-

qué exioteixen diferencien de c r i te r i .

- Tote volem un Bindícat autentie.

- Pee de quon Y

Hi van haver riallen, perb l'home crida :

- Dea de aempre í Sempre hem vtlgut un simlicat que representes els

intereesos de tota plegatn...

- Amb carrees anomenats der. de dalt - el va lntcrrompre l ' a l t r e , - i

sense Intervenció n stra. Aixb no éa dcmocrBtic.

- No puc acceptar uno dincusló política.

- No ís política, ia política la feu els qui ene lli^eu de peus i

mans en nom d'un partit ílnic.

- Hi ha unes premisea que tota hera de respectar...

.en algún indret d'aixecaren veun -;ue deien :

- Peixiste ! Peixista !

- üa eaconbrarem ! - aeaegura algú al tre amb una confianca excessiva,

car dieo després es va veure que ela reaultnta no correBpobien del tot

a lea il.luaions que o'havien forjat.

De fet, només en va triomfar en el ram del transport i , en i>art,

en els Tamo textil i de l'aigua» Ue tota manera, ere. un exit senae pre-

eedenta i així ho féu remarcar en Pinar en l'informe que llegí en una
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una de leu reuniuns a 1'escola parroquial» en la qual peí restan1, s *a—

corda d'enviar una carta a un professor de la Universitat que poc a-

bana havia estat víctima d'unes violencies en sortir de donar una con-

ferencia a Sabadell i d'emprendre alguna acció a favur d'un delegat de

les comiasionE detingut amb metiu d'un acte univeraitari contra la re-

pre«si6« En Haniel hi havia aesir.tit, confÓ3 entre altres delegata que

no es nanifestarent i durant raolt de tempn recordarla l'emoció anb que

ele estudiante escoltaren el seu parlament i l'onada d'entusBiaame

que ele arroesega a aplaudir quan l'homei que havia conegut repetida-

ment la presó, declara i

- Nomís aixb, podnr parlar aquí, Ja em sembla la l i ibertat !

Ho havien eBtat raenys explícito alguna iritel.iectualB que van pre¿

dre la paraula en non de llfcrc mwam col.legues també presenta a l 'acte ,

alguna déla quala en ¿sanie1 va poder reconeixer poste riorment en la

manifestació que celebraren al paBseig de Gracia i Diagonal cap a pri-

mera de desenbre i objecte f un cop pa a sacia, d 'una anal! ai crítica que

deixa forga malparáis ela organitzadors per no haver previst unes o-

bres que es felen al punt de concentrado 1 que dificultaren un_£ ac-

ció coherent deis reunits. La diacueió ec va estendre sobre la falta de

maduresa de lea comiasions i el grau d'irresponeabilitat d'alguns mem-

bres que sovint deixaven d'acudir a les reuniona o presentaven infor-

mea poc exactec i desorien^tadore. Ben mirat, pero, aixb darrer era

comprensible, els problemen s'acunulaven i faltava gent preparada.

i*er aquella diea el mateix i«niel anava de bbiit amb̂ el conflicte

sorgit a can -Holand, Barbuy i Cia" a propbsit de la paga de Hadal que

l'empresa volia abonar a rao del BOU base de seixanta peasetes tot i

l'augnent posterior que el fixava a vuitanta-quatre. ae succeien els

canvis d'impressiona i les propostes de la casa que de les TUit-centes

peeoetee per cap iniciáis accedí a wpng»m pujar a mil duea-oentes» pe-

ro ele obrera ee mantenien ferias en llur exigencia de mil nis-centes,

sostinguts ;er tots els jurats que, aenae excepció, pertanyien a les

ComiBsiona.

níe urgent encara que aquest problcsaa localitzat era l 'afer del

roferendum anunciat per al catorze de desonbre i objecte d'una propa-

ganda oficial nassiva que oln diferente partita de l'opos^jLció volien

contrarestar encara que llure nombres a'hogueaain de treure els dinera

de la butxaca. ¿s firmaven encrite adregats al govern, demanant la ces-

sió d'espaifj a la radio, a la televinió i a la premea» i algún diarl

fino dony l'exemple acollint les manifestacions d'unee quanter. perao-

nee que pasnaven per méfi o nenys representativeso Una nit , en Daniel

sortí anb treo con^panys mea i , proveits d'un pot de pintura neg^a, es
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dedicaren a ercbrutar parets i tanques anb la consigna de "No voteu ! •*

yuan eren darrera l'esoorxadori ele va aorprendre un vigilant que es

posa a xiular desaforadaraent. Van llencar-ii el pot entre cap i coll i

ee feren funedissos peí? carrera mal/il.luninate abana no acudía la for-

ca pública, A les tres de la matinada, en '.ornar a casa, va sentir que

a'obria el baleó de davant i la ¿eresina va treure el cap.

