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Tot continuava igual i el temps semblava no haver alterat res a

desgrat dels tretze anys transcorregu'ts. Ara manaven uns altres, i feia,molt do temps que ocupaven el poder, pero el carrer era el mateix de
,

sempre, intemporal i vagarserrt retret; les cases bavien guanyat patina,però d 'una manera discreta, invisib14encare a 1 'ull nu. Ela arbres no
eren paa m�s corpulents que antany, els esponjosos pl�t8ns que frega
ven els halcons dels principals, tancats com en aquell temps, quan ell
tenia vint-i-tres anys 1 va aban�onar la oasa per sempre. O no va a

bandonar-la, per.qu�t enC8rR que sembl�8 estrany, mai no va arribar a

entrar-hi, sempre s 'he.vien dit adéu a La banda de fora del portal o,
m�s exa c tament , entre el portal i la vaque r-í.a que també seguia all!,

..potser fins i tot regida pelS meteixos amos, pero en tot cas enCRra pin
tada amb aquell color verd que pr-o ï.onga va l"ufanór acolJidora dels ar
bres. lTo 'havia penetrat mai a la cas a , i aix! i "tot li era com un amic
llargament perdut i ara recobrat, una relaci6 que ara saludava sense
estar segur de les seves paraules o de la seva actitud, tota vegada que
paraules i a.ctituds enea raven una situaci6 nova; només ells doe eren
vells, dos vells coneguts que es z-eve í.en en un nome nt delioat, despr�sd'haver oblidat la naturalesa exacta del con�acte pretèrit.

Per a íxb es va a turar i ti t� l 'eñifici fins m.�s enll dels balcons
del principal, cbae rve rrt la pedra rogenca que ni pluges ni vents no ha
vien mossegat; �s a dir, devien hever-la mossegada sntant, molt abans
de conèixer ell la Victbria, ncaaega da profunda a corrt í.nua e í.é de la
qual els e Lemerrt s , sadolls, 1 "havien deixat reposar en La seva senec
tud sense antigUitat; Adhuc l'bxid del� balcons era un rovell que sem
blava procedir dels primers dies, de quan la casa enc ara era j ove i u
nes parell es il.lusmone des l' es trenaven. La Victbria hi bavia nascut.

Saltironejh amunt i avall de la vorera, entre e Le d os pl tans i
sense deixar d'observar ele balcons, d'un dels quals gaireb� li sembla
va que s 'havia aboca t en un temps remot; no sabi a ben b� de quins, ja
Que aleshores, tret?:-€' any s enrera, ma

í

no es va preocupar �E' preguntarli quin era el seu, ni mai no -s'havia espoTst per si ella, un cop dalt
del pis, sentia encara la ne ce ae í.t at dp perLLongar aquell comiat amb unoP:lY--L.so�riure i *#&�, anb un gest de la • potser fins i to� amb una paraula mig crida�a, ni cridañà ni mOrMolada, prou forta per ser indiscreta
malgrat la seVE intenci6 de secret i massa baixa per arribar-li a les
orell es, a ell que era baix de tot, al C8rYC'r, entre la vorera i La cal
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çada , disposat a trave ssar cap a 1 'altra banda o Mai no havia tincut
,lloc res de semblant, i les escasses vegades que aleshores

ulls cap als balcons, ja des de la vorada frontera, no ho
l'esperança de veure-la, sinó o�nt aquall gest avial que
sense sabe_x-ho, dels seus pares, dels seU8 avis, dels m�s

alça els
,

féu pas amb

havia aprés,
llunynns

antecesora de la familia, els quals dev�en haver-l 'hi ensenyat sense ni
scapi tar que el dotaven d'una supeJvivencia que no trobaria un novell,

contingut i, per tant, restaria com una mena de tic inexplicat i inex-
plicable.

Tan inexplicable, gaireb�.com la seVR presència, a�/en aquell in
dret distant de La seva ruta" igualment apartat de la casa on havia
vist morir la seva roare, encara no feia quinze dies, i del bar on espi�
va els maneigs de l'Eugènia, la qual es gir�va i somreia descarada men
tre les anques poderoses esta.rrufaven el vestit llard6s on el vell. ha-

"via deixat les seves ditades� Perque feia tretze anys que
,cordat de la Victbria, a que se n'havia rebordat nom�s de tard en tRrd,

i m�s ara, darrerament, quan enyorava els p:I.11"tans verds i la joventut
se li vessava en un doll sense a turedor , Aleshores la noia ao.rg í.a del,

m�s profund de la seva carn, pero era com'una aparici6 fant8s�al, sense,
,conaí.atbnc í.a ¡ una me_na d.._,e temor" no sabia d'on ni per que vingut, la
,submergia novament en aque l I indre t imprecís on en servava la membr-í.a ,

Nom6s ara recobrava veritable actualitat i es convertia de nou en
1 'amant tendra i, rn�s (JUG això, en ls'corresponsal que mai no es cansa
va d"omplir qu ar-t fLlea amb la seva Ltetra aplicada i alta" quartilles
de mal_n qualitat que gartotejava per totes dues bandes i que ell va
descobrir" amb emoc

í

onada sorpresa, en un vell caix6 que la seva mare
.
conservava Elata el llit. Però ni 1 "emo cá

é

d 'aquells dies pe._rduts ni
el recor.....d persistent no justlhfmcaven potser aquest pas que no gosava
fer, però que ja sabia que acabaria fent, perqu� ara que havia vin
gut fins ací per res del m6n no se'n tornaria amb les mfins buides.

Pe rb encara va tardar a entrar a la casa i enfilar aquells quatre
graons amples que menaven a la llotgeta de La portera,on l'escaia comen
çava a estrenyar-se i a pujar m�s precipitañsQ Tatdà perquè l"obscur
temor d'aque1ls tre>tze anys que hi h aví.a entre el comí.at i "aVUi era un
pes que potser res no podria remoure. J�O era ell sol, eren ell i ella,altre cop tots d os - i ella seria una altra, no la Victbria que eElcri
via cartes i amb la qual s 'estimaven, ann una altra persona, diferent.mês greu, amb l'aplom de la seva trentena i llur passat ben ocult en
algun lloc inassequible, i aixb no pas per conservar-lo com ell havia
fet, Si1l6 per rebutïar-10 amb la intenci6 iniútil, peeb misteriosament
eficaç, d'�sser tota sencera d'allò, o d'aquell, que s'incorporava a La
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seva vida mentre ell vagalla per terres estranyes i menj aV8 el pa agre

�dust de l'exili.
,

I quan a la fi es va atrevir, quen gosa fer els pocs passos que
,

el separaven de l'entrada, d'on no havia acabat d'allunyar-se mai, d'on
ni e 'havia allunyat tretze anys enrera a desgrat de��venCimen t, va

pujar aquelles quatre Fraus encara amb el cor poruc, dispof:;at a totes

les sorpreses però perrndevant mal avingut a enfrontar-s'hi serenament.

"'To va re co rdar la portera, arn a es egud a darrera La porta vidrada

mig oberta, ni res no l'oblige'Ta a fer-ho, car en reali-t;at mai no 1 'ha

via vt o ta , Era una dona sempre a a aeguda en aquell llindar 1 per aixb
mateix més objecte que persona, sobretot per a ell que anb la na ne

í

xa

indiferlmcia es mirava les pedres i els arbres,el carrer i els sers

que 1 'habi teven, tot ell abocat 6nj_cament sobre una cara que coneixia

amb el nom de Victbria, una criatura dolça i alhora forta que a 1 'úl
tim va plantar-li c�ra i decidi el futur de tots dos. O potser la deci-

8i6 ja era presa, rUI!liada durant lJ.argues nits d'insormi, i per a íxb
,

va troba r-la encara Mé f3 amarga i 1 'acomiada amb aquall a correguda es-

cales amunt que li deixava, a ell, nomé e lá darrera imatge d'una espat
llap d'una es que na , a'nnes anques, de les cames que s'enfilav�n lleu

geres" amb les mi tgeA ben apl oreade e i les álàldilles que oe o í.Ls Laven

fins al séo profund on la camA desapareixia
l'�ra doncs un es urany que s'atansava a una estranya mentre pujava

aquells quatre gra ons i s onze i a d "nn a nan era estúpida per encare T.-se

amb La dona allí asseguda, asseguda i tranquil.la, amb el vestit negre
..

qae iievia h avor- dut sempre pera que ell no recordava. m6s vella, més
. ,

ar!-,ugada de com 1 'hauria recordada si ve ranen t 1 "h agué s vmsta, pero
,

identica a ella Mateixa, amb aque s ta Ihdentitat planera que els desco-
, .

neguts tenen amb llur prij�ia persona ignorada.
Va saludar-la amb una inciinaci6 del cap i fins es va treure la

,
\

ma de La butxaca, no pas per ver;' table deteren cia, per respeote, sin6
, P

per un instint interessat que l'obligava a conqulntflr, pO'1.:;ser no sa-

bia ben bé per qlt�, la siMpatia de la desconeguda, ja que d"ella depe
nia tant; no tot. p e rq ue po dia corrtee tar anb nn si o amb un no i des-

#

Hpar�ixer després darrera 1 'El. firrnaci6 o la negac í.ê COM si mai no hagués
exietit, o com si acLamen t h agués exis"tij: en aquell instant precis
d'afirmar o de negar, missió per l'avoMpliment de la qua L havia r-omàe

sempre en aquella r= en el suposat que fOB la mateixa <'ie sempre,

aquell objecte serife a e se gut al llindar. puix que res no garanti tzava
que fos la d'abnlls i podia perfectament t:r.actar-se d'una altra vella

i no d'aquella que ell no havi� mirat mai; no to� depenia d'ella,
, "

doncs, pera en canvi erB 1R po r-ta a trEw�S de la qual tindria a c ce s a
,
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la Victbria. una porta (!ue podia tencar-se també i refusar-li el pas,n�er maJa voluntat potser, ans per ignorància, o perqu� fos una por
ta oberta sobre tID mur on el carni s 'acaba.

. ..La vella no es va aixec�r • pero redreça una mica l'espatlla in-
. .clinada aobre la cadira o, mé� que inclinada, vençuda pels anys 1 per

les misèries, per tots aquell" fills que ell no coneixia ni coneixeria...

mai i l'exifltencia dels qua Ls 11 seria revelada a po�c a poc j no paa a-"

vu
í

, sinó dero
" un altre dia, durant mol ta dies, quan tornaria a La

cas�a parlar amb la èona.
- Perdoni; la senyoreta Victòria Godayol ? ••

"M�s que la timidesa era el teMor a110 q u« p.l feia parlar amb la
seva veu més blana" blana El despit del rogall qUE' tenia a.mñn�mirlmmBl
endins i que obligà In dona a un none n t de sil enc

í

després que la pre
gunta fou feta, un silenci destinat e la captació d'uns mot s mig oita
i familiars que a la fi van obrit--se amb tot llur sentit dins del cer
vell que només penaava en e ls fills :i. e nIeR donee d "aquests fills.
- Victbria ? •• Ui, no fa pas poc temps que ja no viuen ac! Des que

e SJ va morir el senyor •••

Darrer� la .dona, sota la bombeta que penjava del sostre i ho mig
aclaria tot amb IR seva llUM groga. hi havia una tanla coberta anb un

hule, on s'apilaven unes mates d"snstam i un grapat de moneetes tendres
Hi havia tamb� un tros de pa., no una bazra sencera, s í.nó un tros mal
tallat. m�g Elue tal' at trencat amb .Les mans, i al costat. un pot d

"

alu
mini ennag rdt pel f'oc , En Jesús va peneaz; que la dona e r a una deixada," '

pera ella seia davant seu, d'esquena a la taula. com una reina que sap
que'disposa de La pa rauLa justa. I aque s ba paraula era aL!.ò que ell in
tentava obstinadame n t de no sentir tot i que ja fos maasa tard per
far-se enrera; ara )_i calia retrobar el carni per aque ......ll extrem. i peraixò va fer només :

-Ah !

I mentre La ve 11 a continuava mirant-lo, hauria di t que tota encu

riosida, va ¡¡robar les altres paraules per forçar la sortida" les pa
raules que ja estava a punt rte pronu�_er en entrar a la C�9a i atan-

"

sar-se a la ve Lí.a, pero que hav í,a e ap erat j oont ra tota esperança" que
li seriE'n evitades :

- I on viuen, ara ?

]:11a es va arronsar d "espatlles, sense indiferencti.a, amb fata1i-
,

tat. sense sentn r-e e ve ramerrt atesa, ni i!'lpressionada lie la mane r a que
fos, per la cara del f01.'8.ster, tot de sobte ombrívola i terrosa.

No ho sé •••
- No ho sabeu?
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Tot formava part d 'nn or-d re de coses que disposà quan va abando

nar aquella casa, 38 a dir, quan sense haver-hi entrat mai era com sil'abandonés, perquç se n'anava, i ella, la Victbria, restava a la ciu
tat, al pis on havia viscut sempre - i s'allunyava d'ell enfilant-se
escales amunt amb les seves cames enfundades en mitges de costures rec-,

,tes, tibants. Una cosa era conse qtíenc í

a d'una altra, pero malgrat a í.xb.
,no podia vèncer ara la seva increduli'tat, tota vegada que a més (le no

have r entrat alL! amb una preparació smficient., o només falsament p�'8-parat a les paraules de La vella, aq i esta, 11 semblava, tampoc no ho
,deia tot; els seus ulls el fitaven amb ma asa insistencia per no insi-

nuar un secret que, no sabia per qu�, no s'atrevia � dir,o que potsern ....o volia dir, probablemnt per pur-a obe t í.ne c
í o" senil.

- No us van deixar cap adreça, en ana r=se In ?
,

,La dona va inclinar una mica el cap, pe ro no deixa de mirar-lo,"1 1 a curiositat oembl ava augm .:mtar en els seus ulls; hi era ben visi-
ble, gairebé deuca rade , però d'una manera humil a pesar de vo t , sense

,raatre de provocaci6 ni d'autentica impertinencl.a.,
, ,- sí que me la van deixar. I prou que la 'terda. P'ro ja no l!le'n recor-

do. NOI:1és sé que ArE'. per Sant GervE\sie
Va ascendir Les q us tro frases d 'una manera neta, eepanan t=Le e cu

rosament, com si cadascuna d'elles form�s part/d'un con cext distint i
calgués subtJatllar-ho a benefici del e eu Ln te i-Locu t o.r

, ma aaa jove,
sa pe rt oa ba -+; per adonar-se de res.
- S¡::mt Gervasi.... El carrer no el re co rdeu ?
-El carrer ? •• �inc tan poca MeID ria!

Va fer un sospir que obria un parèntesi, I dins hi havia, �am�
arrenglerat en bon oràre, el resum d'aqueLls deu anys, quan els fills
e 'havien fet gz-ane i/s 'hHvien o aea t i ella s 'havia r;u"Jdat sola, a la sd
va eda t

, víduH con era des de j ove � ella qu e els havia puja t tpta ambel a eu treball t amb el seu e nf'or-ç , si, se�yor, traient-s6 el menj arde,

La boca, car tots sabem que Cl6na. una porteria, mentre Le s coses es van,

encarint i els ve Lns no es fan c�rrec de res., paguen el l"".2 teix que pa-gainen qu.í.nze anys enrera i es fan el Bord si els en pa....)11es •••
En Jesús, pel1ò, va desgavel:Lsr s,uell ordre curi6s en qu� havia

tingut l'habilit8t d'ap:,Legar les seves queixes des que, cinc anys en
rora, havia donat f o zrsa definitivo a le seva cantiíllel.ls, anb el mateixorgull, potser, d'un autor que, havent revisa1i el text definitiu de les'-

seves obres, j a nomê e asp p,ra 1 a mort, pero ella amb moltes ganes de
#viure i de seguir. con tarrt i rep -;;Jint le I'l8 teixa hi stbria, lJUiK que no

podia escriure cap llib!'€' i al e eu abast nOIt2�S hi havia La prec t'ia
transmis 6i6 OT'a l.
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- Quants anys fa, doncs, que s6n fora ?

..Va mirar-lo sense rnalvolen;a. pe rque el ver:! ja s 'havia eSGotat
amb els primers impacients, tots els veins de l'escala i els botiguers
dels costats, i ara feia temps que havia apr�6 a deixar la capsa tanca
da, si b� mol t a prop, al' aba a t com quf d iu de 1es mans" per tal d

"

o
brir-la a La pri.mera oportuni te.t.
- Set o vuit ••• f;:f., set, perquè en Josep enca rn s 'havia de cesar. Re
cordo que e",.

- Quin Josep?
A casa dels Godayol no n"hi hav í.a cap, o si. mds no e l I mai no se

n'havip._ a s saben tn t i, tot i que de la fl?mílj_a na.í. no en p8.rlaren 6e1re,
ell neurin sabut ne J"'existència d'un ger�h, perquè només s'hauria po
gut tractar él. "un ee rmà; si bé ignorava el non del rare, era evident que
La veTl a no poê La re·ferir-s'hi, tota vereda que el pare ja era casat,�<:< c l.e r , i a m�s ella na te í

xa acabava de eti!:' qur- se'n van anar quan mmm
mUll!! 1. 'hoI!le moz-f ,

- El meu. í'ilJ. EEl va e £lSE; r p, 1 que ran ta- sis i ells devi en marxar un

any abens ,

- Comprenc.
Van mireT-se, ell dret �l llinda.l', SEnse t ocs r-ü o hen hé. pe rqu

hi seia la vella, amb 2a cadira porta endins i porta enfora, davant la
taula desordenada, i ella recol7.ada contra el resratD er, observant-lo
cad [' cap p.!és atenta rien t, con Ln te re s aa da El (fese}" at de La Bre uges que
covava contra en Josep i el� al tres fil1s.

Si la bUBc�veu. potser encpra la trobarieuè.'
Què?

- II"adreça.
No va dtr ni F.d ni no, però en JOes6.s va interpretRr c oz-re o t aaen t

el s eu gest,un gest que DO afect� gens ni mica les nan s , ni el cos,
sin6 ben just 1€'. ca ra i el coll quan v a inclinar la tt�:;tR. él" costat, en
una acti"t:.ud du.bitativa, s empz-e sense 1."12113 VOl-lll1tat,però aab La inerta
desgana que es referia R totss les COf-ieS que no havia ;fet ni faria ara
qu« j o era vella : servar les o os e s en ordre (1�1 evat dels zeus

d -" .J' t·· "..
i' .

o pren re s mo .es ia es lnnpcessarles 1 q ue m.ngu no cOMpen-:.-jrJ.a, o re-Q..
girar €lIs vel] s paPFs erGcs, f2.ctu:res, r'ebu+s , targe� j. cn rt e s , tot de
.papers que reposaven dalt ne l'a rnari i que du.rant any a i anys ninGd no
havia tocat, ni Simplement espolsat, corn si a la fi hagu�R Rconssguitd'oblidar llur exist�nci8 •

e- :r-fo.més s� que a..!'F.¡ per Sant Gerv3si.
Era una rranflra e e c af.e nt d ':i.�ò.:1.célr la seva repugn�nci� a

cez-c ar- el que fos, a pre o cupa r-i sa de le R coses que ningl1 no tocaria l:).a
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fins que e1:.a fo s noz-ta f,' i Eúeshores seria per crBI'lar-lss amb desamor,
amb el na te í,x desamol' que ella les havia obLdd ad e a ,

En Jestis v a TaRtar un moment dret alL!, iMnòbil com no fos pel .l!10-

"imant del llavi iniG :.-ior que' pujs a cobrir p arc í.aLnent el superior i
el mossegà amb delicadesa, i aleshores va dir :

- Pot�er algun veí se'n recordariao ••
La vella donegà amb el cap, aquest Cal) amb una ñen egao t

ó

lenta
i pauae da , com pa uaa ta , géJi:r.ebé e an aa ts i t

.......
ot , e ren III naj o ví,a dels

seUA rlovimen-ts.

Ja no e� feien anb ning�.
Va estar a punt 0E' deixar pas sar a queLl.a obse-rve ci 6 q 13 no podia

intercfJsar-li, li semblava; "tant li ere. q ue s'he'bues�in fet o que no

s "hague at.Ln fe"?,; amb e Ln 81 tre8 ncr ad or s de La casa - llevat pe}. detall
que ara, degut a IJ UT nanars de viure: retiI'£1èa, a lIn!' adu ete s a , al

que fos, ningú no podrí::; p o sa z--Lo darrera la p ís ta de la Victbriélo Pe
rò C()r.J. que la pr-e gun ta que teni? a In punta de La llcnLou3. lla s'atrevia
a formular-la. temer6s del desennis, va dir:
- No AB feien amb ningd ?

I potser no era ben b� una pregunta, sin6 una conAtataci6, o ni
ad.xb : una mecàn Lca repetici.6 dele mots 00 1& ve11a, una manera J"'laqui
nal de no iilterrompre del tot ac;uelJ. contacte precari que hi havia en

t�e ells i que La dona no feia ri':."8 per apr o rund í.r , ni tan sols per con-

S :I.'vor en In s ev.: forMa ac tue 1 e

Perb llavors La vella VH (lir elA Plots que ho h.rv í.e n de canviar
tot, uné a :¡:.arau�es senzilJ es, com ha 86n aemp re les pa rr-uLe s di tes sen
se intenci t a tall de comentari, per éxpJicar un fet mé£ que per jus
tificar-lo :

- No. TIes que va tenir La c r+a tura •••
- QU¿.:n D cria t.ura l'I

..

Perquè no sa ba a de que li paz-La va , de v.·xitat que no 110 aabf.a , i
enca r.. era ben Ihmy èel se u esperit La p06sibilttat d'L1!le�3 oonseqüèn
cies en le s qual s f'18 i no va pensar, en 1€ :'1 q U�,lB rOL enea ri�, amb tant
de retr-,:!.', fins al cap d'uns segons, q us-n 1& ve Lra hagués buidat, com

qui no hi toca, el seu sac:

Dones La nena de La Viet ria •••

Una nena?

��ot s'enfon<1r::¡vBo Es a di'!.', la cons-ta ucc
í ó

;:j'�J'llpre 1'.1<3Vi13 reposat
\sobre 18 ��Or1'3 b�:.e.na i l'e�, no hav í.a es t at Nui I rou sòlid pe r jue fos

permès r.e p ar Laz- de conatr ur.cd é

, 1)(; tota man or-e , :;erò, quelcom es des
feia, car 1::- noia, l"_nn=\'�na duran t t an t s EUlyS. i gnirebé prbxiM8 re-
centucnt ,

..

reculava ara a di8�Bncie5 inassoliblAs� on Mai no se li po-
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dria ze um.r , parque algú �Ü tre havia interceptar els canana : aqu.ell qu,

havia presonti t i temut o, menys que aix», aquell en el qual simple-
ment havia pensat quan encara era davant la caaa , examinant els arbres
i el� balcons, el carrer i les botigueu, les Batoixes escales que a la
f i havia pujat sen Be ao abe n de rlir-se que calia esperar qualsevol con

tingència, que res no seria més plausible" més na tu ra l.,
",Però ara no era natural, ara era un dolor I!1�S o menys 10ca11 tzat

por aqueL'l s [�ots que, li aemb'l ava , liquidaven definí tJ.vaT'len� II sense om
bra de dubte, tot llur paaea t , Ara � s de ve r.í 1; at, ef! de í.a , aens e saber
que tot d��scansav8 en un erro!'.

�

es.::;am'\t, va afegir ga í.z-e b im!!1ediata
Dent

- I ai.:rb q U€3 t� qu e ve uze rt

Ella va moure les e s pa tL'l es per in dioRr que no ca
ï

í.a que La bar-
,reglE e�b res de l'esdevingut. puix que no se'n fci� solidBria, ni li
,Lnpo r-t av a en el fons; e lla nomé·-, e ra la portera i, ene ara que ho ha-

gu�s volgut, certps aotituds no se les podia permetre: eren de luxe,
£1:1a havia de se rv í.r tothom, pe r això 1 'hé'.vj en posada allí on era, no

a l"cnt:carla (1e 13 1]_otja.�8in6 a le 11otja,0 en un�ndret a el t re de La
casa si 1.�eni a 1 "habf te._t...,6e a :� art, per teni !l-ne cura - i també de ls
veins. de llurc capricis i dE llurs iMp0rtiM�ncieB.
- No e Le va ag r ader , Ql:€ una noia soltera. o.

LF va interronpre. No amb paraules, sinó a�b el sobresslt. ben
sibi e, del cos , Uba nane 1.'f "tota par-t í.ouLa r de re tarocedir i despr�s de

projectar-f1e ent'2.vant, gairebé COM si La volgu�s agrèdi.r. Però ella no
va engnnyar-s'hi, no va tenir por; oall� i va espcrDr-se.

Vole u dj_ r qu e no 11l�..,j!l case ela 'r
- Qui aap , arn ! Aleshores t no qUE' no r,o era.
- No ?

l.iHli�. jue 11 ho tOJ'.'n�f1 e dir, pe rque ••• No e ab í,a per què, car la
II.

veLl.a Era el mirava ma ï.á o
í

osam ent. d e f'Lnf.n t a La fi el senti t de la
seva intorwi6 en fi +ar= I.o com l!l:Pl ho hav í.a ...'e t al � rillc:!.!)i, o ea5.relJé
d e.s del prj_Ylcipi, �uan co non çh a contestar les seves 'pre�llntes sense,

preeunt�r-li al R�U torn per que ho volia saber, qui era�d'on li veniaIf

aquel� interès per la Victbria.
Ara anava a destap8:'fr les certes. O potser e ra una a-l.t!'L1 o oaa t

que non�s finA ara no reuni� en un r�cord dnic, oonsirtent, un feix
Mmpres'r:tons o de pr= e en+í.merrte que l� c ar-a �el xicot suac í.t ava dintre
s eu , barrej-;ts anb anue Ll.o greuges q uo no tenien rc� FI veure amb ell
i per a18 qua18 vivia sense adonar-se que posaven com un vel en�re els
seUE ulls i el m6no !ra es desensopia i en el sou ��gunr� brillava. a
la fi, l'espurna que ho resolia to+. Gairehl V3 Ro�=iure en dir tot de
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e ob te. pero amb una ex't ra ordf nar-í.a naturalite.t :

• •

Veste �s aquell jove que l'aco�panyava, 01 ?

:L'amb� va somriure ell� per costum, per fer-li companyia,potsf!!'
fins i tot per r-econpe nse r-la a IR seva manera, amb I 'únic que li podia

,

Gonar. no res de pz-e c í.ó e ni de paz-t.í.cu l.arm e
.....
n t desi tajble, pero quelcom

.

encera e uf'Lo Le rrtrierrt personal per me re í.xer sirnratia, ag ra t , de vegades,

amor i tot.

Si, l'aco!'1pt,n�Tt'"a s ov
í

rrt , Però j� fa mo.l t r- anys •••
� })u.r¡,;.nt 1 a Guerra.

�. \..
- AlXu •••

1:11a Ta enro t
à

r e r La cadira una mí e a de c o n+at , per d s í.xar- que
la l1un es project�B ljirr.nT,3M.ent sobre' 1 'ho1'l€ que tenin davarrt , La llum

per(), sempre l'bavia il.l.11rlline.t, s í. h� pc.r damurrt La sev8 testa, i ella
ngpodia veure res qUE' no�['gu�f.¡ v:i.st f:i_ns alecho!'('s. No e ra la olarmr,
d once , allò que el v o tr:''1ir, sin6 flue va trai::-se ell ns te í.x per �sser
ta 1 cora e re dC�J ç ne exi s�ia i t rl� 8 eJ1C¡1Ta, des que �xi st.ien els seus,
tots aquells cue li hav

í

en d ena t cl3.rnli sane. i les hi havien donades
d'tma e er ta nan era que ell, al sen torn, pa ena r-í.a lils firl_s? els havia
paseat ja, C8r La VHl1 a ho VD aclarir a nb 18 fjG�va simplici ta·t de cos-

tum. :

- Es igual que yost,.

Ho VD. entendre; tot seg'�it va eE�-r;D. r secur del que voljp dir la

vella, l)er� a d es g rat d'ai:l:ò ho va p re gun t ar per aqueeba neoesflitBt/es-•

. tl�pida de veure tradutts e n p anauLas els fe ts in' iscutibles sobre els

qU�lJ_S e na pc rrno nem un dubte, si rnéfl no una ·'I,1l'1c11.1aci6 me n tr e no són
c on f í rma t e (! "una manera exp1icit? i s�ficient :

- Ql:i vol dir ..( Le. n ona s ••

Sí, la Maria Jasds.
Va emp�l.l::'(!ir una mí.ca , ! v a escoLlir aqu e l L in�t;':mt soLe nne per

butxaque jar a La rr-ce r-c a d 'UfW cigarreta, t.reure-la del p aque t i encen-
..

.

dY'0-<!.2 arab In rn tremo) r sa - perq ue li e ra e.bp,olutarneJl't; ilJp(¡)ssible da
,

.

re'ltar a2J.i qu í.e t flavent La vella, sense fer rep, res .més que pregun-
tes, tot un er2'J)é:1t d'inter:"ogacions que li pujaven e.üsll�vis però qua
haur-La eS"Gat Lnde corrt , indül:.c�t si !1i�S no, de f'oz-nu l a n d "aq ue ï.La ma

n ;ré:l prr:wipi to.da t dr'Dorden!? da, a qu� l' empeny í

a La seva '8nBi8.
,

Se sentia xop ele ij€'nàrefla, t ({ íaquest8 tendrpsa tremolava, impa-
c íerrt que ec t ava per ab ra ça r=Las H tote'� dnee, marc i fil)'p, La seva

.. .."

filla, :£11'1-9 que , , . Ri, ;:3110 en que ma í, no hav
í

a :\em'lat, n i aomn í.a't ,
per'.1uè fluí 'no hav í

a tjnt:ut 'l1na s ía Opo1!';\tu:r.itat ele conf1.ar, d'abancto
nor'-sê, da cO"""nstruir quelcom Cie sòliri dur-an t aqu��I.}.f3 anys a }i'rança i a

,

Ar:wrica,8l'a a:'1b la Jen!1Y, de�3pr�8 a nb l'l'�llcn, l"Er'en que no el pez-do-
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nar-Ia i ara sola com ell aerrpze hav í.a e s tn t sol, sol llevat d'8 uells

temps meravellosos, q uan era jove i tenia la Viet ria i li feia una fi-

11a.0\ •

.r1arin Jesús •••
La portera, ara si que tata abocada al prCs0nt perque al1� era una

" .

veritable nove Ls La , una cosa que ma
í

no �anria ni gosat d"esperar, car

a 1 'eecala mai no bav La. passat res de ve ramenf €mocionvnt abans é! 'aque
lla naixença (le La nena, que no es va poder '3I'lat�ar i que la ma t e í.aa

Victbria no �)eIDb18Va tenir cep inter�s a ocul tarj o om si s'iI!lpos�8, com

ci sentis In neceRsita-tp'ifJlpo!2J:::.r-se U!'1 c�stig, o COI!1. si a. p=saz- de tot

a 'ermor-gull:!s d'aquella ze La c í.ê que ninet{ no li detxa r-í.a oblidar per
molt que visqu6n, ni e Ls seus propis familiars, ja que d'allò, d'aque
lla vergonya havia mort en rlefinitiva el vell, i d'aquella flateixa

gon;y'f¡ moriria pr o ba bLenen t::i.a ma re , tan delicada dea C. 'al, shores; la

portera doncp digué :

Ja em e emb I av a qu I; In aeva cara n"ere coneguda •••
Però ell ja no s "2contE'1'1tf.JVa amb vsguC'1;atf' o c omen tar-Le impreci-

800, ni li in tE'res <ja va ct� pa rlar pe r ra rlar sen De moure' el (le lloc pot-
,

ser parque no trobnV3 In ma.....nez-a �comiadBr-�e; volia fets concrets i

b ru+s Io que E11 ffi)ren preGuntar;
..

-. Quan va naí xe r , exac+arccn t t acuer na c r
í

s tru-a ?
- De .....�y... l.·'m co·I'1ptar ••• Lp b l' t t_ n guerra es ve �ca er _ any ,ren e nou •••

- A l'a h1'i1.

A l'abril �f Ah, no, jo c onp't o dep que van entrar a JJ8!"celona ••• Pe::"ò
,

no ,hi fa res, perqc0 no va pas nèixer aleshor9s, Rin6 a l'estiu ••• Quin
,

m�s devia ser? :Sn c,)aUME' ve torner al ae tenbr-e , per(:u� el van Agafar,
e ap ? i ve Gf'tar en un camp de concentrnci6••Jo prou li deia que es

quedés, però Plasse cO.rlplirlor que �s� ...

Va callar, perquè en t re anue Ll. C}8urJ,e pret�t'it- i el fill quo des

prés 1113. 'tolerar, con en J'osep j_ en ytcf'nç, que Ien nores 18 confines
sin a la porteria t o ta sola, en aq t ella portcr;,e. on havia passat tota
lo vida, trenta 8117:3 pe i car: baix, però d 'on ja tena a d re t El reti!'ar

se, entre un X¿,cnt i aLt r-e ç doncs , jn no hi havia res de cOI�Ú, eren es

tranys entre ells t d 'una � n e ru J":!� � P l'ottnndB i per·tob3dora <J ue si ha

guessin e at rrt due s pe r- ones d
í

s t í.n t e« G

Deia que el seteMbre •••
,

No es podin e spe r-ar- ! l:n quo p en sava a que Lj n dona per parlar ara
,

rel 3BU fill i qUf'�cr-nc despT�s muda, Bm�� evocativa? Qae potser
no havien pa e nat tot� per les mat e í.xea min ries, C2M.p de concentraci6,

"

pre�6, exili o, pitjor encara, el riesarrp}3ment i In m0rt? Per que
_ " '

parlar-ne, per que, velIe?
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- si, �a quan va torna r , •• l ella ja 1 'havia tingu,t potser feia un

mes, o tres �etmanes; una noia petita i tota peluda que gairebé feia

llàstire, sap? Perb ñesprés, Déu meu! després si que eno.rnoraya ! •••

Va comptar rapid(lI!len� ,i el cor quasi se J.i aturava, perque quan
/I

ell se'n va anar, al genez-, La Vict�ria pr-o bab l.emen t ja sabia que es-

tava prenyada, o ho tE'lrnia si l'lés no, car allò havia de ser l!l s una te

mença que una e sp erança , soltera com arè. �. amb ell que t'ugia, abandonan

per sempre. I, tot i s abe r--ho , l'havia de
í

xaf ma rxa'r ••• No, si ho ha

gués sabut, o que només fos pr, sentit, aque ï.à vespre no ae li hauria

girat d'esquena per mmtar les e�:' ca Les precipi tada!!len�t deixar-lo a la

porta, des d 'on ell La J.1lirava enfilE'.r-se cap al pis on encara no ha

via e s ta t mai i on arn ja no posaria l!lai e Le peu e , tota vegad a que el�a

no hi vivia. Ilo podia �sse::- que ellt? S'h8BU�S adonat d'aquell estat
que tot just c omençava, perqu� cap noia del J!t6n no haurí.a renunciat,
en aque s'ta situació, COM va r.�nunciqr la :Victbria per pur amor propi,
ara ho veia, només per]. "amor propi de la femella que no se sent la

primerf> entre les af'e cc Lon a del ma sc Le que estima. Si la vella 'tenia

ra6 - i per què no havia de tenir ....la i equivocar els c�lct1¡s. ella que

comptava no per dates, sinó per efer'l�rides, per esdeveniments fami
liars? - la Vicòria no deví.a a

ó

onar=ae de res fins al cap d'uns dies,
quan ell potser encara no �rp. fora tie Ga te.Lunya , quan s 'afan�Tava cap a

la frontef;s. percaçat l)er una força contra La q ue I res no pbctia i amb

els ulls humj.ts en t:raveRsar Ls da rrre ra o re a ta , aleshores qu¡,encara
,

en terra seva, 0S va girar p lo ran t , sí, plorant. per tot aL'lo perdut
/I

i que bauria estat t que hauria pogut �8f,er tab bel} si entre t01iS no

haguessin anorreat. El). a se'n de vá a adonar i e 1.1 j a era inaasequible,
ell, el pare d'aquella noia que enCSTa no er2 una noia ni era res:

una maSSR gelatinosa que fins al cap dels dies no tindria forma i a

cahariEt definint-se en un aexe , despr�s en nn nom, i a'ra , ara, en una

criatura que ja tenia tretze anys ! Va dir:
- si, ha de ser fllle. Pleva ..

La portera el va mi r-ar i a saerrt f amb La testa, greu però compla
guda.
- ningú no pot di::, a 1 contrari; �s pastada.
-Cal que la trobi.

..

Ho v a dir ban sil!lp)_enent, pero la vella no s"hi va enganya z-j volia
trohar-Ja de veritmt. Perq_n� ell� ara, sentin guo ja no es tractava

�nicarnent de la Victbria, d'una noia estimada, més o menys esti�ada,
n6 de In. seva ce ro, � 'una J)p.rt c1el seu �eser desil"lusionat, i aa xb
no admetia ajornaments.

Faci membria. Nanés que record�s el c2rrer, el nom del carrer •••



-12-

Implorava, perb la vella no va fer cap esforço Unicament va dir :

Ai, fillet
I ell no podia pas deiXa1que es tanqu�s a uella única font d'info£maci6. Calia que insistfs i tornés a insistir, fins que el cervell de

la vella, rovellat com era� sQengegués de nou ij retrocedint d'any en

any, d'etapa en etapa, assolís aquell dia concret en qu� ella i la
"

se n'anaren i van deixar-li una adreça, no pas perque esperessin res
,d'ella, sin6 per les cartes que podien arribar encarap pels amics que

podien visitar-lesp si �s que els en quedava cap s , ,

Pensi, faci mem�riao.o
Li escrutava els trets, en 1 'ombra, car la bombeta era darrera

seu i nom�s il.luminava la taula i� per damunt la vella, el propi Jesds
amb les faccions gairebé desfetes.
- Conec una noia amb la qual eren amigues.o.

Si hagués estat un home s'hi hauria abalançat, engrapant-lo per
les SOlapes, pel braç,per on fos, urgint-lo a proseguir,a donar-li el
nom de la noia en qUesti6, l'adreça, o on podia veure-la,però era una

dona" una vella, i no pas dreta a]/seu davant, ans asseguda, una mica
distantp i va haver d'acontentar-se amb inclinar una mica més el cap,"

com per rebre una confidencia que no es podia fer esperar.
- Qui és ? On viu ?
- No ho he sabut mai. De vegades, de tard en tard, encara la veig
sar, de manera que deu viure pel veïnat.

Per què li donava esperances que després destruïa amb la seva par
cimònia ? Va tornar a redreçar-se, amb la cigarreta entre els llavis,"

pero sense xuclar-lap distret del fum lent que li emboirava la carao
Per qu� li inte ressa tant ?

Va esguardar-àa, incr�dul, i es va treure la cigarreta de la bo
ca potse r per contes tar una mic a iradament" j a que al capdavall es
tractava de la seva filla i totes' les explicacions sobraveno Peró ella
va proseguir :

- Si les va abandonara ••
Era veritat, les va abandonar o, més exactament,la va abandonar.

Només a ella, a la Vict'bria, puix que de la filla encara no en sabia
res; ni l'un ni l'altre no en sabien res en aquell instant del comiat
presumiblement definitiu. I encara no va ser ben bé ell qui la
donar, sin6 ella que va renunciar a llur amor quan tractava de retenir
lo i li pregava que no marxésp perqu� si se n'anava no tornaria a veu
re'l � i com podia passar-se la vida esperant algú que ja era com si
no existís ? Però ell mai no va creure que tingués ra6. Sabia, de tota
manera, que la tenia, però aixb no ho havia descobert fins a ra, quan
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havien passat tre�ze anys i havia tornat, una mica de grat, una mica

per força, per trobar les coses tal com les va deixar, o pitjo� encara,
per trobar afermats en el poder aquells contra els quals haviA llui

tat, aquells dels quals havia fugit i que ara ni la molèstia nofi'havien
pres de retenir-lo. Perquè es limitaren a interrogar-lo i a deixar-lo

lliure, sense altra preocupaci6 ilDl"lediata que l'ordre, ja esperat, de

presentar-ae periòdicament a la policiso' Per aixb ella havàa tingut
,

ra6, quan tot semblava desmentir-la, i per aixb, parque ell aleshores
,

no ho babia, havia perdut estúpidament tretze anys de la seva vida,
fent de tot i no fent de res, vivint amb la Jenny, vivint a l'E1len i
oblidant 1 'única persona .. que hauní a hagu't de recordar, ja que ella el

continuava, era la mare de la a ev a filla" mentre les altres no eren

res ni ho havien est¡t mai. Gaireb� amb humilitat, va dir:

No �s veri tat.
No lea va deixar ?

- No pas com vostè es pensa. Me'n ••• ae'n vaig haver d'anar. Tot just
fa tres setmanes que he tornat.
- Ah ! Però ella •• II

Si, elle. què deia, d'ell? F..n deia alguna cosa? N"havia parlat
alguna ve gaèa , del pare de la nena ? O, maaaa orgullosa per franquejar
se, havia prefe ri t amagar la s'eva identitat als veins, a la familia ?
No ho va poder evitar i pregunt� :

- Què en deia, ella, de mi ?

�ornaria a fer aquesta' pregunta al cap d 'uns quants diea, sempre
amb e 1 mateix resultat, només per veure si la menb ra a de la dona s'a
claria, per co_mprovar si havia mentit la primera vegada, ara, quan li
contID'stava :

- Res. No deia res a ningd.
.' ..

- Pero vos tes. II •

- Oh, nosaltres ! Cadascú pensava el que volia.
M�s s'estimava no saber-ho, això; serien tot de coses desRgrada

ples, xafarderies, murmuracions d'amagat d'elia entre dues o tres mmm

dones, o mitja dotzens; o de v�gades dues o tres i altres cops mitja
dotzena, tptes reunides a tocar de�a llotgeta i retallant-la, però
callant quan La porta del prinC2jJsl s 'obria i ella davallava l'escala
per anar a compza r-, a per eor t í, r a paaae í.g , o per anar a la perruqueria
o a la. modista, de primer,durant aquells no mesos, sola, amb el seu

ventre obaeb sota la roba que li tibava, i després amb una criatura
als braços, una nena que anava creixent i que dmmF�a tot seguit comen

çava a caminar i que elle. devia acompanyar a col.legi; una criatura
que potser li p re gun t ava :
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... I el pare ? Totes les nenes en ten en •••

Totes llevat d'ella" pe rq uè ell corria per terres llunyanes 1 des
prés de tant de temps La Victòria ja no podia confiar en una carta, en
un senyal, i menys encara en un retorn. No havia escrit de pri�er, com
per significar la seva voluntat decidida de rJ¡íura" pensaria ella, i
a mesura. que el temps anava passant era cada cop menys i menys p:!'oba
ble que rectifiQués,que un dia, a 1 'al tra banda de frontera, s 'assegués
davant el paper blanc ni que només fos per preguntar-li : oom va, a í.xb ,V1ctòm'ia ?

- Totes les nenes en "ten an •••

Ho diria la seva filla, li sembl ava senttr-h9" estranyada de no
haver vist mai un hOIDe al cos1;at de la mare, o només l'avi, que era ai
xò,l'avi, �8 a dir', el pare de la mare, una anella de�a cad ena , una a-

.. 'IInella necessaria, pero no aquella per la qual la noieta preguntava i
en la qual devia pennar sovint quan les altres criatures de la aeva e
dat deien :el pare �8 escrivent, o enginyer, o comerciant. I la Vic-

,tòria hauria de me,nti1�g potser pretendre que era mort. Per que no a-
,nem mai al cementiri a visijrar-lo,doncs ? li preguntaria pr-obab'l eme nt

la nenuda , I a ella li caldria empescar-se m�8 mentides, dir potaer que
havia mort a la guerra, que mai no l'havien pogut trobar i que ara de
via estar enterrat Bota el cel, en un bancal on els pagesos L'_fiuraven
i on creixia el blat que elles menjaven, alimen'tct amb la seva carcas-
sa.�.