- Ho us ha paesat res ? - l i pregunta.

- No. i'er que no ets a dormir ?

- no tenia son.

L'endema, quan va d i r - l i que hi tornarienp eo van discutir una mi-

oa perqué ella el volio ecompanyar.

- I si hen de co'rrBr com anit, que ?

- Uorro tant con tu. un posaré pantalons.

- «o veig quina necessitat. . . Ja som prou.

- 1-erb jo tamba vull fer alguna cosa, ^nniel. no en la por, que em

rtetinguin.

- holt bé, si noraée és que vols fer ajguna cosa, tinc una altra feina

per tu, uns papers ¡ue s'han de repartir.

- Per on V

- ter les Corte. .Enslhera diotribuit ela barrie» Homés els hae de po-

sar a lee bústiea, per^ aixo s í ? vigila que no et vegin.

- Ho ía d i f íc i l .

- .fuja, dones, que t e ' l s d^pna-'é. ño teño una boasa ?

La tenáa, pero era una mica inebnoda i e l l decidí que demanarien

la de la üeua, nai no s'haurip inaginat la seva reacció.

- Tu sola hi has d'anar ? - féu.

- -̂ s ciar.

- M¿a vcldra que t'acompanyi — decid! aíeshoren la noia -e Perb t'hau-

ras d'eapo^ar que plegui.

Kll B'admira j

- Des de qur.n, Neus ? Jo que esn pensava...

• Una vegada no éa coatum.

- I a pintar parets no hi vol3 venir ?

- Que hi vas ? - va preguntar e l la a la Teresinao

- fio em vol, noia.

Ara fou ella la qui va admirar-stí :

- No em oreia que tingúeosla tant de neny. rjstic sorpresao

- I jo de tu. Encara et convertiren en una bonn revolucionr-aria, ja

jo veuras.

Ülla parla seriosament :

- Tothom esta eapantat - va dir - . Al despatx votaran com un sol home
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finu i tot éls qui sempre malparlen de la aitaacióo Teñen por de que-

dar-ae eenae feina, que elo retirin el:" punta, que els posin una multa

o els tanquln a la preso"..,

- Una d ienta de la ciare - explico la Tereaina - ha dit que la criada

que teñen hi anira perqué a la plaga ha sentit que requisaran les l i i -

bretee d'eatalvis deis qui no votin.

- T 'ho inventes ! - va riure en -"aniel.

- Ho, no m'ho invento. Pregunta-ho a la piare.

- Jo també he sentit dir que retlrarien elsAíaasaport s ais qui en te-

ñen... *a ser ahir al vespre, a la botiga de la .filomena.

- 1© gent a'han tornat xiraples !

- San aix£. Ja feúras cora tothom votara.

- I nosaltreelf sense unir-nos ! - va queixer-se en ííai^el.

Habia que hi havia hagut divergencieo entre alguna partits que es

negaven a aignar declaraciuns de conjunt ai no s'excloia a d'altr-es

parti ta, i la cosa devia eeser certa des del moraent que la prensa dona

la noticia de tres ojtjuatre textos diferente adrecata al govercu mntttwtAimh

A ̂ odrid es veu que havia pas.^at el mateij, i probablement a d'altres

llocs. A la nit l i ho va confirnar un delr SÍ;US com^anys d'equip, anie

d'unpirigent comunista vei seu. I dos dies deapréo també l i ' n parla

l'Alguerá que havia aseistit a unea reunions del Pront aacional de Ca-

talunya onjs 'havia discutit l'asoukpte.

- Vosaltres també ? - féu e l l .

- No, nossltrea no. El front 6s un moviment politicanent obert, BIB

recele i malentecos e6n anb alguna grupa soc ia l ices . SI llegistiis eis

papero queípubliquen fora veurien con se les claven.

Era deprlment, pero aixb no el priva de íer tot el que podia peí

seu compte i , a la fabrica, dona consells, exhorta 1 mira de convencer

tota una colla de poruce que creien que n'hi havia prou amb posar un

no a la pape reta.

- l<a consigna és de no anar-hi» Si hi aneu, és el matéis que voteu áí

com no.

- í-erb eecolta, si diuen aixb que t 'han de tinbrar un paper perqué...

- Que timbrin el que vulguin. Üe que tena por ? Que et deapr.txin ?

- Hone, ja veuras, la dona...

- hi. has de fer veure que si tethom es queda a cnsa no pot pasear res.

Ho passara encara que siguem pooso ítu etg prou gran^er recordar l ' a i t r e

de referendum.•.

- Sí.
- X deus coneixer elgú que no va votar, tjue van molestnr-lo ?

- ho ho sé. Km sembla que també va votar tothom.
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Ell s'exaeperava i

- Que vol dir, aixb de també ? i'neara no a'ha votat, aquesta vegada.

hi havia qui opoaava un tíaid :

- Si és perqué anem mes bé, coin diuun...

r;n aquesta casoa la aeva replica ere i

- L'has entesa, tu, la l le i ?

- Hone, que vola que et digui. . .

- L'hss 1-^egida, pero ?

- iota, tota, no.

- Doncc con no sapa que anlren mes té ? Qui Ho diu t jcle procuradora

de les Corts que 1'hnnjvotada per unanlmi'.at sense ni estudiar-la Y üns

procuradora que tu no has elegit ?

- "a ho sé. Mira - 30lia ser la decinló final - , jo faré con tothom.

- Perb tu ets tothoia, eadascú de noaaltres é"a tothoa.

A la nit , amb la *eust escoltavn lea radios eatrangerer, que dona-

ven enisaion3 en castel]a ( pero rep^tlen un programa monotdin i curt de

vista, anona sensc abandonar el a alógena de oostunu Mai no 11 havien

agradat per la sevr falto de realisne que lee dula a exagerar la impor-

tfincio deis movinente d'opooiciá, l 'exi t de les manifestacions o ln

miseria en quy vivia el poblé» •'•'artint d'uns fets reala, el3 desnatu-

ralitzaven i aixb ela llevava autenticitato ü'havia discutit sovint

amb ela con¡anys( pero la majorio opinaven que era l í t i t d'opoaar la

mentida, o i-el cap baix l'exagerució, a la mentida quo se'la servia diíi

rianent a casa.

- Perb que hi guanyem V - feia e l l .

- 'rot ajuda a crear un estnt ü 'eaperit, d 'opinió.

- J. mora Imo nt , que ? Al cap de va 13 tant valdrem el a uns con els altres •

- Tu ete un purita - va d i r - l i un dia en rinar.

xoteer s í . ni havia moltea coses que l i desncraüaven i ee de;;co-

bria una mena de rectitud que en darrerr ana,lisi, decidí, brolíava de

la seva manca d'ambició personal, del seu desin'.erija per avantatgea que

podia reportar-li un carree, una aituació influent. odiav« les geloaiefi

l ' inntint de competenota que raes d'unfcop veia manifeslar-ae, ni que foa

disnimuladament, entre alguna deis sous conpanya que aspiraven a ocu-

par lloon directius i anaven col.locant curoaament le- fitea que ela

permetrien d'acced:.r-hi el dia de demafquan surtieain de la i l . i ega l i -

ta t .

- üs que en realitat no sóc un professionnl ni tinc ^anes de conver-

tir-m'hi « digué un veopre a la Tereaina - . r.n el fone, en deeograda

haver djje manipular ^ent. x'estranya ?

- üo. üompre has eetat raolt comprensiu.
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- Bé.tant con aiy.b... M'inpaoiento aovint.

- Vull dir que els dirlgentB tic movimenta polltics o eooials han de

lenlr una mica de fanatiarae que Va tu et fal ta.

üll va riure i l i mossegn l 'o re l la .

- Jinjconeixes molt bé.

- *er fon;a• Des deis cinc osis anyfj que nomÓB pensó en tu.

- *a te n'hauriea d'haver conflat.

- No, nal - i el va abracar - . Te'n canses, tu V

- no t xereeina. Ara no podria coraprendre la Tida senae tu.

- LS veritat t Amb una noia tan desear.-.da Y hfleorda que abans n'ho

deles . . .

- I no eres.

- Nones arab tu, ja ho aaps ? I no et penrit; <;ue me 'n penedeixo, eh ?

Així i tot vas estar a punt d'eocapar-se'ra... .-ra feia una r^bia c;ue

Bortieaís amb la jbídla !

- iíncara hi penses ?

- BO.

- Pa mol te enys, ja.

- Maesa... - va dir el3a - . Aviat en tindrá trenta, -^nniel.

- I que T Jo t'estimo.

Va besar-la i ella se l i arrapa nés en el monent que entrava la

Heus amb la poperina de Mongetes cuitca que acabava de comprar.

- £ i , « i , que encara no oou casats ! - féu la noia.

- Me l'eatimo tant, Heuo T - exclan^ ella sense panaar-s'hi.

- No calque m'ho diguis. I no m'agrnda de veure^us î erqu» era feu en-

veja.

- Perau© vola - digué en Daniel.

- Jio em facie riure - replica la noia, i trnveana cap a la cuina - .

íirons presea, per copar ? Hi ha alguna reunió, aquesta nit ?

- So, ara ja e'ha fet tot el que es podia fer.

- Per quina proporció et sembla que guanyaran T - va preguntar-li la

Teresina.