Po't ao r 11 moa t ra r aa la fotografia, car en tenia una s No, en devia
tenir I!l�S d 'una, la que li va enviar des del front, després d'haver-se
escrit unes quantes cartes, i la que li va donar m�8 endavant, quan
va telefonar-la i l'agafa de sorpresa perQue no li havia dit res - i,

,

ella encara era més bonica de com s'havia imaginat en mirar les sevea
fotos, exactament com la volia i com 1 "hav í.a sonniada entre él os com
bata" o, més ben dit, durant els combate, quan I!!ormia i no dormia i te
nia el oervell ple de coses, convençut mlMlÍDell3iwmul gairebé OOm e s t.ava
aleshores que mai no les podria fer o aoonseguir perquè el matarien.
No hi, feia re�¡ que no interVingués d í.r-ec t anerrt en la lluita, tota ve
gada que no van tenir sort i aquells treballs de cartografia s 'allarga
ren fins que La batalla eils va sorprendre; i sense la ,batalla hi havia
tamb� aquelles tardes de tmroteig, quan ells havien de retrocedir i

�

deixar-ho per l'enremA - i l'endema tornava a repetir-se to't COM ei en-•

cara fos el ma_teiz dia i el sol no s'h�u�s amagat cap vegada.
Mirarien totes dues la cartolina, mare i filla, i ella eEl recorda

ria dels primera enc on tnee i, més enll� encara, de la primer a lletra,d' aqueL a caz-ca que v+gatar-la 'tan 'desprevinguda, perquè ningú no li
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havia dit res: l"amiga s 'havia distxet ele posar-la al eo r+errt que
acabava de donar La seva adreça El un a oLda.t , a un car'tògraf, com a ell
li agradava de dir-se. Una lletra que ella va tardar una mica a contes
tar i que ,com va confessar-li, de pz-í ne z ni volia contestar. Ell ja ha
via perfut les esperances'de saber-ne res o, m�e exactament, no havia

perdu tres, car aleshores no la coneixia i ja l'lm va tornar a pensar
hi, o hi va pens an algun cop distretament,potser perpir-se : ja puc
esborrer-le de la llieteo Hi havia +.otes les altres que espftraven carta
seva, i e lla encare no era un ros tre ni era res; l1nicamen'� un nom, un

nom que despertava ressons gnerrers més que evoo aoa ons de 'tendreses fe-'
menils : V1ct�riat,nom de dona i expressi6 de triomf - i el triomf ens

importava m�s Que La dona" es diu.
- Van criticar-la molt, �FJ' clar.

Ho deia la portera, i va mirar-se-la com si ara la descobrís per
primer copo Dintre se u encara hi havia La filla i La Victbria, totes
dues abnca dea damunt la foto) i les cartes. i el primer encerreze , 1
totes le5 cites posteriors, i l'amor quan es van mirar despullats per
primera vegada i ell se La va endur, tota enrojolada, al 12.i t mercena

ri, men�re mentalment li'n demanava perdó. incapaç com era de resistir
,

la urgencia del ssu desig ge ireb� adolescent. Assen tí :

- Es clar•••

I ho va trobar ximple, i ella 1ja'mb� davia trobar-l 'hi, parque va

plegar els, llavis com 8o/an�s a mmmmm�mmm8mmm8mma riure, però en'lloc
d 'una rialla era una ganyota, un rictus dejvella despreocupada ja de les

enraonies, de les males Lí.engüe e que potser tamb� s "aca..._;r:-nissflven amb
ella des que els fills 1 "haMien abandonada.

Va escurar-se l'a gargamella i féu un gest per llençar la oigarreta
..

apagada escales avall, pero va vauz e que no hi havia cap punta i.
oompletar el moviment, torn a mirar la vella,- la qual no s 'havia ado-

,

nat de res ni es fixa que se la tornava a posar a la boca i,tot se-

guit, novament entre -els dits que l'aguantarien fins al final, e empz-e
apaga da i massa curta per pensar a encendre-la abans de dir a déu a La
dona 1 deixar aque.l La cas ..

:. on acabava de penetrar per primera vegada,
no m�s enllà de la llotgeta om la vella muntava la seva eterna. vigi-'"

lancia al llindar de l"espai misteri6s i desconegut per 1empre que es
,

prolongava cap als pisbs.
Va parlar precipi tadsment. potser per amagar La seva o on ruad é

,

passant per damtmt del� flots de la dona i de tots els seus rumiaments
de vella que tenia vint-i-quatre diàries a disposici6 de les seves 08-

b?'ries, a..,ll! a sneguda , dient "bon dia'·, "passi-bo b�" i t'bona nit"
als veIns que entraven i sortien, indiferents o potser fins i tot una
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mica odiats perquè li pagaven una misèria.
- l no em podria donar cap orientaci6 per 1;robar-la ? •• Vull dir a

questa amiga de la Victl>ria.
Infin�tament pacient, la vella només va repetir

- L "únic que s é �s que deu viure prop. Ara potser ja deu fer quinze
dies o oés que no l'he vista. si,i tant!

,
,

- Pero de segur que la 1¡ornar� a veure •••
- Potser sí.
- Li ho podria preguntar ••• no li sembla?

l aleshores va fer l'equivocaci6, sin6 que ell no ho sabia. Per
què es va fica l' La mà a la butxaca, en va treure la cartera, va obrir
Ia sense deixar la punta de la cigarre�a i va vac1l.1ar breument entre
dos bi�llets, un de vint-i-cinc i l'altre e cinquanta, com sospesant
quant valia aquell favor, en el suposat que ho fos a que pogués ésser
fet, ja que al capdavall tot de penáa d'aquella noia, de l'amiga. In fa
vor no tenia preu i e 11 s' obstinava a donar-li'n un, ignorant que La
portera ho comprendria més b� i, pobra, veLía i desvalguda com era, no
mostraria pas aquesta gasiveria a què ell estava ac o s'mvia t , Perquè quan
a i La fi, mesquinament, ve decif4ir-sà pel de vint-i-cinc i l'hi allareà,
gaireb� avergonyit, dissimulant-lo, mig dissimulant-lo entre el palmell
JimmitlWIll!lfa i els dita, ella va aD.argar La seva mà" no pas per prendre'l,
ans amb tm ge et coro e s canda Lí, nza t , I!lig ofesa i tot :
- No , no ••• l ara ! No vull res !
- Si, sí •••

Continuava obstinan t-se, com molestat d "a que l.I refús, però en rea
litat'se sentia una mica mis€'!rable per haver-lo provocat, per haver
mal jutuat la dona, tot i que de fet en el seu gest, tan instintiu,
gairebé no hi entrava cap elf'!I!1ent de judi.ci. Feiá el que li semblava
que havia de fer, alJò que fa tothom i que ell sempre havia vist fer:
ai!inerar un favor.
- No e, No m "ha de donar res.o Ro far� amb molt de gu s t •••

Va callar per proseguir a l'acte, encara amb la m estesa al seu
davant, amb el ma�eix gest de refds :

- Sempre me 1 "havia es t í.na da molt, la Victòria, Ella si que no era una
noia gens d'orgullosa. Es clar que •••

Devia adonar-se del que anava 2t dir, va llambregar-la breument i
en Jestis va sentit comp ensa t el ae u error per l'equivocaci6 de la ve
lla, puix que encara que no ho havia dit, era com si hagu's pronun-
e í.at les paraules; Ia interrupci6 tenia un aen t

á

t B�mI!1 Lnequfvoa ,

Va continuar, més de pressa, i ara semblava que aI:lb no tanta sinceri
tat, no pas perquè hagués deiy�t d'ésser sincera, prou que ho va co�-



-17-

prendre, 8in6 perquè també ella s'avergonyia d'allò que havia estat a

punt de dir :

- I a la nena també. L'havia de veure ! Sempre la feia anar tan neta

i mudada !

I tots d os van pensar en La Maria Jes&s, ella tal o om la coneixia,
quan nom's tenia eis anys, ara que en devia tenir tretze, i ell tal
com no l'havia vista mai, Derb imaginant-se-la pel rostre de la mare

tot i haver-li estat �it que tenia la seva mateixa fisonomia. Però no

podia visualitzar la seva cara en una a Lt ra cara; només, pe te ez-, un

tret aillst, el nas, a la mane ra de plegar els llavis, o els ulls,
foscos i més avia t profunds : ara un tret ara un altre " però mai tots

reunits. La veia tal com devia haver e8�at la Victòria de nena, tal

com tampoc no la�a oon�ixer ni la coneixeria mai, tal com ni l'havia
vist després, de grandets, perqu� ella mai no li havia nostrat cap fo

tografia d'a ue Lla edat, si és que en conservava aLguna , cosa quo no

sabia, ja que al capdavall ignoraven tante$ coses l'un de l'altre!
, .

.,

- Em va saber greu que se n anessin. Pero en morir el pare, sap 1 no

van quedar gaire bé •••
- Vol dir que van haver· de reduir despeses '�l
- Despeses 1 ••• Ah, si, aixb ! De rics no n'eren, nOMés que el senyor

GOdayol "ñ guanyava b� la vida i, �s clar, q uan ell no hi va ser •••

Prou que s 'ho imagin ava ! ¡fassa b� i tot t perquè en sofria. Va

enretirar la mà, encara m¿_g ee te aa , i, ga�rebé furtiva!!lent, va desar

se el bitllet a la butxaca. La vella ni "tan sols no va segnir el r.1ovi
ment amb els ulls.
- Després em van dir que feia de modista ••• Vull èir la Victbria. Sem

pre havia estat una eenyore sa,

Per aixb es va q uedaz- ! va pensar aab ràbia,. Sl no hagués estat

una senyoreta 1 'hauria segui t tal com ell volia, s 'haurien exiliat tots
dos i ara ell no l'hauria de cercar i coneixeria la seva filla� aquesta

.
filla que potser havia pas�at misèria i tot i que ben poc li costaria

d'imaginar-ss delllanmnt 'vari t a,j; pels carrers, COCl havia vist fer a Ità
lia durant aquell viatge - on tot de fills de pares desconeGuts, dei
xalles de la guerra, semblaven haver-se aplega t per assetjar els foras
te ra : nois i noies de tots colors, ,de o i__"nc a sis anys, els mateixos

anys que tenia la aeva fiLLa en abandonar aquella casa perquè 1 'avi se

li havia mort i elfJ deixava desemparats; la seva filla que es penjava
a la ll�negn dels turistes o estirava les donee pel vestit aMb Iafara
bz-uua i els peus nus, C<'H!.l una gitana, implorant unee monedes i nent

í

nt

ja, viciosa corn aquells pill.eta dels o ar-re ze de les ciutats italianes
quan ell els passava pel costat sense fer-hi atenci6, car aleshores en-
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cara nofabia que tenia una noia i que el ,gest presenviat a Roma i a Mi
Ih es repetia aquf, on ara havia tornat, potser maaaa tard per treure
els sèus d'una vida d'ignomínia.

Brandh la testa anb energia, sorprenent la dona que continuava ob
servant-lo, i tot d 'una va des cobrir que j a en teni a prou, que no volia
sa'Vsr res més" ni veure confirmades les seves temences ni pidolar una

paraula tranquil.ltitzaòora. Va mormolar:
- Earlarà doncs amb aquesta noia 'i

Ella,va comprendre que se'n volia anar i va aixecar-se, més que
per deferencia, tota vegada que no li devia res ni ho havia fet una,

,

estona abans, (Juan ell se li atansa, roce derrt d e L carrer, per una me-

na de simpatia que l'obligava, �ot i no tenir-ne el costum, a apropar
se-li, no pas d : baix a dalt, com hauria pogut fer asseguda, sin6 d'i
gual a igual, de persona El persona, sense relació subordinada, per b�
que en aquest ca s , si subordirrei6 hi hagués hagut, els papers haurien
esta t inve rtf ts.
- Si la veig, pot e�tRr segur que li ho pr8guntar�.

,

I després, quan ell La regracia per endavant, d'una nane na poc
graciosa, per falta ele costum probableI!1f9ntf i potser tanbé per culpa.

.

d "aquell bitllat que va oferir-li i que ella no acceptà, la dona va

fer uns paseos q_arrera seu Ot més qu e òfrera, ja que ell avançava mig
girat, gairebé al s eu costat, seguint-lo cap al carrer i sense ar:ribar
hi, puí,x que va ature.r-se a frec dels quatre graon s que hi menaven 1
mirh cap baix mentre en Jes6s, ara allunyant-se, deia :

- Tornaré a passar.
La vella va as.senttJirt s_.ense dir res, en el moment que el],

va els peus al carrer, 11sJ}.çava la punta de la cigarre.__ta
sense mirar la casa, se n'anava aaun t., cap a la Diagonal.
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,Quan deixh l'autmbús ja era gairebé de nit, pero allí, a la Vall
d'Rebron, en"tre l'Hospital Militar i l'Orfelinat Rib�s, entre cases no
ves i cases velles. totes barrejades � les unea al costat de les al
tres, una Lluminosi-tat persistent s'arrapava als edificis,als arbres

"coputs ,als camp s que entre les construocions i m�s enlla d'elle s espe-
.raven el creixement de la ciutat, alguns ja tancats i amb fonaments i

.. 'tot, d 'alt.res encara verdejants, no verges pero, pe rque tot havia e6-
,tat Bullat d 'una manera o al tra pels intrusos que cons t ruá.en al cos-

tat, pels veins que sor-t í.en a p aaae j az- el gos o per les criatures que
en feien l:escenari de llurs jocs; era uha llum sense finalitat i al
mateix temps sense origen aparent" però de La qual es desprenia una

impressi6 de dolcesa, vagamerl"t reconfortant, que es filtrava ¡intre seu
Quan va deixar tot això enrera" però,. fou per endinsar-se en un

àltre m6n. nos mons novells; ell mateix el prim.er, Eill que ja era lm al
tre, no el, d' abans ni el que v a ésser durant la revel.aoi6 que encara
duia arrapada en les preg:ó>neaea de la ca rn , i després el món de la ta
varn'a , bar i taverna alhora i tiambé ee nab'l í.aent una mica camp ea+ee ,

..amb la seva ampla ¡fines tra que tancaven de nit, pero oberta duran t el
dia i per on qualsevol transeünt podia demanar un doble de cervesa, un
got de vi, un cafè, allò que més li abellis 1 que l'}.;ugènia, i també
el vel.í, l'un o l'altre, servien des de l'interior, ella, la noia,amb
un somrís agredolç, més dolç que agre, i el vell amb La seva calique
nya i la cara adusta de qui recorda eLa seus primers anys de bès1Jia..

de cnrrega, al camp.
..Ara les escasses taules eren bu í de s, pero davant e_l taulell, on

no hi havia tamborets ni res on asseure's, on 'calia restar dempeus,sen
se comoditat, en Cros es bevia lentament un vermut. La noia,l'Eug�
nia, era darrera, tamb� recolzada a la fu�ta brutaJ¡l plena de rotllanes
que hi deixaren e Ls vasos servits en el t ranacu re de la tarda, i se'l"mirava ocasionalment, pero distreta; es comprenia que la majo_ia de
vegadas no el veia, ni veia res. Nom�s era all!, quieta, desocupada,
beD ugarrt ac cf.derrta Laerrt un peu o el braç. reposant, com li agradavafer en aquesta hora, quan la feina del dia ja era enllestida i només
calia pe naa.r en el sopar, qUE? p robeb.ï.ement ja era al foc. Aviat entra

que tre ha bi t�81s - i fin� i ,tot era -es tran�/ue encara� o arr, fi
".,L-, els trebal:¡_adors ®�4*V"'íP'è'fl que tenieL_Fl C08-

got o dos abans d'anar-se'n a casa a sopar, o que pot-

rien els tres o

no hi fossin
tum de 1Ieure un
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ser ja havien sopat encara que per a e 11 era corn si no ho haguessin
fèt, tan d'hora, quan el bar tardarien bona estona a parar la 'taula.

En Cros no semblave. que se sentis observat en aquelles ocasions
que ho era, quan la noia el fitava amb W1 somr-f e ambigu, dificil de de
finir, el somrts que adreçava a tots els oomes joves, fins i to� a a

quells que ja no eren tan joves, perl? aza, en obrir-se La porta, va gi
rar-se cap a en Jssds, el va contemplar uns segons, eOfl si no el cone

gués, i tot segni t v a sonriure d 'aquella' narie ra reservada i gairebé
secreta que �enia :

HOla, Naristany.
- Qub tal ?

Se li va atansar. La filla, pensava, 'tinc una filla i fins avui
no ho he sabut; no ho sap. ningú,o gairebé ningú, perquè la porterao ••
Ho conservava corn un tresor que h.ag\.tés�-_deseobert i tornat a amagar
fins que un moment lliure li permeT-ria d'anar-lo a desenterrar defini
vament i endur-se'l, tm tresor ]. 'ex1st�n(ia del qual no era convenient
de revelar i que ara va enfonsar ��8 p rof'undam en t en el SE'�U cor, men

tre es recolxava al cosmat d'en Cros m li sOGreia tamb�, COID 51 al cor

n+i t1ngués res, com si fos el mate ix home que 1 'al tre va conè í

xer una

setmana enrera, a deu dx e s enrera, quan van parlar "1j1mmmmlÍliB1;leJ.I!l.l!l inci
dentalment i en Cros va di�li :

- Jo ja fa més d'un any que he tor.nat •••
Van senti:r-se 1: igats a l'acte, pez-que cadrascú d'ella trobava algú

amb qu.i parla r, amb q ui parlar de ve ritat, confrontant experiències,
bescanviant projectes, en la Mesura que en tenien, lamentant l'exili i
La tornada, que í.xant=ae del present i del passat t sen se tocar res d 'ín
tim pe�b, amb llur vida personal ben guardRda, com si allh forM�B pa�rt...

d'una altra exa.e t enc í.a, a de l'existencia d'un altre home que no solia
,

.

anar al bar a fer el vermut o, en e 1 cas d'en J esúe , d "un hone que no

vivia all! i acabava de perdre la mare, tot i que el fet fos citat de
..

,passada, com aLl.o d haver traspassat el pis per instal.lar-ae, no sabia
si d'una manera definitiva, amb l'oncle Ramon, oallat com una tàpia,
però paternal, 1nfini+,ament paternal a desgrat de no haver tingut fill
de 1 a seva dona t mort a tre tze any s enrera, quan ell, en Jesds t traves
sava La frontera i a'tabava d'engendrar una altra vida en subst1tuci6
de la vella que se n'anava.
• Que es diu de bo ?

Va arronsar les aspa tIles mentre 1 'Eugènia. a La qual ni bavia sa
ludat en entrar, li somreia uha mica, gairebé �aliciosa i amb la punta
de La llengua entre El ls I).avis ve rl'lelJ s.
- Res, que jo sàpiga.
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l a La noia :

- Em voldràs posar un conyac ?
Va somriure-li tléB amplament, tan manyaga COI'l 8i a cabé s de dema

nar-li un pet6 i només h8gU�s esperat aquella invitació per oferir-li
els llavis i tan�ar els uï.Ls , però en 'Jesús ja parlava de nou al s eu
inte rlocutmr ':

Com van, les co�es' ?
- Ja podeu comptar !

En Oos va allargar la mà cap al vas de vermut, en va beure un petit glop, torn� a deixar-lo i ea va treure la pipa de la butxaca. Men
tre La tatxonava, la noia va girar-se amb una copa i l'ampolla del 00-
nyac, el servi. Llurs mirades cofnc í.da re n de nou" i tots doe devien
reco rJnr-se del vespre a bans, quan e LLa va inclinar-se danun t seu, so
bre el peribdic que llegia, i va preguntar-li ei hi havia resp'interessant i ell va tomba�se per estudiar l'a'bast d'ac.;uella pregunta feta
de maeaa prop, pe�ò rVi�rfttrar- l6ncle o', amb més exac t.í.t ud , ella devia,

sentir-lo, va aepa rar- .... se, i q.,_Gan l'home entrà, ja era a l'altra ban-
da. sobre el calaix obert on desava o feia veure que desava alguna co
sa. El vell digu� :

Ja has a.ca ba t ?
- sí, ara.

- Dones a dormir.
A ell no pmmma va dir-li res, perquè ell podia llevar-se a l'hora

que li donés La gana i d'altra banda domn a en una cambra a part. Va
esperur-a€ mentre l'Eugènia 'tancava el calaix de cop it després, va i3eguir-la per l'estreta escala de fusta" aenae avergonylhr-a€ ce res.

,
'

se dissimular els fets, aent re ,ella semblava una mica vexada.
- Bona nit, Jesús.
- Bona nit, oncle; bona nit, Eug.nia.
Bona nit.

La'seva veu era malhumorada i dea pr
é
a els va s ent fr discuti!' en

veu baixa, continguda. :lUJ. va c cnzanue r áno ï.í.n at sobre el diari, sense
saber si somriure o escopir de f�stic. per,ue si b' ho havia compr�s tot,

'des del moment que fien els peusia La casa, fins a ra , quan ja hi duia
deu O/dotze nits, el veil no se l'havia enduta d'aquella manera 'tan des
caz-ada , Potser era que fins llavors, des que ell vivia sota aquell sostre, no s'havia sentit golafre de carn jove; no podia pas sentir-s'hi
gaire sovint" car els se

í

xan ta-vu í.t ja no els hi treia ninelÍ, més a
viat devia tenir-ne més que menys; seixan1;a-vüit eren els que ell oon-f eauava , i en Jesús recordava haver-lo vist sempre vell, corn ara, o gai-"rob\� oom ara, pera �s clar que això no volia dir res, sempre hi



-22-

havia hagut la ma t e í.xa proporci6 de jovene�8 i de vellesa entre ells ,

aempre s'havien mirat des d'una per�pevtiva equ1v�cada, temporal, ell
..

des dels seus pocs anys. cada vegada més f na turalm13
......
n t , pero sempre més

,

poca, aprociablemen t més pocs que l' oncle, cose que no li pe rne t
í

a de
mesurar an cap morse rre , per molt que s'hi esforcés, la seva vellesa au- '

..

tent1oa, indis outible, no la. seneottllt aparent que les circumst9ncies,
.. ...

creaven, tota vegada CJ ue aixo nonéa pddia fe r-se amb ela de la propia
generaci6, i ni amb aquests, car hom mai no entelleix com envelleixen
els al tres.

Potàer era donos aquell la primera nit que, des de la seva arr1ba-
..

da, l'amo i La criada dormien pi ega tS$ i 1 "hone , a pesar de la presen- I
,

cia del foraster, havia pxocedih com procedia les altres vegades, fent-
La passar al s eu davant quall se n 'anave/a jóc. i potser fins i tot ha- '

via procedit méE discretament que de costum, ja que ningú no li assegu
rava que alesho!ea, qURn eren ells dos sols, no la grapegés al Ma�e1x

menjador, o si més no pe r Le a ee oa Le s , mentre ella pujava al seu davant
i ell la seguia" 6ai.re'b�' fresant-la, tan a prop q.ue res no era tan na

tural com allargar les mans i aoericiar-li laso1vam ent le s natges car-

noses •••

Potser tenien tot aí.xb present mentre es miraven per damunt la co

pa de conyac i en Oros tatxonava la pipa, i potser �dhuc pensaven en

m6s coses, puix que avui ella no havia es ta t la I!1�téixa de sempre, s 'ha
via passat el matí invitant-lo amb els ulls, gairebé amb el gest,men
tre l' oncle era all:!" girat d'esquena, com si allà que tingné lloc de
banda de nit l'hagués alliberada d� cop de tota pru.d�ncia o li hagués
obert la gana d 'una manera desmesurada Jhm!1omJbmJbamÏhBmmI!umstmllmm}!nb que no

m�s ell podia satisfer, car el vell era el vell i de segur que no es

tava a 1 'al tura de la seva Inxí1.ria.
Ja ens hem divertit força?
Però en Cros es giravLlI. L, després d'esp(:!'a!' un instant, perquè ell

poguós contestar,cosa que no va fer, si m�s no aJ:!¡b paraules, li va'dir:
No us hi deveu "trobar. Al principi a mi em passava el f'lateix •••
Què voleu dir ?

L'úspj_ava men":.:re elJ.a se n'anava cap al fons del tê'lule11 on deixa
va 1 'ampolla en una lleixa" i es pzegurrtava : on deu ser l' oncle t on

deu sar?
- Ja .m'enteneu" PerCjuè per força us ha d'havèr pa esat el mateix. Des

de fora ens ho imaginàvem d'una 8::'t1.'8 maner�, no sé si millor o pit
jor ••• en tots senti�so Sempre, però, com casa nostra. l un cop aqu:! •••

Ja no és ben bé ca sa nostre.
- No, no ho és.
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Va

til ni,
ai n"hi

deia en

�

assentir, pero cr;R"m;� eJ.l no havia paa t!'obat la ciu"tat hes
-I

en el fons, massa canviada. Mé"viat li semblava que el canvi,
'- I

havia, era en ell, pez-que La ciutat,d1Ína mane ra o altra, com
- ,

Oros, havia seguit la seva vida; allo que s'havia interrom]>ut,
,

de momenT, era invislble, com invlsibles eren les cicatrius o, més enca-

ra que les cica trius, les fe rides que despré s havi a (mat descobrint, a-
..

vui una, dema una altra, potser massa a poc a poc per adonar-se de la
"

seva veritable il'1porthncia. Pero eli, que era un altre,que havia esde-
, '

vincut un altre a cop d "absencia i de sofriment, a cop Ci "enyorança •••
... De vegades, la sento com una terra es"t1.ungera. Ja sé que �s una im-

p�esDi6 Mentidera. l despT�s ••• Bé. I
El va mira r, perg u� ara no el eonprenia. I [x:altre no es va ex-

.. ,

plicar, 61n6 que seJl'lbl� tancHr-sè en un món remot, en la seva existen-
I

cia personal, plenz de p ro b.ï.e nes que em Jesús ie;no!'ava i que na
í

, pro
bab'len errt , no coneixeria. Però això no el pr-í.vava d"e. gnBr�lo amb

, .

curiositat, preguntant-se que volia dir i com era pos ed.bl e que eobtada-

nuant e "allunyés d 'aque1la conversa que ell mateix havia provocat.
Va acabar-se el conyac i aleshores,quan deixava la copa Bob!:'e el

taulell, va entrar l'oncle • .Darror� d'ell veni.en dos hOMes que es van

asoeure a la tagla més propera a la porta.
La noia, que s'havia tombat.digué :

- Si v6s serviu, acabaré de fer el sopar •••
\

}� Cros va sortir de la sevp abRtracció, dona un cop de coll,com-

per des fer- se d "nn a cad ena I i sli'l.ltldà :

- Hola, Ced6 •• "

El �ell va mormolar pel coll ne la seva camisa. féu la volta al

taulell mentre la n o í.a s o rtie. per an? r-se'n a La ouí.na i es fregà les

mans amb un drap •.no va preguntar què volien aquell parell que acaba

ven d'entrar darr�ra seu, sinó que va agafar dOB gots i unA ampolla i
,

ana a deixar-bo tot sobre La taula, sempre adust, mut •
.

bev í

en el mateix i no ca La a malgastar-hi paz-au'Lee ,

En Cros va reprendre :

- Com ue deia ••• Hom s'adona q'..te es troba en te:rra c onqu.í.a t ads , T'hi
ban deixat tornar. però p re ct same n t per això., pe rque ja és una altra
terre i tamb� confien que et conqu�staran. que �_t fa:ran ajupi�. l el
pitjor de tot '3 que ho aconsegueixen.
- Bé •••
- ITo, �s o Ia r , v�s encara no heu tingat temps d 'adonar-vos-en, tot

jUfJ t :f3 uns q uarrt s d í

e r1 que sou aqu1. Però esper I)U CI U� DaSAi una n
í

ca

de temps i comenceu a ensopegar 8Mb to t i amb tothom •••

Va traure el colze que tenia repenjat al �aulellt es dreçl �an
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lIt com era i va canviar fins 1 tot de veu :

- Uatalunya a nnpz-e ha estat lm carreró sense s or-td da , No un pa sua d Ls

ni una plaça de reuni6; un carrer6, un ve l'i tabl e cul de sac.

El vell va dir, inespe�.é:ament :

- Ara hi toqueu.
T01;S do s se'n van ee t ranyaz-, per diferents motius : en Oros pez-que

mai, o mai que s'hi hagué s fmxat, no l'havia vist intervenir

versa a la qua L no era invitat, i gairebé ni qur.n ho era, jR que ales

hores' es limitava a moure el cap o a monsil.labejúr distretament; ell
parque l'oncle nai no s'hevin pcupat d'aquel2.es qüestions i, per aquest,

ma te Lx estar acostumat a no veure'! ocupar-se "n , àdhuo a saber que no I

se n/ ocupava , creia ben ingenuament que no hi havia reflexJ_onat; fins
i t.ot az-a continuava pensant el na te íx , i a queLl.e n paraules, al seu

veure, no "'Ce:nien cap s errt í.t pz-of'und ni medi tat, sin6 que responien a

un mer egoisme de l'home que no vol preocupar-se ni ésser pertorbat
per ninGÚ en la seva vida f�cil i lm.tinària,1) 1 per això assenteix a

. "

tot allò que assenyala La IlllDID.lII£mnbÑmmrñmmdúU!JMPlBAI!!lw!l Lnconven í.eno.í a d' un
,

canvi 1 afavoreix un estat de fet, o el que li aemb
í

a ur, estat de fet,
de la nat.uraLc aa que sigui, que ha de durar tota la seva vida.

En Cros sí que d€,via haver-s 'hi enganyat, i per això se li adze çà
amb�a m6s bona fe del men :

- Hem pe:rèut La conec í.bnaí.a nao í.one í

, No eDS aent àm ja corn un tot 01'-
"

ganic, com un COB que obeeix les seves p�bpies lleis i costums •••
,

lm Jesus gai:r.ebé no 1 "escol-tava i el vell,que, ara devia conpz-en-
dze e.L aeu error, v a girar-se d'esquena amb una sola paraula:
- Bah, cabbries !

n'una �nera desatenta, potser hostil i tot, perquG no combregava
..

amb aquell pensar i pe zque l'altre l'havia enredat, encaea que La cul-

pa no fos seva, sinó d'alí mateix, que per una veBàda aoabava de preci
pi "tar-se.

En Cros es va quedar emb la boca oberta i de6pr�s brendl el cap

gairebé imperceptiblemon-i;, .A ningú, va dir:
- Aixb si que és donar-me La raó.

'Rs va conau'l t az- el rellotgE¥ es fic le. m� a la butxaca , Sense
,

p regun tar- quan]' valia el ve rmut , va deixar ele din ors sobre el "taule 11
com si fossin e Ls Mateixos diners de la ve tüLa , o els et"un altre dia

qualseVOl, d'un dia delE Nolts que en�rava a l'establiment a fer l'ape
ritiu. In Jesus va p�eguntar ,

Ja us n'aneu?

He d'enlles1;ir unes correccions.

};s cordà l'ame ficana i va separar-se del taulell amb la pipa



-25-
ra a La nà, 1 'espessa cabe Ll.e ra una mí.ca desperrt tnada com sempre i les
faccions endurides per tota la seva desagradable expert noia de qaaran
ta anys en aquesta terra.
- Bét fins deflk •••

El vell gairebé no va replicar i en Jesús J.'a,company fina a le.
porta, on va quedar-se, observant com se n'anava carretera

...cava a la dreta, cap al grnp de cases noves on vj_v1a. Pero ja no pensa- I
va en ell, po ve ez fins i tot rub hi havia pensat mentre el' tenia rlavant
i 1 "none parlava" perquè a i.Lb , aquell sentiment doLç i estrany aniuat
dins seu/tenia m�s força, m�s pes que tot el m6n reunit - i continua
ria ten�nt-Ia, 1lev2t, potser, a estenes, de la pres'ncia de l'Bug'nia, I

que vulguis o no 1 'excitava bo i que sempre anava llar'dosa i lJDlBlJ!llb.I!! el
cos, masfl!s, li d ee boz-dava de pertot; això, potser, enea 'Ci hi contibuIa.

Ara era fosc del tot i davant l'establiment només hi havia la llum
que es vessava pel finestral, e nca ra o be z-t í per on e oz-t

í

en també les
romors de La aa la , Le a \:reus' dels dos treballadors que bev í en aplicada
me.rt , cbe t í.nadamen t , pt', L'lant-se ara i adés en veu r11 al ta ni baixa. na
'tural, que feia indis1jingible�l les paraules, i el soroll encara més so
mort que feia el vell darrera el taulell, on disposava platets i
gots i culleretes.

l ell observava aquella lluminositat estesa als seus peus i l'obs
curitat de més enll<l del rectangle de claror, 1 taMbé la llum de més
amunt, de les caBOB noves que, arran de carretera, es perfilaven Bota
els raigs dels fanals que les branques fulloses dels arbres r'lig amaga-
ven.

Més enlJ.à, més aaun» encara, it després, I!l�S avall, hi havia tota
l::l o

í

ut at; i un indret pzecf e on vivia La Victbria amp la seva filla, u
na noieta de tretze anys que potser pat í,a misl:lria. Se lea imaginava to
tes dues sota un sostre precari, pz-obab Lem en t amb La ma:c�ct 'ella, 1 'h-I

via de la nena; totos tres,doncB, sota un aoetre precari, dH.fensant-se
malament amb el treball de la Viet ria que no es teva acoa tutaada a fer
rcs� perquè l'havien o7.'iada coa una senyoreta tot i que no fossin rics
ni ho haguessin e a ta t maio Una senyoreta conftotes le!'! senyoretes que
esperen un bon casament i, mentre l'espeY.'en, depenen només del treball
dol pare, engin:rer, j.r-o reas oz-, advoca t po tae r , professions liberala
aenso diners si hom no s

"

embzuce les mans.

Havien haGut de reduir despeses i sè n 'havien anat a viu.re a Sarl t
GOl'vasio Però Sant Ge:cvasi ere tota una oau ta t dintre La c

í

usat i mai
no la "Vrobaria e ene e l'ajut de La por t e ra del c,�rI'e r d 'Enrlc Granados.i ella no poc La aj ud a

......
r-l o si no veia aque lj_8 noia amb 1 a tlUul la Vic

I}!bria fou a ní.ga - i ara faip 'teMps que no j_ 'havia vista; potae r també
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havie canviat ñ'adreça, o fins i tot era possible que no sabés res de
res, perqu� fins a quin punt eren verament 8�igues, ella i la Victbria1
- Hola, bona nit.
- Bona ni t.

- Bona nit.

1tots tres homes entraren al local mentre ell s 'apartava cap a un

e oa t at per deixar-los passar. Tres obr-e.r s més que es beurien el aeu got
de vi de tres pessetes el litre, gairebé silenciosament els uns davant
elo altres, o a tot estirar amb escasses paraules SenE:19 significaci6,
ja que continuarien parlant de La feina, de la família, d'allò ma te Lx
que parlaven sempre, sense inquietuds i Gaireb� senae maldecaps, perqu
ells no havien perdut cap .t'illa i teru.e n la dona i la mainada a ca sa
si eren ben casats i, si eren solters, la xicota en un indret prou co

negut on els esperava, diUMenges i fes tes de guardar, per anar al cine
a c on t empt.a r una pel.lícula idiota t menti�era. o al ball. on entre dot
zenes de pa re Ll.ea 6S clavarien l'un en l'altre, l'un contra l'altre,
amb els cossos a pun t de confondre's. um t.s ja per la int'enci6 i el proS
pbsit.

..

.Aband one La porta i, a petit 8 passos. va trave ssar la aaLa., L' on-
,

ele s'havia assegut darrera el taulell i. aparent�ent decapitat pel can-
tell de La fusta que li ocul teva el cos, llegia el diari per damunt les
ulleres que s 'ha via pcca t i que no utilitzava pas aemp re , Els tres homes
ja tenien el vi sobre La taula i .un d'ells s-havia repenjat a La paret,
amb la nadirs sostinguda únicament per les dues potes de darrera. Els
altres dos, no pas els seus c orspanye , sin6 aque Lv s dos Que havien en

trat de primer, quen encara hi bav
í

a en Cros, proceciien Lentaaen t
tbdic8 a buiaar l'ampolla on ja només re8�ava un cul de most.

Ben just conscient d'aquelles presèncJ.es, va penetrar a les habi
tacions interiors, menjador i cuina, on hi havia l'Eugènia. Fins lla
vors no va recorda r que hi ara, i només en veure-la li va semblar que
La Se1Ta intenci6 no era tan innocent com es pe naava , o

gut penf'!sr si e jlhagu� 6 adonat que travessava l' estança
d'entrar alIi, a la cuina on ella s'inclinava sobre el

corn s'hauria po
al!lb el propibsit'-"

fog6, sense fer
res. airnplemen t nbse rvarre un pot que buL) La ,

Pcr� en realitat no cercava res. i per eixb no va en�rar; va que
dar- se aí pas de La porta, vis ibI e des d e la sala p des de l'anele de la
sala on hi havia els bevedors, :però fora de l'abast dels ulls de l'on
cle que llegia el diari, i des d'all! l'obeervh : la noia que no l'ha
via sentit atansar-se i continuava en la mateixa posici6 inclinada,amb
el vestit ten estretament a r-z-apa t a les natges que fins i tot dibuixava
la linia de les bragues, en aparença molt breus, una coz-ha ll.eu que,
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des de l'entrecuix, pujava cap a les anques.

Teni a les cames brutes, com podia andevmnar-se a desgrat del cOloribru de la sava pell; unes cames que durant setnunes no es devia haver
rentat i on s'acumulaven la suor, els residue polsosos de les mil coses
que havia fregat i tocat : les cB.dlres on e ls homes posaven els peus

�com no s 'atrevien a fer-ho a case seva, la sarria del carbê , La l:!.auna
. ,de La brossa que caria �ia treia al pas de La porta paz-que la r�coll:!s

aquell escombrariarire clandest:! al qual el ve apr-o abans 'van bolcB!' el
carro •••

,
.Pero era una dona forta i be L'l.a , de vint-i-·cdmc o vint-i-sis anys i

potser, vagament rna!�jadora amb a�quella sentor grassa, feta
de La porqueria que tre.gj.nava, de la suo» i de les rrll olors de 1 'esta
bliment, sin6 d.=' qu eLco m més t de la e eva man era de ser dona t aco'L: 5.dora
i múltiple., profunda coo un a rel co Lga da lb com La mateixa terra que
l' anaga i on sIl a se sent blana i huat da tot i 1 a seva dure SB de rel,
pe rm ejada per aque 11 amor gener6 r:l i cec que la desgasta
serva.

l aleshores, en sentir-se sobtadanent observa..J!a i examinada, gairebé despu.Ll.ada t va girar-se amb un ges t d' e anranye s a tot segui t tran
qu1l.litzat, complagut, en d6soobrir que era ell, aturat a la porta;
es redreçh a'una rlsnera pre!7l0ditada, ella pl.'obableI!lent inc�nscJ.ent deIs
seus gestos, però cada gest cmnscient d'ell �ateix, dels gestos d'on
procedia i d'aquél1s altres en els quaf.s es t rana ro mava , fins que va
quedar-se d r ota davant el fog6, erecta i m�8 porlerosa que mai, encara
mig gird da nonê e , o rez-í,n t al aeu examí.nado'r un perfil aaboz-ó s, j ove en
cara, però ja exoe asrí.vamen 1; ma dur, trebalJ at pels l)ropis desigs satis
fF!tG o no reali tzats, per tot 8 el El 6t1US d 61gs de femella dea d

P

aquella
tarda que, al poble, algú La va ee teridz-e d'espatl!oes contra La palla i
ella no s 'hi opoaà , sÍl16 que reia, aVer6{)n�rida i d(,f1verg�nyidat gaj.rebé
com jf:l seria 13n el futur per� encara diferent, pr-o f'un r' ament diferont,

pe r-q ue era La primera ve gada que un bIlw16 li obri a 108 cutxe s •.

Ell, des del llinda!.', La mirava com si a. ra La noia 1 'hagués pos-.._.
sat al corrent de la seva histbria, a com si l' endevinés, i ella, al set
torn, devia endevinar tot el que ell sabi� o presentia, i per aixb li
va s onz-í.ur-e amb la boca i e Ls ulls, un aomr f s f:r'anc, o o nd í.a L, !!lés en
cara : cÒl"'lplice :mmm d 'una abraçada futnra, con si ja haguessin oblidat
tots d oa el vell que ca tinnava darrera el "'Gaulell amb les ulleres que
no ne ce ss í.tava i el diari que serrr;p:'e�l feia pos, r de ma Lhunor ,

- Hola •••

Ho va 1ir C01'l si aquel) dia encara no e 'haguessin vist i ara ella
l'acoll:!a o, més que acollir-lo, l'invités a tr3veasar aquell breu es-



-28-

pa L que els separava, potser per no res, siI!lplemen"t per teni:r-Io l'lés a
prop 1 sentir la seva presència encara jove, turm n ta da , Però e1:.l. no
acceptà i no va moure's del l:tindar.,observant�la encaz-a, detal)�.nt-la
a dp.spit del s eu e sgua rd, sense tímidesa. ni tímida ella en deixar-se
examinar, l!l�S avi.aT. complaent, a fa Laga da , ben dreçada al seu davant
pe rquê els ulls ltvth.ds no es perdessin res.

Ya provar de retornnr-1i el somriure i inclin� una mica e¥oap,si tot i no obeiri'la aoc epvêe ja la invi +ac í.ó , j. a Loaho ro« và retroce
dir mentre La noia encare el mirava, I'!l�mtre continuava ná rnn t oap a. la
porta quan el], j�-\ no hi era i havia pe ne t z-af de non a la sala del ba:r •...

Va sortir de nou a fora, pero ara hi f�u una e s t ada !'1 s ourta� ,

i totalment' solitaria, car a la ca rz-et e ra no hi havia ningt1Q Jmm¡pms De s-
prés, la veu de l'oncle cridà al seu ñarrera :
- }1oi !

Volia dir que el s opa r ja estava. Sopaven sempre -3113 11._J)8 i ls
noi a _ls servia, aï.noz-a 8 tGn·r.e a La sala perlsi entrava algun client
o e ID qui hi havia volten raga:ro La velen den de La taula, �s a di r,
La veia tal!1b� ell que menjava El l'altra banda" per(luè l'onc}_e a'aaBeia
d"esqtHma a l'establiment. L'}�ugènia srrt nava i so::rtia de La cuina o de,

vegade s , me rrt re menjcven, ee quedava al s._eu oc s tat, o £\1 costat de La
per-ta d e rora, Plin'IIrt-los o m:!.rant cap al her, puix que eJ}la no sopavamai fins que cIo homes ja h"virn enllestit.

L'oncle l"JenjeRva 8Mb el Cflp al plat, una l!lica !11.?ssa voraçmemnt perla seva edat, o potser ja e rs propi dels !3eUt"l anys aquesta me na d'avi
desa que s'acontentava aInh poca cosa, pera s'hi afanynva laboriosament,,
amb tant d'entussiasme que feia la impressj6 de menjar molt més del que
en realitat es ficava a la boca.
- Qu�, noi ?