- r-lle creuen que volara sj/fa no fa un vuitanta-cinc p e r cent del

oen¡̂  i que els vota afirmatiue arribaaan al setanta-cinc per cent»

- I tu Jt
- Mo ho seo Mi ha companys que es fan molte::. i l . lusiona, paro tinc

por que tothom sflgueixi com un romat rte béna. al nomía yotavn el sél-

xanta per cent, ja 3eria un exit nostre.

- î odem teñir una sorpresa.

- -"erna. pasaat ho aabrem.

i'othom havia reliut j a la convocatbria corresponent» una cartolina
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on figuraven el non, el dis tr iete , la aecció, el full, el número d'or-

dre i l'adreca del eo.'.'egi electoral, un pare 11 de fu le t s de colora

amb freses p ropaganciistiquen i dues pape rete:;, una d'elles amb el requi

dre en blanc i 1'altra amb un sí posat a ma sota la pregunta <;ue dein:

"Hatifica con su voto *1 proyecto de ley orgánica del estado ap:obado

en 22 ¿% noviembre de 196b ? a . Al dora de la cartulina, damunt el text

que recorclava 1'obligado de votar, ni havia un altre requadre on ela

dol col, egi electoral estanparien el aegell acreditatiu d'haver con-

plert anb aquell deure ciutada. La i'eresina, que ero sola e casa quan

van portar els sobres, va cremar no tot aenae rtir res ipn ^aní.el a'ha-

via fet un tip de riure en pensar en el desconcert de la familia, pe-

rb fin íaume, la vigilia, va anuun prendre la iniciativa d'anar a compre

var ai el eeu nom i elo délo seua familiars eren eh.ke l l ia tes eioct*-

rals i el metí del dia catorze oort£ anb la °armeta, tot dos mudata

com si aneasin a miesa, mentre la Tereaina es reunió anb e l l per tal

de fer l^volto per una quants col.legia propera.

Kra d'hora encara, pero a tot arreu hi havia larguen cuea d'ho-

,ea i dones que eeperaven davant les portes vigilados per les parellea

de grisoa t tothom amb la papereta a la ma, lea carea potser una mica

faatiguejadee i a^lenciosea, perb pacienta,, ^ap ai cenare, on van da-

vallar seguidament, l'eapectacle es repetía sense variante i en *Tové,

aob el qual van probar-ge deapréa de molt de terapa de no haver-ge vist,

els explica que a t ot arreu era igual.

- Komés hi ha una esperance, ¡ue dominin els n c

» ''a sap3 que 6a impoaaible. I tampoc no era aixb el q ue voiíem - l i

féu observar en Daniel.

- Sí» Ja ho sé;aab ai o anb no, els fen el joc - cor-obora l ' a l t re #.

ií'iza't, fina les mongea.

fl'hi havia tot un estol, arreglerades de duea en dues darrer;- un

vell que avangava amb dos bastons.

- Tothom - digué uuhm e l l .

UstavQ desenci8at i no tenia ni ganes de parlar» Le ÍCereaina l i

premia la ma, com el volguéa conaolar-lo, pero ee l i velen uns ulla

tria toe i apágata, com si no es trobes bé.

- Atoem-noc-en - va dir a la f i .

i;n Jové" va aconpanyar-los fina a la Gran Via, on va acomiadar-ae

perqué a'hovia de trobar anb uns aaica, i ella anaren i-ujant lentament

cap a la casao i1 el cami van veure do a coliegis elewtorele mea, en un

déla quals la cua arribova fina a la cantonada i s'allerGHva per l 'a l-

tre carrer. Es veien doñea anb la bosoa de la compra, matrimonia que

feien «ar» de no he ver sorti t plegaos des de molt anya enrera, algún
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sacer<lot vell , senyorcti mudados 1 pienes de jo ie l is , obren.1, anb corba-

ta , cora si eelebressin una festa. . . íil térra as comeneava a em|¡ienar

de pape re tos multicolora que donaven a lo ciutat un aspecte de dcixa-

deaa ac^escuda, com després d'un naufragl.

Mes amulnfc, al col.legí del carrer de Cbrsega, a l'acadenia on eil

havia ana t una temporada de peti t , dues cues convergien cap a la re i -

xa on elt. griaos aembloven molt atrafegatB imposant un simulacre d'or-

dre entre la gentada que e3 premia endavant eenae cr i t s , gairebé" sense

veuo Una dona molt embolicada i amb ulls de febroaa, esternudava.

- Fins els malalta han abandonat el H i t . . . - normóla e l l ,

"*í! no podia dubíar—se que tota la ciutat s 'havia vesr,at a les ur-

nes, que l'opoeició encara no era res ni tenia cap nena de for^a; l i

faltaven els mitjan3 d'expressar-se, d'arribar al poblé i d'eacombrar

aquella por que finn i|tJot havia arrelat en lea generacions joves, na-

deo després de la guerra, pujades en un ambient asfixiant que matava

iniciati^es i anorreava intel.liggncien. Cüm va dir a en Francetic que

ele eopü Tava a caoe :

- La dormida ha estat massa llarga perqu§ el despertar sigui fácil,

yuan enr, reunin uno quanto i l'atmoaiera es caldoja, en̂  il.luaionem

pensant que tothora ha de sentir com nosaltrea i que represntem unes

forcee reala . . . jrotser a i , pero a fin unes; £ orces latente que encara tar-

daran a actualitzar-se, a paoaar a l 'acció. Aixb d'avui, í s allicona-

dor.

- ^a C-'oloma yolia que ni anéB, a votar - digué en franc»:flc - . yue

votes no, pero que hi enes.

No va afegir si el la ho havia fet, perqfeairebé nqfcalia i ell no

ho va preguntar per q^talviar-li un^hentida o una hurailiflcióo Jü)4l

cure déla dies vinente va veure que n'hl havia raolta de &ent humillada.

i*erqu§ aixo era el mes curias t els qui s'havien abstinput narlaven

a l t , eenae embate, enorguli i t s de I.1 ur resistencia a lea pressjons,

mentre que ría molte que hl cediren cal laven i procuraven canviar de

convertía per no veure'e obligata a confessar llur claudicficiá. Car ben

aviet es va comprovar que havia estat inrttil i que lea repreealies a-

nunciartes o temudes no tenien l loc.

L'endeaa, en •vaniel va l l iurar a les oficine a de la direcfció de

can "Roiand, üarbuy i Cia" la seva tar;Ja senne timbrar, ftne entre lea

eet, com va saber-r,e despréa, que no havien passat peí col.legi elec-

toral . Jiingú no hi va fer cajjfcomentari ni l i pregunta per que no ha-

via acudifc al treball ja que s'abotingié de votar. Va ocupar el aeu

lloc de coíitun i , a migdia, s'entretingué l'logint eis resultáis provi-

sioníls que Ja publicaven els diaris , A Barcelona comarca havien votst
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don railiona dues-centes onue mil vuit—ceníes quaranta-duea persones

entre elí¡ cloa milions quatre-conts vuitnnta-nou rail tren-cehteo trenta

quatre que ho podion fer; don railione onze mil centyeinqunnTa-cinc d'a-

queets vot s Bien favorables» Aleshorua Ja esperava une reeultat3 nés

0 raenys semblante, pero aixb no el priva, de sentir-ge la boca amarga

i , en reprendió la feina, va quedar-se mirant KIS seus companys amb un

esguard incr^dul, com si tot d'una comprenguĵ és -iue forwmaven part

d'una altra raga, una raca que havia deixat de creure en el oema i que

ho sableo Perqué tothom treballnva anb el cap baix, defugint el con-

tacte dele ulla i de les paraulea, cum quan la consej-e^cia ¿s culpable

1 no ens ho deixa ignorar, ¿n aquella aateixa hora, a enea, iea dun^s

d'aque ls hornea respirarien tranquil.]eB i evitarían de parlar entre

ellee d'un diumenge que ela lligava tota plegata al ailenci, ningú no

podia predir per quant de tempe. I tarapoc no en parlarien narit i nu-

11er» pareo i f i l i s , tota culpables i tota innocente, aliennta.0 .

icl dominava sobretot la inpreaoió del fracas i al vespre, en sor-

t i r , no popué" evitar equest conentari anb en rinar i

- hem fa ' ].at, noi.

L'altre, perb, no era de la nateixa opinió.

- No - va dir - . TU i jo i cinc raes no ̂ tera votp.ts La najoria no hi

creicn i are ele hen Jet voure que parlavein Geriusament, que no temíe«

comprí̂ metre 'na, Aquest exemiile ha estat donat en mal te: a empreees i es-

t ic segur que servirá. Ara a'adonaran que sora forta.

- No n'hi ha prou. Gal que ho aiguin e l le , que ho aiguin tota.

- i'ots estar segur - reflexiona en rinar - que si s'ha^gués de repe-

t i r , el reeultat seria diferent.*

- Pero no e'ha de tornar a repetir.

- No m'agrnda de veurr't tan pessimiata, -Rostida.

- Ja em paasarh.

jjiesabte, en l l iuror- l i el oobre amb el Jornal, el caix^r va

explicar-li :

- u-'han deecomptat un die per absencia Injustificada.