Ja havia R8devineut un costum, aquella pregunta; l'6n1c�que el ve�
feia quan eren 1n��al.lat� l'un davant de lr:a�treo Després li abandona
va la iniciRttva de La conversa, una Ln í.cd a t

í

v a que ell raramen t apro
fitava, car l'home, callat com era, tOt seguit deixava que denegerás
en monòleg. Ara va contestnr-li :

- ReD� Reprennn� el cuat de la oiutat •••
l prou. Un a cada banda de taula, tots dos inclin ts sobre el

respectiu, menjant i bevent, rumiant els p.rop
í

s pensaments. O ell, de
"'vegades, provant d

"

en d ev í.na r- qu� poò in zumí.az- l' oncle, q ne ar:lB["Bva
,d

"

aque 11 si=L ene i ha hi tuaL, on no hi havia ni gota d 'hmstili tat, air16
un dssabori t de s í.g d ':j_ndepend�n(:ia, de s e c r-e t , de rese.:r,'sr-Re la mel.'!b
ria dels d í.ea vells, quan ell era jove i quan ja no bo era tant i la
seva dona encara vivia .. Però taíYI.h� aleshores havia estát adust, sempre
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idèntic a ell mateix, i la vella Caterina� que en aquell temps no era

vella, deia sempre; a la Mare :

De mal oe cap si que no me'n ra �ai •••

L"Eugènia servia t , ara i tarlést dreta darrerf:1 l'oncle, l'esguarda
va 1"_8rgament t altre cop amb lm sonz-f s al qual e 11 no gosava correspon- s,

�dre per no trRir-la davant el vell. Def'lpré a va haver de so!'tiroperqne
hav í a entra11 algú que demanava ca�; i van senti!' COM el feia, com eñ
gcg8va la cafetera, un Objecte qUA s 'haurien ben pogut t'stalviar però
que l'oncle ja: havia t:r;bbat instal .. lat en adquirir l'es1,;8b1iment d'un
propietari anterior que pensava en grani. per a ízb , va haver de tlltaspas,

-

aa r--Lo , J�ntre ele s or-o l.La diecrets dels coberts i dele plats. els arri-
bava ,quest fons de oanç6 de la màqUina que es posava en moviment, de
l'aigua quo bullia i p�'net:rav& el oEd'�t obrint-se carn! carla la tassa
que la no

í

a ha vt a col.locat sota, i el breu esbufec que es p.roLongava
en una remorcta de gorja, xiul.ajant, mentre eJ. liquid o¡or6G dee;otava
seguit. seguit� ••

J¡ 'hone, que anava sol" devia air-Ii algun a C068, car 1 'Eugènia va

ritilre,de primer sola, i de8prés anb ell .. IJ'oncl� continuava menjant.
sense no ï.ee tar-se : ). 'Eugènia era la serventa, la 'C.m!lbrera, i tot allò
no tenia res a veure amb Que ell se l'enrtugués w1 l:tit cada vegada. que
en tenia ganesl! En Jesús, en can,,:!., l'observava perfJaI'lunt el cap del
ve 11, m�s enllà de La porta, i e l.!-� també mirava si ell estava atent.
perquè mentre parlava anb l'home, que anave vestit amb una caçadora,
com la que duien en Mateu i tots els companys de patrulla durant la
guerra � aquel], any que forMaven part ct�l gruo 11. llucava cap a 1 'in
terior d'ana manera T131iciostl, sen ee dif-ltrcllre's de les br-onsa del des
conegut , al qual pe z-ne 1;1a lU El s'in o

ï í.né e SObre/el tal1!!ell i li digu�s
quelconfa l'orella, a Lgun a cosa que ella taT!lb� VA riure i que en Jes(ls
hauria pogut re p et

í

r- sen ee po r d'equivocar-se si li ho l-¡_aGues�ün de�a
nat, tota vegada q ue 8.._,ra alJ.ò mateix en què pensava 1 que davia !)aSt�ar
pel cap de tots els homes si tenien ullf1 per veuro i no simpleme .....

nt
per mirar.

Quan l':í.ndiviê!u inj_ei� un gf!st, ella v a fer-sq enr eva , encara p1e-,

na de r1a11e3, pero ja una mica retreta, amb un ull s obz-e l"home i,

l'nltro sobre en Jesds" fent el joc de l'un per l'altre, o potser sen-
se f(;;lr CAp joc, agradn1"ia de tots dos a la vegadA, d'ells ifo!1 1 de tots
e Ls altres que li deien cosert a les qua l.e r-e aporrí.a anb un !'3of'lr!a, afa-"

Laga da , �t!m1mJl'lmtlFmm perb potser tal'.1i)� ¡�ecTetflPl�n't l!len�rsprat:l.va en a-
donar-se que e Ls mo t s no 13Ft 'traduiriE'!!l roai en �Itfum.1II1 fets ..

Ell va arronsar-se d'espatlles 1 continu. I'l�njant, molestat, d'una
manera 1mpers:mal, per tots els homes que reien amb ella i, vtJ.ctimes
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de La duplicitat f'emen í.na , es burlaven d'al tres homes aens e sabEn/ni voler saber que eren burlats a¡ seu torn, no potser amb un acte final 1
comprometedof:, sinó amb un esguard, amb ,un s omr-Is ,o, menys que això,
per mi tjh (I 'un desig dmfús, d'una il,.lusi6 passatgera com un oop d 'a-'\

les davant l'anor dels altres, d'al10 que hom 11!laeina que �s l'amor dels,

altres i que no val pas més que el propi amor.
Desprás la noaa va tornar i serví de nou a La tanIa, entrant 1 sor

tint de La cuina mentre el .client bevia d't:>sqll.ena, 1 je no se'n va mou-
,

'9(/( Va ¡'IC.V(¿��re fins làJM.ïtiÍP;$fl&'�t les llostres. L"oBcle no em menjava
mai i va aixecar-so, coincidint amb l'entrada d'una parella que devia,

viure al barri, parque molts òiee scuctien a l'establimf.'nt, on passaven
mi tja hora o tres qU8 ;ts, degustant à poc a poc les�onsumacions, fumant
tots dos i parlanT.-ee en veu baixa, sense passi6, corn genT¡ acostumada
a viure plegats des d 'anys que han manconuna t interessos, afeccions,
plaers i di6gu�to� sense sentirRne ni pena ni goig.

L'Eugènia va preguntar- li :

- Qu� vols, plàtans o taronja?
- Ub1:'. taronja.

Va atansar-se al bufet, a través de l'espill del qual el mirh men
tre recol] ia la frci ta qUE! va servir-li soli tr rier; en un plat. Alesho
ree va reco1J.ir 'to+. el que hi havia naJl'mnt La tauta , excepció feta d'a
llò que li acabe va de servir, del gam ve t i del toval:�6 que ell tenia
al costet, i va endur-s'ho cap a la cuina, balancejRnt-se sense esforç,
amb La ns te í.xa na tu ra Lí t.at nandroea d'una barca bressolada. per l'aigua
inquieta del mar.

}�n Jesús va menjar pr:cificament, no aqu.í.etat , una mí e a cons t rés da
vont la taula on no seia ning� M�St la taula buida on hi hanria hagutd 'haver La nena i la Victbr:ta, assegudes una e. e ad a oostat. Se li va a
cudir que l'lai no e 'havia vis1i en una t�ula anb criatur�s, sinli s enpze
en taules di! gent gran,

.

sovint amb altres �flsers tan eoJ.i taris omm ell,altreF cops en comuni�ats on els infants I!l�njaven a la cuina, o potser
ja havien menjat abans, o nenjarien de�prés, i, m�s freqüentMen� enca
ra, en taules on eren Eúl i una xicota, la ¿renn�r, l'}�11en, o d'altres,
lIlI.l1m1'lItlOInll�Plrun nOMés que a a(jue:::;tes ja lOA havta oblictalÏes; eren les,

,nodes anoní.ne» de l"rança id'Am�rica, le s noies faci.ls pe rb no sempre,

.fncil� de tractar que ell havia trobat i deixat- sense nlegri8 ni rucan-.

ça, no com la Jenry, aMb la Qual va viure tAnt de temps, ni l'Ellen,
que el va subj eater [!l�S (Ï'lUl anyal seu sexe profund i devorador. No,
tampoc, com la Victòm'ia, amb La qual mai no havia rnenj a1i en una taula,"

porque nai ne van viure junts ni en van �enir l'oportuni'tat; la Victb-
ria q � e �11 e ti.,,� de pr-Lne r a par·t;i�e le 8 IJ.etres que B'adreçaven,
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després a bocat sobre aquells llavis v ag amen t abe rts, l'Jagamen t anheLan ta;
vagarnen t fascinàdors, sens ja abans de besar-loa, quan els deia t'esti
mo, t'estimo, t'estimo, 1 ells somreien ·p,er con t es tar jo tiambé , I per
això un dia se la va endur al llitl¡l. nua, nus tots dos, i la seva cuixa
li va fregar el sexe dreçat i ella va estremir-se violentament, com fe
rida abans i tot de dir ah ! quan e11 va obrir-la i la penetrà per fer
li tUn infant que no tenia la intenci6 de fer-li però que ara s'a_,-e8rava
de tenir, en un lloc o altre, potser captant i tot, una noieta de tret
ze anys, espigaòa i que aviat seria tan gran COI!l la seva mare quan all
va coneixcr-la i estiI!12.r-la.

I se senti adolorit en penAsr de cop que slgd la hi pnendria, com
� . ,

,ell s ba via endut La mare, pe 1.'9 d un a nane ra enea ra pitj or, car. la pe-
tita es casar�a i ell nom6s la 'podria veure de tar� en tardo Seria 6ai
reb� com ei :10 ]. 'h:?Gués vmGtn mai, pe rq ub la hi ar r-abeaeaz-í.e n abano de

er o one í.xer=La , sense hatl�r viscut La seva inf�·mcia dolça, e18 JOBS, l!liba
les lectures, Iee lliçons, elA plore i les malaltiee; sense haver vis
cut res E'.1'1b ella¡j.).evet d 'uno quants anys q uan jél, erl tenia tretze i pot-

�
. � ,ser ja ere mae sa gr-an per. acoo1¡uP1s:r.-se¡u.n pare que no erta ningu pe rque

sc n 'havia ena t llu.ny i havia renunc ía t , sense saber-ho, a to t : a les
impaciències, a les caricies, a les preocupacions, a tot allò que
entre pf;', res j_ fills, en tT.e' nenut s i grans quan la re Lac í.ó comença des
del principi, des del bressolo •.
Jo has acaba t '?

t'.7'ugè::1ia era novament 81 aeu coe nrrt , j_ � se'l mí.rave i mirava
la teronDa que TAstava, molt poca ja, entre els �its que separaven els
grills i els duien a la boca.

-si, ja t "ho pc ts endur ,

,

Pero a Leanoz-e s ve ad en az--s e que la noia havia pcr't:at el ae u propi
plat i s'c.flseia, no pas a l'indret que havia. ocupat l'oncle, sin6 prop
aeu , exac tamenn a In banda dreta. Sf:' "n va sorprendre, potser sense mo
tiu, car el] a senpre nenjave en aquella tnula, 1 't1nica qt'e hi havia fo
ra La de La cuina, Més petita. seL'l.;!re pleno d 'objectes, ja que La noia
era com La portE'ru aquella, que na í, no acab ave rl'ord�n2�1' res, si bé
d.es qu(�nh a viure amb 1" oncle, encara. no dues se-l:;mene� enrera, mai

'hi hi' .".. 1
.

t f' , , ,

ib' A'
no s _" av a �n8v8._.1.a �nfJ qUE' e f:i 8 2 __xecaven, com 00 eJosa. a a-

quc Lt.a estona de aoLeda t. amb gan e e de flenj nI' Le n+anerrt i !!lM en pau 1
dQ la mpl1era que li abell!s, potser sen1';e forquilla ni ganivet, amb
el� dits, com vOlen6s, elJR Bole i sense ttGtifloniso Rep no s'oposava
a que El 'aenegués al).! l"1E'n't.re en t.T$GÚS encera hi era, ni aabá a que exis
tis cep rrohibicj_6 per l'ert d e 1 'oncle, i fins 9Ett "LI zeGur que no de
via exifltj.:r., tota vf'f,ada que el vell no e ra hOME! per pz-e ocuje r=e e d'a.-



questes coses i obrir la boca si l'asmmpte no era d'importància, pero

s'hi pposava malgrat tot la forçapel costura de deu dies, d'onze dies,'
dels que fossin, de tots els dies que bavien viscut l'un prop de l'al
tre, separats com algú hauria dit que corresponia a La criada i al ne

bot de l'amo.
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..

De Illoment se�n va 8eu1Iir una mtca contrariat, no pas perque ella

fon qui era, ja que al capdavall sempre l'havia Sen1iida�U!!lanan1c�ij molt
prò:¡;:i,ma, dona í a be 111ble, de axada :5. se rven ta, e í, pe r� pròxima com to

tes laa criatures que no el disgusija�en ni orliava. La mol�Gtia ubara
a una r86 que no haur-La o on.re e ca u a ningu, que no pov i.a confessar m8n

'tl't; no s 'avingués a p8.rl[\r dè La S0V�3 fillH i de la Vi:... tbr'ia : també
ell hauria vol¿ut La S6Jva soledat per poder rumí.a r totes le J cabbz-t ea
del pare que no ha estat, (1e1 pare que ben jm'3t si tin:'lria temps d 'és-

_. ." L
B€3rt J.. 81.XO tJempre que no tard�s. gaire a tX0bar les; per poder MmmmM

bur ína r ol sau dolo r e ada vegada una mica !'lés precis, una mí ca més

feixuc a me sura que e rrtz-e na vr. La iDElginaci� i aquesta treballava més

a cu rademe rrt , forntn't de t a r.Le, episodis. si tuacione eLarea f distiJ:lfli
bLe s, que eme rgí.en et 'una 1!'1.:1S�la foaca on hi hav í.a la ma re i la filla,
confos�s,

Però
t,

.

go � 'l.n"tlI:l

i alhora perre ccamerrt idsntificl....b l.e e ,

la noia s'iJ7.lpoaav3 amb la seva prc_sència i ionia
de co rrtz-az-í.e ta t , ormentcmt de nou el corrent del

ja aquell
seu pensa-

ment cap a La aevs persona que, vulguis o no, l'obligava e 1;rair La

filla i la Victbria per observar-la aG�eg�da al seu costat, inclinada
I

s ob re les menges, arab la S�!1a poderosa que are el. vestit desbocat gair!!,.,
b� mostrava per cul.pa d'aquella ànc Lí.n ac Ló, de La maue í.xa noia que

prou s abf.a que ell li e s ta va mirant €;1 n ad.xaaen't d e Le pi ta i feia com

aquell q u e no se n'adonao }.'íns ve tenir lm somris que ejl V3 interpre-
,

tar falaguerament i acaba d"esvandi:!:' "tot z-ae tz-e de nar e i filla per
,

subjectar-lo al noment a.ctual com UV¡8 ancora (jua fixa La nau, encar a
,

plena de mar ll:i.ure� pero ja encadenada a 1 'aigua f'o s o a i bY'lilta del

port all només z-oman d r una nit. on li cal reposar abans de proseguir
viatge i reto man a la l!1r::.lJ!lmm aeva te :r.:'x-a tal "ú�Jica terra qW.3 po t reco-
,

ne í.xe n com a seva malgrat tots els paï eaa entrevistos i potser fins i
,

't o t e s tdma ts.

Ya encendre La c í.gaz-z-e ta d'haven't sopat i per damunt. cel ful.!l, a

través del fum, va seeuir mirant-la fins que ell Et preguntà �

- Què mires ?

Ja rn 'has mire.t narrt i tant, E\ vu
í

, q ne ac abe r :.: pe r gl.:\stgr-me.
Deus voler dir que 811f; hem mira-r. l'un a l'altre. I pe r alguna cosa

deu s ez,



- Vols dir. ?

- �s clar. No et semhla ?

l':lla no v�ontest[:'r, úni{;ament v a z-í.ure una

riure tèrbol que no amaGava la s eva set femenina,
paRj:10F/1(

ra que en J'es�s eab ía que '®.� elL!, ter:rf� d e

r.lica aBb la

l'esponjar
rep6s i de

gorjn, un

de la te r

neguit,
ara una cosa i després l'8ltra, qur.n e� troberien l'un al costnt de

l'altre, l'un sobro l'e,ltre, de nit o ce df.a , quan l'oncle dorrlís o

f)'abf:ent�s, afbar no hi hagués ning(t i ells fios s'enC87€Ssj_n COM enc-·

nics,p€rò amb les nans ve se an t de ge nez-osLtat , Perquè en n?uell instant
en va €£tar s-sgur : feiEm voltes l'un entorn de l'altre i acabarien

:oer tr{)ba:r-se de ve rí. tat •
. ,

DCSP-L'és La noia t�' a í.xe cà i va anar=s e "n fíne al bufe t.. d' on va

tornar a àa taula amb un cap de pa. Ell no es va moure. sinó que va.

€'Eper�n'-la, eenpr-e ruman t i sense de í

xar à
.

observe, r-Ia a través del. f'um

de la cigarreta. l"ora, e n t z-ave n i sortien c'Lt en t s i se P.U!U!lma aerrt í.a la

remer dels pAatets i de les taoses, el dringar de les culleretes que

que Le n sobre la por ce Lt ana i les veus 0.€18 ho+e s qu e cr_<'la'7en 1 "onoLe ,

el qu¡:,lpea;4IJ#@i@4t.!.¢pej?""§'k3¿*t f;f1coltélvH j, ae rvIa allò que li gav:ten f!ef!la

nat , sempre s.enae c on'nes tar , c om si hagué-s fei; vot de silenr.:i.

I aleshorer elle va �ir :

Es estrany ql� no et casessis, per aquelles terres� ••

- Estrany?
�o s6n maques, les f�enceses ?

- N#hi ha de 1'13 que '3 i de llEltges t corfa tot a rz-eu ,

- ! diuen que s aben enganxa r e ls homes •••

- Per aixb, no cal 40rtir d'aqui
La noia va tornar a riure, i Ql\ avançà La :mà fins al braç que

reposava al SEJU costat, un braç molsut i bru" amb tot de borrissol,
clar perb negre, ma sae negre potser per una dona, però no desplaent.
Ella observà el mov í.me nt dels dits que se li ei.filsven pel muscle i
s'atura\en al plec del colze. Es va estremir:
- Em fas venir calfreds. �.

En lloc d'enretirar el bra
ç , però, va mirar cap a 1.13 sale, on po

dien veure e Ls clients en tauí.et e i, ara, l'oncle d'esql.lenap amb una am

pOlla él la mà. En Jesás va sorprendre aquella ulleda i brutalment, BPlb
els dits encara sobre el muscle, pre gun th :

- Fa ga.í z-e temps qu._.e dura , això?
Ella va 1�ambre€:?,r-l0 inexpressivame!1t, COM si no 1 'en-t.;engués,

perb ell indich claraMent cap 8 la sala i la noia va repetir el gRst-

de mtrRJ': cap a l't;squcna ne l'ancle inclinato Quan tor!l� a fitar-lo,
�

ho haur í,e sabut dir si estovo. enfadfa o a punt d 'esclafir La rialla,
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tan borrejades veia aqueBte� dues poscibilitats en l'expressió del seua

trets facials. Benne cedir ni a 1 'una ni a 1 'al'tra, va fer e

- Aixb
,

ta 'to era menyspretiu, pero a
ï

e enoz-es en Jesús va enretirar la Mà

i tots dos es van quedar estudiant-sB, tot de cop greus, no sabien ben

b� per q ub , ell potser d í.r gue t.a t; i ella probablement molestada, o qui
s@p si diogustétE o �oleoèat� tots dos, si b� no exacta�en1i per les

SO{L.).lidm�lOnt 1 'Buc�nj.n es pos� a nenjar , con si filiu ara no r-e c oz-

a6n que cn crrn tenia el p:'_at I.;üG ple, 5. ell va aL.::d�p' l'na �ngrt1.nn de
. , ,

1 t l" J' + b 1 ..'JO. •

L'pn :L, nequ.i na.uaent , una arrouonant arn 6_8 ,,:1."CfJ ne rva o eoc , a noa.a ,

cec si a ca bés de tr'oba r ia rèplica jUClte � (�igué :

- No s'ha de ser tun cUTi�so ••
- Ho.,

Al cupdavaD, � jon O e t dersan o pas z-cs ,

J�r[\ veritat, i en J�}"Jt1L v a e or-r-í.uz-e , No SOlR1'1eni:. no dem[1nbVa,Ein6
que oferia. Hai ninr;ú no se li havia ofert (l'nna nanc rn "tHn clara, tan

fr£lnca, Lí eva t (:0 1 '}�11en aque I). p:r:l.oer d2a, quan v» ajudf�r;-18 a zepa

X'F,r =,_'nvaria c'el cotxe que ae li havia C}ue_dat en un coavat de carrete

ra, aene e saber, ni prcs�n";ir, en el EH!U enc egamerrt , que amb aque L), ac

te conp rone ie. +.otp. 1] ur relaci6 futura; of¡ !!lés llun�r eucaz-a , molt a

bens, La Bama ra ehs, so J. Íj eJ:"8 i g ranada i, l'er.·què allb va tenir l!.oc

ell era un ad o ï.eecenf $ t8r'lb� inob1.idable"

Va !_'eIlli'e'tir :

- No ... e

r va continuar pe naan t , aquesrt cop nj. en 1 #:El�l.en ni on la llibre

ra, potoer ni tan so Ls en 1 'EngfJni2., ans fm una noia qudno 8S deia de
'�fJ" d/'üh o

cap nan e
.....;ra o que tant ii feia que es dignés d'una maneR' yra.Ltra,per-

què 8J8 eJ.18 i 1:0 }_ 'era, era e oci si no fos ni:¡gú, niJ:'1p::'om0tlt una feme

Ll.a que i¡oni3 a l'Slbast, apas s í.onada com i'endevinave,probah¡eI!1ent lmrMn.mx
...

à.dhuc "';enòra i pl e na (le rlevoci6, pero r-eno ta i, M6G, altona; irrèducti-
,

blerserrt una al.t ra , qua La ev oL, un trofl de carn on l'abejElr-sell una zc x
.......
ma

anònir'1u, ben dif€) yctJt de La Vic-J)ria t tan personal, tan intil'!iB i prb-
pia, d()f: de sempre o spera da i J1".t81 CCLlr,rN'1a,però per a txb na te íx J!l.�S
seva Que cap a 1tra.. Pe r aquest mot:! u, se n sè sabe !,-�.\O t devi a havel'�l:'

na t un a .filla, la .harí a J e eusa t la pe ·ti ta ... o

VD deixar de pa star 1" engr una , iOI!lobili �;5'là e Ls di tf'l i, nenae veu-
..

re'l, ea va que1ar mirAnt el fum biavi£ de la cigarretso Perquo en a-
,

1J b enea ra no hi hay La pe n sat I.!lsl : e rE, unn :filla na tU!'E11 i duz-La el B

cognoms de La narc ! Va smlti r que a1Ct1 li f'uz-t ava que Lc om , per;' el
lladre era lluny i no pcd í.a encalçar-lo, el LLadr-e er.a ell mateix que
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se n'havin ana t per una porI que superava l'amor .. Ara veia que no es

tractava de ref" més: por, la !JlI!lD'llb. por engendrada en el curs d'a9uelles
nits que ja no po�ria esbbrrar Mai, qnen sortia amb 918 rtel grup 11 1
amb en JY1ateu que els c!-'pitanej�va, en l';leteu que havia sabut nedar i

guardar La roba , tota vega de que s 'hp.via fet ric i ningú no 1 'havia
molestat ni aleshores ni ara; mai no l'havien detingut, i ni ell mateix
no ve. saber exp l íce r per qul! quan, l'E>ndet'l� d'en'terrar la Mare, als sis
è::1.e� de La seva torn ana , VD trobar-lo �l o o srt at del quiosc de diaris,
on obria els ful1� enc�ra hu�its i gairebé el trepitjh en girar-se,
- IvlR teu !

I l'hOMe no s€J!tblava gens m:l1�nfu{!ll!i1b complagut, l'l�s aviat se'l veia
una l!lic� contrnriat, OOJ!t si ja l'ha�lé9 donat per mort i are la seva

P1'8SBDCia viva foo un comp rorafs difícil d 'eludir. NOMés va fer:
- Tu per aquí ?

Fins despL'és, al oa p el. "une ]!li.nuts" q uan ja anaven a ac orría da r-8e,
no e121 va rtecid1 r a. fe r un gest ò � desp.gr�yi que es tI"�duí an una targe
ta 8Mb l'adreça i uns roots:

Vine quan vnlgrdf'lo Mtr.:?"r� Ai pU0 fer r.es per tn ....
Però a ra 1 'E��mie. deia, gl?"irf'h� 08trRn¿tP_<ia del D.arg sjJ.enci i 1I'm

d's.quelJ.á 1.MP1obili"1í?t e u- e emb l.ava fCl"'ç'tda :

-T'has quedat molt pe naa t í,u ....
- Qui, jo? No.

Vn esclafl?r 18 punta de La c:tgar:r:-e"ta contra e)_ p:l at; ple de peles
de taronja i comentà :

- TroJ)o que fa no I t a oaLor s , ,

�n va a í.xe o ar-, senae separar la carrt ra , al rOf1p.qtJ.J.er do lafqual
va repenj�r b re uraen t lef'l man s mentir-e afeGia :

Potsè"r pe�u� et tinc tfln a prop .....

l�lla va riure i, AIJlb la�Orquj_11 a a la mà" a ï.ç ada , va Mirar-lo
cuan en J eSÚEl, arn a nb les e apa tIl eA una m:i.c a op,iguds s SI fet(1 La vo L ta
a la taula i so��j_a a 18 FIala, dea d'on 1 'oncle en aque í.). momen t els
915piavfle
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No hauria pas sabut dir, o no ho eab ia dir ara, per què va deci
dir posar novament els peus a la llibreria, el llindar de la qual travessà com un estrany insegur de l'acollida, precisament ell que abans,molts anya abans, quan e rica ra ero un adolescent" l'havia tr<l�quejatquatre ve gad e a cada dia, en entrar i en eo r t ir , matí i t.a rda , amb el
seu uro de jovenèt que ni s'adona que ha estat seduito Perçu� va ser
una vc r í.tab.Le seducc:i6; ella 11 portava ben b� ca t or ze a qu

í

n ae anyst , com va poder ded uar, e ra una (1 (ma eXiJO rLnerrt uti a • Mai no ho hauria
suposat, en emj.Lea.r=e e El. le. c a sa , car 1':1 ra çana e ra resp0ctable, i no
tan so ls la d·a l' ee ta blimel1 t, posat anb un gust o obri i ara una mí.ca
enveLl ít , sin6 t8.Plbé La d e la ma ue

í

xa propi(�"'�ària. aten taj a I , i anab.Lei tot, de vegades Lrrc Lúa amor-oaa d 'una mane ra tota maternal. però en
ap areriçe amu raD ada da rr e r a uns cos tIU!lS aus te t's i desuets.Ma4no ha ví.en renyit" de L tot, ncné s que el te::¡ps havia passat idos s e':1 devt en cansar una mica; des 1)1 é� ell ve. fugir ne 1 a botiga, enP, el fons pr obabïemen t d e s í, tjós d 'una carn r:lé8 t.e ndz-a , no múe saborosa
potser, però d otq'';¡ a en canv

í

, d' un 13. e :jpont�.neïtt) t que la oamarachs
ja havia per ut f'e í.a anys, qui sap si amb d'altres de p end ont.e que,une. mica 1.3S58ts també, hsví.cn e e a bat pe r ¡er. el que e:Ll v a l'er: anarse'n aens e ga:breb6 ni (lir adé u;
.,

"d .�Po t s e r no ha urLa doncs d have r--La v í.s í

ijada, pero e spre s de 'tants
anys d'Axili. trobava plaent de r-enovar- els yells lligams, si bé ara 0-rientaHt-los en lm sentit més c1 ;si!1t(;,T:'s�H?.. t, gain�bé platònic, merament
per €HjCnpar-se de La seva solitud, d�aqueL .. a solitud que, f o ra , l'havia pe rr.eguá t <.10 nit i de ñia i que no havia pOGut evitor malGrat lesr La o í.one , pura menc epid�rmiqu8s I' anb d'altres d o aaz-r e La ':;13 e e.ra ell, ambaltret d one s que pe r-ua ny í.e n a Ulla alt1.8 t::':::-r'a i que ell� per ír-tir:l.es
quo fOG::3iIl J.hl1:'S z-e Ia c í.one, s ercp re aen tLr í.a da s t ant e , forl!lant l>srt d'unaltre flmbient, GLdy.'ebé haurí.a dit d'una altra cu icura , áa .la qual participava, ben cert, pe:!:'ò ncnée '3u_:)erfj.cialme 'It.

Lo porta era. oberta, de na ne ra que urn V8 hav e r el 'CJ!1¡_;¡enye:r-lagli� pospo"er,doncs, un encontre que potser �eria massa insatiHfactori
per jU3fif:tCD rel c(;.nzi.::_� esforç d �� be dez--Ta , V:l troba::'-ce d.í re ccamen ta ls botiBa, davant del �3ulell dreçat al fons, on hi havia dues noies,un a d 'elles servint un cl:i.cnt i 1 'a�I.'trn Lnc La nada sobre un a Lbum de pos- Ita s que or-de nava , J:n V(Hl:re'l '8 'leixa r-lo, sense ·1jcnc8.:!: el Gruixut 13_i- �
bre, liMitant-se a alçar l'eseuerd i a icmobllitzan els djt� sobre la
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CB rtolina, atenta je a les pa raules d 'aquell que als seus ulls era un

client, car no l'havia v
í

e t .oai ni ponia saber que, un dia, ell mateix
va tenir un lloc mmmm daz re ra d'aque)J. taulell, des tiel qual paasava
directanent alfl braços càlids de La mestressa.
- I vostè?

..

Per que trobava sempre aque s ta conp l í.o
í

ta t en els �sserD fel''len1ns?, '

'Perque també aquesta, de s c one guda i gairebé amb ID mei ta 1; de la seva.

edat, ja qUE'< no podia tenir !'lés de divt:!.tt a d í nou 81'1yS, el ní rava amb
un eD�unrrl afalagador, maSSB ane bLe por lirrj.têlr-se el si11p1e paper de
denenctent8 que comp t edx amb el seu +eu re , Potser S'�10 ir1.£1,sinava, perb;una V6aflda, o ue n el "lo. so�::r.en(tre a�a o anbra que conpaz-t í.en , pe rqub ell
ja no e s priV:IPla e e re n, La Jenny It va tii'!' :

- NOMés eln agraCtf's pe rq uê 't'ho e erabLa ,

lfo ho VFI entendr€' reJ. tot i La noia no trob� La nane r-a à 'explj_car
li-ho, d'antuvi perqu� entre ella hi havie la barrera �e lA llencua,qua
no els pe rme trí,a de aa t

í

aa r COM ca Là.a , è "a r+í.bu r al f'ons de les qUes
tions a base d'explicacions minucioDPS, de�alllades, subtils i tot co�
de vegAdes cal que siguin per acl�ri� Inp coses m�s evi�ents, n's e16-
mentala, i dsspr6s perqu elle, maSAR descortjBda, ja no er) capaç de
fer l'f:sforg, df" prenòre's l� !'101èsti:a d'uns r-aonarserrts �uplBMen'!iar1s :
havia a r-r tba t a avorrir-la 1:;ant amb el s eu capteniment ,que j3. es reslbg
nava e anar tirant ,co� foe, a base de peg�ts que no adobaven res però
deixaven,inteota, l'esperRnça d'una mort que posaria terme al seu mar
tirt • .Amb el tiemps , però, en Jes�El va arribar a veure oLa re s les parau":'.

l�A : �o11en air que, quan es trectavB de dones. se sentia tan segur
d'ell aateix que elles 11 atorge.'ien uns s'educció que nc tenia. Pr c1;1-
camerrt , d cnc s , '9ren elles que !"eir,n IH conqut a+a , Això. aza s e I va fer
aonr-í.ur-e - i la noia abr.! una Mien [ll�G 12 boce i nostrà un ce rrt frse tz-e
de dents, grosses, fort�B i b13n�ue., d'aniroa_ en perfGc�e GAtat de sa
lut.

...
- La senyorA Sama:t:'E\chf, ?•

<'!

La xicota va cloure La boca i i¡ornà a obri!'-la COI1 un peix que
pira fora de l'aigua, AMb Clificu}.tatc 1Jigné :
- Un moment, ei U� plau�

I 1Ta gir�lr-se. No ],i va I)!'ngnhtgr qui er�-i ni qn s t.w�.iat noméo va
girar-se i ob-ri lPo PO!·t�3 de vi/Jres I!l'flElllD5 opacs rtel fOn[3 de +;f)1';. El La dr�
ta, cap OTI po01.a parwar-se aen se flntrar forçosBM8n-t; r!a�r8::::a '32. tatúell.
No va sp.ntir cap pa ra uLa , oa r la no íe tior-n ;'1. +;'1�\car Ln por'ta abans de
parTar. i el ges t ve, remeMorar-ti e:�,t'" 'ireljJ1 ":;Ar1lps, totg "'Ire(jé'¿a que ella
sempre ho hav í a vo!r:ut així, nÁs q lq ::,)el' fp,r- se J.'i.''1')()rté',::1t per una neee�si�Rt de (lif�cr"'<J�.6 qUE" nomqs pe:.':"('Itf\ qua n el cep se 11 n'a:1��Yn darrera un
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adolescent empresonat a la botiga.

La porta es va obrir de nou i la noia va sortir, precedint aquella
"aquella ma'te í

xa dona que hav í

a deixat \janr. i'!.e temps enrera.Perque a pr.!.
mer cop d'u].l La va venre igual, gene; d' envellida tot i aquells �etze
anys que els ae pa ra ve n del elia qu e abanó onà 1 "establirnento �'in8 després
no va notar com la pell ja no era tan fresca, com ja no era ni pell,
atès. que una gruixuda capa de maquiD atge li creava una s egone epider-�

miSil tan aab í.amen t disposada que nom�g aquells q ue la coneixien bé po-
dien adonar-se "n 1}adMirer-la.

}�l', però, no usava màscara i havia passejat la seva pel1- per 81-
tref. latituds, on de ve ga des feta ma es a fred :t a f t r-e e cops feiR Massa

, , , _, ,calor; ca lo r i fred 1 ha v í

en mosr::ef.jat sovint mes enlla de 1 epidermis,
rJins 1 'ànima i tot, puix que no es traC'1;8Va \jan sols rl'un fred o d 'una I

calor corporals, fi in6 d
"

ee ta't s d '�mim que 1 'havien alterat des da lea
arrele del seu ésser. Per aixb, mom�nthnis�entt ella no devie reconei
xer-lo.

Va qu eda r=-s e pL�nt8r¡a al s eu davsrrt , encuriosida, perEluè e11 no

podte ovi tRY eI 801"17.'i6 i la detal:lRv8 d'una nane r a familj_ar., amb el ma

teix p.sgnnrd que havia tingut, i que ella hallia oblidat, o gAirebé 0-

bl í da t , qua n eren e s segu t a al divan, ail:!..ats de tothom, per"ojaernpre 80-
,.ta l'amenRI.'f' d'un t-uc intempestiu que La nrivavQ de despulJ.sr-se, que

la fei� limitBr-ee a treure's les pece3 interiors que donaven acc�a o
•

el negnven, segons �a c í.r-cums t anè í.a , a Ls indrets neuràlgics de la se-

va na tu reLe aa 06 dona i se le� treia lent�Mentt se'!!1pre/mirant-lo, ex

ci teda al 901 penaanen t que ell ho anava descobrint tot a poo a poc a

mesura. que Ja rnh pujava m�s i m�s/amunt t fins dalt de 18 cuixa, on co

mençava a enrotllar les mitges i ja no e ba axave La roba, sinó que la
sostenia alIi, gaireb� a frec �ntrecu1x,però no prou a frec perqu�
aLguna cosa �'at1ue}.la intimi'1;at es m()str�s encs ra , presf)ntj_da ja, en

ñevinada ,.per� oculta i que �l) a no descobria fins que les mitges ja e-,.

ren enrotLi_adp.s fins �üs p Pous, CJ uan de cop, com r�;rp.nsant-se, pre sanaa
que no calia, que no feien cap nosa, i tornavq a enfilar-le� a�b la
ne í.xa lentitud, ben tibantR, i només aleso.ores tJj'aixecHva. e L vestit
fins :3 la cintura 1. feia 1:1 i HC filI' les bragues per les seves anques es

tretes, però be IIp.� t Bl'lmm cuí.xes avall, més enl1� <"e Ja nuesa e8pl�n
dida cap 8. la qual ell s'inclinava engroscat •••

f+a1:r.ebé ho lJ.egia en fÜ8 seus uLLa , perb en ca ra no n'esta va 'seg*-'l, ;; lido /'k.£.Jra, ben secura, pez-qué quan a La fi el va z-e cbnê í

xe r , ho féu' 4:t__�
:t'iCP&1U&1t'££"9 Lnt e nr-oga t tva, tan vacil .. Lan t que ell, per primera vegada,
va sentir d 'una T!.l2n�ra positiva, sense l'ossibili tats rl "e r-r-or , que ha
via envf!llit.
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Jefl�S ?

Pero aleshores ja obz-í.a els uf Ls t d eame sur-ate, i al].argava la M ,,

totes dues nans, en un geèt �e benvinguda, d'acceptaci6 :

","\J€st'ts !

A La fi descobria en ague .'-J. home estrany i treballat per la i:ntem

pèrie <1e1 temps l'adole:?lcent que havia ee uat 1 anb el qual fornicava
descepe ra êanen t per obJ.ida:t7 q ne no e ra ca sada ni el:· casaria t per afir
ns.r quo teni!? +ant òe 6lret o on les '

.. 1 t7'El!J �()f1�S !'l6c so:... toses de mim1

r,nudiY' una rrí ca de La Sf:VI? jove:l'!;nt que s(! n'l?nava est(lpidar·l.-;nt, tan es

tl�.pid�l'Hmt a àeS[;7.'élt (le no ser una noia :U.etja, ge ns de l'�otja; bonica
i tot F.i es nt rava b�. bon

í

ca aobre t o t si es mí.rava per dí.ns , quan la
roba quo

í

[, davant un home que no era el S811 mariti en aquell ins t r.iTIt
f}11 fe1a, potser to+, p:r('Gllntr.\I1t-s(� :

- l'er qnÀ no es dnl have r ca ss t ?

J.Ja mateixa p re gun t a que es f.'8ie�'1 les aeve« 8.J'1igllen i que ella es

rape�ia, que es repetí fin� 2 la trentana, qU8D jo no vn pre[untar-se
r¡qs Més.
- Qu� tRI, Zoscfina ?

Hav í.e voJeut que 1"2not1en��--: ab::! en La ir''tiT'lite.t del €.£i$ compar
tit, i èUl:::"prés t CJUI?·rl p er at zar 1 'havia r-emenora da i recoyr"P\la 1 'amor
_PE':rò no La f'o í.na , 1 "an ant pel" no le mestressa. d'inf. seu co>!-tint1�
li c.ToncfIhna 0, en tot cas, una nice deepec-t;ivaMent, La Samaracha" i ara,
com que no podia "'0lie.r-li el cOGnom a aeque n ni tenpoc no er2. el depen
dent de Ip. ca ea , al qu a L e1l'!CFU è" �ir s enyor-a , empre va E.ens€ adonar
se'nt amb natuY'Ftliï.ipt, aguen nOI'1 propi que eJ1El. va aC01íir sense par
pellejar, amb La l'1ê.t€'ix:E'. bonn v o lnn tavt que raoe t r en oferir·-li les
nana Q ne (',11 p re rrí.a cor'd í.a Ln rm4; f>

, ,Perc el. on sur+s ?

TIa o:!..ie,_..�ta ac?bsv( ��p. pnce:r i le botign El'l"l.£n:j.D qn€�et buida; 1€5
duen no

í

es , derTE're e L -t¡puleJl, una d'e1Jefl encc ra anb j_'a::"bum, 1'al-ot\.t!.'
..t::"a(IOz 11j_bretes que mr'J!'1 he v í.a Mostrat. no e}.!2 flireven, pero s'endevi-

nava ('1).8 r-oman í.en a t en t ee a ]. 'escena, pLeriee de curifls.:l.tat. Malicioses
potser i tot, perqu� nj_l1t;Ú no poç'; if:' I':' fHIBetlrRT' que ). a él ora , en fer-se
ve

í

i e , no ha[';ul�s perfil1t le pruè}ncia. Po£; o om fos, si encar-a li abellia
de procurGr-sf! adoLe s ce rrts , 81'8 (levh\ anar a. oeroaz--To e f'oz-a ,

Vin e. v í.ne !

I aens e abnnê anar-I:!. lRE; f'lP.118 se'1 v n enr1ux cap 0inp., I'1(fiS enll�
de la rf):cta � ce I; 8_1 dps rntx: ç lIE.: }., j. hr-v

í

e a La T'e bot�.eD j. fi' on partien
los escF-jef'�lle menave-n al pis, a�_ :]ti.?l 'tt:H'lbé EJC porit' ent:r�T' per 1"es
cala quan l'es�8blincnt erA tancate

No hevia oqnvi�t rC8� hi havia la �Ateixa taulA i le� r��eixes
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bu+aque a , una mica nÁs v�llef.'!. tot i que el color era un al-ère,perquè
devien haver es�at restaurades, a potser si que al capdavall eren unes

altres, si bé que, en aquest CéU3_ tan 8emblants a les d'antflny que era

fàcj.l con,fom!re-Ies o Pz-ee ta t goa, papers i llibres també tenien un aire

familiar, però a íxb ja. ho pO(lia haver e sp cra t , papers i llibres aerapz-e
n'as¡,emblen mirats des de fol."é:. des de La distàn:<:.ia de la prÒPiefo.i.fltrag,.
ci�t de La falta d'in1jerès per aquests ob.j e cue ej a.ï,e qu. ls, de passada,
Y10 ha v í.a pas de cono eñfr oa p i!'1port�ln:_ ia ni 2. tOl c í.ó ara que 011 i la
dona es mirnven.

- J,l gnircb:5 en pe_lSav�: q'.18 eros mor-t •• �

- 1)'lYles Ja V'3U s

La tutejava SCl11JC esforç, con si Me:!. no �_i haGl1éD di!; senyo ra la
mar-ache de bon conençanent i finz i tot, dc::;p�é�, ÒOY:illt dels al tres.
La tutejava perQu� nom�� hi havia entre ells el rerord d'un8B relacions

amb
í

gue a quo exc l.oíen +ot rastre d "a queí.La s u'bordinac�. i.IT'.p1 :<:ci ta en,,;
tr::: l' a:1O i el dependent. l e Ll.a -f;<::.:!1"Jé 'bo ctevir� t robar bé, OBI' ara, a

m::s, e�_l. 0:':'8 un hone fet (il? t:r.€'h'T)a·��=ds any s , anb E"ls l"18teb:of-' anys que
'teni 3. 0118 qur.n pu jeve n aq te ]."'. 6S es oeLe s , feixu.cs tots ��os amb la era-

..I- t.,l" 6 d
.-... ,

dI'" i d
_ve !Al 'J ._' un I!l n e 8ll. enna que s e xpre ssp.. ve a 'r;rave(' �;"., tL.J.D e les

marls.

- Seu •• co

Van inBtLl1.1:;;r-ae urja c ade butaca, una cosa I)W; aba-r= IlO havien

fc�mai, i e),:!_,,:". va a12 arL;;ur-li unu o í.gar re tl1 del p aque t que hi havaa
30bre la r;uula.

1:: '"1' t �
l',Xl..:..l.a , eS

Sí.
c Ia r ,

No on
..

qabia res, pera ja ho supo6av8�
.ÑE, teralm'nt 7 con ho hav

í

ea de sabe r

Va ,�nc(:'ndr8 'cote:' dues c í.ga r+et c e i va d e Lxa z- ¡31 l1ur!J.1:, apagat,
1.4 'L' 1

. �, -

t
.

fL f� •a ... o enar-o r q ue In 1a1J�n [' 1. a L Te eX1;rEH!l. J. quo (�'n cor:r.ffi"r ._J..�lf� que
qu�¡d� col.1oGPi; e nt re t01;fl d oa , ED-a s'inelilt�',' peTti!.' S011se cap mena

. ,

ék· rC"':[,c-:1t, pe r-q ue a:1.1) pls anyo qur" havien j.as=a t jR 1;0ni2 tAMpS d'ha-
,

ve r IJ;':Ü +, el ñ. i.El gus t :

1\E!'n V8i1 a na r a La fI'C'. nO('88,. " •

V8 s orir-Lu re , s ene e excusar-se, g;_\irc)bt divertit,i d:tvertida ella
també, aza � a 1.8 diRt�lv1::iê:l

.

e L: er.yt-l que It r(�'�o:rn�'ve�1 an horre nou i
vell a La ve ga da , un nene que perl)ongnvp J_'arlol::s-c:ent., pe'''ò ara segur
él 'e�i_..!.. ['1�1tej_y', prou s egur- si r�,és no per 3t:revit'-"�e a vL=,:i.t'.ir-la com ei
r'l"""¡ n o h<,,>(l'u!," P"'''''''J<>-t: 'Y'-'("O.a.._. _ CA.;..) v,.._:' (4,._:)�{'1.,. t;"'J.



Em far�s e I favor de OT?u:-:e que no�;; vingut per a í,x
qu� ara tenc noies.

Si.