üll ni va contestar; ja ho esperava. Kn d'altres llocs, on no hi

havia tant de personal» van ser mes comprenaius, tota vedada que la

Meun i en rroncesc van cobrar la mesada aencera. També 1'havien cobrada

algunr. deis com enye de les comiesions que es reunión a l'eacola ;iar-

roquial» on va celebrar-oe una aeserablea extraordinaria per escoltar

la lectura que un delegat va fer de la reaolució üe l'asfiociacio de

técnica i qutidrep d'empresa que B'identificaven arab llur treball i

per infomar sobre un proxim congréa internacional que tindria lloc a

•'•arla, amb aasistencia d'un represtmtant de Je» conieaions.
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El cop rebut el die oatorse, ai capde.vail ja presentit, no havia

afectat l?ur moral i , peí restant, atoiat conenva^erra hever-hi noticies

méc encoratjadores Í A Madrid s'havia format una conissio nncional

coordinadora» repreoi.ntativa pero no executiva, l 'abat rtwfltmmiiti«nfnfrii| ¿c

Montserrat oferte el nonertir per ai volia celebrar-se una manifestado

gog^nt... De fet, se'n preveíajuna peí dia vint-i-set , pe^?b a la fá va

pospoear-se^ei disset del mea següent, qu;?n Ja a'havia parlat de la poe

sible formació d'un nou sindicat per avent, ,ir-se a la noveiia l l e i sin-

dical que B'finimcíava.

-e va fer uno crida al aindicat Democratic d '.Estudiants i ea nobi-

litzaren tota els recursos perrjus no faites ningiS al ¡'aeaeig de Gracia,

on es confiava reunir cinc mil peraonec peí cap baix, com convenía a

una jomada reivindicadorai ij'Alguerí, aab ei qual es va veure la vet-

lla» ear.egura ;;ue el a del rront hi acudirlen en pea,pero es moatrava

escbptic sobre el nombre calcuiat d'as^tatents.

- r.1 dia que puguetn reunlt de veritat cinc mil persones» no ena atura

ningú. oi pot ser, cinc mil persones agenol¿ade,ja a la plaga de uata-

lunya...

- I resant í - vr. riure en -aniel.

- Sí cal, BÍ , »aJ.dria lo pena de veure l'espectacle.

AsaegurA cjue eoneixia una noia.ins eetrangera divürciada, nlliona-

ria? que havia proncs un centenar de cetraliadorea aí trob;3vr. gwpmit

gent diapooada a servir-se'n,

- I seria capas d'aconoegutr-les, no et penáis - afegl - . **B ciar que

no son armes, e]/que calen. De guejia civil ja n'hen tingut prou amb la

del trenta-els.

**a Ceresina, quan a ln nít l i ho explica, l i digué" i

- Ja sé qui éa, aquesta dona, b'entenio o s'enté'n amb̂ un company meu.

•"a veu que srtnpre esta dient coses, pero beu molt*.. un e^ns trobarem,

noaaltres ?

- No cal que en:; trobenu A ni ja en cocencen n concixer. Vine amb la

Heue, que també hi vol anar. terb compte, eh ? Encara que la manifesta-

d o sera pacífica, con senpre, si proven de pegar-non ens hi tornaren!..,

xonbé hi houra capellons, confien.

N'hi havia, pero no va teñir gai?e tempg de veure'la perqué les

coae& conenfaren a enboiicar-se aviat. ."jn aortir de la feina, com que

encara era d'hora, van empreñare la caminado a jeu» en petito grupets

de dos o t tea, per no cridar l'atenció» Potser una seixantena de eom-

panye de la fabrica havitm promfes l lu r asaistencia i se sabia d'altree

que, senae haver-ho as^egurat, també s'hi deixarien caure, N'hi havia

forca que, de^préa del referendum, volien ier merits i semblaven dispo-
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sate a nenjar-s'ho tot , cosa que no excloia les defeccione de darrera

hora, com va veurtdesprés, en arribar al paeneig, on no hi havla la

gent que havien esperat,potser perqu»,com ti.a costura, la polioia els ha-

via preceditpL obligava tothom a circular. Així 1 tot, un3 Instantevela

grupa van prendre cohesió i iniciaren una nena de marxa cap a ln uiago-

nal, interceptrnt el trnnsit í , en alguna caeos, incorporant transeüntf

sobats per la manifer tnció. De lluny va veureyen ¿ové i en Gallofreda

Bunb un altre noi que rec;orriava d'algún lloc, pero aieshorea, tot d'una,

hi va havi»r uno escampada perqué mea avall an3 grísos comencaven a pe-

gar, iínjun trec i no tes tothon corria i e l l , senes adonar-ae 'n, es pre-

cipita cap a un unifomat que venia de la vorera, l'evitít qu^n aixeca-

va la porra i va trobsr-se darrera un cotxe aparcan, En Boled l̂ era

al aeu eoatat i l i digué algung^iosa, pero aenae eacoltar-lo torna cap

al grup que es refeia ent-re ori^3 i xiuletn 1 es deixa arroasegar fins

a freo d *un altre coíxe on, tacada darrera els vidree, es vela un;5

noia amb els ulls molt oberta. Üstupidaiaent, l 'h i va somriureo

i/Algueró* i un conpany aeu que ell coneixia de vista, en feralxa,

un noi que encrivia novel.loa, pujaven inpasaibles con ai es paasegeo-

sin, perb d'altíes que corrien ela van empenyer i tota plegats salta-

ren a 1H calcada, on un indi.vidu verme 11 com un oerrtigot cridava t

- Aqueot, aquest ! . . .

- *:n ±Tat ! - exclama en Peralta, i tota, sempre corrent, es precipi-

taren cap a l'individu que, sota l'impacte, va giravoliar sobre e l l

mateix senoe arribar a caure.

un aliargsr inntintivam^n t el bra^f en '"aniel va trobar--se preso-

ner d'una ma, perb va clav«r eatrebada i continua corrent peí paa; eig

que es buidava sota lo presaió deis grlsoa. 'a coincidir -le nou amb en

Bo3ed«jt amb el qual a'atura a i ' a l t ra banda, mea amunt, al llindar d'u-

na botiga oberta on hi havia unes senyores arab paquets.

- Que paatsa ? - va preguntar una d'ellas.

Jíeia una cara admirable Ce venir de l 'hort , tota mude da i pin'.eda,

aob ele cabeJls d'un to violeta i tan horriblement perfumada i incon-

gruent, que ell va poanr-se a riure t

- iíii rcbel.liÓ del? esclaua, senyora ! - va cr idar- i i .

Cap a la banda de dalt s'havia reunít tota una colla, pero d'un

Jeep ja baixaven aéo grisos i J& concentrado va deeier-se cíe nou, al-

tre cop pat-í;eig avell i cap nía carrera xaterola plens de xicots a

l 'aguait, *on veure que dos policíea d'uniforme i un individ u de paisl

s'enduien un cota¡any i es poearen a nmfaiiHBi xiular i a esoririassar raen-

tre mes agente elr. disperáaven anb 1H ibrnula consagrada i

- Cireulin, oirculin. . .
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En un coetet de vore^a hi havia un e:;carapali d'ippresnos, i va

trepitjar-loa en avancar nowaraent cap al paaseig, sempre anb en Bole-

dcs i ara cambé amb l'Alguero" que so' ia havia reunit anb ei novel.lis

ta, pero no es van dir rea i travesearen senee correr fina prop del

banc de pedra d'on algú fugia gairebé' a quatre grapea per evitar els

cups d'un párt'll de nois que duien cadenea rte bicicleta. Lea feren re-

molinar a llur davunt aota els ulls d'4n tinent aturat a frec d'un ar-

bre i que fl'ho mirava iiapertfcrrit> Tota una col-a disgregada c;ue dovia

haver fet la volta per tin altre carrer desembocava al ;aaseig i uns

quants poiiciea hi van correr,pero e?l ee ve dístreure perqué algú cri-

dava :

- Daniel !

Era la Tereaina, sola» i e l l ae lJ/sra atnnaar rapidamen^t i l 'arroa

oega cape la vorera on les mateixes dones de príner continurven a 1"en-

tra da de la botiga.

- 1 la ucun ?

- raía hem peiídit quan hem hagut úe correr, j'a s'ha ac;ibatfoi, aixb V

- sembla...

1-ero mee avr.J.1, cap al carrer d'Aragó, e¡- vela encara nolta gent i

tota una e o tes a de griñón que f ornavrn coni un cordÓ.

- Vine - va dir.

*un 1er la volta peí carrer Ae Claris i despréa retrocediren cap

al passeig en el moment que venion uno qur.ntn xicots despentinats, cor-

rento La J»eu3 era en una porta, amb un noí encavardií.at que encenia una

cigarreta.

-jsm eembla que et cor.ee - va dir e l l .

- Hi, s<5c cié -"adalona. bn día vam venir a la voatra parroquia» *a8

vist les detencions Y

- Una, nones, l'omem-hi Y - propoea.

ü'encaminaren al passeig, formant duea parelles, con si fúsein uns

simp-iec paaaejants, i la xe re sica va dir :

- :m pensava k¡ue hi haurla mes cent.

- *E> n'hi havie, pero així, escampáis, no ho sembla.