S ,hc:>Q C01!1l3n t3ris � La con í.oanea t � T"J.entre¡sl vigil-Iv ¡ anb els· u12_s,
roo....). t w:;erl.f;a, d "'Ul'1� l"'!�nerê:. c:: ne el V8· 8orprenél.re ma l1iC8 V::i fer:

J'i més, veig

t
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8n'!b l'altra, paas en elf' �ie::; i, per acr-bar-, et dius que ja �s !!lASSa
té rrl o

I no t 'hen rno10stnt ? VulJ. dir a ra , en tornar •••
- No , •• pot dir-sc' qua no , Ja v(�US que em desplaço lliuxSMerlt !

J'ala es va Lnc Lí.n a� una roica més i, amb el cap, rebutj� v8¿:t1l'1€nt
el f'uri d·, los cigarrE'tes que El '0nfi:_8va e n t z-s tots ,,¡os,

Que potser busques feina? ,

Vr:;. riure.

He penfwt q ne e�!'ia 8crañatle de veure't_ res m�G.
Com has canvi8� !

- Hem canvit tots. Tu, no ?
Va tornAr El fitar.-Io &25.:-:sbé Hir¡b iI'JpF)rttn�n�in� una l"'ticn dis�;ant,però no mAnif0at�àancn� ho?,+;ilo A lm fi, ài�ué :

HéA �ue no et penB€A •

..

- T'�t€rio!'T'lent, pe z-o ç
n o e 1<Tingú no e� f'���ia !'l'�3 cie treht8-cinc anys ,

Jose fiTla •

VEl. a onr-í.uro een ss ganef:, afalce?àa A despit aeu , Per?> aleshores
ja girf;lt1e!J tots (los el_S uL'.s cap a La l)O!'ta. on �lgú acab-ava de tustar
ñeltca';anont; 8 l'c)_t:r.8 ban da e:f1 d::i.bl.li.:::aV8 là 8ilucta joyerlil d'una
noia ,ar!l) el perfjJ!'t?lJ at com el rJ'1.1n ocell.
- Passa.

Ln porta es va ohrir, però no era 'gnp d8 lefl dfu.efl no
í

cz qll€ de spa t-,
xavcn d3rrern el i¡!itllel1, a í.nó una �:j,c'ota <las en Jan68 no c one z.z í.s ,
i "crnmen1-¡ ocell! Tola.
- Oh ç Mal'ia

])nr""'E!:r.a. él "3;_].8, tRl")h� aJ.t, !"1afl��:(S, V� entrar nn xicot"
Ho:_/:'? Jorài

.e 1)Ml t o :r'be !'l ?

l>e:i' tots 001" f:'n"tTf'Yf'n je, decjcu'tE1 i ir'1ro�Qn1;zf e Ll a anb la seva
figurll 8g::"es!"'ivél, e1:_ COM. in a tOS:-8 {].lie s'ho �f"1,p():rtn "to' HI aeu pas.

VOB�!_tre8 no ('eptoY'hen ne
í

,

Va I"Ii:-,sr cap en cT�HH1f.':l, 8EH1eeU't amb La cj.gt>l're-+;[' al<> ni-!;�, i dnrallt
tm 3 S8r:on� voc�J_.l�; nJephor€�"", pfl!>Ò, va al] [\!'e[' .... u 1'� rüc::1 e L bra ç, ne
pn:r8nt-lo �reurr�Pt dRl COE per tRI rt'inrlicPT fíAj�p�Rnt cap e la butaeRUti> 'fa.{
ca t , ribieim, Rob In m;O-"CE'j.:r.:a Yl::[;lt(>-t;;:>t, cer) aL» arrth'i::-' d e nou.

No us conR�X8h, ni ?



- Acaòp.. (t'erri )i?r de ¿_'es+.:r2.neer.
- f h !

-.d.2-

Polidament t a.L lllndar de J.. a p rc aont ao
í ó

, en Jeslin es va aixecar

mcn t re e18 altres d oa avançaven encara, mirant-lo, cap a la taula.

JeBÚfJ Haristany .... l'jn Jordi i "La HBria Orsi1 ••. El novel.lista.

- (lorn va , això ?

- Ro1a •••
_ l�ncentct t

fan encaixar una ní.ca conf'ueam en t t i la dona f ae aenya Lan't altre

C,.,-' n'" .Te,s·"!", "Ira'" ,',,,,..,.i r •
\_J ¡oJ J......... "', u�, - c:... �,.'- t.) -.. ..

- TrQt�e anyn d'exili.�.
J.'():r.s:tl, que li ha+í.a premut Ip MÀ fii�tretP..!'lent, )'�dreç�, el CRp

i va tttar-lo amb e ls fJBU�J u l I,e hl nus i proennds, alhora tm a mí ca in

f'1ntils, que de een tons ven amb la a=va e r-pora .

9 Un exiliet ? Quina sort !

'Sn JCSú.s eaj.re1)l:� va s om-Luz-e , e<'Oij1"¡�!1�.re.t.
- No ":.ant •••

- Ah, sí. síp no ho S8be>tYnsf'. l, 2�o-t¡s, hauriE'M hA.jut Ò"'FWHl'-nOS-en !

Ell, va denegar :

_'0 �8 pas veri-r;,1t. Cali.'? que es CJue�es 81[.l.Í, ni que n0r1�8 1'08 per
f ." ,-

or- a o to (H1 pz-e s enc re.....

d ... t ...... - ..
,

e e re zo anys d EJ...1..�m�7arnp.nt, pero La se¥F\ dona s Ljt�r'Pos
- No tan �e preS�Rt Jo��i. au� pansera, el senyor?

If

l D en Jeeds, excusant-lo o AXCU antsse :

.

.

]'( -

1 1
.:

.J )rs:1- paz-pe J_8Ja, COPl inpresgione.t,

- Oh, no

r·Ul�_or �

8�egj,J:? :

Vós i jo heu=eM de pRrlar 301t.
En Jesl..�s no sab í.a pas que volia (fi:!:' i 8J:'r-J 81 llAT'll)re['.:pva Amb una

e xp re an Ló LLeug0T'f\PlEm+, 8f?:V0!'8,na. 1�� -t on a del noveJ..li.p¡.a ac l.ar-f :
.iu ca.e.

- T� ¿jEmeS d'e [";(':1"1uz.e una obr 8 B obre e l.s exilia te :i. ftW,;¡guMè doe.umen-

tar-se � ••

- I non�conec inteJ,.lectuals, totp podritA,.� -odrits ! No han vist

res, no ha� pait T0B An tot ces. PotSAT v6e serpu d1fe�ent.

Ve 8 J-1 1'8 T'-lo de L b:r!? ç, COM El i je; es \11s posr{s a àel"lqn8r-li La nar

raci6 �o 1� �eV8 odi8�ea� unA dQscripci6 CirCUl"\8�ancj�da d� leA coseA

qua havia viJt i n�ntit, de le� penelit�tB �U� havja sofert, de la

ga::l t amb Ç!tli h av í,a e s tat en o on ta o t e , de les SeV/-7i2 reflex"Í ons d�::Jprés



- Senpre �� aix:!o �fo1"1és veu la seva obra o

- Sort que tu em d í

at re us !

� I ,...-
a..t... , V OH.. JLú.(

Ho havia dit amb certa duresa. gr1il'e1)ó em�Mj"4'\à.ie-H'\4el:w, i en

JeSt1D el va examinar né s de prop, amb ganes d e desxifrar La pa reLl a ,
físiCf..",!10nt tan ben av.í.nguda , Ella ee va girar' a La ¡.)amarRchs :

- Aix em recorda .... Hem pa ssa+ noM�s a veure si ja t·havien enviat
.. , d"

. 'J' taque�_ 1CC10nar1 Q arco eo.

- Ui, ma no envier res, tan de �rASSg !

:-;n Jes1s Gf�cl�fà IQ �Iun�a è'3 ,1.a c��g;:.r-r:'etR co n t r-a el ce")., rer, tal
,

e on S'h�i;j_B aec e+u.. i'1Rt a fer dura n t 18 s eva e s tada 8 AmJrica,perque 8.-
,

bans s orrpr-e les de í.xava cre ma r- fiuf' al final :i. :rtiJi'J.1Jru!lftl..e.l!lI!l:ihmermr;�anl1tml!!llml
s ov í.rrt le:_; llença Vr.'¡ 8. term i tot.

- 13�, jo us deixo. Ja ens ve urnm un aJtre dia.
L 'Orsil VR t OY>:1R:r a eng:ll'apBr-lo amb 1/1. s eva n\pnn as �.

Res d" a._jx • }�:J a nir : us G 'p8ra a1[;Ñ, +enz.u f'e í.na ?

H0r'lC •••

La dona va riure i br8nd� el C3p.
- No servirà de rc's que li dtgueu que fd� Quan se 1i ica una ceba. al

cap •••

1�1. l1ovelalists, s ena e ofendrc's, v a es1:irar-lo cap 3 d!'f):ra del re-
,

duc t e que fOrI!lDVen les buta que a i I,-

d
.

b'e neu, gEure 9 sev(=> ra :

taula, pera la
,

uller e'1nterposl

- No, Jordi, ara no pot ser. Encnr8 heM de veure l'e�itor.
- Gue es�cti, l'editor!

Ella 8S va -tf,;pp;r les ore L'.e<) amb les nans ..

- No leg �igaifl, nrl�Ete8 cnses, Jar�i !

El xicot picn de peu n COM un a or í.a tu re ,

- S�lTtrre Ordf'!l"'Hi t,ha t. ot, p j_pne j[1.n�.;�ho tot t SE'rlS8 deixHr :.":'88 /3. ).'at
za r , a l''''�sronta:nE.)i_1jat del mr:r:wnt ! ,\ra Aquí, a ra aDtJ, ara ..... A15un
!:te'n cansaré, això '�$ el que pRs9arÀ !

• 'J...i 1" t. ", l:r· � ., ,SeI!liJ.J..fivn q ue pAr 8� ae r-í.o samen J, pFlro �a S"�',la I3XP--1"lU no a.re o t.a

gena ni mí ca La dona. J�n Jesds, cada cap roéR estr::l'lYPct" ya mirar-se la
unmarachs 1 1911a, atrb el capt ve fer-··li lm') iVlrHCFH1i6 tn-P1()td.l.bitzado-
i

.

+- 1 f'� ..:J' -1 i ;;I",'
- • �r-a s omr-i.e n '_ q le e reu ar:r'ons::p--se ',l, AAp,� t,.. .e a :lenRP, , t . d:JR 'tmu.Lac í.ó ,

s ns :vreccupar-de del que rodier IHF1i2Iar e Le 8�Ltr8s d oe , Pe-r:-ò eJ.3 al
trp.s èfor-: no pr>nnryen r:=;s, o "en�a'b'�n ':")oMéR enfollA, que era una alt:ra ma

nerD de no ppn"a1r?s, car revien haver-hi pe naan t tf.\YJ sov
í

rrt que ara ja
no Jlo0iel1 troòa:r. �""E-!S iie nou, mentre l,;,s COfl�S V�})_�1t;8 que; a:?B;u:1.en 1:U
mio.vt eren tan 1'1ancElde� d.E� valor q ue no 1'318 /St!'eetnVt3rl :3enn YJ1 Inica, a

COB�U �t� corn estave� tOtfl �OB a unA sitUBci6 que n1nG� no c0rnprenia
inHUlllM!U\mruhrp. ben bé ni ningú, en aque t I monerrt , no h¡:¡¡¡:r-t A _l')O{!'1t explicar
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acn= e acudir a hipotesis ext:r.av�Gents i totall'1ent gratllites.
-!,ra., hone , no siguis així!

Li' va pas�ar pel cap qu� eren corn 1'65 1 el domañor, �� dir, la
dOflladora, La qual no aoabav a de prendre-se'l serioflament malgrat la
seva còrpora amen aça d o ra it en aquea teas, el e eu tRlont - si és que
en ten�.a, una coaa ílueJen �TesJlla ignorava pertluè mai no li havia ::U..e6it,

res i, fins en aquell moment p re ()ífl, adhu e havia desconegut La seva amID
,

eX�.st�n()iA •

}�1 n ove Ls Lt e ua es gir� a La Serne.rpchs :

- QU� fe.:,,:i.es,tu ? Obeir :l) to:rça!.'-li e'i. coll?
I e Tl.a v» conteFl1;ar anb La r'tA.i;E'i�a en t ona o í.ó �r'AU :

- No n'hi penseria raA gent: I! torçaria el coll.
In y.i(�ot esguar�f¡ La G�')Vé' Mul)�r :

- Vena ? TothoM opinB el Mateix.
I aleshores, ga

í

r-e bé s ense fer cal! pau '�., a en (oTeads
� V6s t8�béf oi ?

Va pensar que !'!lés va i í.a caj_Ja!' que, 81 seu veure, seria Plolt més
raonable tRJ1ar-lo8-191 El, 1:iots dOElt:re:rò va 6XCnfJa�-86 tan ir.lpertinentmsnt
com se li acudí :

- No ruc opinar scbre!flln a:fc:'''-s tIc dOS d ee c one gu't e ,

lfine;ú no es V� mO:I.f�stRr. ttnicaI'lent que �J. nove l. "j.ista semb). una
nrí ca s01"prés, pots�r tie 1Fi frElnr¡�)o�a. T'ots�r d'un pun t de vj'1ta per a
el tan nou,potoer perqu� +r obava ran intel.:�.ieen1i anueD;a r�plica que
ben t'lirAt 'te MpOC no ho era o Fos COM fos � va tu "3tar-1i Sr.1j c a Inent l'e s-
que na Mt?n-!;rE' li ex!)licl? ra :

- Ja en� anirem coneixent. l aleshores en perla rem. Pero¡uR 9ns heM de.

,

veure sovint, eh ? No ns pe ne eu 1UP. us tinc quiti d'aC'lUA�ta prO..,Yl6sa •••
1�n fJerll�S no n'h8vi� r'f:.">trcp,pFlrò nclva o reur-e necessari',Di prudent,¡it' aC!,Arir-ho" 1;�ra le primera vegafla que 've ia l'in('!ividu, pe r-o j a aabt.a

que s8r; a tote l\.;:rrlont :lnHtiJ. cont-r'8dir-la o Només hi hav í

a una mane ra de
d f' ' .

t 1 U
.

t 1 .¡,. ..1' • .1 • '\ + d
e�_c:r-se n : �:rV�,,2r- o , n pr-o j ec e C .. .?rBMen-'J U:tfLC1.L, to'#2 ve ga D

que 81 no�al.1i�t� ja deia:
- Ara ue ñonar� lA "leVe aMreçA ....

]�� V8 treure una tarja �e La ce r-ne ra i La hi a11arg •

- Podeu venir 8P!!'pre qUE' ns vagi bé; �s ene? VOf1tra.
_. Holt agraj_t •••

,

ry!ornavt"l r' mirBT 1� d ona , If> 'c�u81 sE!!'lbJ.nvg d'a·j 'o rrt�a dj.vertida,
,si 'bé nOJ'1�f-' ho l1'l0s"t:m:n1::> pe r )..

"
esc) at M81iciòtl d e Ls uLI s ,Gairp. b� parape-

tAts darrpra leA pest�n7ep MorleAt2MPnt naipu�e8. La a�rsa, va pensar
inñi.gnat. ca r: o<it�va s cgur- que l'altre aoaba rí.a pe r- pr0gnntar-li on
vivia i que eD seT'ia prou r-u o per <lanar-li l'a<lreçp "reritab1e. l ho
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encertà.
- I a V63, _on se us pot veure ?

Bé, de moment ....

Va deixar la frase penjada, 1 qualsevol pe re ona anb una mí e a de
tacte haur í.a vist qUE' no te�1ia ganes cie fornir La info!'r.t8ci6 sol.ltG1-

tàda, pe:rò el nove 1.115"t8 e ra d 'una altra paslá, indiac:ret, i aque at cop
Ls seva m.uller no va in re r vc riÍr pe r tretl re en Jesús de 1 confli ete; ben
a 1 'ir1"<:'v66, o spe ra va taJ''\b� l,COM que ell cortinQr:vl1 caLI.At, .fins i tot

l'cBpçron� 2�b UDA nira�a.
- P€.'T'Ò en m lloc o 81 +r e �evell viure •••
- Ar8 p e r arr e s t

í

c 8Mb un oncle ••• A la V�111 (!"H�bron, en un s t¡:rve.t'-
n"'· e

El xicot eaiTebé bot�; e nc ara qu�� no 8:Leés el") :)t)tf� de terz-a , va

fE'r-o(' !!lés alt i r¡(!s �3gil, o�i l"1.és '10 e que s ta er'F: 1[;1 il''';'1''e::-;.:t6 que feia
en 8mXE'Cf1r els bra ço s cor¡ per imlüor:::r amb un a rrlenrhe nov í.me n t que,
prés, pr-o Longa t , el po dí.a �nr a in�lifl[l:r el cos fins quej humí.Lí a t 1

lC!J nans aerapr e al s eu da v ant, El 'p.eenol aria a f'�Hc êle 18 di v trrí 'tat o

èI 'all11 qU0 fas qu e t�'ni21 le tnte:nci6 el "j.rrpJ.orar. Pe:eò no Vq hurll.l:imr
se ni e 1 ge�t tinEU� un n. GO�t Lnua ci 6 pre c

í

sa , sin6 ue fou �_�terrorJ.'pu·r,
per eñ:reçn:r-se.:' a la eeve nplY)Sa que n , [jf'r�_:w('.!.J.at, li dei"'! :

- No bo ha� �en+-it ?

T'i- t: •••

- ]:3 abr::oln��Ment enve ja b l e , Une tr:\rAX'l1Fl� al� í, Oli p:í e desp«1blAt •••
Fs vn intf V>].'OPlpre i fi 1iè ho stilM8nt e 1 s su ín't 0rl0Guto'''' :

- Perqu' ��. U� de�pob18t, oi ?

- No ben ben. 1'3.rrernr.ten1i hen c onc t r-n í.t Molt, en aqu·::.;].)n 'hf1y.tdao J;) no ••

L'Or851 el va tplJar Bm� el eeat, mi:r� de nOl la sOVP Muller, des
vi� e�G ulls cep a le SaDaranhs i alesho�es, adre�an't-se R tatos dues,
rOIH.'t-f ;

- Ho heu f"onti t ? Ho hen �enti t bÁ ? Un h on o que ecn')", d'e .r't,tbar i

jn ha tin,�'l1t +;eiJIT,1d'aro':!p'Y'_.se �U"? nf�T�er�Pl('nt hqn conr t r-uLt Molt!
L, ST'MaJ':'f1chs va sorpt;'end:re la lJ.uOrf!'.CGS8 en els ulls � 'en Je";ú3,

a r a ve ra nen t moLeatat l)er o,qlle�i.:La bur-Ln ��n��f� to ni so, t a'_7?nç� rapi-
dnmo nt unes p8r"t-:.lcf1 por 1;p1 d '2!_h.m�Yar e) tAMpo:r:?l !

- Er:¡ Bf!f'lb1.f3 (JuP. !,�1"en �-lpre!.'a�l 'editor' o ••

1:;1 xa o o t va torna:r- a tent r '1'1 roovimc:"1'" tet¡trnl.
- 'Rn;::; expulsen •

"

1�\ .Jor:-eftnf.' t� T.'a6; r-em pr-o nea
,

L'Orsil VD incli�2�-Sp. c�p a

el gest d'ofcrir-l'hi.
- Fncadena'l!1 !

QU8 hi 2Ylir:lC'!'1 d 'hore.
"

la SEVA �onR, allnr�R el
"

ee11 i féu
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Ella va riure i, potser perque no tenia res amb què obeir l'ordre
estranbòtica, va limitar-se a agaf�r-lo pel braç.
- Au, anem.

,

El xicot, sense oposar-hi resis nenc te , es deixà menar cap a la

porta, on la dona el? seguí, però aba�s d'arribar-hi es girà i, fit-ant
en Jesds, digué:
- No us perdr� de vistal

Ell va provar de somriure per tal de mostrar que no s 'ho prenia
,

seriosament, pero en el fons sabia que era una amenaça real. En quedar-
se sol, car la ��marH ehs els va acompanyar fins a la porta de 1 El boti

ga, es va deixar caure a la butaca, esbufeeà i va apoderar-se d'una
altra cigarreta del paquet que s'havia querat sobre la taula. Després
féu petar els llavis amb un gest que gairebé tenia oblidat,perquè les
noves terreS�i havien fet adqUirir hàbits nous, imposat� expenses dels

vells, un d'ells aquesta ca ra e te z-f tnea manifestació d'impacHmcia i
de fastigueig que a�optà de noi, a l'escola, i que va valdre-li més
d'tUl càstig, mastegots i penitències que només serviren, encara, per
fer-l'ili entossudir, tota vegada que aleshores no disposava de res més
per defensar La seva darrera i pre cf oaa independ�nciao, Però ara la co-

,

sa el va sorprendre com un descobriment acabat de fet, i devia ser per
això que el repeti, mé.s fort i sonor, per a ell mateix, eenee auditori
ni espectadors com estava, fruint-ne com d'una llepolia furtada a a1-

gd : a 1 'infant que un di.a bavia estat.
, ,La dona entra de nou i ajusta la porta vidrada amb lentitud, com

si la preocupessin els cristalls. Ell va preguntar-li :

- Qui és, aquest ximple?
,

Ella passa pel seu narrera i, en lloc d'ssseure's la butaca, anà
•

a instal.l�r-se a la cadira giratòria que l'esperava a l'altre costat
de taula.
- Ja t'ho he dit, un dels nostres millors novel.listes •••
- Doncs mira que ro 'has fet un favor !
- No t'hi amoinis� en el fons �s inofensiu.
- Es capaç de presen�ar-se al bar de l'oncle.
- Aixb sí, ja ho pots donar per fet.

,

- Sera deliciós •••
.

La dona va recollir un llapls solitari de damunt la taula,
les cames per sota el calaix central, que es va moure amb un espetec,
i s'aboch endavant.
- Vius amb un oncle ,ara? I la teva ma.....re ? T'ho volia preBuntar •••

Assenyal� el petit bot6 negre de la SOlapa, l'dnica indicaci6 de
dol en tota La seva pereone, i. ell hi mirà fugaçment.
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- Si. Per això veig torhar, parque èstAva greu. Pero només vaig tenir

tempa de veure-la morir.

- Si que ho sento •••

Ea clar, eren uns mots c onve nc í,o. als, no tenia cap l.'1C1'tiu de doldre

se�, i ell se'n feia c�rreoe Però van res�ar tots dos mmmm pensarosos,
,

com l'ocasi' exigia ape zen taen t , com'sembla que exigeix sempre que es

tracta de morts, plorats o no plorats, estil.'1a-r;s, 1ndife�ents o odiats.

Després ella va preguntar :

- T'haa casat?

En Jesl1s va alçar la mà, on no hi havia rastre e cap aliança, 1

tots dos contemplaren els dits dreçete contra la llum.

- Uo. No he tingut temps. l,per l'exemple que acabo de veure, !!lés val

no cas!? r-6e •

La dona va riure, sense alegria, indiferent.

Oh, no en facis Cé'.S f Hi ha dies que s6n pitjore" perquè avui no els

has vist discutir. Criden molt i no es fan mal.
- Doncs mira •••

Algú tornà 8 tustEr la pos ta i al'al tra banda va re ta) J.sr-se no

vnment una silueta fe�enina.però ara ai que era una de les dependenten.
Va obrir, en�rà, va �ancar i digué :

- Ri !a el senyor BerT,ran ••.

Un mo�ent. Digues-li que de seguida surto.

� J eeüs ea ve alçar.
- No et vull des torbar l'lés. �u ten e feina •••
- Com de eoe tua, Si t-#osperes •• e

Però ell ja �\navia posat dret i no ea va vÍ'.)ler 88' eure per segona
vegada.
- d'a ens veurem un altre di,,-.
- Sempre em trobarl:1a aquí.

Va abanó ona r la cadira que eixava i tornh a fer la vol ta a La

taula. Men1;re s "encarunav en ra La porta. repet! :

- Vine'fl Ei veure sempre gue vulguis.
Tot era una mica cmnvencional, si b� no �ant co� el condol,però

ell sabia que tornaria, ni que nOM�s fos per curiositat. Travessaren
la botiga, on hi hav í.a un int'iivictu rep{ nja"t al taulell, amb una carte

ra encara penjada a La I!là. })1 passar, la dona féu :

- Un moment, Bertran.

si,s! !

Va acompanyar�lo fins a la porta del oarrer, oberta, al 2lindar
de la qual van aturar-ao mentre ell deia :

- Fa una a en sa ci6 curiosa, aí.x ........ò de venir de visi ta en un lloc on •••
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Va callar sense brusqueria, COll1 si mai no hagués volgut completar
la freoe que ja s'arrossegava des de l'inici, i la mirh, per� ellE) ha

via desviat els ulls cap a l'altra banda de carrer de Casp, on hi ha

via tot de ootxes aparcats. En girar-s'hi al seu torn va poder veure

encara La noia que s 'enfilava darrera el volant d 'un Dodge amb les ca

mes p�njants a la banda òe fora, obligat�riament separades sota la fel-I

dillss prou amples per revelar un esolat de roba b�ancatde puntes, de

mitges fosques i de carn rosada.

- QU� deies ?

1n Jesús es va empassar la saliva.

- Res d'important. Ja ens veurem •••

ya allargar-li la mà i encaixaren. EI)..a, de cua d 'ull, continua

va miran\; el cotxe i la noia, i aquella sensació est:ranya que l'havia

obligat a erapaauar=a e la saliva va crèixer encara dintre seu, gairebé
fins a fer-se intolerableo La dona va dir:
- Adéu, dones ••• "o

I ell, una .mí.o a secament :

- Adéu, Josefina.
Va allunyar-se cap al passeig de Grbcia, per on pujava, ordenada-

ment, una renglera de sis guàrdies de la policia armada" tots amb les

porres i les pistolea ben vi�ibles, exfraordinariament conspicus sota

els arbres i ten impressionants que, de sobte, els transeünts sembla

va que havien desaparegut. Al1b era nou per a ell i es barrejli a l'a

pisoai que acabava de pz-e s encdar-, Guàrdies ,i .no í.e s , mbies i �mmIÏlJ!U!lrrub
la Samarachs; tot ,és confonia d�ntre seu mentre s'aturava a contem

plar la petita !orm8oi6 que s 'a:üunyava amb Lerre
í

nud , sense provocar
m�s ouriositat que la dels escassos turistes�ue en aquell momen t cir

culaven per la via o Dues dones i un home fins i tot es van gmraro
- II se passe quelque chose, je vous dis ! •••

- Mais non! C'eat la m�me chose tout Ie tempso Ferdinani prétend •••
t Mai no va saber que pretenia en :b'erdinand. perC!uè la dona abaixà

la veu 1 La continuaci6 se li va es capar , L'home va moure el cap d'una
banda a l'a 1 tra i la segona dona obrí mol t els ulls t com davant .d 'una
reveleci6 excessivament maliciosa.

Va deixar-los plantats a la cantonada i proseguí passeig avall,
cap a la plaça de Catalunya. però va aturar-se de nou abans d'arr1bar
hi. La portera ••• Feia vint-i-qúatre hores que l'havia vista i no era

prUdent visitar-la dammmm altra vegada: la seva impaciència podia mo

lestar-la i. d'altr.a banda, no era raonable de creure qu� podia haver

obtingut alguna infornaci6 en un temps tan breu. Més valia deixar-ho

per l'endemà.
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Va fer definitivanent mitja volta i retroced! passeig aeunt a bon

pas. Era més fort que ell. Com pot conientir un home que ha perdut tre!
ze anys que es malmeti un sol minut m6s ? De fet, només per �ix9 havia
baixat novamen t a ciutat i no pas per va e í, tar la Josefina, la qual podia
ben passar-se de la seva visita, oom ell s'hauria passat de la d'ella I

si la situacio hagué e estat a la Lnve re a , Ara comprenia que l'havia an!!,
da a veur-e només per fer una mica de temps, per distreure una hora més
de la tarda, i que ho havia sabut des de sempre, o sia des d'aquest ma

t:!.., quan e 'aixecà anb la sensació angoixosa que la vida ja no era tan
planera com va irnaginar-sè després d'haver cobrat el traspas del pis
i s'instal.là amb l'oncle., un home sense fills que qualsevol dia podia
morir-se i llegar-li la finqueta que tenia a Cervera, on havia viscut
fins a la guerra, i el bar" per no pa z-Laz dels diner�ts que li suposa
va i de l'Eugènia, La que L potser també formava pert de l'herència, si
b� aquesta pr-o bab Leme rrt la cobraria abans � 'hora.

Aquella visita primera al oarz-er d':r;nric Granados havia canviat
tota �rientaci6 de la seva vida, no calia enganyar-s'hi; des que licà
els peus a la cuina per menjar-se 1 'esmorzar que La noia li preparava,
qUQ havia fet si no esperar que el l'lati passé;p. v í.nguée 1 'h�ra de

.

dinar i es fes més tar d per aband onar 1
'
establiment i aga far l' autoiJús

fins a la plaça ele Gal.la Placíé!ia, d'on aniria dava_.llant xano xano

cap a l'antic dOl'liclli de la Victbria ?

Perquè no havia sabut esperar prou i

estona, sortia ara de l'establirnent de la
des ne l'adéu a la porta, que oblidava la

li cali a enE ara l'la '1�ar nna
loJ 11111
ama ra cba , f.lMJl desconce rtat,

mare i la filla. l era tan-
mateix curiós de dir-s9 que les oblidava ara que precisament se'n tor
nava a recornar'de ,veritat, car tot all0, aquells projectes i aquella,

impaciència perquè el teI'lps pass�s i vinguessin la tf�r�a i el vespre,
tot ho nav í,a ignorlllt fins a 1 'instiant precis d'a'turar-se al passeig de
Gràcia i fer l'litja volta. Ho ignoava de la mateixa manera que un home,
ignora que es í�a rà df! nit i li caldrà gitar-se ,9 i clmtinua ignorant-ho
encara que pensi en lli ta i en dormides durant La j onnada , tota vegada
que no es relereiy. al se u 11it o,si ho fa, hi pensa sense ammirlmmJIIllm
acabar-se de dir que �s el s eu 111 t df! cada dia i�r tant, ho sàr�
també aquesta nit si cap aventura no el porta a un jaç estrany.

Mai no GS va dir, ni durant el matí ni a La tarda" que aniria de
nou a p re gurrtar per la Victbrta; -m�� aviat r-uraí.ava altres mitjRns, di
f6ils de precisar, que li p�Jrmetrien de seguir-li el restre i anar-la
a treure del e eu refugi de Sant (Torvasi, on La sorprendria d�sprés de

tretz�nys, potser per donar-li una alegria, potser per donar-li un

disgust, car ara totes dues, mare 1 filla. devien hav€r-se acoe t unat



-50-
a la seva abs�ncia; un costum vell, de sempre, hdhuc per la Vic�bria,

q perqu mai no havien viscut plegats i aquella mica d'amor que va haver
hi entre tots dos només va ser això, una mica d�amor, encara que fos un

amor aleshores gran - devo�t pel temps, naufragat en l'aigua de tots

quells anys d'oblit i de renunciament. I no hi feia res que torn�s a

florir, o que li semblés que tornava a florir, tota vegada que ja era

un amor nou, d'una altra mena, que la Victòria hauria de compar;ir amb
la filla enca.ra desconeguda que potser patia fred i fam mentre ell te
nia les vint-i-sis mi¡ pes�etes del traspàs del pis a la butxaca i
l'oncle li posava el plat a taule.

Va tornar a encalçar els gu�rrlies, lents arran d'arbres, com a

vergon�ri ts de trencar la calma ciutadana amb llur pres�ncia recelosa.

per�ra no se'n va preocupar, gairebé ni els va mirar; atent només a

la fita, a la casa' aquella on no passaria I"l8i de les escales, des d'ahir
convertides en el vestíbul ci "un altre indret imprecisable on vivien La
Victbria i la Maria Jeeás i on ell fari l'i ir-rupci6 amb La Bona nova de
la seva tornada que potser ningu no desitjava.

Va tambar cap a la Rambla de Uatalunya. cap al oarrer de BaLnes,
i pujh encaro. tota una illa de cases abans de travessar cap a Enric Gra
nados. Allí, perb, a la carrtenada mateix, va aturar-m::! altre cop, inde
cía • .:No es precipi 1;ava ? Per que revelar d "aqueLla manera la seva impa-,

ciència i o6rrer el riRc d'alienar-se la simpatia 1 l'ajut de la vella
amb una visita que, a tan poques hores de la primera, potser trobaria
intempee tiva ?

J!'éu des passos més i' s 'a 1;urà novament'. Es dicidiria ? La Victbr1a
i la nena l'e�peraven en algun indret, la petita convertida ja en una

Jimmm noia que potser av í.a t festejaria i ee casaria •• " Va tornar a avan

çar, nnglbixat fins al fons de l'ànima per la seva pròpia indecisió.
Així i tot. arribh a frec de La porta, de l'entrada on no pene'trà; va

quedar-ee a la banda de fora, carn feia sempre qu�n acompanyava la Victb-lria, i des d'al]! mirà timidament cap a la llot�eta. Hi havia llum i
.

la dona hi era, dreta i avui girada d 'esquena, vagament inclinada sobre
� la taula, en aparença triant alguna cosa, potser aquelles mateixes mon

getes qaEl, el dia ahans, havia vist abannonades en l'hule grei5c6s on

s'acumula16en els mmmmtbmmJilllllD'lmnu:ilB senyals ne trenta anys de menjades.
Va retrocedir i s'ateDsà a la vaqueria. pintada de verd, on 1.íanbé

havien encès el llum tot i que encara s'hi veia; darrera el 'taulell
se ta una dona amb un davantal flamejant que ofebia La blancor deltJ,ajOls I
que cobrien les pa re ta fins a mitja a'l çada , No la c one í.xí.a , és clar,

,

mai no havia conegut ningú d "a que Ll, ve!nat. parque mai no havia t�ngut,

ulls per les coses o persones que eren foras'�eres a la Victòria, ni per
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...alIo que potser no li era tan estrany com es pensava, ates que for�ava,

,

part del seu ambient des de la infa�ia.
La dona va alçar el cap, com �i se sentis obàervada des de l'altra

banda dels cri s"",tal] s p .rote ctors, i ell esmunyi l' esguard 1 canvià de

posició abans de fer doe passos més, encara vacil.lants. Despr�s va

tombar-se en el pre cis moment que 81ed sortia de l'edifici, si, pre
cisament de la casa on havia viscut la Victòria : potser una veïna que
l'ha�ia coneguda i tractada, una d'aquelles veïnes que, en quedar-se
ella prenyada, van ne�"2r-li el salut 1 s 'aturaven a xafardejar davant
La ll.otja de la poz-sez-a i a les botigues, d e segur que també en a

ta mateixa vaqueria on h�havia una dona amb el davantal ve rne L'L •••
Va sentir la temptaci6 d'empl1endre-la, a aquella veïna, no pas

perqu� con�iés ijue lrevia de saber alguna cosa de la noia, sin6 perquè
l'havia coneguda i ara li seria agradable de parlar-hi i de recordar
La amb ella, encara'ff'á dona 6 'hi referís sense sim.patia, potser amb

menyspreu i tot, ella que devia estar easada com �u mana i no sabia
l'S' dels negui ta' dels amors clandestins en caabr-es barates i anbnanee ,

dels amors j ovan
í

Ls qua n la sang bull i el cos de l' estimada tran sfo r-
..

ma an palau la nuesa de les q�tre pereta escrostonades perque van ae r

pintades amb pin-¡;ura barata que ningú no e "h?vio/le mifar mai.
'

Però va deixar-la passar, carrer enllà i cap a 1 'altra can¥Dl'lada,
mentre (1ül reprenia el camf , allunyant-ae cada vegada una mica més de

Ila casa i de 1 a 11otge'ta' on potser l'asp e",rallen bones not f ca ee , on pot- I
ser tanbé l'esperava una desil.lusi6,f ja que no n'hi havia prou amb

que la por-te r-a veiés La noia" 1 'ar-liga de la Vict1>ria durant eLs darrers

temps de la sevales't ada -al ca.rrer, calia enea ra qae ella sabés l'adreça
- i potser no la sabia, perquè feia set anys que la Victoria se n 'ha- 1
via anat i des d 'aleshores ja. no 1 'havien vista més .• Fins i tot era pos
sible que no fossin tan aroigUe�Om la portera s'imaginava. potser sim--
plement a 'havien aturat a pa rú.az- un pare li de ve{;� des i e D_ a ja les 1
lligava com si fossin inseparebles. Potser •••

Perb per aque-Ll. vespre ja n 'hi havia fDPlmDQ! prou. l-To estav�reparat;
per enfrontar-se amb un fracàs probable. De raane ra que va continuar car.j
rer amunt i al cap d "uns moments ja havia travessat la calçada. Ales
hores va estar totalman 1;; aegur que ja no retrocediria 1 que la visita,
definitivame_nt, quedava ajornada fins l'endef'lA.
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L'oncle se'l va I!lirar per damunt el cep del client al qual servia
un Garb amb l"� ire dep ui t8nt. se li'n dóna 1 digué :
- T'han telefonat.

Ea va atulElll' i, COrt 51 allò tingu�s algun senti t. mir cap a ].' s-
Olparell Clue ss dreçava en un costat de taulell, pero no sobre el tau-

lell mateix, s-in6 darrera, en ub buit que hi havia a con tanuao í.é de
les escasses ampolles que adornaven aquell extrem.
- A mi ?

L"oncle va assentir amb el cap , sena e paraules, per estalviar.,se
la saliva.

Qui era ?

- L ']�ug�nie. ho sap ..

Va travesser. la sala, cap al aenjador.
a la ouma , on va tre ure seguidament �1 nas.
- :i:ugl!mia !

..

pero la noia no hi era., ni

Ella davallava les escales" gaireb� saltironejant, amb el moviment
dels pi'ts ritmat de gra6 en gra6 a mesara que descansava un peu i avan
çava l'altre sense pausa aparent: pits i peus i icames a l'unisoO.
- Qu� ?
- Diu que rl�hal"l teJR.fonat ....

. La seva veu revelava estranyesa. No havia donat el númezo del te- I
lèfon de l�oncle a ningú; més encara, .ni ho hauria pogut fer perquèmai no s 'bBvia molestat a mirar-lo.
- Sí t deu fer mitja hGl"'B.; un senyor que ha. dit que es deia Balsells •

.
- Balealla ?

No en 'cone ixia cap , ,. Oh, sí t En Balsel1a ! Per If!orça havia ne
ser ell.
- I què néa ha dit ?
- Que ja tornaria a truoar. Ha preGuntat si vivies aqu._í •••

Baix de tot, féu un gest 8Mb el cap 1 va tirar-56 enrera els ca
bells que els sa.lts pels graonS'li havien fet caure sObrep.a cara. RIl
la mirava.
- Res més ?
- Es veia. que tenia noL t d'interès a pa..rlar sob tu •••

B� •••

Què podia voler-li en Balse3.1s després ne tant s anys , rmmlumñaa dea
que tots no� sortien amb el grup 11, ell al volant del mmm Chevrolet
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negre quan en l'4ateu e re í.e c,ònvenient de partir ia colla en due s s coa a

queila nit, quan a conseqrrències d'una denúncia va quedar-se potser
una hora alli, prop �e1 carrer de MOdolell, vigilant una T.orre on no

passava res i a ¡a qual van entrar a La fi per trobar-hi, ben Bt'1l!l'ñuimmlt1m.:

accidentalment, perCJ.u� era amaga t daz-re ra una porta, un capell� que
en Mateu es va llegar a e.nduz--ae tot i la insistlmcia dels altres, d'en
13a1se118 aobr-e t o t , que no els podia veure ni en pintura i àdhuc va es

tar a punt de renyir BI!lb el capitost a rel d'un intercanvi de paraules
dures.

Ja no s'havien tornat a veure des què el grup es va dis01dre i

tots t o gairebé tats, van acabaz- fent cap a í front o Era COfi un fantas
ma: que ressuscita un flort, exactament com el mateix l'dateu, amb el qual,
tot i el temps transcorregnt" van �econ�ix.Qr-ae sense dificu}. liat quan

I

coincidiren en aquell quiosc de la Rambla on 1 'home acaba
...va de com

prar el diari de La nit •

. Oh, i 00['\ aaba e que era a Barcelona, Clue havia tornat '1 Si potser
ni devia�aber que � "exilià, perquè abans mai no havien es ca t amios; no

es van con�ixer fins que a 'organi tz� el grup 11, i en,13a16e116, ales

hores, encara era nou al partit, ful. ò. "aqu e l.La que la guerra havia arro!.
segat cap a una ne ceea í.t at d'l'aoci6, :d'ir'lposar-se, de ser algú quan a-

bans no havien estat res, COP.l e::Ll mat'êlU:, ben mirat : ell qUB era un
Itrist dependent i detJpr.és encara va �sf'jer noI t nenys , infiní "tement molt

menys, un home fora de la seva pàtria i ara a la terr�e nou, només amb
"

aquelles vint--i-sis !!lil peS-Hetes del traspàs i l'oncle,pero sense ofi- I

ci ni bene fici pe rq uè, aJ s seua tre.nta-sis anys, o veia qÚi el vol- I
I

dria ni màleides les ganes que tenia de col.locar-se, aoo et uaae com es-f
teva a viure a 'expedients, avui aquf i demà al11, sense fer res de veri

tat 1 sense cap desig ja d' encarrilar la seva vida una vegada per totes.
Però algú devia 'haver-li donat eel número del tel fon, aquell nú

mero que ell no havia con'fiat, ni: podia fer-hO, a cap de les escasses

persones ambhui havia reprès contacte, i ara, després ita tants anys,
voli El perlar-li qui sap de què, pà:r qu� •••
.. Esperarem que torni a truear,doncs.
- T'has qu eda t tan sorpr�s que, si hagués estat una veu de dona, ja
coaença ria a ma Lpenear •••

Va mirar-la als ulls" als 1:.8vis, i després cap a la naixença
pi ts, amb un somrís vague qu e aec en suà quan va veure la taca fosca
el coll, a 1!lig cam entre la base del coll i la separaci6 de les sines.,

Portes tilla mascara •••
,

Ella, instintiv8:rrrent, alça les mane cap a les galtes.
- On ?
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Va allargar els dits i,. molt suaument. va tooar-mi la pell, més

fina que no bavia suposat,. en la brunor sospi"tosa de la qual no venia
tampoc dluna taca.

- Aqu:{ •••
La hi va frggar i aleshores, sense necesi"itat. prolongh la carícia

cap al començament temptador de l'escot que eixamplà amb els dits. E
lla digué :

- La saps mol t llarga, tu !

I es va separar, però sense bzuaque r-í.a , ni enfad�da, a 1 'inrevés,
mol t lentam€nt, com per donar-li temps que la na rellisqués de la pell
al vestit, sobre La ca.rnoe í, tat palpi tan"t.

No va seguir-la a la cuina, sin6 que restà on era, mig pensant en

ella, pertorbat peT la seva alenada, mig pensant en Ba14sells que s'ha
via pres la molèstia d'esbrinar el seu n{tnero de telèfon i volia par
lar amb ell.

Després va az ronsa r=ae d'espatlles i se n'an cap dalt,a la seva

cambra. estreta i llarga per culpa de la disposició de la casa. però
alegre i clara quan al l'lat:! es Tl.evava , amb la f1nesiira Que obria so

bre el frSgE1ent de camp sens� t�ncar i les cases cons1iruides m�s enllh,
edificis nous de très o qua tz-e p í.soa , Ilmih blancs i amb eixides Or;'lS.

".,. . . ativeïns esten�en la roba 2-0n sempre h2 hav28 una greu quant2tat de
id e criatura, dx pecee menudes que tenien le aa teixa Lnnocbnc í.a dels in

fants; alegre, perh ja no tan clara, fins i to� ara, en aques�a hora
tardana, pe:tq1.\!! no podia sofrir les bombetes que l 'oncle tenia a les
habd ta cá ona intexiors" de La casa i/el 'segon dia de La seva .estada al11,
va co.mprar-ne una de m.�s '''101 t a'l;ge r , sense dir res, substitu! la ve

lla. Però va distreure's d' amagar-la i 1 '-Eugènia la hi v a trmbar en

fer el dormitori.
- S'ha fos?

-Perb ja devia ·haver-la examinada, i tat'Jb� 1 'alt.ra, La que b av
í

a

posat, car La pregunta era plena de malicia o Digué :
- No; m'agradt·:c tenir-ne una de recanvi.

I la hi va pre ndre per de sar-la e-, l'armari, on encaea era i on con-

tinuaria mentre ell ocupés la canbra, agradat com estava 0e la llum
Q que brilla alegremi7nt, poderosa, una mica potser perqu� havia ví.scut

en. p Ysos de sol esc�s i en eiu�[1t asfixiades pel fum de les x .manaies
que no descansaven ni ae nit ni -de dia.

Ara, però, nO,va ènc�ndre e�lu�, si�6 que travessà el dormitori
a Ien fosques i ana a obl'ir la í'inestra, a 1 'ampi t de La qual es va as-

�

seure mentre encenia una clgarreta. Sota aeu to t era obscur, fins i tot
la banda de darrera, perqu� la porta aquella, de nit, sempre era tan-
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cada. La llum, opaca perb reverberant, procedia de Le s cases noves amb

les seves eixides obertes i la gent que es movia dins, m�s enll� de
:t les eixides_, en canbzea , rne,Jljadors i cuines; homes i donee asseguts

o que traveFsaven per davant òel balc6 .i es perdien habitac16 endins,
en el mMmJ.utra misteri de la llar. Somorta, li arribava la .remo r de les

o ràdios engegades, discursos i cançons, música i anuncis, tot una mica
r barrejat, canrds, car les cases, properes-1 to�, encara eren l!lassa

lluny. N"esl'iava: els moradora sen se curiosi 'tat, ga
í

re bé sense veure 'ls,
no pas amb la tensió del tigre a l'aguait de qu"n en Mateu els l!lenava

a upn d'aquelles expe d.í c.í.one on calia esperar que la presa caigués a

B la tl1ampa, pobr-a víotima que s' enduien en un viatge sense retorn, si-
n6 ••• Ravia matat.

o No es va mirar les mans ni es bellug�. inalter�t a desgrat de tot,
v de La mort q..J.le havi a donat a tant et gent que no coneixia i de La noz-t

que 1 "h�via perseguit i una hora o altra e 1 caçaria CI No expe I"'iI!lentava
ni repugnància ni terror, res, re llevat d "una certa estranyesa, com

si ea trobés en pr�sència d "un altre home, pXQxim perb diferent" que
dá,e nit sortia del cau 1 raramen t, a 1 'alba, hi tornava amb les mans

buides.

si, ben mirat era es tra'ny que hagués fet aquella feina sense

sentir-se'n repel.lit, ell que mai no hav ï.a estat carnisser i que lbmm:ñ
inclús compadia una mica aquelles criatures que deixaven esteses a la

tàpia del oementiri de Moncada, on alg� altre, no tenien aap necessi-\
,

tat de preocu..,par-se'n_, lea enterrava l'endem!!. pexque no ofenguessin-

,

la vista. dels transeünts. AlIi abandonades CO!!l une despulla més, de
bbs t í.a o d "home , tant li feia, car eren homes i bès'tie.. alhora, ells
matant en aquest cos t ab i l�s víctimes convertides en victimaris a

l'altra banda, on pels marges del::! rins, en -e L silenci de les muntanyes
o en là dolçor dels oaps encara no segats/altres patrulles ene!!ligues
pe roaçaven eLs êJ_eseonegllts amics que/aquíjhaurien occit.

'rot formava part d "una norma que uns i altres observaven fidel
ment, que uns i altxE'ls contr1.buÏen a c reaz-, tots culpables i tots in
nocente perquè ,1 'estiu cremava i les paz'auLee els havien embriagat.
Però ara el témp$, g ue no havia z-e so'lt res, sin6 que ho va deixar tot
en. auap ens :malgrat la deITota Dl La vict�r:ia. havia crescut per dintre

d'ells, i eren uns altres, més vells -.i'en l'in-terior d'aquesta vel:Le
sa prudent, uns- altres encaza, -aquietats per 1 a sang vessada i que no

havia rébrotat ni florit en res, ni en un 1!l6n nou, oom esperaven, ni
en una p tria neta, rentada al preu d'aquella sang, rentada per la I!la

teixa sang que destruiE,\ les impureses. qJ.le ho havia cremat tot, perqu�,
potser infectada, sang viciada d 'una raça que j a havia visout el seu
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temps, s'escampava, no revigorida,sin6 falsame�t puixant encara, en tot
de pústules i plagues, magre i desgraciada herència per La qua L havien

lluitat tres generacions.
Va posar-se la cigarreta als llavis i inhalht- sense que els dits

la recobressin, el fum amarg però .ac o s'buma t, me._.n"t;re no pensava; sin6
que mirava les cases npves a�b les eixides obertes i la gent que es

movien per les habitacions, i sentia, en les pregoneses I!1�S dolces�
sensibles del aeu C08" COI!! una COSB física, que havia pe rr+u t el rastre
de totes les ll.lusions, sí, fins i tot el rastre, tota vegada que ara

ja n�seria capaç de matar, ni simp.lement de morir, com aleshores" quan
entre elie i l'enemic s'establia encara quelco�, un vincle que no re

coneixien, però que existia, un 11iga,m de generositat a partir d'unes
posicions ben delimitades i en nom de les quals estaven disposats a

o rzenar--ee sense reserves - i això els unia, això els feia generosos,
semblant.s en el refús i en l'8c�eptaci6. Ara era una COS8 del passat

.

que ni per a e 11 ni per a cap dels seu s ja no reto r_Aaria; darrera
d'ells havia crescut .una altra joventut que no aabta quin gust tenia
la sang i,en canvi, acceptava l'odi coro t1.n�eixit matern on vivien ai
llats i.ben proteBits els botxins.

Uns in£ants van sortir preclpidament de la zona de les cases no

ves, un noi i una noia,l'un darrera l'altre, pe r-seguí.n.t-ose , dlla amb
una ampolla:. o una cosa que semblava una al!tpolla a la m� i el xicotet
amb el braç alçat" però sense veritable intenció de fer-li aBI, lj.a que
quan a la fi va aconseguir-la, desfeu el gest amb un posat amical. I
La meva filla, va pensar .. a la vista dels infants, �s d'aquests que no

coneixeran l'inpu.ls de la nostra joventut. Tot seguit, perb, va aver-
,

.

ganyir-se del seu pensament; a�lo no volie dir res, eren paraules sense
,

cap ni peus, paraules que eR deia per aconhortar-se de quelcom de per-
dut i per perdonar-se el r.lal que havia fet quan predicava 1 'amor i no

..

el practicava, l'arque ibmmJu!t l'amor noaê a era això: La sang que es ves-
,

seva i de la �unl van nèixeT dragons.
Havia aconseguít d ':angoixer-se i es va aixecar tot llençant la

cigarreta fines tra enllh. mirant encara e Le infants que retrocedien
per allunyar-se carrer amunt. on encaza df'via haver-hi alguna botiga
oberta. La seva filla també devia sortir a cOMprar •••
- Jesús, ja pots baixar a ampar !

La veu de 1. ':Eugèn:ï.a" de segur que plantada al peu de .les escales t
amb el rustre alçat, pAnetrava per la porte �uet ara se n'adonava, no

havia ben tancat, .sj.n6 que I'est�va mig ajustada sobre la nee;ror de
l'habitaci6 on els objec:tres només ere_.n visibles a l*ull familiaritzat.

Va travesflar el dormito� i, déS del rep1 , f�u :
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- De seguida.

Va davallar i mmmmmam;s'inst2l.1� davant de l'oncle, ja assegut
i inclinat sobre les sopes que havia menj�t durant seixanta vuit anys
confessats, el plat ple de sopes que li teia La mare, despr s la dona
i finalment 1 'Eugènia, s enpz-e le-s mateixes sopes i sempre una mí.ca di

ferents, perquè caJia dona tenia La seva man eza peculiar de cuinar.,

Desplegà el tovalló i va agafar la cullera.
- e om va , a ixÒ ?

L'oncle feia la s'eva pregunta !lonbtona, r.1entre l'Eugènia se'n
reia darrera �11.
- Podeu comptar t

Quin dia era? Ahir, avui, ;�emli ? Podia ser qualsevol dia,puix que
tots e16 d.ies eren iguals en haver arribat aquesta hora vespral. l�lls
tres al menjador, la noia dreta, vigilant la taula i la sala, i l'on
cle i ell asseguts davant del �enjar �ntre a fora els escassos clients
bevien manñrOS8Ment i, òe tant en tant, algú s'enbriagava., .

Que signi:ficava ,en aquest mom en t , tenj.r un a filla, a haver vist
, ,

l'antiga, anant, a haver �a�at, tants e�ys enrera, parque era jove i
,

creiB que la sang no pot desil.lusionar ? Va mirar el vell, sempre tan

tranquil a l'altre costat de tau12., i va mirar l'Eug�nia, sempre exci
tánt perquè mai no S'l 'oblida'V� qu e era una dona,i va se'ntir una mica de

r�stic per tot s d 08" i ta�b� per ell, potser encara 1!l�8 per ell qua a1-
térava l'escena it absent, no sabria que tot as reps·teix dia darrers
dia, nit rera nit. Però es repetirla en un altre indret, d'unn altra
manera, amb d 'altres persones e ..

Ya &lenjar apz-e aaañamen t, com si tingu�s ganes d'enlles tir, d'ai
xecar-se de taula i fotre el camp s L'Eugènia v a ,enretixar�li el plat

..
i va servir els cigron que COMprava ja cuits, pe�ue a cas� �ai no que-

.

,

den tian b� - potser ho fa 1 '.aigua de la ciutat, o potser �s que a Iee

botigues de llegums conserven dE> paresia fills ai! secret d'una fbrmula
gelosament guardarla. Hi ha a"av'er un motiu.

L' oncle t bo i inclinat sobre el pla t. devia adonar-se que no tot
rutLI.ava bé i va mirar-lo per sota les seves cellea espesses i blan
quee, i mirà de apr-é s La noia que, amb plats a La m�. se n'anava cap a

la cuina. I ell vs e oz-pze ndze 1 'esgnaraji ve 8entir-ae m�s incbI'!lod en

cara, però l'oncle somreia per sota el naa , com si de cop ho trobés tot
mol t divertit.,

Van continuar Menjant tm silenci, i només s"oia La remor de les

forquilles, com cad?. V�npre, i vens i l'lés sorothls a fora, i en un mo-

E ment encara més tranquil, quan 1ïota coincidiren en la imnobi1i "tat t el
fregadis d'una p àina de cliari que algú devia girare> Des.p!:és a 1 'Bugènia
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va caure-li un plat, perb devia ser a l'siguera mateix, perqu� no es

va sentir que es tren'quérj i ella, 8_l1 sortix de nou al menjador. no do
n� cap expliaci6. Va deixar dos taLLs de bacallh a llur davant a , desA:Jê�
de la porta, mirh cap a La per si algú demanava res.

:rXl girar-'se de nou, l'oncle agafava l'ampolla del vi, perb la noia
s'havia oblidat d'er.lplenar-la 1 l'hor--:e, Lacbn í

c , féu:
- Vi.

Que 110 l'he portat?
IJ' onc ï.e, una mica malhumorat, es decidí 8 fer un oomentari en for

ma do pregltnta .�

l tan ador erí t s tenie�', e Ls braços que no t "has adonat que era buida
Ella va agafar l'ampolla sense replicar, con no hauria fer te�ps

3 enrera, en entrar a la cena. Ara sabia que al vell no li agradava qaa
t mmmm d'ésser contradit quan pe r atzar s orca.a dels mon oe f.Ls Laba o de
o les fi'ases mae ea bre us , perquè eren els moments en qu , provocat, es
á desencadenava.

Els en servl. una altra de plena i eegud damerrt tornà a la ouan a ,
r on ja va quedar-se fins que el \fel.� s'aixecà amb La darrera mossegada

de bacallà a la boca. Aleshores,en sentit' la cadira, acuò
í

de nou al

menjador.
- Què vols, avu:l ?

- 1;1 que tinguis.
- Ametlles torrades ?

m En Jesús es va arronsar d'espatlles i ella va portar-li el platet
amb lés ametlles. Corn que 1 'bone ja s "havia a11un�rat, preguntà :

- Que estàs enfadat ?._.

Però algú-havia entrat al bar, car van sentir tots dos la veu des-

coneguda que s�adreç8va al vell:
... Es aquí cm ví,u en 1<ia:r.i.s·tany ?

Ell va sepa re r la ví s ta tie La noia i �irà 1 'individu plantat da
vant ne l'oncle, lm home amb els cabells grisos i l'americana sobre
les espatlles.

31 no, hagués estat I>-erquè 1 'havia 'tifüefonat aquell vespre ,mai no

se li hauria a oud.í.t de Densar q ue era en Ba.Lae.Ll.s , Però I"era. Un Bal
sells terrib�ement Bnvellit. metamorfosejat de cap a peus, llevat de la
vou, que essencialmen't era la ma-t;eixa, una mica mt'}s ronca i prou,perquè
dur-ant aquell munt d 'anys que no s "aav i.en vist devia haver tingut temps.

CA j.ArJde funar .001 t s milers de � lti'>. Aleshores sempre s'enduia tot,b
les que trobava a les caaee que escol'col�;_aven, una OOS8 que en Hateu
no podia sofrir, tota vegd(i�ne, con d e La t ells no eren lladres i no
volia que ningú els ell pogu�H acusar.
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Va eix ,cnT-se p re c

í

pá t8dar!lent. sense have r ta��";at les ametlles
escampades pel plat t , q Han l'oncle es girava per avisar-lo It ell ja

..havia corregut cap a la porta 1 exclamava, no sabia per que amb tanta
urgència, per què amb aquella nena d'imp,sciència que ens precipita cap
als actes que, posposats,potser ens perjudicarien:
- :Balealla !

t'altre mirh i tots dos avançaren amb La mà 8.l1argada.
- !>1ari stany, cara lJ. !

l mentre encaixaven, ofegi :

'h t t- M as conega .

- I doncs !

He canvia t molt, noi. fu, en eanvf .... També t "naur í.a conegu t, a tot
az-reu ,

Es va eepa ro r tIDA mica, i l'ex8m.in81a, potser per comprovar, amb
retard, fins a quin punt eren jus�ificaàes les seves paraules. Ell va
comentar:

- M'han dit que havtos telefonat" perb noi � no t' es p ezava pas !
- 81 •• o Com que de tota aane r tenia ¡ganes de veure "t •••

Sentien, de COPt agu8nte curiosa inhibic:i6 gue s-3podera de dues
persones que durant molt de temps no s'han vist, ni han pensat potser
1 'una en l'a 1tra; pe r-sones prou amí gue s , prou coneeurles s i r!iés no'

per tenir dret al ges t que z-e sez-vem fi les relacions be nv
í

ngud �s, i prou
estranyes o distants alhora perque aqu8At ge t resti balder� potsèr no.

-

exactament fals, però una mica desplaçat,o ni ai:S:ò, a!t"lplemr.nt aliè a
Ia nostra sinceritat.

J:.in Jesds va age,far-ln del braç.
- Vine, pre ndr'ae caf� ..

- Potser es t8ves sopan t , •.

- Ara na teí.x havia acabat.
- Perquè jo em puc esperar, eh

No, home, no, t'asneguro que ja, havia acabat.
l aixb sí que era sincer, perquè �'havia oblidat de les ametlles

que continuaven al plat i que 1 'Eugènia va mirar abans de llambreGar-
10 de nou, amb r-e p rovac t

é

,

- Vmne •••

Se'1 va endur cap a. la tauleta del fons t mé;:., sillada. mentre tor
nava :

- "'af' no n'has pres, oi ?
- No. En havent aopat � he vingut de seguida.

Ell va allunyar-se cap al taulell, tot Ò� sobte des1.tj6s d'obse
quiar-lo, ignorava ben bé per qu�; potser pe rqu en el fons estava con-
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tr.:nt de reveure'l, potser perquè no ho estava gens i li calia dissimil-
. ,

lar-s'ho am.b tot d'atoncions superficials, o potser, encara, perque no

e s teva content ni descontent i penaava que 1
'

altre no en tenia la cul

pa.
Ens voldreu :fer dos ca rê s , oncle ?

- B� •••

l conyac. Es un amic dels teape fie la guerra.

L'oncle el mirà �e costP.t i repetí :

- B6 •••

No mos�rava Bens ni nica de curiositat, però en Jeisds sabia que
si 1 'oncle hagu�8 sospitat de quina mena d 'EU!lic es t rae tava , li hauria

refusat el caf i el conjrac Q Potser nia ell no 1 "hau r í.a voR:gut a casa,
si hagués tinent coneixement del grnp 11; o, si l'hi hal.)ués volgut,
ja que al eapdava.Ll, sota la seva adus tesa, covava un pode r-ée instint
de família, li ho hauria fet pagar d'una mane ra o altra - ell que sem

pre bevia estat tan amic de l'ordre i partidari de donar a caáas cú el

que fos seu , de quedar-se a casa perq,uè f@ra no se 'ns hi ha l)erdut
res i m6s val no posar-se en embolics. t. }�l cap aota l'ala o

Va tornar a la taula t on l' a},tre j a havia començat a cargolar
una cigarreta després d "nav ez- deixat 1 'americana al re o:patl�.er à 'una

segona cadf.ra , i va tt.lst�r-li lll'est}uena amb un gest forçadament amical,
una mica curt, no pas perquè li volgués cap mal ni li fos veraI!lent an

tipàtic, pet'ò forçat a despit d 'aixt>, perqu� ara, al cap de tants anys
,

d'allunyament,. eren més ea trr anye l'una l'altre que si acabessin do co-

neí.xez-cse Em aquell noment ..

- Ai carat de Balsells !

}!o es va asseure, car vigiJ.a118 les maniobres de 1 'oncle amb la

intenci6 d'ftTIar a :=ecolliz: ell mateix el caf� i el conyac tan bnn punt
l;horlp. e Le haguéa s�rytt.

B - ...

En aJ.-se1.1s eaboesa una gan�rota que
re una mí.ca el .... llengua per passar-la peL
del paper de la cigarreta, i tot seeuit,

,

golar-la • .Aab el cap, in({j.ca el paquet;
- No fumes, tu 't

-f�i, quan porti el caiê ••• T� abane semp re ±'umBves ciga!'?o ••

no a rrf.bava a ralla, va

costa t e ngoma t mllmmrn!lmm�lnlDlIl
aplice.(tamen1j, acabà de car-

- Abana ! •••

Se'n vn tornar cap al 1mulell, on l' onele acabava d e treure dues

taaso$ fumej;..'nts de so ta le rnÈ.(luina per deixar-les sobre �1!1ihm;J. la
fusta, al seu a bast. Al costat hi col. lac I1ne� copes i va m'iplir-les.
Fn Jesda, que co�fo cambrer no tenia ni experiènnda ni perícia, va ha
ver de fer clos viatge� per dur-ho tot a la taula, on després s'assegué



-61-

a l�altra banda, davant d'en Balsells.
- I com ho hau sabut t q ne era aquí ? Com t 'ho has fe CI' per trobaT-me'?
- No era tan di!íctlo En Mateu I!l'Vu� donat 1 'adreça.

En Jesús alça les celles.

En Mateu ? Us veieu, encara ?

L'altre va fer un g(�st anb la III que aoa te n í.a la cigarreta •.
- l tant? No ho aapst doncs?

Va e ape rar- sense dir res, mtrant-li les faccions arrugades i en

vellides, els cabells gairehé blarlc.$. sobretot a les terrrplee, on es

cassejaven prou per haver obert unes entrades profundes 1 netes en la

r

I

a cara.

1: Treba.llem junts.
8 - Tu i en Ma te u ?

'. Si .. De fet, treballo per ell. Ho�rObes estreny, potser?
};s va a r-r-onea r d'espatLLes, recordant com van picar-se tots d oe

aquella nit, qJlsn el 089611t va quednr-se indestorbat 8 la torre on

1 'havien descobert mentre en 33a13e11s abandonava La casa despitat,
sénse escoltar raons i en r·iateu deia als a L tres :.

-Deixeu •••

11 El van retrobar al cotxe que e l a esperava 8 la can ton ad a , amb en

n !1alats al volant, j_ al11 en ¡-.la teu va tenir l' ocasió d' ex-p1icar-se per
SJ segona vegada; ja ho bav í.a i'et a la casa, davan t la IIv-ella e span tada

"i el capell� livid que, en el darrer rnom€mt, quan va cOnvencer-ae que
verament se salvava, si més no per aquella veLada, retrobà la veu i

digué :

- Gràcies, moltes gràcies ••• Us recordart} en les meves oracions.

Uns mots que van molesta); eb Hateu; el qual ja era a la porta
de l'habitaci6 i va girar-se en roà6.
- Ro he fet per nosaltres, no per vóe , En el que de mi de pe ngua , no

vull que se us doni ni una sola arma per combatre 'ns.
A. en ;balsa1la li va repeti r el Mateix, amb d'al tres paraules,

excusant-ee gairt'lb�, no pas per tePlor, ja que en 'iateu era un home de

ca�a peus, i res no l'espantava', sin6 amb gan e o de ser comprès a fons,
dB fer compartir al grup sencer le-s seves idees, elf) motius darrers de
In seva oondu�ta nO��3 en aparença insblitae
- No ens podem permetre cap actE) <lue atBmpti a 18 11iberta'1:;, si no �s

en defensa 'prbpia. l què havieI!l de dt'ensar davant d'aquest pobre ho-
...

IDB t que hem de defensar davant de tots els pobr-es homes quo prou pena.,

tenen de viure aterroritzats ?

l en Balsells, obstinat :

Però s ên els nosrtres enení.cs ! !1ai no ens han deixat' respirar, no
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ens han donat mai ni una sol� oportunitat •••
- Potser per a íxb 00 teix cal que ara els la donem nosaj t ree , Gal que
els demostrem que som miLLo1'S, m�s gen eroaoa •••

L' escena tenia que Lo om de fantasmagbric en aquella obscuritat [;a1- I
reb� a baoLut a del carrer, 'perqu� el cotxe, fins 1 tot ara que llur
missi6, bé o na'l amerrt , era acomplerta, corre í.nuava amb els I-iuma apa
gats sota el eoroanament d'en Malats, silenci6s com ells, en Jesús i
1 's.rê«, el cunyat d'en ,LI'aten, que no sabia si aprova._.,!' o desaprovar.
I till J3a7.sells, des del cotxe, men t re ells encera eren a Lu vorera,
drets i encongits sota e I vent fred 1 ini:nterrompu t que bufava, ins1s-
tia :

- Si és així, ja poaem pLe ga r-, ITo ve ig La nece s oi tat de l'existèn:eia
del grup 11.ni de ua� grup ••• Pel mateix treball, ens podem quedar a

casa, vara el foc.

�ro ¡:'has v:1.st mai r.ecular quan ha calgnt mostrar-se dmr. Fins i tot
he passat davant teu, llevarse Però ne n t re jo comani el ¿,rup, norrés a

quells que hagin fet front ac t í.vamenz , !!L'antens ? dic ao t
í

vaaent , a

les nostres forces, se ran C8stige. ts. I, aquests f ae ne e con'temp Lac í.on s ,

- I, '8 clar, n05altr�� no som nined per donar la nostra opini6o S1
d'ai�b en dius lliber�at ••• ,

Ho reC01�VE', tot, rèplica per mmmm r�plj,ca, com. si 1
�

e acena hagués
tingut lloc aquella nit _�., o el d.ia a b sne ¡ bo rf'co!'dave. fins i tot
mé:; bé que d 'altres esdeventro,ents poatie r í.ons , potser peI,'(]uè la na teixa
distàl'Jmia s'encarregav" dí' subratl�!..ar-ho. Ya dir:
- lett'any, no. r\foméfJ que no ho oab ía ,

E"'n Balsells va de aenbol í.ca r el s uc re que hi havia en UD costa_t
pla",;et, va ficar-lo a 18 te se a i, amb la cullereta, proced:! a iaol
dre']. �mb el::: ulls fits en el lí(�uid que fUFlejava, la capa escumosa
del qual trencava amb el seu noví eent c í.r-cu ï.ar , féu :

- Ja ES que VB1!J. tenir 108 no � tre�diferències, aleshores. Te'n recordes,
�s c Ja r ....

Va. as""entir amb els ulla me nt re estirava un a cigarreta del paquet
que s

"

ace bave de tre ure de La bu txaca ,

- Per es va portar no l.t. b�. M8t no rl'ho hauria peneat , Va ser en sor
tir de lo p re aó , qU81¡ el vate ana r a trobar. e. t

1:.:1 va inte:r.t'oL'lpr'e, de prí.ae z- ar.b lm" mirada parpellcjant,imrledia
tament seguida d "unes par·aules :

- Vas estar a Ie preB�, doncs?

L'altre deix La cullereta al CO�}t9t de la tas'�a,contra el pla�et.
- Si, em van pr o ce s aaz , I t:r�nta any s que em van 8or1JiI' !
- TI'enta e nys ?
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- l'ero em pensava q U� • ., •

Va callar, p€rquè ja veia que tot era �olt diferent de com s'ho
havia 11"286111at des de fora.

� - Que et pensaven?
- Ens, havien dit que afusellaven tothom.

;3 - Com¡tothom ?

Vul�. dir tots el� qui eren de pwtrulJ.es, tots els qui.". en

I el s ql1i vam h��ver de fer La fei::-1 a bruta.

L'altre s'havia at?'nsat la tesEH1 ale lJ.avis i va beure un g(!lOpet
abans de corrtea te.r. 'l:orn!: a deixa r-].[·. curosament sobre el plat, on de

totE! nane ra el cafè havia vussa't , plena COFl era :"a taeoa quo , ara, va

onganxs r=ae 8L'1b un pei;i iF l'glIJ.c tI ge.i.r.ebé Lnat d íbLe ,

- l�fl ve r
í ta t , Han afilsellat malta gent ....

,

Va llambret;ar ràpidamE>nt cap e tots cos tasa , pero a 1 'establimont,
,

llevat \ e l'oncle., només hi havia doa clients instal.lats unes taules

enilli, a set o vuit pa,sweso lJ,lot i aiLò, va aba í.xa r' encar-a La veu per

I)T.·oseguir :

., ¡¡¡olta Gent; rl..�i no se sab.:!'� quanta. l no
í

t s {¡ue no havl.e:n fet res

més qua críd�r, o ehcaua r-eae en qua ï.sev oI rllinisteri. o. També militants
ve] le deIs parti t!;3 •

.... No comprenc doncs com tu •• .,
. Influènc.ies ?

En BalselIs va riure s ecaaen t ,

Influènci�s ? 110, reso Es qUE' r1ai no van saber que havia es te t pa
truller ... $

- Ah !

Van tfJrnur a be i.r e U.Yl glOI) de ca r e , ara tots d oe o Per dar!i.un�la
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Es abnurd,oi ? Només en vaig hav e r de fer SÜ1•

.
•

..

- Per que -�.. t van é!.et errí.r , él once ?

-Algú ..')18 va anaz- anb La hÜ'itòria que havia estat voLunt az-í.,
- No fotis! Si 110 é'" verito,_,t •••
- Ja ho s�. Això perque veais COPl anaven les coses. Desprée es va

" ,.

plicar tot, perque van saber que havia particmpat en activitets de pro-'
paganña ••• Van o;'tir unes quantes: wrum1ul histbries velles o .tI.au.ria pogut
acab az- liolt malamerrt , I m�.s quan desp:rén van detenir en Malats a rel
de La è!en'6ncia �el familiar' d'algú que ens 'tJ8víemfonduto El va recon�i
xe r pel carrer, caps ?
- I ell?
- Com vols dir, ell?
-Si no eus va denunciar a tots ••• Per�u� bé devien intentar de fer-lo

can ta r !
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-64-

:t:n Balsells va riure, di,verti-tjpe:r prir;exf: vCljPòa.
- J�t1, clar que ho van prouaz , i q ue elJ/va haver de cantar, si no de

grat a 18 força. Per.ò mai no diries que va fer.

J.J'esIliava, satiE'fet de l"episcdi qUE' es preparava a contar, confoi
ell f.:t81jeix _en fos 1 'heroi i no en MalRts que havia acabat davant el 1>1-

quotp'execusió - pre cisamsnt ell que tenia les l!l8DS més netes que ningd
..

perque sempre duia el �otxe" de daz-r-eza I'll volant del qual no es movia
�

mal, o gail.'ol.:é 1'121, quan s'a.turaven a les portes del c91'1onti:bi de Mon-

"

cada.

- Va donar el nora df; eíno o si.s p er-aones mortes" cor panys que sabia

que hav�,en caigut a2 .front •••

I tornh a riure � j o.í.csaaent, P arque si que �:r.n. dive:::-tit que en
ó"

Mela ts , un xí.cot sense 19 m�s p�ti ta e npur-na d' in�c:t¡áci6, sortis anb

aque Lía per t.al de rectar fidel finà al d-ar::er moment al [\rup 11

l s 'ho van enpa saar- ?

Ho els va quedar altre remei.

En Jem�.s va ac abar d'expulfJlfr el fum que li o.Mplia la boca , agafà
In copa de co.....nya c i va beur e lentanent. No havia rtgut men t re 1 'alt�e

reia, ni ho va fer ara. Per a ell, all......b era greu� àcthnc t:!"àgic ..

De ziane-r-a que a. en r1a teu no 1 'han !!J.oJ_estp t !}P., i o a *

- !fo, ningú no li ha dit nll1i res. !-fo 'pot neg8r- se que és }_J est , I que
no ha ví.aeut na í, 8!!1Rgstt CDM noLt s è"altres que jo sé. Però. és clar,
en ar;nests eassos el peri 1) sG1'1.lpre ve deJ. ve ina t , i j Ei e aps com ens a.d

verti.a ! no si.guau rucs i no fsn corn tots aquests fatxendes que I!UIImWbmm
IUbm eempze van amb l'armEr ç'iarnmt •••

-Si que ho rFco1.�do. Al ee p dave Lt , deia, no ;fem cap feina honorable.
- Efl cert. I a Lxb �p, el I)U€ ens ha salvat. Peryuz �s maasa casual a-

, '

nar a enaopegar amb un pazerrt qUE' et recordi de que n vas entrar a casa

}: '" '"

sova , Li V8 ne.,SfI2l" a en Mp..e.ts, pelP.O a Lx
ò �s tenir ma La mmmu sort.

Un d�l8 doe clients que oren a J.'a} 'tire exnr-en, va c.ridar :

- Voleu c ob rsr ?

En JeelS. 8 i el sen anfrí e com any caï )_nren mentre l' oncle sor-t í,a de

darrer.::', el taule].J i s "a tan sav a a La t�:tulao- :¡'�ls altres des ja El 'havien
a
í

xs ca t , :p",n Jesds escurh La seva tassa, on ja noné s re�;t?va un glop
gaj_reb� fred, i va p regun tar :

- l elR altres: en j08D i l'Àré� ?

1. ' 11 rés �s mor t "

- Al front ?

Si no hi va anar- na
í

! .Al llit i gràcies !

J;'oncle embutxacava el? d í.ne ra , s ene e ni r0g:r[)Ci8.T La propina, si
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- Bona nit

l se'n van anar cap a If'. porta, on coincidiren aI!lb la parella de

cada vespre, avui 110 tan puntual com d e costum. Van ins"ta1.lar-se a La
"

taula dwl costat, naaaa a pz-op+p erq ue La conversa, ara, fos s eguz-a , Ea
,

.651se11s va mirar el s eu interlocutoX', el qual digtt� :

Vols que pugem al rae u dormi tori ? .Allí ee tarem sols. o •

"

]�'altre vacil .. l'� un moment, pero a la fi _s'hi opoaà :

No. Escolta, per què no ;r¡'acompunyes fins a la par-ade .t e I tranvia ?
"

Ben mi rat , Ja o orien
ç
a. a fe r-se tart'! f i j o dema he de ['iutina T' •••

" '

Se'n ve sorprenm're una mica, pe rque no reia pa e tanta c s tona que

erenplli, entaulats, i va moure les 63patlles.
"T'

'
L

-

- .CrS t;;:l hI:':.

'V¿n a cabs r=ae el licor que quedava al fons de Le e copes i,

X2c2I'-se, en Jesú�o; va corrlpr'on�re que l'altre no sab í

a qu.è í'er. S'ha

via ficat If'. .mà a La butxaca, compi Em�s a treu.re dineni,p'3rò no gosa

va preGunta:!:' quan t va l.ta , Va di.:r-li :

- Apa t h ome !

l La cara de l'al trB e6 dil.::) t,à amb nn petit e oa raur-e , En ias aaz

per dsvant de l�oncle? l'ho�e els v� fitar amb curicsit8t, perqu� per

força devia haver observat que es paz-Leven en veu ba i.xa i cont
í

nguda ,
tots (100 una mica exo íte't.e , En Jesús va fer:

Ja t ormo , J;'acompanyo firiS al tramvia •••

I t01;¡ segui t v El sentir-,fl e com el noiet que era a disset anys, (luan

havia. d'imaeinar-sc tota mena d'excusen per soz-ví.r de nltt amb el pare

sever que ucn í.a i La narc que en e ad a done veia un e ncrií.c i no fou ca-

� .

p�ç dEl V.:lure r-e s quan al cap d "un au:>:,('='..1- poSava a 'trel)a11 a r a la �li-
bz-em a è€ 1& Samarachs, d-on eli. s erapzc tornava tard a casa parque es
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n'hiV18.via hagut" perquè alguns clients, s obr-et o t 3Mb e11,s€ n'oblida

ven. Els dOG bornes van fer :

,

que.dave, quan eLs a1tres se n"anaw'm, o feia mi'tja vo l ta Q 'La cannona

da i retrolZeflia cap al pis on ella l'esperava anb el: braços oberts

i de pr-í.ne r , (luP.u ell e;afr.eòé, ni gosava II finD- li acompany3V1'1 les mans
"

cuixes anurrt - pero no ho va haver de repetir Geire, car fl31', en v a a-

prendre molt aviat'i dAspris$ si feia com aquell que no s'at�eveix/era
.només IlfH' veure qu Lnve rrtava La � ona pe r despullar- se s ene o quedar
nue,per que de r méz nua que si S'hEzués dee puf.Ll.at ,

Por a c
í

rou'l avc uno brisa apagada qUE' once z-a no s 'hrtvi8 enduf la

xardor acumju l.ada en e ls arbre-::_, i 1e8 pe dz-ce durant les hores fortes

del dia, 1. per a:b::ò en �alsol1S va c ons ez-v ajr l'a:'_·,�rj_canp. al braç, on

s$ 1 'heYia pcn j ada en recolj ir-la del £tcs,a1;]-�.er de 1 cad
í

re , Carrete-
ra c�llà, va dir :
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ViUE molt PcI)8rt8 t. �m pensava que no ho troba::,'ia.

uas hagut de preguntai ?

- No , en J!'lU':.eu ho ha bunoa t al pl�nol i ••.
laI CE! ve 'aturar i el fità a través de 1 'obscuritat 8magat:zeflada

;) entre do ,3 llums , en la z.ona neutra on le pal.lideso de 1 "un destruia

la palo lidesa de 1 'al tre •

}�n Ha teu ? Que potser t 'ho ha dit e II t de venir �

En Dals�l]_s va oout e s 'tEr taaasa r�pid, aaaaa ans í.óu :

I
• p 'm'.oh' r'e l' '1 (:.L�· "' +

.

- f:ra! er que' li ava a « (t�r. �)UC JO qua ..cm a :;anes de reveu-

re' 17" " •

Una botiga.... Bé, 8 ['lés <; ue un a bütiea; un

on nanbé vonJ. fi 1
�

E'n�r6s ..

, . ,

t ' :.. 'II; , ,
- I d on na lire e i.c QlnerS, pe r- fer tot.; aa.xo <)

e .-tablin�m ti

Ere �an pobre COB nos-

altres.
,

Una noia s'a "t�anS2.va en direcoi6 con-t.:rc\ria i el1", VE:. pascar pel cos-
I

tat nob una llambrt'e1? da t1nida, perc) ni 1 "un ni 1
�

al t:('�, no 1.:I.'n van

fer cas, aten"te; a la p regun ta , 2, tt'ut s él La resposts que en Balsells

ajornava, potser preem3arH�nt IJer 18, pres ,n�'iPt de La no í,a , tOT. i que no

fle 12 .oirà gen s ni mica. Quan con t;est[\ t ho feu encofra au.b 1 él veu. més
baixa :

:D'on vols que �Jl8 hagi t:r:et ? Es va fer tul tip d'est:'''pt¡e:rylejar •
...

l e 'atura en aec , d'una nane ra poo na+uzat , r.w.st,8 abzupt amenc , a
,

desgrat de la fras(::� ac abe da ,per no crj.t'£1T 1 'atenci6 él.' en (.Tem�s, el qual
n o ve 1r€nir tenps de fer-li C8.p obnervnci6 t car en ,ljalsells j a li sub-

,

jê:ctE':va el braç it E;X1je r-Lo r-nen t àe!,�f).j xi t , pero sen e reeixir a dissiI!lu
l&r una'certA in�uiBtu¿, feia:

No l'1'agrndé'l:,ia �nE' sabé!'] (lUG t'ho he dj.t,. alxb ... Coa�.J'enu ? No 8�
..

si li fe.ria gz-ac í.a •••

Però si tothom d eu have.r r'e t el qn�a pogrrt , du.cant aque s us anys
Ja ho sé, pe...,rò en Jfiat;E;'tl s 'ha torna+ une mica :·[lllHcial.
1'ols dir que els è.iners li han pujst a r. cap?

,

L'al-tire s'aprefJ��R fi nngE':r-ho :
,

- lTo, z o , rHe d 'aiY..b ! La prova (; s que no i;robaY'às ninc;(¡. t2.11 bon CO!!l-

pany con ell .. Vol:i.a <iLl" que .... no ft. s t 0'en'1íeHd3 ... p que a l,e r.ego c i.a
e 1 s ve b" tin a f can re ..¡.. b'L_. - e < 8}8 e .f:PE'C,,<:': e.

I,
-

Ú ,. � ., •.

t ,.
, "I im des s se 1.. ru ra ;» l.ntE'n � (le l'lJ.ré'.r..,se _o, rr g afluent e om era

per les taques d
"

ooh!..�'? i d e lJ.nm que arbres i r'ana l.e comb
í

ncven jf Quan
va poear=e e a riure, fort, en ila]1el).. f) g�;d.rf;hÁ e 'a- . .F'rr:l�.
- ,}To veig- que hagi d í.t cap C.O!·Hi divertidae •.
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- NO ?

I va tornar a riure. amb una rialla antipàtica a les orel10� del
seu c01!lpany, el qual es va canviar nerviosament l'americana de braç.
- No veus que haGis dit res de divertit! Però home! Qlle en l-iateu,
qr....e nosaltres, parlem de cce e s reepectzbles com uns bur-ge sos que •••

Va callar. Burgesos ? Qu� pactis. Cii?: contra en r1ateu "( Wue potser
no tenia e1\ vint-i-sis mil pessetes a La butxaca i no vivia sense fer

res, a l'e:r..quena de l'o1'1cle ? I no tenia tembé , en a.Lgu lloc, una fi
Ll.a pe z' La (j'lel dasitjavc tm futur hor.o r-abje en termes convencionals '1
V8. fer :

- Perdox:a. Poteer no baurí a d 'haver-ho dit.
- Es clar que nOI> �ot �s ('liferent, u.rB. Que no ho ve ue ?
- Sit em sembla que zi.

!{8lgrat tot, perb., e e r-e v oLt ava , Com ere possible que e�es8ignes
sin a la riquesa, al prof1� personal, a l'esclDvatge en qu� vivien,
reneg�mt, donce, arsb 1J ur Bctivi tat pcs t e rá.nr , (1'aquell a j oventu t idea
lista que els havà [. convertit fins i tot €11 [H:wassins ? Pe r qub ells l!1a1
no ho van fer per treur�"n un avan+ ..3tge pe:�sanal,i en Mateu menys que
ning6., tan integre, t.a n sencer con era Qu� havá,a pas ::tAt '1
- J)e.ixem-ho. Dius CIne trèbqllGs anb e).l Qu!� hi fas '?
- S6c ma mena d"enCarT'eeE�t, d e ••. de fact?:,tum. Se m'ha po r-sat m{út

b
' . e-;

h d
.

t I .¡. •

t .. é f· 1 1e, Ja ¡; no e J.... es ;:LC ""egu.l' que amo a za a qll':1_S0VO cosa pe z-

l Era fins i tot li estranyava que ho hagués fet T;ar/aViEl"t, abans

r, de (l0rldnar�li .:ron I) Li dtgné :

Vine quan vulGJis .. tUraJ'"é que puc t'e i: per tu.
l ara aque s t j en ll::-.1::Ji;.:113. Perqnè no t�mia ¿;J. �éE pe t I t dubte qua

011 1 "havin f)nvü?"I; o Qutnc' T'lOi;:i.UB +enáa p si uo , d'anar a buscar-lo allí,
ja gntrcbé fora cdu ta t , quan de fet mai no havien €.H.i�è\t allò que se'n
diu Ponies ?
- T5 molt de pe xronaI 1 et podria col.locar.

:U1 mirava flo re\ilJ t ho va veure; l' espiava per acr-prenñz-e la seva

reacció. Per�) no podia aorpren+re res" OE: r tot era maesa fOBO i les
osreD només .as rli;:¡tinGten d" una man=r n ¿;lobl? l, sen se de r;ali Gairebé,
si l"1és no no -

pI'O 1
.

etal:�aê1[n'l�nt p er exarninE�l"-hi una exp.::-es�1i6 de sor-

presa, <1C porplexi tat, de ne�lo�mfj_8Yi')a� del quer f'oe ,

� Do mo�cnt, puc anar tirant.
- Ser.¡prc �G bo de ;;8 be r que tenin arü cs , pexb •••
-Això sí"

I ale-snores va �x�lotar :

Però no rn'agrac1R qur- sie1Ü d "aque rrta mane ra Que potser té �or ?
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De qnè ?

Por,? No diguis xir:1.plo.rj_e� !

l!'ins i tot 'Im sembla que en tÜlguif;l, a ra ! Us deveu. haver begut
l'enteniment ! Que potser et penses que us he da denunciar?

o Va picar-se el pit.!fl eaireb� teatral .:

¡ro, pre c í.aame n t jo q.....
ne me "n vaig ane r per no caure en la ignmmí-

.� nia •••
,,-
.1 - :Però què t'empatoLLes? Es clar quo d"exa�!.t;3t SC:H!llJ,Ci:. ho havies es

tut una mica.,. Veie que hu e onee rves ,

Dt: e ob't e , totrJ aquella ira, potser mIru!ll'lWñ�ijl il!lJ'\otivt3da, va a

bandonaz=Lo , Agaft l'alt]:,'€) del b:C3Ç.
Bscol'ta : he pa :;,;,at trf� tze anys a 1 "e:x.:Lli ••• ja ho deus j:.;.ber, oi ?

Si.

He :ms;;at tre tze anys al"exili i n 'h(� "is t rb t.o t e Calors. Tal!lbé
jo tinc �ant:;s de descansar- una mí ca.• 1, CO�l tu d�dwe, Le s co )e� han can

viat, o potser és que noaaI ��r0s eU1�¡ hem fe"t vel:!.s.... No ho sé t 1 tant
li fa .. ll'altra ban d a, tots (HiS 'trohel!l en 1<3 1'1é\'tt:-'ix�i e í.t ua i6. Es per
això que no comprenc en !1ateu.

�� cent, cen-t;-vin'!"¡-i-cinc !'letres� es v a f�r vi;�iblt; . a lluJ'l (el
tramvia. En �alsells va di� :

- Tot t'ho ffJ: e tu. ER cler que ü? Ò2S(�l� (.fe nos a L tre", �;:l lm pe r
í

LL per
t o tn el) a l.t z-e s , perb en !,!8teu no ha j,ensa"t i'13.i, r��eati(: set;ur, en res

d "
, ,

..

i tr" -t.. 1'- arxo q ue �n8 nuos , �.2 JO, na sura .i.nen ; e

Dav an't les c ocxe re e 'Janc ..i do s �c l'arp,iga l�niC'. de La R2"bassada,
npreSfiélI' el pas, arrosseC:Bnt�l{) CE1,P al t,:-�aP.lvia que a:r-'l'ihava a f'irlal
do trajecte.
- Porb no t'ha �'e::;�1j:r.anY<..r que t"h�_::i v:i.neut R V{; ire ni vull que

pene í,s que e:L1 n'la 011vtetHo Aquest se a'e�C3pa.
- Que dius ?

- El tramvia ....

}�n Jefltis no ve haver. ': e fer cap ��fo�ç per ama._.e8T.' e:;. Hom.ris de

r:lBn.fE".preu que (iE' sobte ]5 en treobr í.a e ls 1J avis : _'al t1'e nj, el I!1ira
Va.

- si cO!'res,enCRI"d }."aenf[�rp..s.

Va. seoblareli 'inf" j_nñeef.., SOSpE'SRVe. aquella fi Jfli:ihil:!.tat. Des
pr�r:, però, ttevia re corclnr que e L e oridu. "1;or haví.a ,'Ie 't; r::...VCDi,H:r el cot
xe f'Lne a l'el'tra b2_nd�'t ja (lUe ay-a el vehá c Le , de ca r-a a ciutat, 8'0-
rieYltava en senti t Lnvo r.� �

EM penEO que si. No et fa res, oi ?

I e-' 1, sorprf)'s per tanta iFll,cctè:ncia �

No, home !
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ti - Es tard. Ja c on+í.nua r an parlant un altre dmao Sempre em trobar�lf� 0.1

m�¡g8tzem; em penso que en I1nteu ja va donar-te 1 'adreça •••
sí, sí, corre •••

.r L'altre va seguir el consell.
- Bona n

í

t, demes. I grheies, eh ?
"

';10 devia rer'erir al care i al conyac. En Jes6.s es qued::'à mirant
com iaia 'e Ls da r-r er-n p ae a oe cap al vehicle, :feixuc i amb 1 "ane r í

cana

encara e.I troç, J:0rò __ o V2. e cp er-ar=s e q ue el tramvia 8n£;cgu.és, sin6
que fou rrltja volta i j,'st:r'�c-ed:! c ar rct cra ervall, per on ven i a un cot

xe que 1"el111uerl'là amb La c.l ar-o r d e spd e ta dr d e Le seus faTS. Prudent,
va arrenEtr-Se a la cuneta.
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En Oros va paj ar quan l'autobús ja engaeava i, en veure" 1, se 15.

assegu� al costat.

Hola, Ma 1.'i stony.
Cap a l'#acactèm�a ?

- No; a porter 8ou_�t oriGinal •••
I li riOstre.VE' ol fe :f.x d_e f'ol í.e rplli;s['. tf: que no :!..i ce b í.a a La car-

':r t e ra o En (T esún f'!8 ve r-eco !'(ü? r de l'Orsil i, mtg rient, V8 fe"!' :

No eocriviu pa� n�ve].lA8, per cesualit�t ?

(�ui, jo ? No, nO.Pl€!S o o r-r-egeí.xo les de Ls a ï.t r-e s , Fotut ofí.o í,

'llot ho é� prot, de fotu.t ....

"0. a l.! a'!"G3 r . 'il"lpC'rt �e}. 'Viflt�, al e obr-a+or que fl 'h2vie aturat a

llnr davant.

- Dos. On aneu, v6� ?
"

�ins al final.Pero rleixeu •••

A en Jesd�,. qUE' 110 hi en+en í.a

1 'aJ_tre br�nò� el ca p ,

"

rBS, va s�Mb18r-li reonabJe, pero

I ,

I també alJ_aref'. va- e lf� ¿¡ine s al e ohre -iaI' t pero aquerrt "!T J3. cobrar

del (iuro que ja tenta a l� Mà.
, ".

- Be, grf.lc�es. e.

- Un 81t�e �ia pa��reu v6s l

Vrin riurE' br-e unen t i, tot- �eg lit f ref r.-i:nt-ee Ei Le s c0!'reccions, en

J e�d8 digué _:
'lira b h.l" ?-'¡''I \.lS .0 pfleacn ...,

- Aixb ? Una mis�riB : dues pessetes foli.

, ,
- I enea re d.OJ!1:i_nessin la granatica ! Pero a alguns elf'! ho has de re-

escriur de cap i de nou ••• Es clar que d'altres tenen m�B Motius de

que í.xa , Mmnmmmmtltnl'lIU!'! 1e !?etmana p8fH��él8tl'er pura oasua l
í

t srt , vaig sa-
o.

bel" que encara hj_ he 5ent que nomj�s guanyen setze Jiesl::H�tes rl1aries •••
- Fo crec !

QU� us sembla ? No és 11'nrerseMbl snt? Em pregunto qu� poRen COI'l-

prfl r !

SUpOf\C q ue el aur'Lc í.ent, per morir-se de eana a po� a poc.
Això sf ..

Féu una pansa :i, una mica solemnernerrt t va aft7e;ir :

Mai no h8-�;5.a vist le riques� tl?n .Mal repqrtida com fira. ni aa í, La
c'í aeao treb�ülaf!orFl no hli"via e�1;p.t Tan in0p.fense o De lleis prou g_ue

o.

n'bi hA; mas aa 1 :bot. Pero si hi penses- tm? mí ca , si vas 1':'1 fans de
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Les e o nee i f'a s càlculs, de s egu í.da t "adone s qu e els avarrtabge s s ón

perfectamen� il.1usoris�

l�n Jesús va !'lirar per La f'Lne st ra , caz-re t e ra enll�, per darrera

l'Hospi"t2l 11ilitsJ:'lf Aquella converse el feia sentir-se incòr'lOde, perquè
1 'obligava a d ea c obr Ln que no tan sols dec cone í.x í.a els pr-ob l.e me e :?ctual�

'" amb quÈ': s 'hsvia enfrontar el -trebaL'.ador, sin� qUE' fins i tot 11);r8 d1-

f�cil d'intercssar-s'hi. I
rn Gros VB pr-c s e gi 1.1:;' :

- Oa L o onf'e a sa r-, prflsci'r.rlint de +o t pRTtidicr!l€ po:��: f_;j.c, de simpaties
i antipaties� que el p robLerra oc onbmí.c no ha e s tc t a oï.uc í.on s+ pel r�

gim a c tua'l t que ni hò pot ser n?ntre ene ma�i una oliplrqui8 financera.
Hi ho nultituds d'asp2ctos de 'econo��a �ita na�ionDl que hpn estat
l' ''¡'' ;:¡ # .' •

1 !. •.

1 1<'1 • ,,¡ t 1-: 1 d 1nCG __ :tgl.'�S \ una maner.-:' ga1.!:'e )'J crl... J.na CI _,,_ pr:I'l€r ue OvC,f' e caM.p.
- Per" jo 'tenia E:ntè� (JUB nolts page aos s'b:?vien enr:ic:uj_t •••
- Alguns, ':'rí; hen sabut apr-ofi té'.r If' n c í.r-cuns tanc ree o l'e:r.() j o no par-

,

r lo a'3guests, 2mo� i pnrcers, sin6 cel jornaler. La riquena s'ha d1s-

tribui t m,é'i." ir):'cgulOX'r1cn t de L que hauz-í,a :136 at amb un a economia 0-

borta � lib ralo

Va s onr í.ure i arT�lljj� La cr r+e ra i el plec dE' -fol:i.s sObre/elR ee
nolla.

- No us p no en, P Arb, que s igld un ent'è8 en 8<1 ueGtn'l qUestions. No �s
B neva cnp�cialitet 1, fins B cert punt� parlo per boca d'ase. O si

gui que jo no he t-i�e·�t fmc�r�� t€'1'!lpS (le o omprova r- en tota la seva rea

litat l'c�t8 ' en �ne eA t�Ob3 el pefc. rer� en Aenbla gu n'hi ha prou,
.

amb rn¡.J.."'1 obrir lL1_' m e a e Le ¡ lIs .. ". }'�S o r.ar C)U£" per a nosaltres, c8ta-
Lrns e M��: !:rE'u c4e tot (;5 'JUC ens hen expo!.iat.e})erb a íx j Cl ho po
ñiern (�8pe'r .r, :3 f'l e Ir- vençuts è 'a,::n�f'lta gue r ra , Erfo.oncs no rria.L que>
58'nr. expol1iti fi�t; i to� n 'a t rev í

rí,a e èir qt e em sr-mbLa .Ncsitjable.
r

- Ro e

Ho qab1a n volin 2n�r 2 p2r�r i, d'altra banda, no tebia el cap
"

en el que l'alt:r-e li deia, pe rc ue d'aquí a una estona ae r-í,a Bl carrer
, -'

d }'�nric Grt.:nado� t dr.varrt La porter�; que potser 1 'e�p€ra'lra anb notí-�n er�" .

eies. "If#Mi!i¥'h � pero, araT'elltmE'!'l +', '(>n +errí a pron amb qUE" d� +arrt en

pr'onune
í éc una pernul.a ,

" ,
... Tel com ho (';ljc .. Pe rque a íx

ò

acs baz-a por pr-ovoce r une r08("('i6 salu-
dab l.e fj_n� i tot entre eí A eo] ��ente l"1éfl conserv?nors, o po t a e r, en pri
msr 1Jo<"1 precfus8MFnt. entre aqPPRta g�ni, ja �U€ no po�cn oblidar que
1 'únles cosa que l,EI buz-gem.a i Les e Las e ee captta1-iEQ;e[' no re:rélonen �s
que BS lesionin els Reu� int�reBsoe •

., F"'nel arn "t'o -'io ��n2'{",=, nJ'nrP'" no ho it1�at:� ....... � "1 ,_ <) ""'J,v",t . f .... • 1 ..... p�_J...�o ••
- Ji" �fJ eA'tx!:!n;;r. };ncarp. t�nen naasa pr-e sen t la guerra" Es une expe-
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rit3re.eia q UB no voldrien re pe tl r per res del nén , Co1"1 que e s tan c�c:a ta
de por, no s'hen adonat quP erR lBS cnses es plantegen en ter�es �ife

rents. Es a r.!ir, potseT mai no es van pLcn te j ar oornfolls creuen i corn

vam creure algun� �e nosaltres •••

L'autobús s'aturà i van pujar dues done a Grosses amb farcells.
En ar-z-anoa n el vehá c ï.e, une. (1, 'e�la v a ce u re sobre 1 'altra i l'empenyé
cap als genolls è'un viatljor que l1egta el diari. �(\tes dues es van

quaixar, però el c obre do r ja hi es tava a cos tu
..)"at i n:t tan sols no con

testà.
- "EE:> clar que és inútil lament ar= se , ara. I La 111ç6 taMpo'"! no servi-

I

rà de res, perquè tÚR qui vam rebre-1.8 ja he m feT; a tots. Una acc
í é

futura 1 'ha el' em_Jrenrtre la joventut, i aquesta jov�ntu.�� no eSca7.'I!lenta
rà pas amb els noe1{res e z-rozs I> Sempre s 'ha vj.st així.
- Per-ò a l'eflt:rRnger. i po·tsar aquí j_ tot, encar-a ,neri. TI olt8 rlirj_

gents. S6n ells qui han de canali'tz6.1.' aoue s ta eoei6 fU1;ura •••
]S;n O:r.OB s

......
e'l va mtrar COM si veiéR un h8bita.n't d'tm a i t re món

instf,l.la.'t al seu eo fitnt li en el t:r-anqutl autobús s ubn rbial car:.regAt de

gen t modes'ta.
,

- Que dieu '/ Unn dI' le,: 60P,�8 quo he aprés en e : tr�meOUTS d'aquests.

darrers tempti, és aque ssa : que elF' di:r.iLentfl es -t;an de8�c!'Bdi "tats. l
�s natrur-aL, al eapdavaD .ell R van perdre 111 guerre .. J� spbeu que no es

confia mai en ele ge n er-a La vençuts. 1 si encare a l'exili. hague as fn
,

sabut e smena r- tantes i tRl'\tes equivocacions ! Pero no, to+. he cO_Jlti-
, .

nuat exac sa aen t iguc 1. com abans, s en se uni�At, ni e n te ea , ni realün21e ••
Us aar-eguro que,per tot el q ue he pogut veure, si es produ1.s un canvi
favorable tindriea la sorp:r0sa més eran (le la mlllmmtnmID1I!'tmm seva vida :

descobririen que ja no s6n ningú.
uavia alçat ]. a veu i en J eSl�8 va m.rar in¡t;rarlquil a 1 seu vol tant,

on algú, un vell Rssegut Et llur davant, s'inclinava aoap
í

tos amen t en

rera, COM ei els e�coItté&. Va tocer el seu company.
- Potner- que no crideu tant •••

I anb un ges t innicà el veD. � :PAX� en ero s va a ir :

- No tingueu por. Durant; aquest any qúe porto Agui tamb� he aprés que
, ,es pot dir tot, i ez-í dant , perqu� tothom esta en èes!'lcord 8I'1b el :r.egim.

Llevat de la policia, és clar, i dels qUF.l.tre· que es b€ne#icien de les

circumst�ncies. I afll1e-sts vi�tgen poc en autobús Quant a la poiio_ia,
mentre també ert tiC} uí e l' ope siei () •• � El disgus t és tan nr o rund , 'tan ge
n6ral, que hen fins i tot es pregunta quin I!lir8cl P. ho aguan 1;B, tot a1-
xb , Jo crec,com us deia, que nomée la por d'un altre desgavell en el
qual, com sempre, rebr1en jUAtos per pecadors.

VB. tornar a àfiançar la cartera i ]. 'origino). sobre e', fJ ¡;enolls i
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desp!'és es ve, miro. r el seu c ompany amb une. citra expressió. com si fin�
a ra no dos c orbf s qu co li havia sabu.t fer cap observaci6 intel.1igent,
cosa que 1 'impoEsibili teva de desplegar tots els seus recursos i el

reduïa, úná cam en t , a de eenvo í.upaz- l'aspecte General �e le. qíie e t t ó
,

'V

Scmblsva (lisgll.8 te to ParJ_8Va, parlava, potser per 80rtir à'ell nu

teix i oblidar, ni que noméa l'os un nomerrt , els seus probler.;,.es - sense

suber que ttH1hé en Je-SÚB TI 'eS-¡�8\f:' })1e i (1\ e ell no ere è(� la mateixa

pa s ta , O pc cae z- si q__ue en defini ti'i8 els unia un fer par-c tal.men t
,

pe rq ue arel es van (::uPc1ar t ot s dOA e If:ncio�¡o8 � t o t o fion Eio!�rien

IDa n 01',8 mol t sf:mbl an 1;, amb una Mona ti e {! o j_ o r- Çj U e
,

l",�spe:n:nça. NOI:1�s hi hav ra le. èifer.en-::ia q1.J.A un
.

truir �entrc l'al�ref de p�. er, havia �'en�eTroccr.

�'atans3V8 força a

ti'e} 1�; an a
......
vs a cene-«

L' a'lltotús
.

tH-"Vp..:-¡paV8 1" rJ.."çe .A Ir Ler"'. per 0.1 ve n ¡ en +os tr'am-
l.

�

v í.e e I'1C�J_'j; at:ms8tr. e rrt re €',ls ç,1J.éllsr' €'''''mun�d b· biln�wt pe'!'�
.." �.. �

l' j 6 ��Etüaen(,1.a po ro ue a.Gl� no rva e , eXC_PIn.8 :

- s6i' xiT'lrles !

l' J'� - ll· ..., + 1 l! i .. :1:'" 1 i:1-)..n e sus VB 'L.J ar5er p1'e0291.1;[;J ram on t _:3 Ela S a[/J'· � l'i z-ee pa c Ler

de davarrt , im.1t5.1ml'::_..nt i jr' Ul'JP. mie ü t:,¡:ri!., per no l)t'�l"d:ve un flqui l:.!.bri.
que d'altrE< banda j�. }.j, a r segux-ava e�l.. (He.nt, enca í.xona t en+re La fi.

nestra i el que OCt]BVn en G�oso AquE'tt .er-er, e.D si rcs10�GU'S a

l'exclaoaoi6 anbnipp, va rtir :

- -r-r6s tcm� :ïari£ lS ór Et-l n elE' 1:
/!¡ riB •••

"1:

b

En Jesdz sssiUti.
No n'hi vaig ae o s turtan IT¡F.1i ...

- Hi va u viure no I t s RElY'S 4?

A Pnr1.�, tires. Ir:rE:e- i mi[, qup.8i.
- On est"-veu. ?
·v·

;

aag E;."3 ua r molt ríe ter'1l) '3 a La rue Bouret, :� ��nJ! : (¡ Tes B rtt e s Chau-

mont.

- Ja cone e el baTJ'i. nay-fEIi,! 8..;�afBJ:' �]. f'etro, é·�bY'(',to"to •• Jo, que vi
v í.a a Leva Ll.oLe , qg:::f'?V� e ada è'it:¡ el 94 finfJ a Saint (.tGTMPin. De vega
des, ho enyoro.

JO,:rl.
rn Cros v a moure Ell cap,' pe nsa r-oaamen t ,

- �'nce.ra no t('''n�u fj ,iJlp.8. ro fa n
í

U11 mc s que heu t ovnat •.•
- Però és que ji? feia rl'101t 'le tE'mpfJ qUE; no hi era, a .J.:'I-Jrí¡ He viscut

��i� anys D A�e�jca.

s11 Ò � ••

Els viatgers cO�0n�Dvpn B aixAcer-sA. i'eutob6c nn�va per entrar
a la p�aça de Gal.la Placlf,iae



_ SerlÍ'J1e qUE' ja· bi SOl!! •••

Van abandonar r;l�f as
í

errta t maasa abticipaclaJllent. com si tinguessin
'.I e;anes d'asti.rar les cames, i quan el vehiclte frenà, amb bz-ue quez-í a , van

bc.ver d e f4ubjEctiir-se als rezpntl1€rs I) Dosp::cé::: t darrera les dnes d onea

anb férfleJ_ls, van ana r ppogres sant cap a La porta I) Fn Cros va sal +ar
dav ant ip arran �e vorerà, s'esperà.
- e op en tire 11 ?

- AvóJ.l. r v (ls ?

eub:!.
Vn aJ�n:r[;tr'-lj_ La m

...l, oo ..a que o feiB qUPrl e a ve ien al bar.
- 'J!'ins un è'aquest8 venprce •••

- Jl.::i.:l:ò és.
I es van sepr:rm', en J8m1s ja del to't' aboca t aI futur imf"d.nento

V ....
'" ann!' nnvl�ú. -_ant car a Lc, Dj.Hgon� l, a po c a poc SeTlfH� e abe r- ben bé

'\

per que, je qUE' 111. ríon a de s cgur- que es -;:'Gsnave tot el dle $ mati i t�r-
da i p;rt c!e :;'1) nit, él In. lj.ot{"_ 1'.;a on? a "egude (�e ee ra ::.11 c"rrer, aluJ

I

I�aVf1 8nl1st2I:ïf?ynt- els 11oeÇl-r:;r;rs que en t rave-i i flor j_en 1, atf!nta a les
incil1"'B:'1cies fe�:_ '7elnat, s'as3::"he"'tn-18 de "f;ot .'his+,b:rt6P que potser."...

cai no c orrte z-í a , r1én p,!,r;oc.upora� al eapdav2.l:.l, per aquel. 6 fills dt'HJa-

g::-aitn i ja c2t:ra::J¿-£ que t;ant va COf<·t;;:r-1.i �e- vo ur'e �H')J!lrw fetA i que
L�'D p::obabJ.::-r'li':nt rn�a s 'hatp·J.3. BAti.na t qu'� fossin c-nc�rf� j nfnntso

Va oerrt i r=-ao entcndri i· er. j_)8TI "lar Clue, rna-erE' t tot, la seva filIa
con tirr1!IV8 E'W1Bl1t -no : un ir:fp n+' el"': tr'(�t 700 an�rs, n pun t (l' c�Hleveni!' do

�¡;rtflr4na; una criFltET.& o ue , com. 18 � li hp.... 'i� a�r�e:Gtl!'at, se li aSE::emb).ava
.

p :ou po r nermtelJ ar=J.o i, éll�oraJ per e�t2bJ..ir un n corrt fnuá t at indub
tabID �U2 lccitiMQVB tot l'·saevinGut sense possibilitRt �a discus16.

Ce11"-].r en l' cr'.or è'e ja I"'lR1'C, ni si 1 'hRvir
i to"'; Ei ara , en t=obp; -les it la Viet r-í a ja
enea ra en r c:Lx:.� La C�B[! flnJ.. CB�"rl0r è'1:.71ric

tota veg80r. IjnG l�m'ant Iee' f'a r-cLon c que eren tm esptlJ. de les seves, si
1�. Yülle no hr-iTia mcnt::1.t, no teni:'! :per C1U� preguntn:r-ee (1Uan�Van sue-

"

sllbti:tm��t alf)ú. Pe rque fins
,

no i_OR solter�, COM ho era

G�anaf!oB, � fi-la conti-
nuaria esncnt sAva, i �ntrc le noi� i Ip M�reo�.

"

Pe=o B�uelln acci��sa � bt�da en ple es�6MAc 1: va fe entenrlre

qi.;_� no, qnc fl'.encrn:¡"l?va, quo ho voli'" t o t , CI f' Le s n ceAsj_tr.va�otes�vefl
a t e s qU0 l'una i l'aJ trn t'o rnave n pa¡...t fiel seu rn.fHtat 1. ne la seva B-,

nor; totOfl rlU8S C'lrcn sevcs , la V:1_ctbria per h�.v(:'r-la coneguda quan en

ea c. cap hone no l'hB.',iP.t ff."::-id8 anb JR S··'>'1Ta cobe j ança ca rna L, Vf)rge
c!'!sf.mgol'1pds iiarmnt è"�HnH;.1). priner llit on va fIlofi:r !!lés fJt �o gaudi,, �J �

p ez-o sens._c -(lUei:Z:t."'r�se perquè l'estir'IP.V2, sota �eu en-i;re eos-p í.r-s i,

r:u:J.')tr' malgrat a:íxb, com ar:r.'aulid8,petita, M.�S ,f)1�i-r,a q1l.e (fe veritat,
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amb la s�va p�11 fina i vellutQòa a l'abast de le� man� i dels llavin

que la besaven, i l'�ltre per hever fruittit en aquell instnnt 8Mb la

puresa dels infants que no a6n ouLpab l ee d?13 pe._ce,ts dels paz-eej aab

innocbnc:i.a d'una .carn,ne"!ia i ñ'una veu pzí.ma que hauria aprG8 a �tr

mare 1. a ignorar el sen nOt!l. Potser.

In�a� 'hi hauria ensenyat enca ra que I 'amor fugis per aixar lloc

a aquest sen t í.ae n t fot albora de recança i d� cans anc í, que eSGota les

passions quan �19 llj_gnms, 'forts i tot,' j� no s ón r-e cent s - i entre

l'ho�c i la �on� ja no hi �� re� mr�� ben M'rat,�ue el meravellament
i i,. - ;(l,-"'Ant lIZ! pI'. MAJ:'8 descober"tB aut e n+: ca que el "un e.' s pr opor-e t on • De-

, ,

via haver-li ensenyat Ci mm 11 preguntava:
-ün 58, el pare?

I ella pots€lr p l.o rave pe:r{1uè 't€::ni [l un f.l fillo i li tliFnCPVa l'es-
,.

ò,os, l1unya ! ID0n:F.l que e�_ s
, p�sRavoJ.pn-t; e8+.irm,t q le ve desvetllar-

It It; carn semi€: saélo) "tar-lao Si 13 trobo, 1!fS d 1391 obltt'!f:l'ra fins i
+ot una Mica La filla pE'-r recordar-,la ta ella tnl COI!} era t t8n desi tja
ble en 18 pe noabra r

ê

e La 0.3"'bra r:u¡!m se l"e"lrirtia 1 llit, i nê s enda

vant, que n def'vefl'tida en lm 't:resr- no res, )r'�sper8v8, i àdh:l.c somreia,
ao oa turaada j a a La _ s eva nuesa , o no ace stU!!l"'�!1 en" ra, '" ero sens'€? '3en-

�

tir-la estranya, ni hosttl el sexe que tan sol.licitement e'�'veni' amb I

el seu, l'un i ,'altre m�� intiM� �ue no S"�?Ein�va, ro� VP �ir-li,
t01;s 008 convertí t s en le. ma+e í.xs persona quan dé�QRl"SPVen pn la ma t�i-

,

., '\0'1" t
I' �. b ..... ,¡;. b b txa am oea i r ra o s enp'J:'u:u'm.at!l un a pTUl.J8 l.�d"n1;J_ca, la r-aça ne , a oca s

�

l'un en 1 'aJtre, 1)Ol1' i vi tger a 18 recerca �'aigua, pou i a
í

gua l'un
per l'altre i lr0to a0!'J viatgers que en l'aiel: s'embriqgnen després de

tants i e. de set, flA I!\.mlrlmJil dSBert.
V8 travessar La Diagèna_l Mentre refl��on va .. rue j' l!lPoi méfl no se-

1"i8 COM lJavO'c8, ni si -ella l'acn1] La con un hopte 11p.rgament esperat
i'que e mere t x el mi1Jo:t'0.€ la C8fj1:l: .1 repb, en elllit Rolitari
i a partir rt'a que.Ll.. nonen+ comp.e.rtit (> Hi hn'Vil"l "t:re1;ze anys entre les
veus a 'aqRc].] G$ tm'des i 1� veu que tmroF.!::ria. a rar�(lr, potser, d "aquf
a uns �ie8, d 'a9td a une s getPl�rHHq tl" +,z1an�rs anc o re tt en el silenci
mentre e1 cos o re í.zaa i canvi, va p nen tr e tot foia el seu trehall de

,

tGmn� i esñe' nia distint tot i �sRer encara unG �·ca e) �Pteix,pero
,

mai prou el �ateix pe� cercar-hi el mateix �oig o el mAtRix 90fr1�ent,
tots �os benvolguts PTa, quen el mOMent �� l'e�con�re e�cqra no havia
arribat 1 nomé s el·', A?hia gus e!lmJ!lf�!l l'aItre e ra prope r , perdul:,
�í, pE:rò dins d'uns lí�1it� pr-ec ï.e oe , a tocar g ..�j_:re'h� - quª-si com si ja
a'hngues-stn trobat.

Tot i la a.evp. j.M!'èci�nl/":i{ltno apl'eSSRVa pas lPl mar-xa a ne suêa que
s
I

apr-opava et La ce sa, sinó q__ue �nc, ra l' E'i ecuz-e alta , con sc t.enf que tot
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a 110 que hi hav f a dintrE' e eu e ra segur , mcn tre in�orava le s no t I c í.ee
,

qUE' l'e;"pc1'av�n; potser ].['" vo
ï

.. :le no ha v
í

a vis"t 18 noia, por-ser aque eta

110 tenie cap id�a d'on pa ra va La Victòria, poteer... O potser sí que

ho sa ní.a i ara la derna ja d í.ap oea va de l'adreça, nrobab l.emen t e sc r-í.tia

en un tras òe papel' per no o'blidtar-la de nou , �'ot era iguall!len t possi
ble i iMpossible qusn, m�a qu d'ell, deperiis de la vella a la qUAl
e6 conti� i de la noia que no coneixia.

l'�n paSSAr df1vant La boties p.í.n ta ds dt::--; ver'; hi VA ve ur.e La rlfttei

x� dOlS de 1e tarda a�qns� taMb� BSQeeudp, 801a derrera el taulell,
sin6 q ne avu

í

ha v í,a auba't
í

tt1i t el seu (!ev::m"t1'll f13mt? j ant per un al tl'€

de groc que s'avenia m�s amb el �EH!mU!lrnmmmE.'!a b'l ane (je les pp.rets, sense

a reni r-ss 'hi pe ....'è t�el tot - m�tisos potser m8S3a pr�xime per lligar
entern!!lent.

No es V8 a+u r er ¡[om fé:l. arrï r , ni 111 d ona no aixec el oapó Va

continuar amb a TLo qu'.'! tenia �'l1t:r.e leR mr:.ns, 1n"lrü�j_ble d'?R riel carrer,
,

i el1yn rec6r:r:e:r e}s pocs pass-os que el separ�ven del portal. I ales-
hores 1 'e�D�18 va ctr�ç2!'-se al e e u davarrt , el'o; gllr90nS '1He menaven a la

llotgeta 1 que deFipr�s $"ef.:!t:r.�nyie:n per pujar cap alB pisos Oll vivia

La gl')nt que h3via cone gut IF.! Vi0."tòr1a sense estiTllar-la, rnAnyspreant-la
,

en canvi pe r-que tm dia el ventre li :V�, COMençar El c.!'èixer i després
,

infante. ��ense ser una ñOTIB. F'aric'!l3�a •••

IJá port e� era a la llot ja p peJb Mintre t dreta d8van�8 pica
Ii 'f.!.

OTI re rta va un p l.a r , potser pe7q ue ace 'bave de be r=nar , T) tser perquè,

tot d'una s'havi� c.An:aat de �€ure en aquell renl� Ae'l1Rf! fpr res; mer8-
. , ,merrt a 1 aguait elf; l¡;H� "tòes e-at:r.¡:¡nYF}$ que no 1 1.ntliJ'rf'lSCll8Ven del tot

ar� qlJ.. P. era veJ..l� i 801E i tothom l'M'lla abandonat ,

V d 1 -� 1'�' tOt8. que a r-e e 8 El pO!'t8, S,.fi!1Se <:llUl e.!.._·.� _ �.'1gues sen ,l, , o en
..

tot eRA t}enfJe qne es gir�� per comprovar qui era, j_ revenj,g una rnh en

6
. ,

.. ,el mun ta-rt greix sp c or-ea t i revA).lit q u= durant anys 1 fI.ny$ m.ngu no

s'r",qvis p reocupaf de repintRT.
- Bona te :rd� .....

Ella va tombP'lr-se amb e L plat encar-a el La .M.l\, sensp. a-"unyar-lo de

La pica s0bre La 'lP.nl degotava l'rd.eua que ge n'escorria, i Amb l'e8-
rt1.er-rf.! va tanca r l'aixe+.a. De p:rJ..mer va semblar que no el reconeixia,

'Per� no poê La S0,r pexfralta dE' l'tum ; La bomb eta r,roga li Lnundav a La
CDrf3. amb La aeva clt':Jro� l!la�lti8�a" Er8 p01;f3er qne no h'1'tliA tornat a

)en�e ' en el .. i. Rr� It CORT.eVa d'associAr la :reali�at tie la
cia e 1€'1 breu v i.s

í

ta de doe òiep enr-er-a - o que ee t e v» tem submergida
�n eJ s s eus pensanen+s , en les seves rel'lelY!lbrHnces i cog

í

t.ac í.ona , que
la 1rrupci6 d e I nón '1"€8.1, � 11:(, q_J. P! eu �8van1;, exigiA un 8 f'r'acci6 pro

longflC'A de +en J8 per j 1'1pOSar-!l9 nene e dubtes ni cant �aAtr(}ions ..
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Però el L ht Vr1 veure un 3C iya L de mal auguzd. i, per bé que som-

;;¡ #
l - - • � f' oi 1 11 hi h' 1reia, DotD � a�ue�La pOll�Esa que _6_B a . a ve a aV13 e_ seu ros-

tre L 8rg dwls rlies hui te, quen res no ens ee pe ra a

No em coneix ?

1a' don", Dolt a poc a poc, com temerosa de t.rencur--lo, ve deixar
el p:�nt en un cca ta t , E obre el rajol vermell, a ra desllui t i ei3"r�� ';0-
nat , qU2 hi havia en tz-e e Lc r ogons i 1 "a í

güe ra d'lim to gris brut,
car a_lb ez':'1 IH ;0-; 6:!:'ia i ro!."l�z V8 • ins�;�J..18r-hi ïliP'1 pe c e s més vul-

OflP a 1", port�.
_ �h, ft� �- VO"t� t

.... o .... , �b ç.) ¡1 ..

Amb j_nfifer�n�i?, és Clrl1.'. perc:u', e:.1 no !'01'T'lf'i:8 p?r't lleI Beu
rr�n ni d e res que ço "'i1?- a rec AL,:,-la, ir.!'emeü3b:t eJ'Tl0'1t' eo u'nny que per
:3onprc r.fl-<:;:-ria a 1....,13 :::;uve-s c2.'bò,Y'ie'9 ñG vel��n i n 18 lJ.0·t;jA on havia
p3SG�t tre_ta anys i on e� meriria qua�sevc2 ni�, 60J.9, ben sola, ella
que ..avi [-I ('; ta t í!laridadz i V8 inff'n'!:- r tre:::' fil }�qtw vi v t : ..n pe ro j a no

I>
eren. s e ua : s'havic;1 fet e.;:rans i a tres d.on ee Més jovos i �t!!'J :!.n-ti!!l'2c
se'lc }n!J?JiilEn.ïl',l cmpnrt¡::ren a una r a r nova ;i ca rnaL,

V8. ci:¡:-ugoT-oe Le z Ll.;m- ,u:?.iden en €1 (�l?y,<;>nt:.=tl lli.:ltAt de verd i"

d'un c ol c r fonc i?1definih1ep peT.C}u� el teixit' e ra znst�t i . ¡;:¡ roba
,

"ta i hurrí.da d'al t1reS e txuga ne rrta semblants o

(lel tot ..

V "\} di i h
.

t: 1
-

.

l' -

.4 1 iT' +boL'
- l..L. r s � a VlS" 8 qan_l.G n01.8, 8!!nga .,e .. a . lC >J .L"�a? e •

La d on e va qucdw:--sc al c c zrt a t .�'3 1:1 tFlu1a, on en ca+a hi havia
[,:t.t'efl ten(l)?c:s, pcry no po: '1 ser que for�sin los T131;(�ixes de l'altra
t<1."r'a, TIer fo!'."):"'! h�·y5.'�n ò'é�f1er m v: elt::r.cs, CO!!lPTRIÏCS wIne]1- nat!,
en vcrèt:8 ��('arQ oJ.' b� ���) e'.: -.1,1 .•�_ t. 110,' J'I., c.\..,...i i ; _ ri(' i; ot s eln

han (:)n"t::::"'0t e n un n cu
í

na o.-::tret8 i hun t?JwtBt abenèonat -

en tflules bru-
t(\C de plat."!\ i hots, e rrt re rc::n�U3 E' to1::a menc ,

10, no l'he vista.
hR ponGat, pero?

,

No ho hau� n hAZU fOll i:!1p0s3ib12 d'evitar-
ho da;¡1"lnt 1" a i.re arrs on t de La re :::PQn ta. 1�11a, rle totn 1"1111'1 "'r8, ja s

'

o
brin a :,lj_nf1t�n-+; á

etur L i r: La T)'r0P,�ncia � :� forrH::te'!:' que SE' li feiR,

r �fl p!,,�)J::i!'lo 01 ri oriarion t , f:i.ns Vel s onz-í.ur , COD COM.!.'! nGn�a d' a11tb que
ei_l ha-ry:t? t<"Plut m�9 : La s eve impaci�nciFl.
- Ah�.r, i aqué s t nati, finD n'hr. ��"1;n1; t'n' bona e e t on a asseguda a la
rorto a�l c8""r(-n'� p�:rc:ul; dor: R'ar:.ni flirs ....

;>lï!&C cen+u: La s »va pol:UI�sa ;;

0uantAE rnol.�tie� li �nno !
- No � Si (�nes .. :P. er! rtis"tre u • � •



V8 atanRnr-SA m�s a le pOTta, d'on ell, no invit��, no s'havia a
tra_it E moure's.
- Ics que entil'.! sola ••• Una donn sola rie s8tiuida ha acabat .í a feina.
Era diierent quan hi e ren e ï.Ls •

En tTesli� M-l�er,t:í., convencional i ig�orant.
- Es cle r.

o

,Ara �s com SJ. no, tj.ngué::: re;.:; a .fEH' • .En cara no L:l'hi he acoBtumat.,Vr Cotl'tim.m.r Bs:;:;ent;int, perc:uF' ja c()rlvrf.:)�.ie. çu-; è? C[HiVi del quemanavs li oaLf.a 0 onaz- í'itln] e ors .. Hr, hr viz: COJ'11�:r:+t: j'" La J)rÜ:lel:..-� tarda, it.¡,.
pp!' poc qn0 li 'ntE'ref�s è!'�sc()lt2r lEU, 'Jeve� qn�ix"s) a1.0Dlll.J1:"t38 o ara,i tpM.htt Pon el fut'll!", no portie fe:r roE" l'l�S qu.;: acol; 12'--10(1 a ..'lb simp8-tie.,ol'lb fingida B:tmp�ti[' si l'l�S r.o , com una J!ienr. i:e t!'ibut ::-. la dl'eblesa.humana , arr.r pü:t'�on·.:fi0a(iE' en a cue s ta ve l s.a que ,:>'b:NJ.(;', YE(;oi:dat d'ell
fin:: a un extre1.'1 qn� no h.Rqr�.e to[�et Cf:t.(:':'[.�, no pas ll"l" 811s pocee r,.

,1 1ncJl1s p:rob�blf}rn"":nt, sin6sC0L'l he v í a d.t; pr rr.ue t;:-; f.siliu no en te-Itp,'r,-, ,
,

,ni8/� i BIJo 1 d:ictreie.. .. Pera fòo� +n f'If' ('nc fOl:H!i.n elf I:wbils, í'Y.t� •

,encara que s'hBf;Upssirlrs:-Imra curio:.=-id8t, (';1:',1] �l f.kl"viu o iliteníiava
,de se?..."ir Amh ae::'At i arde£' J.r'!e::ri;, pe t_,ser Ctr,¡b4 un e í!lie � per(I.u.e serva-
.va tm bon r€'coT'� (ie J. n Vic tòrül 5. de lE: CF:UE's i el n c(>[�pddia, rics com

van ser un dia i deClprés i_;an' pOhl'ef com Le s rr tec'"
En vpure qUA no 8f�gi� r-s s m!'l!Jt (ljr;ué :

- B�, jR anir� p�R�ent, drnce •••
Lfl v("¡11�. va retornar d "U:""f� G!'3:1

"

rlif' tanc í.a ,

,- COl'!! diu? Ah, 31'.0 •• Carlito que 1 s trohi.
I Ale�ho:r�f.1 nc¡c·¡nf'í UY18 'M.a�J_a, tot ñ0 cop y .!'o::tu, m�mtl;e en Jesús

...eSb08Sl:1Va un SOM!'=( B G
.......
sn ne o�nti t t ignorFl.n t �p.l'i p: ()VOC8'1B La hi::!..ari ta tde la v�lla •

Vra un dimon:5.6, La i1�:r.i1'1 Jeei'�s � Hi:"�'ül. è'J vel�:r'-, con, nonuda aenuda ,jo sal tp.�� le� $C,C8J e "e t)."es en t:r'cs 5. ors YE)lÜ FI exp�!","GR::: Le s e e vo s
C08GS o a ensen;r8r-rlEl una nin , una joglünaH. Un fl:l.n VI� cs.uze , gairebédavant mat� i;x �e }.� port?,. 4 •

Amb La mè '!a ee r-ca r- cep un COf""�(jt} on h:!. h2'y:t� ).n. oç(1iré.1." se l"atansà i? senSfl �e:txEl.r d e pa r-La r-, _p, "h5. va f.¡Sf'ellX€�, ntmtl'f> el). cOfJtinaava �'l!, 8Y.'8 in1;¡::>,,:,aS�1rt 11- r le� con :&11 ec. �e 1[< Aona, 8!?1b GP. E"S € co-,
-

netxer un a !!li ca 1 a �ev A filJa i Ci e rcví.ur« � encr rr' ç;u.... fe):? pSI' procuracf é

, La aeva ini.'Ànc j r:> pri M '3!'.?.
-

..... 1 �s lTD partiT' ,1 IJrnri; vnlJ 0ir que se'l 08Virt I'lOi;:SE'C£T ella l'mteixa a.l'lh l(�f; M-p,rrts, I>!?r("u� aquí no hi hav:l.n ref' c!3n"�eJ.J.t't, () al!J.b talloI ea pensa ��e va plorsr ?
Deix (Ja mirllr-lo j_ '¡P 1'::1. t'!r vngê'l""'2nt. �avnn*: d'e) la � en un indretimpl':'E'o:!s, fmi;re eJl i l¡o,� sevep, :"Jans 3re <:iCiX:BCt:f; s')brf;! In r3��da, sobre



el dav:3ntal Ilt"ltat j 11l'l1t.
Hi h� Cl'iBtureF quP no plo�en Mai� El DAU J2ume ern igunl: de �enut.

Toto van Rprenòre à?l cananar enfilant-se per aquest. gr-a one , i ja es
pot ireE_inar le� 0Bieud�s .•. No els pO�i3 pas tenir tancat aQu! dinry,oi ? Sem,l're ha estat petit ....

HO"'Ff) dir corn 8i sngp'eris le, injuf1tif.cia. de lél C03a o, né s en<"8Y.'3,coro�i comba t ée La remota creença que allò podia aavs r eS"Ja't P.H�S gran,
une imppssmbilitf-'t rnaY)ife�ta quP, 011 veia tan b� COrl ella, m�s bé i tot,
car ara la vella: pentt .vrr f.)1'1 un s a.lt��� "tf;>rr1�S i no e<J mir::nra les cones

,ni COP' s rert 111. COllJ, havien. estet, aence q ue a
í

xo li ('vi téR de aabez que
sempre havi El ví.acut en nn cau �

-
•.. i ale petits elA r;r,rpf!� 18 11:i.he�tRt, correr i sal "tar ..

1�11 s'a't::rev! a interven:!.r �

- Es dBvia espantar, la Victbria •• o

"Ltl Victbria ? Ah, quan v a caure La n€'718 ••• B�ÜXDV':l arib 1 �3 seva avia,
�que t8mhé de poe no ep trE'nca La nou (teJ_ �()J.J. en sentir el pa tnc , Es

va poàar a c6rrer, sap? Jo ja n'havta perch:"" el co�tum,p;')rçuè -Clavars
tots a ren l�)J:,�:ms, e Ls n ons , :i.. en o:.TO�qp jp. ff'A�ejA'Vp. i �ot .. Va ser el pri
.mer que es va c asa r , Per 8.i.XÒ f'lE'1Mb' ave nc tura l, 1UO se n 'aY)�s R v í.ur-e fo
ra de casa; aqui tRmpoc TIO hi n�hieMt tots. No�é3 ,i ha Rque�ta cuina
m('mja�or i dues CeTllbl'€!1;"'S on nor mit?": Rrr¡nn�e¿:pts ••• No he u rén t)E\S ea bu t
on pORar-lA, la pe 1J.8.

Es !J1a r ••.

Un s mot s anodins pflI'O jB Ren�e iFlnRci�nci::!, car en _

l'

pvocaci6#

de 18 veH a , SRnzil1a COI!1 erR i .fe+;a per a en,A fIlllte:bca nés quo .per a1'· t 1 1;' h" h' ., ;J t" .

'" T � 1 1"
�_ U) If�:r_.(')ml J!l)r, .1. Elv�_a f1 ue .. !.\:�or.t ne __8 f:lc:.nnn'b per an � est:ls fi' A_ qua. no
ho aca b:J:lva de coropr�n(iT'e però f-I2nt5_�?, oh�C\�rM'Ieni�, qu= e�r,h all ò tocava
el ví.u ne l' exiE' t�nci 13 • r,ent; que ne:' xen i/�9 ran eT'�:mA i òcixen els

..par-e a , mAntre e La irlfr-mtA nove Lle , enp;ent'l:r.a-ts E"n el prjpler ex ce a de
.còpules o en els coits I!l�A lentFl i d-is'Canciwts rte 1�" J1'lf't;¡1L. eaa , cr-e íxen

a llnr +;orn ]}ex abanñ ona x també J � caca (1up.n e Ls qui eren jíl ns jas 'han fet vella i es :rfH�OrÒ¡;m alonhoxNi rp.18 '.Tells (Jup r!P.ix�r"'en, i ho
. ..Iam�nten tanbé t.ot i f:;p.;bf'r quo ne ho hFw:r:i.eXl p()�n� e'Vj_�a:", ne rquo Ml:'men ar¡uel). 1jemps no e-ren COM a ra , en a�lml1 "teVi"C; "tot:; "lr� �f:U i els infante flue els naixp,ripn potae r no �¡:;; f8rten M?�_ e!'_'�mf.;, o s 'hJ farienmolt nés t:H'r!, en nn òePl� reMot ous P1êÜeY'et tot ja e ra era - per9 aLxòja no ho. sabien, tnta vep;:?(l8 qn �� +emor-e cs , no eOS8'Ten J'I1ira� Nt�S enll!tde les canee frl\gils i �el. C'OS8C:'tf'l PJ"Ü!'lS � delL) sOMriuref" J -rUJ1incf.tos

que d.es òel1)itels. covaven, rer.)8l?"¡f,mt nrln PlOtxaha �lbNlf'l d'aoo!'r12r-S9amb l� boca bRvejant.
- Ni tampoc en Vicenç, qu�n "a CPSPT-pe al cap d'n!'� rlepo�. Cl1.itR cor-
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corrent, perqu�o •.
Es va int(;1'I'ornpre, gair""bé d es c once r-t ada , i 11a!!lbrecà al aeu a

vsnt, cap en J�;sdn qne con t.Lnuav> al L'_in��r de La porta. I,i va �hm-
r¡ riure e on una crj_atu!'?, sO�Iresa en una ma Lf.f'et a i, amb una a.l t ra vcu ,
:0 digué:

- No sé pe,':! u� li ho c orrt o, tot a !xb ••• Potser perquè f.lemr�ll ta!!!b�
J d�u haver estat 501t de9G�aci8t, tot sol a fO�B i amb una fil)cta que
,

IJ no h [) c(')negu+, ..... ¡"� sp'"!T!hla que li puc tenir ��,z o o n f�.�n�· él i que no ho
h� ñ'interprp+,gr 81ament •••

t ... r n po 1; t": e+a r R eGt;:ra •

TJa vella s'entonc'ri.
J. �

b ' ,
1\1\' ' '1t·

.
- a veJ.g que ef' un s ona pe r-e ona , VOGT; o :} ee e o Q 1 no 1 �a 66-

tTBny.... Rei,fe �e£'J!.1'.9 que la Vj et rj 3 f)f:l t rj,r� mo} tear: t,::.·"'t:.? M e veu!'e'l.
FnCPT'8 56n prou. jmres per to-rn':3.T' e COf")3j'1;'�J".

F J es va 9pntir aver�nnyit i warM'1
- No 88be� si S'�? cas8t •••

1a dena ponñe:r.� ,3i18'1'1C'i_oS8:I'JfJnt
'\

fi va rei'usar-la.

fra ho crec; jR ho h�u:t:ia pogu t :fet' a bo ns ,

- Vol dir que t'i ,e�ar de 13 or5.' t!.lre..".
� 1 �

. , -

+EM penfio que B�, pe�qu _8 $AV m�re, un {'�n� n� n va �arl�r �ota
enfad8da. l'�rb eLLa .. &. no bo. f"é, no �(;Vi·9 v()=�è:r rorar l�:) 't<�"r�lstre a La
Mf¡ril3 Jeatls .. I trobo que fi?ü� bé .. (Yo -r,arrpoc no en 'H.�ic: vn:'..e7.' t o rnaz- a
casar �la.i, tot 5. {J ue eJ 1 J]'

,

81'10 lie J.� botiO:-'. de ! <1 c?,i'tònnda ••. Vos'tè
no l'ha e onegut , �R c.J az-, perqn� n o per.Io rl� poc tC:'lT¡;:1 ! A�'e8hor6f) tam-

,

bó era jove, ;jo, :5- mal :m'p.st.�-i d.ir-h0f pero enea ra feia fo:..�ç'f.l f:;oig. A
,

ve1nat,luan hi 'VRM vem r-, f.j_I1� i tot eri �eien ] a }l"1:rt"?!"'., L13Cl',r ja veu
Va riu7:'e, mgg corrte-n+a m:tr; conf'uan , :i el ::"li.,...à anb un s nl}_fJ s obta

d�mfHlt '!!J.6�oveaf' per9 A. ell no se ].j l".cu�i �e t:r-'b!-!r-ho r':
.

í'�nl; née
avte t erA patèt.ic, te1"rib} eJ!lf'�t. trj.e-fJ j_ desolado!' .. IJ' ��p:res(::i6 de La
seva ca ra tren�u·iJ..lj.tz!1 la ve21a.
- Ah !.H Però em vEd� €'s-tt:r18r T'l(�a m:><:J?sr-M.€ cl,� M!'lih:Mel':�2'..;fl"lr:1Jtt"lt1�
malsdocap tota Fiola, en oa r-a <;ttl€') t:res noi� c08tin (�P. pU;8ro Pe r- a íxb em�V� "

,acmbJav�f15O<1i� f?FlPBY'Ftr ... o Pero tots se TI han ana t , Ja f'-' ::1.1.13 en el fons
tenen bon cor, i �ne é� o o sa ò€: ]_ef"/iioneseo� PotseT le �'€� Vivenç s'hau"1
ria que dat , aJ.EHlhoreR f ae:t'El'iCiI? COl:' f'ste�n1 que ]_ n o

í

conp l.f s c;ense te
nir-hi cap obligaci6, pergu� ja tots �0P eren MajorR �'��nt j, 68 el que,die jo, si van fE'r e' que 'Van 1"'e1' 8el1�"'al que ella t::H'lbf. en trnia ga-
ne s , no li sembla? Pero a!'fb en Jam!').€' e.ncar-a a caea , no poflia ser. gIla,

estay? grosr')-8. i'in� a :!ps ��nts, Amb } . .., cril": 'tlll�a 8 :,?u"'t f)'" .t1�.d xer , i per. ..

8U:O jo na to í.xa "Rig ñi:r no, Plé� VBl que us cp.lef.'u. '3�'1b e).::� SAltS parec,
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ells tenen un pis gran i bé hi cabreu, ni que hi heel una altra germa
na casaRa. Oi que vaig ter b' ?

- si ...
Però ella no l'escoltava,

sall de récods, l'evocaci6 deIs

seu i que se n'havien anat per

sorda a tot all0 que no fos el deves--

�soers esti�ats que havia tingut prop
sempre, fins que la mort els reunis un

cop més, el darrer, entorn de La seva carcassa ja no necessitada d "amo r
ni de res, freda i ja eSRencielment no exi�ten�.
- Ara el nen ja té onze any£ fets i acaba de començar el batxillerat,perqu� volen donar-li eaz-re ra , diuen s¥de notari ••• Es un minyó molt

ben píantat, que s'sssembla al sèu avi .•• Espariis, que li ensenyaré
la fotografia !

Es va aixecar i ,mentre ell s"esperava al llindar, d' on no va P8SS8-1mai., però tenia prop de la re dnida es tança que li semblava haver-hi
penetrat, va ficar-sé a !'habitaci6 que hi havia darrera,closa i l'osca," ..

on devia. remenar fins que troba ello que cercava, un pleo de cartoli-
. .

,l'les amb les imatges dele fiLLS, de les nores i dels nèts, pez-que en.

,1: sortir de nou. no duia un a fotografia sola, sinó tot lm grapat que ell
&8 resignà a ressegurr sota el �I!llll.Ih.tb�gmm Beu guiatge ex
pert. Es a dir, no l:es hi va confiar mai, les fotografies; prefer! mos
trar-les-hi amb els seus elits lents, nuaa te per la seneotud i el reuma-
tisme, amb la pell basta i tTencad�els treballs matussers a qu�fer de portera 1 'havia obligat des d 'una joventut llunyana.
- Miri, �s s,uesta... -

I va veure el fill engendrat fora de matrimoni, V8stir/c.0m per una

cerirlbnia, 811b corbata i tot, encarcarat d'aquella manera ab urda que,
en algunes :fotografies� di staneia la imatge de La pers-ona o

- Oi que és un real minyó 1.
...

Va a e serrt í.z , pero de nou pensava en La seve, filla t , ara, en les.

fotogrElfies que en devia tenir la mare, ella que no les necessitava
des del moment qu e dispo_s8va de I "exeap ï.ar viu, del model - mentre ell
no tenia res de res, només la seve propia C1.-11'a davant 1 'espill, quan
s 'hi mirava" per endevinar-la una mice en trasposar els seus trets a
un roe tz-e femení, més� o l.ç que el aeu, filés tendre i imf'1atur, per� s eu

,de totes flaneres, o seu i d'ella, de tots dos que duien la nateixa sangi donaven novament Vid�a uns avis morts i ent erratse
La dona va posar 1 a fotografia sota el feix que servava .8 la Mà

,i va mostrar-li La d 'an miny6 d 'un s trenta anys , molt cinematografie
"amb el seu bigotet re"ta:'_lat i la cara buida a l'en&ozm del aorsr-f s que

centrava les faccions.
- Es en Jaume.
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Van contemplar-lo encara més LlargaMent. car ella s'hi en�retenia,
èstimant-lo i avor-rint-lo per haver estat el darrer que se n"an de

casa, quan hi havia una canbra fosca i reclosida on e "hauria pogut ins

tal.lar amb"la eeva dona, una xicota no ne nye cinema�ogràfica que ve

nia a oorrt fnuaè í.ó i que La vella va passar ràpidament pezqub en les
,

pregoneses de la seva anima l"odiava des del dia que se"n va en�u� el
,

més ben plantat i el mes fal®guer de tots ells.
- I aaue s ts s6n els ¡jos nens •••

J!fen i nena, 8mb elo l'ares, un grup'familiar postís com una dentadu

ra falsa, nn grup instal-lat davant l'objectíu com si aquell fos el

dar er dia de llux vida i calgués aprofitar-lo per deixar constància
de la mediocritat humana, de COI'l ÒE' pares a fills les cares,tot; i res
tar fonamentalmsñt les mateixes, es modificaven fins a esdevenir tilleS

altres.

La vella li va mostrar una altra fotografia i digué :

- En Joan no n'ha tingut cap.

1evien ser ell i la seva muller, tots dos agafats dc bracet, eter
niza.ts en una fotogragia. aqu es t c op sense pze t eno í.ona : simplemen ti en

llaçats davant Ci "un retratista de carrer que els havia tret unes OI!l

'bres llargues da r-re ra el Ei peus i un rostre desconegut que espiava per
damunt de llurs espatlles.

l després va veure en Vicenç, tosc i fort i alt, amb una cara
, '

pla, de pages acos,tlU!lat a menjar molt de pa, pero mudat, com el seu

fill, amb. el nus de la corbata una mica t.ort i una de les eLetea de la

camisa arrugada sobre la soj:apa. A continuació hi havia la seva dona,
grossa i esponjosa, amb un mamellam estereidpr 1 unes arracades llar

gues, de gitana, tota. ella molt bruna, com l'Eug�nia, forta. de sang i
de temperament, un matalàs exce ï.vLen t per reposar-hi durant les llar
gues nits d'hi ve zn., --:'

- I a�uest �s el meu marit, que al cel sia •••

Ho va dir aenae paaaa
ó

, sense Lamerrt ar--ee tn ni doldre-se "n , per-
"

que ara el temps ja havia esmussat tots aquells sentiments de quan
,

se'l va veuz-s davant, intacte en aparença, pero amb la closca trenca-

da per les llambordes que l'acollir,en en csnlfe'des del sisll pis, on
,

feia la seva £eina de paleta. Va sospirar només, pero era un acte auto-
màtic ... semblant al d'un B !!l,èquina que; en raspos ta a' l' eetiEml d 'una I
moneda, i d eapr és d 'acompli r en -mes seves entranyes un procés poc com

plicat i sil euo-iós, 'Us lliura una pastilla de xocolata.
Ara ja els hEU vist tots.
I ara que, fos Ia que" fos la seva op í.n í.é , ell j a no podia refusar

se a compartir breument aquelles cares 8I!'lb la dona, ella devia sentir
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com un penediment Que l'obligà a preguntar:
L'ha moles"tat" que els hi enaenyêe "!

o - No, no, gens 1
..

• J' N'havia tingut un de La seva nena, de retra�, pero el vaig
,tt la victb�1a •

.q l'�ll es va inte res sar :

- I com va ser, això ? Per qu� ?

- Ja li he dit que sèropre- m"ensenyava Iee seves coses,i un dia va

baixar mentre hi! havia en Joanet i la seva mare ••• un a de les poques

l'! vegades que en visitaven, perquè com que vivien al Poble Nou i els

quedava tan lluny ••• lUla �s 1!l�S grau, '8 'clar; vull dir la £1ar1a Je

s-6s o Aleshores el nen tot just començava a caminar i la de vost� ja
era tot un espinguet. Les criatures li agz-adaver, molt, de aegu í.da els

-feia festes quan en veia alguna; tant si era en Joanet com les del se

gen primera" on en tenien dues, una bessonada ••• A La senyora Gòmez no

li feia gens de gr¿cia, no ho voli at perquè feia molt e temp que no

es parlava amb la Vïctòria, e on si ella, per haver tingut ,g.:na nena sen-

t'! se eaear--s e , tos una}qualsevol, pérò a les criatures ves que els expli
ques, oi ? Sense inte1:1Ci6 de fer cap I!1s1 •••

Es va interrompre f , preocu,_pada, fia' pregunt� :

- Per què li ho deia, ai:xò't-?
- Perquè un dia Ia Haria leads va baixar mlJl!11l1l!1milrnqJ'ltl\I!l amb una .foto •••
- Ah, sí., mentre hi havi a el fillet d'en Jaume o La vam mirar

deixar sobr-e .La ta1..11a; la hi va �ixar ella per poder agafar el petit
i ajudar-lo à. caminar i, després, quan va baixar La seva mare, ja se

. . .

'-�n'havia oblidat, 'parque tots dos , ella i el neLl1U.J. replà, aquf mat e í.x ,

darrera'de vostè, i pe;r; això van anar-se'li sense recollir-la. No hi
"

devia. pensar més, pez-que no me la van reclamar i La vaig tenir un pa-
rell de dies,lIlJd, fins 'que els la veig tornar un I!18tí que la MmmlbBm
Victòria venia de la plaça.
- Llhstima !

Ella va inclinar la testa i a�largh la mà carregada e fotogra
fies cap a la�aUla, on les a deixar entre la verdura, despl'eocupada
ment, aoo atunada com devia estar a ba rre ja r=ho una mica tot. Despr s ,

sense necessitat, torn� a eixugar-se les mans amb e� davan�al llistat.
- si '

.... D'en J aune hi era molt ami�af perquè ell sempre ha eatat

mol t canaller. De vegades, si baixava quan ell hi era, se li enfilava
als genolls i li deia : conta'm una histbriaoS8mpre volia que li con

tessin hi�tòries, con totes les criatures. i en Jaurle se les inventa
va perquè jo mai no havia tinGut gaire temps �er contar-los-en, quan
eren petit••S'inventava dones una història i ella l'escoltava embada-
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,d

Era C01'1 si li í'll�ssin quelcom, i va tenir ganes d"arargar La

mh cap a +.es fotografies i de contemplar de nou aquell Jaume que la Ma

ria JE-�s6.s devia haver estiMat per totes Le s o ouee zae rave L'to s es que li

contava. l?erò no es va atrevir ni a demanar-ho a la vella, potser tam.

bé rebe¥a aque Ll.a gelosia retrospectiva" i s"entretingué en canvi 8 im�
ginar-se'ls tots (los, la ne,_,na 'sobre els genolls de l'estrany, amt::;kls
ulls ben oberts mentre ell, rlene�pera0.amnt, eercava el desenltaç feliç
de la histbria. I ella devia èix :

- Que �s bonic
r

I el xicot probable 'nt scfI'1lí'eia afE'.lagat, oriatureJ1com era EmI!U!U!l'

segons la vella, i potser continuava con1;ant fins �ue la Victòf1ia bai

xava a cercar la menuda que devia protestar" pidolant trèmulament :

- Una mica més ! •••

l La Victòria hi consentia i es quedava fins al final de le. con

tilla, es coltant també,; somrient afE;) c'tuoaamen t a aquell. miny6 que tan

ta p8ci�mbia tenia amb 'ela fills. del¡:;,· altres potser perquè enea ra no

h2!lvia de pr�ocupar-se dels seus. l al final:
- Ara pr-ou; nena , Ja. has' ao í.e s t an p:rou. .

I ell, bon jan, aIYlb una riAlla :,
- No senyora, no; si m'agrada! Es una noieta molt eixerida!

La mare es devia ea taz-r-ufa r-, i en aquell ins'tant ja era com si

no existís, com. si ma í, no ha guêe eXlstit, perquè les havia traides

quan se'n vOlgu' enBr en lloc de restar a llur costat per contar con

tes a la J5.l.aria Jesús 1 �ssellre-l� als seus genols com ja no li asseuria

mài. car ara tenia. tre-eze anys .i ell era un desconegut, amb el presti-
"

g1 dels �8se'rs que vénen de·'lluny,. sí, pero una mí.e a temut tsabé per

aquest mateix fe� de La Ll.unyarrí.a on havia' rOl!làs durant tqt aquell
..

temps de la &eva infancia •

IV

.

La vella havia anat proseguint ,

-
••• fins que la seva mare La cridava per sopar. Sempre la deixava

baixar, perquè ja sap com era, senzilla" i no s'ave rgonyia gens de

tractar-se amb gent humtl., com nosaltres.

I tot d'una, interrompent-se de nou, va repetir:
,

,
- Que contenta que estera de veure 1 !

Sospir� :

- Amb el meu fi)'l ho déiem de vegades : ves quina pena, tan bona

nof.a , ••

Gairebé va e nve rne Ll Lr-, no í.e ave t per lee pa rau'í.e e ben intenciona
des de la dona que no po�iA seber, tan espont niament indelivada, com

el feria cpmprovar que era obje e+e de c omerrta r-í.a , po t.sez- sincerament
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. "

epIllpassius en aquest cas, pero no per a�y.o menys humiliants per a ell,
tan soberg que va estar a punt (Ie dir-li: i ben mirat, què cony n'ha

vieu de �er? I no ho va dir perquè malgrat tot era culpable i la ve

lla, sota la seva aparença desrlenjda, 'tenia un cor d'or i la intenció

sincera d'ajuda;-r-:lo. Però ara ja no podia quedar-se més estona all:!,
• .#;

en aquell pas de porta, escoli;ant qui sap quines impertin�ncies que en-

cara li passarien pel cap i que ella exposaria amb tota natural1 tat, .

amb el convenciment que e ls al tres també tenien el coe tum d'anar se"-'pre

amb la ve r í.nat als llavis i eren fins i tot capaços d'explicar a un es-
...

trany les trifulgu.es propies que no es li·Ni'ten al dolor pe raona ï., al

plany consuedutinari, repetit en incomptables 'ocasions, sin6 que abra

cen tota una his tl1ria fam:i_1.mar : en la seva, e Ls amors del fill i de

la n�, quan ella encara no era la nora i ja duia el Ve!ltre ple.
De tot-a manera, en 'eaús ja en tenia prou i �cihuc li semblava que

ja havia pagat més que suficientment el seu òbol de bona vo Lun tat , I,
si no. ja el paga r-í a una a.ltra tardatt Per això va t rencaz- el. silenci

amb una frase que nemés aproximadament re:sponia a les darreres paraa

les de La l)Q.rte ra :

-' Hom ne sempre pot fe l' el que vol •••

Però ella les devia trobar escaients i inclinà de nou el cap, as

sentint :

- Ea veri tat.

I mentre a ell la. banal! tat dels mots li queia da!!lgn'1; com Ulla

Lloaa, la vella va tornar encara a eixugar-se les mans, m's màqu.inal ....

ment, m�s innecess'hriament que abens,

):leI' acabar, va dir :

-.Mentre em vegi aquesta neia ••• '

tin dia o altre 1 'he de voure o Abans aeap re anava a comprar La llet

a la vaqueria d'aquí al costat.
- Ah , Potser sí que lIra ha canviat¡ d' adr-eç a, doncs ....

'ta portera va somriure sorneguerament
- l ca ! M�s avaat em pensaria una. altra cosa1l1 Avui hi ha molta gent

que fan gep i, quan ja ha crescut prou, canvien de botiga.
- Tant de bo ho encerti.

Va recular una mica, acomiadant-se ja amb el gest abans de dir

les paraules, i ella també v a fer un pas endavant.

- A veure si tenim sort. eTa tornaré a passar •••

La vella digu� r,

- Quan vulgui,.
l en un mOl'1e�t de lucidesB, va afegir :

- I perdoni que 1 'bagi molestat amb Les neves coses. BIs vells, sem-

)1'!
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o pre acabem parlant de nosaltres aa te í.xoe ,

it Ell va riure una mica, jovialrnento
Que no ho fem tots, això?
l va saltar e s ce Les avell mentre lo vella pot ser. es quedava refle

xí.on ent que, ben mirat, era un xicot exce Lv
ï

errt ,
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Va despertar-lo .La insistència del claxon aota La finestra. Es a

dir, no erB bell bé s ota la :finestra, sino davant la casa, a la car!'ete
ra, on durant tot el dia no paraven de passar cotxes, not o s i caaí.ons ,,

tots sorollosos i tan veloços com els ho pe rrse t í.a 1" es treta cinta que
s"aJlargava entre les dues rengleres d"arbres. S'hi havia avesat, ja,,

pero el cl�xon sonava com un senyal d'alBrma, impacient, peremptori, a-I

turat allí, o gairebé atura t , f'Ln a que el zso t or- roncà més fort i 1" es-
petec dels gasos de combusti6 s'an allunyant. Dev1a haver-hi hagut un

embús ,

Va girar-se en el llit des reti, a La llum que entrava pel fines
tro entreobert, va consultar el rellotge que aempr-e deixava sobre la
tauleta de nit. Les deu. Deixh de nou el rellor.ge, va badal.lar indis-

,
cretamBn� i escoltà les remOXB de la casa. Pero no n'hi ha�ia, �fit era
tan s

í

Lune Lóe com en un edifici abandonat; tots els 80 rolls ven
í

e n de
fora, de la carretera.

Va acà�ar per treure els peus del llit 1, a les palpentes. cerc�
les saba"tilles. De spr�s d'es tirar-se complidanent, va obrir- j_ a fines
tra i mir ca� a les eixides i finestres veïnes. En_�loc no es vela

gú.
Es va ordenar breument el p1j�ma rebregat per la dor�ida, badà la

porta del dormitori i sortí al passadíso El va recórrer fins al :final
eense !Jorp:rennre cap soroll i entrà Ei. La cambra de bany, on va rentar-se

braços i cara per acabar descobrint, quan ja anava a eixugar-se, que
totes les tovalloles, com de costúm, feien cara d'haver servit maBRa

persones. Va escol!_ir la que li semblà més ae ca i es 11!9 va friccionar,

energicament la cara, per La qual despr�s pass uns dits, que Bospeaa-,

ren e í, li convenia o no li convenia d'afaitar-see Ho ha vf,a fet la vet-

lla, però, 1 la barba ben just si li, onbr-e j ava , Gairebé es preferia ai
xi, no acabat d'afaitar, sin6 am�èl d'�ia, quan la ca�a emmmma era

prou neta i no tenia, en can�i,. aquella nuesa una !!iica anguniejadora
de La carn ble;nca..

Va llençar la tovaLLola en un cos tat, amb l' es 1- ez-ança que 1 '):;ugè
nia acabaria per substituir-la, i retornà al BRU dormi tOl'i, on va ves
tir-se a poc a poc, cànacxent tot d "una d'aquell muni, d 'hores que s 'a-

,

pilaven o ar-reng.ï.e rave n al seu davent, buá ê

ea , sebse exigencies !!pill ni
,ibmrnmml!llilmUmnuubmn passi6. Ull temps I!lort.

Quan a la fi, en cos. de caní.sa , va d ava Ll.a.r les escales que menaven
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a la planta baixa, va sorprendre el pri�er sor�ll dins le oasa : un

dringarnent no identiftoa t a le ouina. Al cap d 'un moment, en trenre-hi

el nas, va veure l'}�ugènia, d'esquena a la porta, amb una tassa de llet

a les mans o Damunt La taula, hi havia la boaaa de la c ompz-a amb tot lie

verdures i paperines. La sala de fosra era fosoa, silenc�oaa i abandona¡
da, plena de papers i de puntes de oigarreta, car l'Eugènia no l'escom
brava mai que no fos prop d e migdia; al mat:! no venia gairebé mai nin

gú. Ben zd ra t, ae li va acudir men�re ella bevia, el negoci de l' oncle
no plbdj_8 rutllar d�ap manera; e ls o Lí.en t e no passaven de 1.8 dotzena,
i això estirant llarg, -ja llue la gent preferien anar al' establiment.
obert a les cases noves, on hi havia una bona il.luminaoió i la radio,

"

pel que sembla, sonava tot el dant' día. El veJ,l., perd, era un home sen-

se aabí.c í.ons i s �a contentava arab te r la viu viu.
.

L"Eugènia va deixar La te.s�a i es girà amb un petit aobz-e sa ï, t ,

- Ah � Gaireb6 m'has espantat •••
No m'bavies Sal'IU t ?

- Estava distreta. I tu camines com un gat.
Ell va riure i es nÜrh les wnftlmmmtimfumS!9·míaraJtlmm sabates, les soles

de les quals eren de gOmBo Va preguntar :

- On's, 1 '-oncle ?
- Ha sortit.-Es el primer dia de La contribuci6

Ell no ho va entendre, pe�qu� des que vivia a l'establiment encn�a

no hi havia hagut·cap periode cobratori, i la noia explicà:
- Sempre va a pagar el primer dia, i encara a primera hora ! Estic

aeguz-a que �s el priner de tots o Ni que li fessin noaa els diners !

Però ell j8 no l'escoltava. ReteRia només Que l'oncle se n'havia
anat i que p ro babü emen t ja no el tormu"'ien a veure fins prop de 1 'hora
de d í.na r , La idea que es trobava sol amb l'Eugènia. sense testiflonis,
l'excitava com si .ros un adolescent.

'

I elle -no va capir sehse necessitat de paraules; en tenia pr-ou anb
el s eu. olfacte de- fenella sempre a 1 'agua). u, capaç de dL�c0rllir en un

Simple parpelleig, en un canvi d'expressi6, i neny s que això, en La

qualitat d'una mirada, el desig que s'ensenyoria del mascle. IU seu som

ris s'accentuà, e� convert:! en una rial�eta. 20ts dos sabi�n qu� els

esperava.

No es va moure perb d
�
O� era, i en tresus va sabe r que, malgrat tot,

haQria de MRmnnmem fer el priMer pasa Digué :

- No t'ha�ia d'haver deixat sola •••

Ell alçà �l cap i el projectà cap enrera, aflb un gest gairebé desa

fiador.
- Per què ?



- Ja ho saps.

- Jo ?
,

l va tornar a riure, pero ell va descobrir una nota de nerviosisme

en la rialla. Va fer un pas endavant" al�argh La I!là sobre La seva, que
descansava al oa í.re de La taula, i 1 'hi amanyagà amb els di tSt canell
amunt. mentre la noia el mirava i mirava després aquella mà, aquelles
mans, la seva i la d'ell, com 60rpresa d'una tendresa que no esperava,
a'hna habili list, potser d'una aimErIe delicadesa a la qual no estava av,2,
sa da , perquè ni l' oncle\ni tots els que hi van have r abans èe l' oncle
no s'havien pres mai la molèstia d'entrar a l'amor per la porta més a

gradable. Obscurament, sense comprendre-ho ella mateixa, li'n va saber

gra t - i a'atnns� ta'mbé tm 13 mica.t corn per rdduir l' escassa distància

que els aepanava ,

...

La mà va continuar pro��essant per la carn nua, sense manega pro-

tectora, fins que assolí la invlsible i darnosa articulaci6 de les esi'

patJ.les, on _s"atu:r.� mentr:- l'altre braç la cenyia per la ciJltura i l'a
treis, aleffhorcs que la ma, mm.am5n�am de nou en moviment, es desviava

,

cap a les sin0s.

Va avançar els llavis i la rtoia, receptora i anical, gairebé lvi-
..

da, ea+de í.xa besar, va besar-lo al a e u torn. lül va separar se una mica

i, panteixant, va dir :

Fuglmia ....
lYo era una pregunta ni era res. nonée ganes de pz-onuno í.ar el Beu

nom, òe pz-onuncàar un nom, el que fos, mentre fop, de dona, agz-artabre ,

..

falaguer, do�ç als llavis CO['1 ho havia estat In seva boca. La na no

s'bavia mogut de la naixença (i¡;;l pit que bleixava trasbalsat, pérò s'hi
endinsà breument, inte rrompuda per la re noz- de La porta de fora que
bria.

Tots doe es van e ncar cara n, muts, SOb1iatE pel mat e í.z pensament :
-,

havia de ser prec�sament avui� aquest mati ! La ma va relliscar, desco-
,

ratjada, mentre una veu cridava :

- Ei. mestreasa t

I, .. .. -1" àJ �ugenia va . alçar-sot pero EL1._ li subjecta el.braç i x!luillej :

- T'espero dalt. Trp.u-te'l de sobre com paguis ....
! ella es va limitar a a nc en+í r amb un a g rave ta t profunda,cairebé

imprb�ia delrnoMent i de l'indret, sense La méa petita vel.leitat de pr,2
testa. Aleshores la deixà anar i la noia sor�i a la sala.

L'home 6 'havia re penjat al taulell i ni el va veure quan, darrera

l'Eugènia,aban�on� també la cuina,trav8ssh el menjador i enfilà lea es

cales que el mena�ien a la seva cambra. Va senti r que demanava :

- �renj_u cerveses ?
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Dins l'habitació, va ajustar una mica els finestrons i s#assegu6

en un costat de llit, on va encendre una ciearreta que va haver de llen-
,

çar tot seguit� perque el tabac en dejú mai no li havia prova�. Pins

aleshores no es recordà que no havia esmo�at i, vagamon t , va pregun-
...

t�r-se si encera �indria temps de fer-ho; en el fons. perot no ganejava.
Ho havia posposat ja defibi tiv8merlt quan l'Eugènia, m�s I:1lfinmmml}l'1t!1 de

pressa que no esperava , ve. aturar-se davant La porta oberta i li SOI!1-

rigu�. Se "n va sorprendre :

- L'has cteixat sol?

- Ho; volia duee cerveses per en ur-se-Ies.
,

Sense moure',s" va indicar-li que s'atansés, i ella, balancejant-ce,
avançà a. poc a poc, .aenae aju star la po rte_ el aeu darrera. En Jesds va

fer :

- l-ientre na VinglÜ ningll més •••

La noia va riure i, COl!l si fos le cosa més natural del món , exjliieti.
- No és fàcil. .He tancat.

Va fer-li cor amb una bilé1.ri1;at sacsejada i nerviosa i allargà els

braços per atreu..re-là. Ella es deixà caure al seu costat, amb el cap
repenjat contra l'espatlla. Va besar-la mentre endinsava la l!l� lli�re
entre les cuilms entreobertes, '1 1 '}:!ttg�nia va refaixar-se més, sil erl
ciosa i 1!U!I�8ftPlm consentidora.

Va inclinar-la sobre el l1it dèafet i, anb totes dues mans, 8'0-
rj..entà entre la seva roba l>er tal d 'alleugerir-la. de les peces que li.,

foien nosa, pera ella va refusar-lo i s' Lnc or-po rà �

Vestida., no.

�
Aixecada, va despullar-se ella aateaxa , apz-ea aa daraen t , potser una

..
.

mica torbada, pero Lrapae í.errt de superar aquella mica de vergonya i tan
ansiosa com en Je�ús, que fins aleshores no va compf'end r-e per/què elle

preferia desfer-se de la robao Era molt más bella que no havia cregut,
totalment bruna j gai1Jeb� darrrada t amb una bz-unoz- natural, no de sol i. d

vent, siÚ6 de peLl i de s€GJxesionso Va subjectar-la contra seu, amb
les mans a les natges i els 11.av18 esmaperdut s entre e ls ela pi "ts 010-

rbsos, i ella es va deLxa z a ce r í.o í.a r fin s que va veure que torn8vaja
arrossegar-la cap al LLit. Aleshores va dir:
- Tu també.

l indicava els seus vestits. 3e'10 va treure a correcuita, mentre
ella s'asseia s@e4R'� 8Plb les cames penjant; i les mans enrera, sobre
el mat61às, fins que es reareç una mica i, en trosar-se'l davant, va

enlla.rçs¡ç-lo pels malucs i, aijlb l'altra mà, va engrapar-li el sexe.
Van caure 1 'un s o nre 1

'

altre, i ella s'obri sense deixar-lo.orien
tt¡n't-lo cap a les pr-o fund.í.t ats de la seva entranya, on va retenir-lo _



- Jo també, Jes&e !

Va aubj�ctar-lo, eixarrancada,

Ja
tina que fi'hi empalà .. Ell li tocava

Yeeve, ve apJnIlf!u�a apode re l'-se'n i La

da al e eu cOIl, nomée beLl.ugava les

i sostingu.t.
Uns I!lòmentr, despr�ÇI, en saltar d e'L llit, ya recollir la roba en

car? e scampe da i se 1 'endugué tQt dient, rj.alJ.era :

i s'en� aclofant contra el ventre
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amb golafreria i amb les natges ben alçades quan li lligà les C8l!leS a

l'eaquena per tal d'accentuar una penetraci6 lente lÏlmÏhÏllamma que acceptà
amb els ulls oberts i t�rbols, però gairebé sense paraules, finsfJ. fi
nal, en allargar els membres amb una envestida que els buidav80

Déspr�s va aaltar de pre saa del llit i, sense oobrir-se ni amb un

fil de roba, abandonh la c8l!lbra i va correr e&p al bany. Ell va restar

estirat, amb els ulle oIosos, moaentàniament vençut pero encara amb
,

reserves de ecbe jança que, en tornar ella,el1'.van fer mir8r-la anb el

mateix e agu ard inte.ressat que de pri.l!l.er mentre li deia!

- Estàs ü.ol ben feta. ....

- No t "ho pensaves, oi Ç?

Potser si.

La noia va so.mriuxe tot aga f'arrt La robe que t ma 1 de izada s ob re la

cadira, havia relliscat a terra. Ell va redreçar-se i allMrG les mans.

- No ! •••

LPBugènia protflGtà, sense oonve nc í.aen't :

- Pot ven;.r el teu ono
ï

e s, •

En Jesdt1 implorà :

- Cinc minuts !:lés •••
- Ja tindrem altres cies sencers. Dem� a è.enà passat el teu oncle se

n'anirh a Cervera o Ro fa sempre t per paga r la eo-rt r-í.buo í.ó , i aleshores

es passa dos o treA dies :for.oe.

]1\11, però, va continuar atraient-la, acar
í

o
í ar.'t-la.

- Et vull ara.

La noia va ll.ambre-gar la v:trili tat exigent que li fregAva les

cuixes i, amb un moviment sobtat, se li abalançà ña�unt per fer-li

perdre l-egpilibri& Sospirh ;

els pits i va cercarGii la

conserva mentre l-Etlg�nia, abz-aça-c
anques amb un moviment implacable

- 8 i t cz-no, pot eer no ace 'be rem ma i ! •• "

..

Pera ell, aquietat, va seguir-la mansament cap a 18 cambra de bany
�

on es van rentar tots d oe , En va tornar a 8orti!' el primer, quan ella

enea ra es 'vestia, it l'lUt�mp va c6rrer cap al dormitori que ara

f�ia una olor lleueerar'lent acre de suor, de semen, de sucs vaginals.
Obrí la finestra de bat a bat, ve posar-se la oamisa i els pan�alo36
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Ve. penetrar a la cu
í

na i, sense canviar de to, féu:
- Ara et preparer� l'esrnorzaro

Ell va seguir-la, una !!lica sorpres ma 19ra t tOi;, no pas de la mane-. I"

ra senzilla i sincera amb que se li havia l1iuZ"aty sinó del to natural
amb q.uè parlava d 'ella i del'vell, de La simplicita t inesperada i de- j

priftent amlJl1l amb què enfocava aque 11 probleoo o

- ,Atxí i tot, no et eze guzs, hi he monerrte •• .- Però ara serà una altra
cosa, ara hi ets tu.

Ell reflexionava t

- Sembla-mentida que a La �eva edat ....
T; '}�ugènj_a no ef:l eir!! it ni (ln�'lixose 1:11 complaguda, amb em to neu-

tre de qui constata nn fet que l'efe eta poc, digué : .

- Es un porc. Mira ••.

Part> en Jest�s, sobtadament moLee ta t , va engrap ar=La per les espat
lles.
- No �'ho contis; no ho vull saber.

lUla va tombar-se a. mirar-lo, estrab�ada ..

- Ah ! (krn vulguis •••
l ell, Bra que ja havia satisfet arr!plaFlent el seu cteElig, va sen

tir-la distant , ��5mm�Mft�pam0mEnm�m indigna. però no prou per
estalviar-se una pregunta :

- I dius que en aquest temps sempre se'n va a Oervera ?
- Quatre v�gaòe8 l'a.ny. Paga la con t r-í buo t

é
i d6na un cop d'ull a La

finqueta ..

- l et �eixa sola ?
- ;51. Per què ?
- No ho sé, però M'estranya d'el1.6.

La noia s'ar.rons� novamen t ti' e ape tI2 es i à igué :
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i, deu minuts després, en daya12ar leD escales que I!lenaven al pis de
baix, va trobar-se amb la noia q ue ja venia d'obrir la porta del car
rer. Al menjador, van enllaçar-se t�ndraI!lent 1 es besaren sense Gaig,
agraïts .. Ell Si potser una !!lica mentider. va dir :

- Dos que et vaie treure qua no he pensa:b,er1 res m�s. Buglmia.
- Ni jo.

Va desenllaçar-se i, en un moment de sincei1itat incontrolable, a

fegí :

- N'estic tan tipa , del vel� !
,

- Per qne no el deixes, doncs.?

Es va arronsar d 'espatlJ.es,I contradictbriao
- Aquí eette bé � 'Es COI') ai 1'08 La mes tressa., p��rqu� no el11 mana cap do- I

na..
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No l'entendrhs mai •
.

I mai no havdo n de saber si el vell va sentir a que s tr darrers
,

mots o no els va sent í,r , pe rque en aquell moment entrava al l'lenjaèJor,
des d�on els rnirh. Ells van tombar-se� sobtats per lB remor dels pe�us
cansoners que s'arros::-egaven una mica, i en Jesús fina i "t(ot va sortir

mentre deia :

Ah ., ja sou aquí !

- si; he ana"""t a pagar La contribució.
- Sou puntual, fi fe •••

Es la manera de no trobar-hi ningú.
Es va treure eJ. gec i es que...,dà 8üb }_"'a!'r!lilla que no abandonava

mai, ni hivern ni estiuo Després se'n va anar escales amun"t, probable
ment a desar els rebuts, i en Jest1s es va asseure a taula.

No va poder avitar de -sentir-59 una miaa averc;onyi t quan e 1 vell
tornà 'á baixar i s 'assegué en urYr'ac6 a encendrá La caliquenya mentre

ell men java i 1 'EBB�nia s orti,a a fer La neteja de La sa.la a Ara que la

noia ja no tenia secrets pe r a ell, se sentia afeixugat per una curio

sa recança que el sobtava sovint quan, des de la parspectiva del aeu

cos satisfet, contemplava mentalm�nt la s.etisfacci6 �s confessava, amb

tristesa, que en eL fons haV1.8 estat tan ctE!sil.lusionadora con ho és
..

tot a'lLo que no dura i que no costa d 'obteniro Només un a vegada, va

peneaz-, 'sortí del conba t amorós eufòric i confiat, però a.ixò era pe rquê
aleshores estioava 1 La- Victhria era vera,ment seva, una- poaaess t ó

per
sonal i no c ompaz-tada , una p.ofJses�6 en la qual la carn únicament juga-,
va una part en lloc d'absorbir-h0(Co"m havia succeiii- amb la �amarach8,
amb la J�nny, amb l'El�en, i ara amb l'Eugènia, per no dir res dels a

bundanus e..._;ncQotres sense deetA, sense l're sen t gairebé, de

què s'havia fet cwlIJable durant e1_3 divuit anys de- la seva

cooprenien un flÓU sencer que es bastava a ell mateix ••• O potser no,
"

porque ara, al cap de tretze- anys,ara que ho havía peréut tot, compre-
nie, par damunt del seu entendriment t'et de remembrança, que taMpoC .no
havia aconseguit res, tota vegada que l"'alegria havia mort amb La pre-

..

sencia memammmemm que s'allunyava i res�ava només la pàl.lida iaatce,

d�a�l� que r�uria pogut ésser i que en def'ni�iva.no fou perquè ni ell ¡111. La Victòr1.8 no van voler mostrar-se raonab.ï e e 1. ell tenia por tella
també era poruga a la seva mane�a - o poser els havia faltat a uella. fconfiança profunda i sense explicaci6 que uneix doe éssers per tota la
vida a bans de tra ir-los .. Pe-rò això darrer ho igno1:'aria aenpre ,
el cas de ret-robar-Ia i començar amb ella allò que hom anomena, fa18a-

ai ml>-s no tprna: ria a haver-hi res de tan satisfactori OOI!1 aque
lles tardes que semblaven mancades, perquè eren tan curtes t i alhora

IJlJlaaemhavubB
vida adulta.

I



ria.

tan :Uell co+1. volia La seva J.uxdria,
cia que el limitava.

d'un somni tan sols, car només el seu cos pesava, bell, 81.XÒ sí;
, -

pero presoner d una circuI!lstan-
,
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ment, una vida nova. Ho serie, si de cas, en el sen1iit que ara aotua

rien des d'un altre ordre de disponibilitats, degradat: aquella lli
bertat pTim�ra que els va permetre d"eacol2..ir-ae, mancaria en unes

relacions rènovades/a trav�s de La filla i en non d "ella - ifo,ixÒ encara

que perdurés l'amoTe
Es va aixecar, neguiteja t pels aeua pensaments. :Ycontemplà ela

flanc�l de La noia que escombrava la sala, az-ran de taulell, sense sa

b�r que no era cap consol, per ta ell, dir-ee que les seves mans .e La

havien acariciat i qu e a partir' d" ara podria ènllaçar-los eempr-e que
fosain sols i en tingués. ganes, tumultuosamp.nt abrandats sota el seu

desig de mascle. Ella, com totes, era unB. noia anònima, tm miratge de
'"

La seva carn de-sfeta en espasmes. res de sòlid ni de du rad or-, ni mate-

Me'n vaig a fer un passeig.
No era cap bona idea" parque el sol czemava , però 1 'oncle, és clar-

, " I
no hi va fer cap objecci6, cap obaer-vac í.ój no en feia mai cap, adust
corn era iy en el fons, potser més comprensi.u que no sel!lblavao

Va pujar a cercar- l"america.na, se- la penjà al muscle 1 davallà de
nou.

- Fina ara.

L'Eugènia va mirar-lo sense (te5.x.sr d' e soomuraz-, una llambregada
ràp!bda i atenta que ell observ� tot pas sarrt , distret per al tres _.cabò-

- " ,"ries i sense re-cordar que 1 endemà., o 1 end ema passat, tornari In a veu-

rels cara a - cara, nus i magn!fics, -imp6.dic�, p�obableIl1.ent alt erats pel
desig ara apagat.

Fòra, el dia era �és xafog6s que no preveia, car el 601 s'aoagava
darrera una capa ba í.xa i pesàda de n6:vols- l!l.�S enllà dels aua l.e 1 'aire
devia circular; pera no el qu!, on elf.:! arbres a

ï

enaven femxugament, sense, .

moviment, reBpmrant no�és per les rels. Les cases. noves i velles, eren

polsoees 1 grises a desgrat dels maons ver1!lell; tot se.rnblava rP.'posar
en un mínlm d 'espai mentre esperava La nit i ). 'aire bene rao nor , però
no refrescant, que curia berrejada la sentor del mar a l'olor de la

terra, l!l�S poderosa aque s t a que La d I 'aigua" i abassegadora - domiIB'lt
�sserB i coe e s en una abraçada indescernitl.ora on tot, a_ense gaire re

siBt�ncia, s'acollia.
..Va aturar-�e ar�an de carretere. sense saber que deciñi�t on a-

..
-

nar-, pero -elA seus pen�aI!lBnts, pr(ljec�ats oep a La Victbria, el van

empènyer a la fi cap a. l' autobús d "Horta, que en aquell mOl'!l!'-nt s 'atura
va gairebé al seu davanti per deixar dues noies i un�lhfant. e tota ma-
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nera, fins q�e ja va ser dalt i s'asseia no va co�prendre claraMen�
la natural esa de la seva acció i La finalitat que es proposava. Era
el priMer cop q ue sentia l"impuls de visitar el barri on ella devia
viure i oÚ ell no havia posa t els peus des dels primers temps de la

guerra, q uan van haver d'eElportar-se tota una .I'aI!lília, amb el fill i
La filla, doe mooosos encara, penjats al pare, obstinat s a seguir-lo,
decidits a cemp az-t í.z- La seva sort; un noi i una no

í

a de quinze o setze
�

anys, v"'�lent s con doe aní.nal,s acula te t cridant " 'ên el s11enoi de la nit 1

els noms m6s feridors que havien apr�s i tractallt-los d 'assassins men

tre tot el veinat, o el que res tava de ve Inat , deví.a amuntegar-se a

les finestres, darrera les persianes abaaxaüea , on escoltava amb el
cor cmm un puny i tan covardament que ningli no gosh so:!'tir de casa i

retar-los. En Mateu havia perrlu't la pacH.mñüa i els obllgà a enfil.ar-
S6� al cotxe, decidi t� semblava, a carregar-sé'ls tots, pare
i fills .. Ja. eren a Ioolant J\udreu quan es repensll i van emprendre de nou

el cn.....)'.lf de la (}J.l.1tat. Fotser ence ra vivien.

Ara se n'�legrava; a tothom hauria -volgut fer compartir. la joia
gaireb� insidiosa que s'apoderava d'ell en comprendre que tot l'esde
vingut., i es l'e.feris, �s clar, aLs episodis d'aque�.l nati, amb 1 'Eugè
nia, contribuïa a fe�li prendre una de t.antes iniciatives que tenia
e. 1"alJ8st, pf;:rquè ben rnirS-1t era ridicul que tot bo con.fiés a les habi
litats de la vella. 'Era e1- s_..eu anhel pu..�yent de la Viet ria. recorda
da novament en aqueatê instants d "un amors capz-í, tixoaoe i fortui ts ,era
La s(n�a ànsia d "una antiga puresa ql�€ només ella encarneva malgrat el
desfici que tamb�, elf' u:ní sobre un llit estrany; era tot això i la soli
tud anorreadora que succeeix els e ncorrtz-ee furttus en els quals el
COl" es mostra més di1:1cil� que La carn ••• Tot T/pleGat havia mo

gut un resort adoTmit fins aleshüres i ara vibl.'ant, puix que no e",ra
tan sols ·èl desig .més o meny a platbnic de petjar un terreny que ella
f ....:equentava cada eia allb que el d\.lia 8. bant l..terv8.si, sl.n6 taDbé· 1. 'es
perança qtl€ €ll s eu (ij.flteix daler, 1ian sobt adanent desvetll_at, propicia
ria el déu desconegut dsl� encontres i la �aterialitzaria al seu da
vant en una cantonada, al llind�r d 'una casa, a La porta d'una bmtiga
on ella haur-La entrat a c enpraz-, ben ignorant que en sor-'-tr el rn.6n
viaria per fer-se amable, al tl"a vegada, com quan tenten divuit anys i
,

,

s estimaven devmrsdòrament.
Però i si no es reconeixien? I si passaven 1 "un pol costat d e

l'altre sen.se mirar-se o, pitjor encara, e agua rdan t-cs e distr'etal"len1i,
com dos desconeguts que colncideixen sn una vorera i l'un cedeix
a lFaltre sense saber qui és i indifp.Tent a la seva idebtitat ?
es podien trobar i peròre' s rt� nou per aerapr-e., només unita t uns segons,



per la breu dist�ncia d'un pas a dos i, ense�s, separa�s com si entre

ells s'interposessin dotzenes de qud Lbme t re s ,

Va mesurar, mentalment, l'abisme de ter!1pa acumulat co una maaaa

sòlida 1 inerta, un bloc gatLirebé no flanquejable, tota vegada que'-'"

quan van deixar-se eren encara poc menys que uns adolescents, sobretot

ella amb els seus divuit anys, una dona ja, si, 81!lb el rostre defini

tiu dels adu1ts, pezb només pro v í.e í.one Inen t instal.lada en un moment

dnic de la seva exist�ncia, quan era sencera com ja no ho seria �ai

més, cel' tot segni t al pes es decantaria per des figurar-li els trets,
ara, aLs seus trenta-dos anys f.ets oJ9. punt de fer, amb el primers se

nyals, acusadors i mée terribj.€s per ésser nous, d'una nadure aa ràpi
daMent projectada cap als anys insolents que la convertirien, per a

ell que l'havia coneguda només aleshores, en una 'altrs, precisament en
..

aixa que temia: tmB desconeguda.
Rs va inqhietar i es va remoure en el satent, perb no per això va

vacil.lar quan e.L cotxe s 'atu.r� al peu de j_ 'avinguda del Tibidabo, 81-

06 que va travessar la v�lç1:lda i prosegu» carrer BelI!lcs 8val1 mentre
e� posava l'aMericana. Malgrat tot, reB no hav í a mort d'aquella irrao
nable esperança prinera, La qua ï, pers±�1l:ia íntegra dintre seu, potser
parque li s.emblava que mai no 1. "havia necessitada tante

,

No va mirar .res al s su entorn, tot i trobar-se en una ciutat fins
a cert punt nova, a ib tot de cases que cnpl.t.en els buits d'antany; no

va mj,.rar res, ni e Ls edificis ni els aut obbaos que fUt'lejaven pendemt
amunt, ni tan e o.Ls les donee que amb el ci stell de La oonpza venien de

,

La plaça, pe rq ue cap d'aquestes done s , ni vistes ni mirades, pera ca-
,

dSBcuna d'elles present, un instant, en la seva con�ciència de cop afi-
nada, no tenia res ès comú amb la noia que oercava. Car aquell turmen
tar-se havia eS1;at en va i are retrobava amb une nitidesa t'ina llavors
no aconseguida, no solament els trets.que devien haver canviat, s í.nó
lea característiques �és insignificants de le. Beva persona, la �anera

de caainar, el gest re la nh que oraenava els cabells, el plec dels
"

llavis, la cadencia del paSt 1;0l: de coses que li sembl.ava no haver ob-
nervat eai però que algú altre, en €11 nateix, d&via haver e8tud1at cu
rosanent per z-e co rñar=Lee amb aque lla precisi6 maLa L tj_8s8 que 1 'assegu
rava contra l'error .. LH coneixeria ! l tamb4 ella a ell, no en dubtava,
perquè en le, Victbria devia have r-se op ere t el !!la t nix miracle d

"

un

ball inconscient.
A frec de la plaça que abans havia fut el nom del poeta Folguera,

ve aturar-sc sense abar-èonar le vorera que havta seguit, i va mirar

l'esp@i ombrejat, amb elo cinc bancs �e pe ra, en un del� �ualB seia
un vell, 1 el �ercat, darrere �2�eiz, amb la seva porta de fusta i la
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florista que rnm tava La guàrdia a 1 'entreda, amb La pa ra da dreçada so

bre la humitat de le8 pedres que regava oada matí.

Des:pr�s, sempre sense deixar La vlÍ>rera, v a anar prog.re auarrt cap al

carrer de !eodora �Hmadrid, on va dava r Laz a La calçada i la travessà

abano d'enfilar-se' a la voravia que flanquejava el aez-ca t., Va caninar

fins a la part poat.e rí.or , on hi havia dues entrades més, una d 'el) es
,

, /'( �;.,'i.

alegrada per la presencia d una florista � la més lluD¥ana, a
,

1 'al tra banda t conve r-t i.da en exposici6 bigarrada d'lill r>lnts i olles.
Va descobrir (IUe 1 'indret era es caient i que e). seu instint havia sa-

,.

but elegir, parque aD ò que s'imposava no era pas rondar anunt 1 avall

dels carrers, confient en un encontre fortuit"� s1n6 esperar aquf , 8

La pla"ça- on ella gairebé forçosarlent acudiria, si no hi ora ja"En con-
,

sul t az- el rellotge, pero, va adonar-se que començava a e e r tard, sobre-
-

,

tot per una (tona f1atinera.
�

Es va desplaçar de nour&iil a la porta priMera 1 mirh cap a 1 'in
terior del mercat, d"on sortia ih�m�!1mJbemuj¡omt!lrunI!IllEH'!lm un bro

git s ono r-t i ps rsi8 tent de corrvez-ee s i C1:í te , potser m�s e bun ant que
de cos tua , puix que era dissabte 1 la p�U�ça bullia de cones apressades
que comp raven per aquel], dia i· per ]. "e.ndemà , Indecís, "18 avançar pèl
local, entre les pa ra des , i traveSf1à el breu corredor als dos costats

del qua L s'ar:.>:'engleraven les peixateres, però e11 no mirava el peix
ni les venédorcs arib e Ls braços nus i els pmts abocat al' eec on, sota

I

el davantal, sin6 les eLí.e irt ea que circulaven prop seu o esperaven a

grupadeso Va torsba r- cap a l'esqnerra, fét¡ un a volta zigzaguejant i, de

z-o tcnn al punt- fre par-tIltda, va continuar pel paas-ad
í
s de 1 'altra banda.

m arribar a la porta de cta::_'rera, no nav í.a vist encera cap silueta fa

miliar; nt
:

havia gosat espez-az que la veuria.
\)

�"n sor-t í.r, va adonar-se que el s núvoLa amfftegats sOb,re La ciutat

conençaven a resoldre' s en aigua, en unes gotes menudee t gairebé invi

elibJ',es, que enea ra no havien tingut -temps de deixar llur rastre fosc
.

;ti er;".,;Sfr- .(.
en le$ llos€s de la plaça. Va f� que a poc ta poc es baz-regeas í,n a

la lleu. transpiració de la seve ca ra i, després d'haver-se ir!lPlobilit

zat uns moneri'ts a tocar de La floris$a� que 61- t!l.irà amb curiositat, va

allunyar-se- per examinar més minucios8I'lem:; 1 'indret i e collir l' angle
des del qual li seria possible de vigilar to�es les por�es •

.

Aviat va des cobrir que sempre n 'hi havia una o ai tra que que ava

fora del seu camp de visió i, per això, ara. es va .I!l8ntenir en movi-
, �

ment, fi tant aene e il:�rpertineneia, pero acerrtanen t , tOJties les donee que
rvveLaven La trentena. Mai no s "hav í.e 'imaJina"t gU€ en veuriH tantes. o I

potser era que no aabá a apre c í.az--h o bé i englobava en una me auz-a COl!l.U

na les que os c í.Lv ï.aven envre e ï. s vint-i-cinc i quaranta anyc ,
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Salt'à altre cop a 10 calçada í se n'anà a fer uns passos sota els

arbres de la plaça, on La terra encara no s 'havia hunu te jet gens ni mi

CD, protegida com era per les copes espesses i ve rdes que retenien !D'lm

el plugim. I aleshores,· prop del banc on el vell continuava assegut,
ve trobar sobtadament absurda La eevs presència en aquell Lndz-e t , La

Victòria podia entrar i sortir oinquante,4regades de la plaça sense que
ell sê n'adonés. D"altra banda, tampoc no ere indispensable que hi acu

dís, podia ccraprar a les botigues properes a casa seva o, com 'tantes

mItres dones" l'odia haver-se ac o stuna t a agafar el tramvia fins a La

RamhLa , per fer-ho a la Boque z-La , el gran Mercat on s'aplegeven pefl!to
nee vingudes do. t ot s el f) ba r-r1s de : La urbs.

}';n atansar-se (a aque iI indret, prou. que ho veia, havia oheit un

impulo jovenil del seu es�perit t un moviment d "esperança que es complaIa
en 1 'aventura. 11ai no la íïrobariiil ni all! ni enlloc si havia de oercar-

"

La a les palpentes, com un cee aab el seu bast6 b'Lanc , Pero no per ai-
" #

xb hi va renano í.ar , parque ara que havia s02'1;1 t del bar amb el p zopba í

t

fie deòicar el nati a aqueíla recerca, més pUlrril enoa r s seria abando

nar-la tot just inicíad�1 i negar doncs per endavant la possibilitat
d'un atzar favorable que. a despit de tot, podia slf1rp¡rendre'l en qua.I«

"

asvo), nomen+ , quan menys ho e ape rava , Pero a r a ho esperava o, més ben

dit(l hi confiava i no hi confiava, un sentiment fos en un maridatge im- I

posAible que, a la fi, acabava per fer eneara m�s irreal La seva presèn_:
cia a la I>la�e�a., sota els arbres. Tan irreal que rbmoi'mllÍsm,e inclús
sE! n 'admir� i va haver de remuntar a 1 'origen de La pruija que 1 "hi ba- I
via dut, i tot aixe, al capdavaLL,per trobar-E?e altre 0()1> anb l'Eugè
nia i el seu propi desassossec que es te�erava ja - l'amor prestigiat
per la distància que el retornava al seu instant de plenitud.

Ea va sentir l'!lolestat per La inestabilitat del aeu huaor , però el

st1ntirnent; era allí. palpable. fent-li traici6 en aquella hora que dedi-,
cava a la Viot�ria, al pret�rit qUG es podia actualitza�. Ben just si
obèervà que el plugim s'espes�eia i que ara, a través deL .fullam" els

primer::1 degotalls de pluja s "obrien pas cap a La terra atapeida de la

plaça. Va fer uns passos més ,8l!lunt i avall" sense deixar de vieilar
la porta del mercat, però m.ol!lBDtàniafllent oblidat de les altres dues que
no veia. La impre<:-ei6 de disgust i n 'inestabili tat creixia dintre aeu

com una ·taca, COM dues "taques barrejades que s 'eixamplaven per xapar
. ,

tot allo que era ell, un home a 1 'encalç d'ml amor impossible 1 amb
,

La car-n d'una altra dona ta l"abast de La mà.

Lea dones .sortien apre aaade a L, amb quatre gambadca , desapareixien'
per les cantonades veïnes; e 1 ve 11 s "havia aixecat i també es decidia
a anar-se'n. Només ell resistia

"-

sota els ar-bzea cada cop !!lés faoilment
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tx'aV¡lJssats per la pluja fins i dolça en la xar(lor del mati. Va arra

nar-ae a un trono i pensà en La Victt>ria que en aquella hora devia és-
,

ser a casa seva, ,I!lIÚl a recer, poteer amb la fines"tra oberta, o el bal

có, contemplant amb 1 'huim aba en t aquells fils d 'aigua i, sense ni sos

pitar que ell l'esperava en un indret proper i qui sap ai desconegut.
,

Tant sà valia renunciar, pero La pluja �o :t'eia en e ara més uensa

i va/c6rrer oap al me z-cat , a La po;ta del qual va atur-ar-cee , mirant al

seu davant, cap al cel pesat i aapbs i, seguidaMent, els primers parai. -

. ..

güe s que, COr!} !')sr zrim�le, havien aparegut en mans de Ls transeun'ts.

,
Va encendre una ciga;rreta. }�ra La darrera del p aquet i va llençar-

10 en un costat, ara r-6c0�dant un 811;1"'8 nia com aque s t i la darrera
.1:.-

cigar.l'eta f'uma da en un ;)Ortal merrtre ele carrers de axis s ;'inundavan

d
"

aigua" Sin6 (}ue aleshores no cercava ningú � 1"esperava la nola de

La "charcuteria!! "el Cfirrer òe les Petites Ecur-ies, antiga seva des la

setmana aoana ,
:

qn n es van conèixer en un o ínema , Tan!!lRteix, sempre

es trobava e ape ran t () percaçant una noia, eubmez-g
í

t fina al. coll en

averrtur-ea pez-r'ec taaen tj involuntària s que no l..i feiencap fa.\ ta, que li

sobraven, car aempz-e hi havia una Jenny, una El).. en o una Eugènia per

satisfer les seves nece ae
ï

ta ta de maaoLe , Era insensat.

Sorti una uI'· ada e suI que brillà s obxe les gotes penjades dels

arbres, un sol pàl.lid i l1unyh, s ence efee'tes visibles en l'atmosfera

enrarida. El plugi;'r. pe rs
í

s t í.a , C0Il ignorant d 'aquella força que par

tia ela n6vols i amenaçava disoldre'ls.

Consultà el rellotge per aeeona vegada 1 descobrí q_ue ja feia

Ulla hora que e
"

arrossega va per aque l.Le .eneorrt orne , Se li va acu di!'
.,

que tothom devia haver observar La seva pr eBencia i que alguns, pot- :r
ser" el deviel}. prendre per un inspector de proveIments. Aques'ta possi-

\,

bili ta t li de sagra da prpu per e ca di r=Lo , tot i La pluja, a "t;gaveasar

la calçada fina al éarreT de Balmes, per on s'al.. ...unyà.
!fo podia amagar-se el frac e della aeva eapr-esa pueril, però no

se'n eent í,a adolo!'it; al capdava L'l , era inevitabh'!. Allò no havia es

tat res m�s que una excusa pez matar U);1 matí i fugir del costat de

l'oncle i 'de l'J�ugènia, de l'atmosfertil una mico tèrbola del bar gaire
b� sànse clien-cela parque l'oncle 110 tenia esperit de botiguer. Tat!lpoc I

,

l'�gènia no l'atreia ga�ret La parr quia, i això ja era més estrany.
O potse.r no. TpthoI!l devie estar a c oz-rcn t del seu eabo La e amb l'oncle

1 1 'home feia cera ite pocs amics encara qu er en reali ta t fos una cria

tura inofensiva, un pobre vell que devia enyorar la seve. oiutat natal,
a la qual no t omavs per pure nbstinaci6 senia� No el sorprendria

gena de- trobar, a la seva mort, qualque disponictó ordenant el tr8E1-

llat del cadàver nl cemen tn r-í faMiliar, enf'Lra t �alt d'un tur6 batut
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per les intemp�rieo incle�en�a de la Segarra. Aquella terra el crida

va, ho demostrava La seva E.fieló a vü:t:'.tar-la eada cop que (!Jalia pagar
..

la contribuci6. Pera potser aquesta vegada no se n'aniria •

.

Ar:ranat a le8 cases, v a anal' pujant fins al capdamunt del carrer

13a11"1e3 mentre aque Lï.a llesc8 de sol es feia f!lmedissa i, tot d'una,
durant uns minuts, escletava. l'aiguat fins aleshores contingut. Per no

quedar-se xop , va havez d�atu'T>l)r-se a l'entrada d'una botiga, d'on mirà

lo ca tera ata que p.�petega va a L seu davant i, ocaed ona kme nt , els seus

e ompanyn de refllgi, un home i una dona ja granats i una noia que frega
va La t rerrsana , No tenia res de seductor i va oblida.r fàcilment la seva

proxiJ!Jitat t01� z-e co rdarrt que a Par-Le , sota els portals, havia fet m�s

d'una a1'!litrtat p::t:'f)l1le·,�ef:ol'so Però aouf , va dir-se, no devia ser tan pla-

ner ..
'\

El xaf'e c ana ní nvant fins � c:eixar al s eu dRrrera uno minsa
-

cortina que ho òifuminav� tot. Imperceptiblement, l'atmosfera canvia-

va i, .m.e"njs asfixiant ara t e 'amorosia amb una sentor impTecisa d 'her

bes i de campe, Fer sota la camisa, perb, e-JI corrt ínuav a transpmrant

Les gotes es van fer transparents sota el sol que 1iO!'fl8Va a ir!'om-,
pr�, van deòili&sr-se, caòa cop m�s clares, més fines, semblants a re- I
talls de boí.ra disgregada,! van acabar per diluir-se en j_ 'air�encalrrJat.
En Jefjús va adonar-se que s 'havia quedat sol a 1 "e í.xopLuc de la botiga

i cnit� fi proseenir carrer anunt ,

va txevessar cap a la parada de l'antmbús, nn no s'esperava nin

gú, i, en llegir l'hora:ri, va descobrir que el pehicle següent wncara

tf.írdBria. vint minuts. El residu pluj6e ara ja s 'havia dissipat total

men� en l'aire i el sol, deapiet�dam.entt evaporava La nUJ!li"tat de�es
pedres. En un mOrneD%, sobre la vorera, van fer-se visibles tot de ta

ques que !oxmaven un dipui� capritx6s i infantil en els rajols.
Es pa s ne jà amunt i avall me rrtze les p�lL'leres pe!'sones s 'apropaven

a la parada i començaven a ordp.nar-se en una cua duspreocupadao Va

preferir na empresonElr-s'bi i, en veure un estanc a l'altra banda, va

t rave aaar- altra vegada per tal de c onpr ar cigarreta.'). En sor-¡¡tr de

de l'establioen t, la cua a 'ha ta allargat força, :però ell con t í.nua

gent-se a in_corporsr-s "'hi fin s que e rriba el cotxe.

Va enfilar-s'hi darrsra de tots i, quan el vehicle engeg�, va a

dreçer una llarga mi:rada carrer Ba rnes avall t cap a la plaça indistinf;l
ble on havia passat més d'una hora perseguint fantaSl!l6S a il.lusio{j.s, 1

descobri que no se sentia trist ni dedebut. No, mme mai no havia espe

rat res d'aqlleJ.la sortida; la clau d e L futur, si n'hi havia" era en

mans de La portera dej_ oar+er d '}�nric Granados.

El cotxe es va ana r- eapLenen t pe¡ cam i" en ar��ibar al ba_r de
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l'oncle va haver d'obri�-se pas a cops de colze per entre les dues ren-I
gleres d e seients qua estrenyiE)n el pa s Elad:ís 4> J:laix t va trobar"-s_e sota

,

els arbres amb l'arJericana descordada i un boto a punt de saltar.

Per la e rretera e 'atansaven uns q uan te treballsdors i, darrera

d'ells, cinc o sis cotxes a" tocar els uns dels altres. Els obrers van

haver de saltar cap a tm costat, darrera la cuneta, perquè errt re llau_

t obúe i els turismes es menjaven, sencera, lá cinta on fumejava la hum.!,
tat invisible que el e o.L s'enduia altre cop a l'at:CloFlfera.

A travéi!1 (Je l'aF,p e -finest:>:al obert, va diotingir l'oncle darrera

el tai,úell" manipulant la cafetera elèc"trica amb els punys de la carni..;.

sa a rnenanga+s només fins a Elig braç i el cos protee,it per l-§rmilla

que li arrugava La ca.misa. La porta també era oberta, perqu� 1 'aire
circulés lliurement, i només li va caldre fer un passos i entrar al lo

cal on La pembmhra ve.
<
arremolinar-se al s eu entorn o om una carn blana ,

Saludà :

- Hola 1

l l'oncle, senee moure's ni interrompre la seva vieillncia de la

ca fe t e ra :

Hola, noi.

A la taula m�s p ropera a la por-tia as í, n d es ho es; un d 'ells lle

gia el òiBri i l'altre conbempLave vagament La c o l.umna dt' fum que se

li es capava de la c í.ga r r-e üa , En Jesús penetrà al menjEdo1.' t , sense veu

re l'Eugènia, va enfilar-sé a la seva ca�bra; on es va treure el gec
i s"estirà sobre el llit acabat de fer amb les nans s ot a la nuca, e n raa-'

tidi t sense saber ben bé per què, victi5& a.luna ne na de ·�edi vital :for

ça semblant al que l' as saLteva ta l'exili" de pri se r al camp I.!n van Inte�
nar-los en passar la frontera, 1 des.pr�s a ParIs, un q ciuta"t on no co

neixia ningú ni pod
í

a parle-r amb La ge rrt :per CUlpa de la llengua que
aleshores no entenia. S"acabava d'esfond1.ar un món i encara trobava es

trany haver-ne �ortit amh ¡a pell sencera. Però arb la pell no n'hi ha

prou, per a viúre; no n 'hi hay ic.:t prou en aque i ï, temps f i ar-a tampoc,
quan la buidor de ). 'e:XJ"stènei� el reprenia con una menja na L païda, a

potser con una absència de menjp1' en un cos afarm.t que no dtsposa ni

d "ur, ronegó de';' pa. on el avar les dents •••

A poc a poc, sense canviar de posició, es va anar abaltint sense

adornir-se, arab un raig de sol als pe ue i el cap en la penonbz-a ama b'l,e

de la cambra. Però aquella dolcesa de l'a1!lbient no lligavê:1 adb ell ni

arab e L seu es;;f.i�� d'Af,perit; 11 era pr-o rundamen t a.l í.ena , gairebé hoe t
í

L

1 tot.

:No va sentir, al cap d,t' una es tona, .La veu de 1 '}.;ugènia que el cri

dava des del p 1: de Les ee caLe s , de mane ra que La nc í.a , davarrt el seu

r
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silenci, va ha ve r de pu ja r i eM.pèn� el' 18 porta del (1ormitori, només a

justada.
- Jesús

VEo'. tornar el món diari amb un lleuger s ob re aa'I t� perb va somriure

en veure la noia al llindar de la porta r

}�m sembla que m'he ador!!lit..;.

Es ve aixecar i es pass� les mans pels ulls i pelS cabella que el
,.... o o

ï xf li ha v.í.a doape n t í.na t ,

- Ja pots venir g dinar.

Va reunir-se-li a la porta, on mam l' �ugènia oon+ínuava esperant,
i va paLpaz=Lf les natges amb un ge s t distret i familiar, gnirebé pro
fessional. :r:lla el llal1;bregà s omr-í.errt , com afalagada, però caminà cap
a. les escales, per on el pre cedi fins al menjador.

I/oncle esperava, pao í.errenen t , senee haver encetat el plat d'es-
a cudelLa que fur:lejaVf'. a1 s su davant. Ell va excusar-se, repetí:

E ,.
- s veu que D na vaa

l'oncle ñigu� ;

- Doz-na molt.

l ell no va saber cOntflrencirt?. pel s eu to, si era un retret o un

aimpl e ooaerrta r-í, e Va aga f�r e]. tovell.6 i va de spl.egar-lo sobre els ge
nolls nerrb re l'oncle començava a nen ja r ,

Lü cul!.era ja fregava el fons c1el pLat quan va alçar La vista 1,
aonne esguD!'ò.a�-lot :parlant per eJ.l i per },'Euglmia, dret8 en un costat,
disposada a canviar o Ls plats fi va dir :

...

- Dema pae sat I!J.e""n vaig el Oe::r:"1,rerae
,

A ell va semblar-li que hav í.a de simttJar estranyesa :

- A Cervera ? Qu� hj_ ane u a fer t?

Re de pa�!'.r la cont z-abuo
í é

,

La noie..: e s dOfiP:'.,2 ç� cap a la po l'ta que comuní cava anb La sala, on

hi havia tres elients, :t ell pregunth :

- Per això 6( Ho pOdrie u enca:r.1"8gE'r a algú d "all! ....
l,' onc'Ls ve fe r breument:

}\f o e

�
...nUs un vmatge pesat, perçue suposo que tornareu el na te í.x dia •••
- Dinecres al vespre.

Per danunt el ea p de l.'home va fitar l'-eugènia, La qua l, s'havia
gira 1; i el mira va taMbé amb' une. expressi6 que ir'ld icava ben a les c La-« :

res: je. t'ho hav
ï

a dl"t, oi ? Abnixlt de nou elB U).. 18 f1nz al seu oncle:
B�.�.
I van continuar nen jarrt ,
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Els Orsil van px"esenta:r-se al bar poc després de sopar o, mé s que

preselltar-s'hi, s'hi van precipitar amb llur ca raccez-f e t í.ca empentat

parlent en treu al ta, imposant llur pe re ona Lf tat sorollosa,per la qual
el local gairebé ze sut tava esquifit, i més avui q ue , com que era dis

sabte, totes tres te uLe s e ren oc ur-aó e e i fins hi havia un s q.iarrt s beve

dors davant el taulell, on 1 "none els servia pauaa damerrt , 8!!iO la cali

quenya a La boca, mie ma e te ga da com senpre en aque Lla hc ra , després
d "have z=a e+Le passejada durant tot eI dia p-er les dents escasses i cor

cades que de""ia fer molt d-e tE'.r'lps que ningt' no havia distingit, callat
1 sorrut qma era i aab aquo 11 cos tum que teni a d e parlar amb un minil!l

ae llavis.

En Jesús, que llegia el diari de la nit a l'extrem �el taulell,
prop del telèfon, gairebé es va espan t ar- en ,reu.re'ls i només se li acu

dí de mirar l'oncle, el Ci ua L, tranquil.li tzadora!5ent , no semblava gens
d'imn:utat _:pele crits del noveLs

è

í.e ta que 11?. picar sobre la fusta i lli-
,

gua :

Bon home, �s aqelí on viu 1 'anomenat .1�ristany ?

..

Aixa amb una veu e o.l.e eme i noble que va fer riure iu seva dona,
cap a la qual es girh per renyar-la :

- no m' emprenyis, eh ?

L"'oncle ae 'ls va mirar com si no acabés de difzting:!..r-lo6, nent re

ell ec feia patit al �eu costat de taulell, i despr�s a8qenyal� a3b el

dit :

Allí.

Era imposaible de fugir, ± per aiyb es re�reç de neu, sense es

borrar, però, 1 'e:xpressÚ'> amo ínada de la E678 Cara. Pue r.í.Lmerrt, féu

tessò al seu ancle :

- Sí, aquí.
I l'Drsil i la seva �ul1e�t �'s ocellivola que mai, van c6rrer cap

a aquell extr'l" mentre totho6 els ní zava , el .xicot arib un crit gaireb�
de victb�ie :

A la fi !

I alçava els bmços COl'!! va fer dOR d í.es enrera 13. La botiga cie la

i;)ama:rachs t _!)er� aoue e t cop 110 canv í.a 1 'orientació (lel Sl'U eef3·b, 811',6
,

que el continuà fines que les dues ma naae e a es van abatre sobre les es-

patlles d"en Jesús i el sacsejaren a'Le gre m errt ,

- Us hem buacat per tots els bars de La barriada, oi Y.taria ?
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EGS- si" hem entrat al bar de

A "tots, die !

Va torna.r a girar-s e ca p en �resús á

, senae cap raó aparent t
z í.be r+I í, :

- Ah; que e n sou de grem !

l ell, que nom6� temia catàetrofes, piul� :

q - Si haguésHiu tei_cfonat ... to

'1+'1 novel.1ista ve ñreçar un dit i el pessejà pel aeu davant.
- A.h, no, no ! Rp,ur..(' eu F.!s¡;a t capaç rt e fugir !

La seva dona digné :
'\

- Si ni segurs no ee+avsm del bar, cors podíeM +ruca r-voe ?

- .Apa, ja ha parlat el sentit comú ! Ah, quin cerveil 111€ tens, 1-1aria,
1 corn te l'en"ej'i5 !

E¡la es tombà cap en Jesús par dir-li en veu m�s o �enyH baixa :

li
- 1�1 sentiu ? El} � 1 "h one més gran de I?ita lunya •••

JJ'Orsil unf e Le p eus , va aea.far una nice. d'impuls amb un gest del

cos, que es -pro je ctb cap baix. i sal th... I�n tocar novan ' "li terra t féu :

- Caos ..

,

riure, pero All no en féu cas. En JesdsAlgú, ei Lea tarúes, 'V8

S 'apressa a inteT'\Te:nil' :

Beureu alguna cosa, oi ?

I se�flè �onar-los tempfl �er.ontestar :

- Oncle !

I.. 'Orsil dreçà iI'll"ledia�;a1'l�nt 1 'orel1a.
De naner? que aquest és l'onule !

..

I es precip1th a nb IFl T'la oberta per damun t del "taulell, amb La ín-
, ,

tenci� d'encaixar amb l'h0rue, "pero el vell va limita�-f'e a mirar el seu

nebot 5jarA, lleI' 1 'ex:DTesBi6 de la
�

seva cara, es veia ben clar que lamen

tava no hale� posat Mai a l� porta dal seu establiment un p�tit l'tol
on digués : "Reserv?.t eJ dre t ò'adruiss 16". En Jesds va mo rnoLar- :

- S6n el novel.list2. O;es:U. i La ae va l'lll.l'!er •••
- Ah ! Qu� voleu ,

��ll T9p'e......t! :

- Qu voleu?

Va contestar-li el novel.lista :

- Jo, un Oontreaux; ella nonés beu c(>rveS3 •

.
- No en tpnim, de Contreaux.

L 'Orsil gatLrebé va en.radaz- se :

No en teniu? I no ua on doneu vc rgonya 9

L' oncle es va girar d'es qu ena en sil enei i t en torna r a donar-los
La cara , tenia t:r.ê� anpoLLe s de cervesa eo Le s mans. Contra la seva tra-
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dici6 de laconisme, digu� :

A ixb fa orina r ,

- Ho has sen ti e , I"laria ? Ah, t-fariàtany t si j a tenia un oncl e COL'l el
l� vostre!

De les 'taules van tornar a riure, i tal'1bé del taulell; des que 13

parel:i.a havia entrat, ning� no havia pronunciat pa ra uLa , L'oncle va

deixar tres gots al costat de les BI!lpolleso L'Orsil exclaoo ,
,..

- Ah, no, eixo si que no ! No ens les �eure� pas,BQuio No sé com po-
.

deu v:.ure J en aquest forn. A fora, a fOI'U 1

l a'acircça va ja a La pcrt a , pe r on va c1esapar.�ixer. Tot seguit en-j

t.rà ele nou � aldca ignt :

No hi ha taules !

L'oncle assenti :

- !{o.

l101t �l fet.

rtl:r� al seu e nt oz-n ,

- I equi �ampoc no ena podem asseure. No ho re6i8tir�9 dret

En J eads va aga far Les a.mpolj_B8.
- Veniu; al menjador esterem b�.

Vau seguir-lo tots 108, la dona despr�� d'haver recolJit els gots.
L"Orsil continuava queixant-se :

- V6s ens volen nate,r. Mira que encofurnar-nos així, �l form de la ca

sa, sense aire ni rea ! •• e

P er gust, en Jesds li hau):ia· trenoa't una ampol'!_u e n t re nap i coll,
parb es va eonse ní.r i los deixà SObZ'<3 La '0aula. L'J�ug�nia � que encara

no havia a::111esti t els lúa ts t va treure el nas a In poz+a , encuriosi

da. 1::1 noveLs Lí e ta , en (Estineir-la, va pregunta:!' con si ella 110 hi fos:

Qui és ?

- L"Eug�nia.
- ï,'Eugènja,@h? '\!' us si �s se!lzill ? l'''s 11'1';ug�nj_ati Ja �stà tot dit.

,

\ P'()Yl.lJh ü¡;;..¡;
Ella va deeapa re í.xer- :;)1'udentment, senee haver jBE4éW4� cap parau-..

la, i en Jesú.s sort! de nou a la sala a ce rca r tm oor-í.do.r , En lliur,ar-
l'hi, 1"oncl e brandà e 1 cap mentTe f(' ia
- Ja e t die jO!
- Hi ha d'h�v@r d�ott en aquest m6n •••

L'oncle, a jutjar per lR seva expressi6, no eersbrava ni poc ni

convençut a'aqt.tella ne ce ne
í

ta t que li eX!)OSaVR el seu nebot, però, e oa

calia esperar d�el1t no el VB contrad1r. En Jesds va tornar al �enja
dar, on el novel.lista, ajudat per la seva muller, b�vip enre�ira� la
taula cap a un costat i voa. seia anb La ca!"ira �epenja....fifl contra La

!er-hi cap o'bf:eryeo c
í ó, r¡br! les anpoL es i onpl í els go�;sparet.
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amb un ee�t sobri i afloinat�

J./Orsil, imf'l.ediatament, va beur-e lm glop del liquid que encara no

havia tingut "temps a'as<=-,olar-fi9 i, en alçar novament el capt tenia tot
el sota el nae ple de gote� !I1E'nndvs que a poc a poc es fan anar fonent
mentre ell. es treia el zrocac or-, Va a.profi tar-ho per declarar:

_ol' , , ;;¡ 1 '- A � nomes m agra�:a _ escuma.

Va treure'8 un paquet de oj e;2rretes mentolades t d 'una varietat

que en Jes;iús no havia vist fIlEi en cap eS!;8nC del pais, i el passà al
entorn. Tots en van agafar una.

- Viviu en un ambf.e nt J.nteressantíssim ••• No s� com la gent tenen. a
que s ta sort, quan jo em veig ob11eat a h9.b5.tar un pis ne tanrm t burgès,
amb cort:tnatg.es i rajols que :í1esplondèixen de tan netEl i on nine', co

Mençant per la dona, no et deixa escopir a terra.

Irònicament, en Jesús va fer �

- Es una llàstima que 1" onc i e no faoi p ene.Lons , perCJu� us d.1.ria de

quedar-vos una temporada.
La dona protes·tà :

No ho resist1riR ni dos dies !

-I 'tu ql1� sa ps ?

- Perque hG s� ha dic.
I

- }lo1 ta IJ.engua !

:Es "118 tOJ'l1bar cap en ci e.st1s :

r-

,

- Pero nasal tres hem vj ngnt amb un pz-opbs it EI�S o I!i€llyS òei'j.!lit, no us

feu 11: Ius-ions. lJ "al tre è.' in ens van pT'0rle tre q ne ene con t8 1:'1'e u les vos

tres experiències •••
- Home, tant com prClI:letra !
- Jlfo us f'eu en ra r-a , ara ! D'on trenríe el matt>r1al, nosaltres, eseripi!
tors burg-esos, si aJ.g'Ú o altre no visqués les ave n rur-e.s que intentem de
de-s criure ? -'seriosaMent, '1arts tI? ny •••

r va toc8r-l:t el braç amb la n�t com per inéhcar que ja havia :fet
prou el pallasso i que ara e-s proposava anar J)e'r :feina.
-
••• ns envejo una. ní.ca , a tots vosaJ.t:r.es que he u tingut ocasió de viu

re perillosam(;ft'lt.
En Jes�e v� reflexionar sobre les condicions en què s'havia desen

volupat la a eva existbncia a l 'estrenger, i no hi va saber veure res
de perili.6s; en tot cas, havia ee ta t mj.serable.
- No eY2.gere u

Estic segu r C}U e em quedo curt.

VP.l e,"campar €1 fum que es concerrt rava al sell davant i proseeuí :
- No heu observat mai que ningú no sap valorar ctegunaI"lent La s eva ex

perHm:eia '? Les COSC8 qu« vi vtm e emp re ens semblen insignif:i,cants. La
millor tal:Lada de vida se�e és per als altres. Es clar que nOPl�8 pucI

'

r
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s parlar per mi, que l'lai no he fe tree d'int;ereSSaIlt Carl no atgui amb la

ploma Ells dits, perf: em sembla que aL':b que dic va L per í:othol'!l, finI" i
ci tot per un av errtuz-e r con v6e e

e
�

- Pero si jo no a
ó

o cap averrture r Els fets em van desbordar, i res

f!1 més.
Il'altre va beure un e egon Blop de ce rve s a , tot 1 q...,.ue ara ja havia,

perñut l'escuma preteDa�ant abellirlora.
- Tanbé això és' il"lJ,>ortaY't : �s8e:r € ndu t pe r Le � c

í

.. rc1..:'::.f.lt�ne.ies, arroe- I

,

segat. v6s em s€Plbleu. un ca e tipic, pe r a:t:xò em va u inte 2:'<:,9 <";A.r de segui-
da, l'a2tre dia. No m"hl:H.lria imagi.nat ma

í

, per(),qL�e IR Jose:fina tin¿;ués I
aauesta reena dE.' J':'€l?cio!1a" ••

-

La aona�!a explicar tranC}uilo:tar.l"Snt :

- Uo hi he X'eii!\ d'of'ensiu, en aixb que diu. L"heu (t'accfO;ptar tal con és.
Amb el temp s , ja Uf! adona.re u que mai no es p:r:oposa d"ofendre nineú.

:El xa eo t li va donar un cepe t a l� f'là que reposava sobre la taula.
P - No sé pas què .far:t�, S'anse tu. A hores d'e,rB ja no em qtH:darla ni un

801 amic ..

En JE�sdt3 VB limitar-sE'l a dir :

- Ha.viR treballat amb ella; de fe t , ,TaJe ser un (fels setis dependents
fins a la guerra. ��re he vist que té noj.. e e •••

l'ls altres Clos van somriure, i el nove
ï

s Lís t a digué:
- Et) clar. M�t' e at r-any �s que no n'haei tin�l1t sempre.
- Per qul? ho dieu?

L'Orf.lil va adreçar-se a la seva mnl).er :
..

.. - no ho -sap. Pero suposo que li ho podem f.1irp oi �!

- Ro sap totÈOJ'lle ••

Ell Iftl'" mí.zava , 1 "un derrOrf1. 1 'al tre,amb aquesta con fus í.é caractc-
j' rfatica de _ qui se sent exclòs d 'una conya raa perq u� ignora el llenguat

�e dels seus interlocHtors. L'Orsil va fer:
- En J'.'eslita t, són une mica més que iiependentes".

1'n J'estls va re o oz-dar- aleshores aquella u.1tlada insist.nt a La noia

del oot xe qus s 'asse:1.8 da rz-e ra el vol!?nt amb les canea prou obertes per
mostrar una part de La aeva intimi tRt entr� puntes i robes £:Lnes. i com

elle 8 "naví.a dis tret à el Cl ne li de í.a par mirar-la, o on si d e cop només
exint!fi a.llò, 1" eepe e ta oLe d 'une::: cuixes bl.?nques i tamh� per La dona

engresc2é{ores o

- M�� que depen�entes ••• No e� si ho entenc b�6
- Si, af,ho enteneu molt báo

..

Pero totes dues ?
.

- Ena pense� gue si.
Se sentia dcaconce r-taf 1., per an aga r=ho , V8 agat'Flr el got de cerve-
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82. i se l'a tan sa als ]. luvis. .8n d.dxa r-lo p liigué :
,

- j�n costa de creure-ho. Abana no ho eL'a pas, aix! •• o

.- Abans ! Quan voleu di.r , abans �?

- Quan jo �reballava a la botiga.
L'altre va fer nn gest, corn qui s'expulsa una [!lOsca ernl>afadora de

sobre ..

- l'n aqueLl temps enea ra no La o on aí xfera, nosaltres" Erel!l unes cria

:ureso Però �s cnri6s qu ho digueu, perrtuè em pans av a que aoue s ta me

na d'afeecio;Ji9 no s'n<lqniri8n. ES¡;ell segur qUE' no aneu equivocat?
- Gens.

1 va somrinre l?lenSe ganes, una Mica tristanent potser" perquè li
cc tavs rl' i.r:.:rjgi1'la� ....La rope t:t.nt anb un e mpLt.c e de 1 sen SG:R.0 8'1uells ges ...

tOG que havia tingut anb ello Era inconcebible en una (fona com La Jose

fina, tan femella i acostuTInda a exigir-ho tot del seu ama�t.

Va adonar-se quo el novel_.liste. i la seva dona el Miraven amb in

S]_stèr.cia, r:studia1'1t-lo, tot �e aeb te una mí.ca exei tlJts davant €1 dos

cobriment que ac abave n de fer.

,. GBTIS ? Com ho podeu afirmar amb acu es ta aegu'retat ?

- B� ... o

- No ens direu que hi vau dorD',ir
ï

:

El sotjaven ceri duse feres a l'aguait, a punt d'acRrnissar-se amb

,�, , ..

Ii It
ell i els S0US recI .... s , avids d una expe z-r nê

í

a a ena que deap rêe re-

v ínz-í o n pel:' pr-o curà ei6 •.Es va sentir moles tat.

- No dic reA .. I com a tema de conve rna , no val La pen a , Ho beu vingut
. "i �pas per aaxo , o ..

tl novel.lieta �a confsssar :
..

- Noo Pero la Jonc fina sempre �s un tema inte re e ean t fie convez-sa , Per
.

qu� us penseu que hi_ aon amics ? Voleu q",ue us ho digui sense e abuus ?

Perquè ens intriga una rrí.oa ,

1)e1 que heu di t, doncs, tot és pr-pu clar ..

- No "tano Tinc el bas fi, uo,;i no M'acont.ento fàcilment amb les apa

rences.
".. ..

- 'Pero feu creài t a les �nr:a oní s ,

tes noies, le� depen.entes ••• D'on
,

1 ; A" l' .

i d'pe que "¡e_g .. .t�IXO Bate x aques-

ha sortit? No les deu pas baver

sorpres ningd, suposo •••
,

L'Orsil va miT'pr La seva d on a i ella digL�é :

r1 'ho va e orrtar una él'e lles, La Me z-ohe ,

No es va preocupar d'eRbrina� quí.na de les d ue e notes era La Mer

cb e , �10 tenia inter�1? � . "altra ba nda , La seva incrt'(�uli ta"t persistia.

A�ue8tes coss no es c�nten.

Lc. dQoa·"(lB. conce e
í

r -
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e

- No a totho�, �s clar.

}'j:'. seu marit va r¿_