A l 'a l t ra banda,prop del aerminus, es veia un gran paper a ^erra,

probableasrit «1 que rectava d'una pancarta, perb el text havia ¡uedat

casper avall i no os podia l legir . Ĵ a intersecólo del carrer encara • -

ra plena de policies, perb alguna ja se n'havien tornat ais jeeps apár-

cate arran de TOrerea; d'altrea, repetien un cop mea i

- Circulin, e i rcul in. . .

*an anar trave^.sant tranquil.lanent, sense apresaar-se, rairant de

po¿;ar cora ingenua i esguardanl a totes bandea. t:l transjit rodat ea rea-
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tablia, pero eren noltn que havien í'et cora ella i , sola o de C'OH en doi

i de tren en t res , baixaven i pujaven peí peeselg, rebele a donar la

manifeatacló per acabada, amh ganes de refer la coheaió primera i ia-

possibilitnts d'aconoecuir-ho per le presencia deis p.gents que .10 dei-

xavcn aturar ningú.

A l ' a l ' rñ cantonada, al peu d'un arbre, entre lee-, escales del

mntro i el quiosc de mév, enunt, hi havia tres individua lraribbiis, amb

un aspeóte do policía que es pasnava ¿'etiquetes, i les dues pa-elles,

que traveoraven en diagonal, van den¥iar-ae una mica amb un recel ina-

t-lntiu, perb aleB^oreei, qutm ja bai-xeven a la calcada per enfila.1 1 "al-

tra vorera, un d 'el ls se separe déla seus companye i erica :

-n i , tu !

r.n Daniel, seiapre al costat de la xereBina i £ji;guit per ln neur, i

el xicot de Andalona, proseguí con si no l'haguéa aentii;, períj l'hdrifi

va fer uno corrt;gudpto i doe gri so ? que hi havia a l 'a 'itre exigen d'a-

tanoaron tambe.

- Tu í - repetí l'horse «. rM nembla ;ue ja haa ¡-OBeat altree venadea

per aquí. A veure, el carnet.. - EÍJ ve> into-ronprn i crida - , Ah, s i ,

el que en volia fer caure a t ena !

lili ja havin reconegut el caravenneM que volia a;.;odev;.r-ee d'en

i'rat i , seníie ¡:ensar~B'hi, va e^-tr^nyer els dite de la íeresina i pro-

va d'arrencai- a correr mentre la Hcua i el seu conpany pasaaven con si

no «le coneguessin. I*n na, perb, ja el subjectava i els altres l'hnvion

envoltat.

- V n̂e cap aouíl- digué l'hone.

Le tfere^ina l i pica el breg.

- No ha fet ree - va dír - . i'asnejavem... jjeixi 'l i

- -t̂ mbé vol que ena l'enduguen ? - pregunté un deis a l t /ee .

Ll caríivermpll l'arroanegá i el l va girar-se, cridant :

- Vea-te'n, ves*te'n 1

Un deis griros l i htivia poaat la mb a l ' a l t r e brf:c i entre tota

dOG se l'endugueren cap ftl cotxe que hi havie mes avali.

- Ja et tinc vis t , a tu ! . . . - feia l'home, trionfant.

r.n •«aniel afluizíj elr, músculs i va anar seguint eenne dir res, pe-

rb en an ibar a freo de cotxe alcq sobtaC.ament els b^eyos, torna a a-

baixar-los, o'aju^pl i , mig arrossegant el gris que encara el retenia

per la raanega del geo, prova de correr per darrera l'home que, cora de

primer, semblavc a punt de perdre l 'equil ibri entre ri-neus. hl9 aeus

com;anyo i dos grisos mea ja conver¿ien cap al petit grup i una altra

ma va oubjectar-li el gee, perb e i l el deixa. rellisc-ír enrer^ senee

parar de correr, l i faii^ un peu quan baixava la vorera, es redrec&,ja
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l l iure , i aieshüres una cusa pesada el ferí al cap<> isdificia, arbres

i cotXía retrocediren rupidanent, deaenfocatsf i tornaren a congriar-s*

contra ile aeus ulla abana d'imnobilitzar-se de nou i reprendre llur

forma primitiva,, "a aeniir el clic d'uncs nanillea que es ti ncíiven en-

torn délo eeus canelle i algú 1'engenteja.

- no turnia a provar-ho - digué l'individu cnravermell.

Un del¡¡ griuoa ¿a obrla la porta del cotxe i e l l va gl"ar-se per

si veiu la xercsina. -"a veu, ínpaciant, féu :

- Puja I

Perb ell encara va mirar per damunt l'eBpdtlla de l'hone, cap a

la noia que, dee de la vorero» al costat de la Jíeua que havia retroce-

dió i l i agaíava el brac, os mosoegava eia nusets de l ' a l t ra ma anb

totfi ely cabella oaigute sobre la cnra. No ho va veure, perb natava 89-

(;
rur que plorava»

•**arceluna( abril - juny 1967.


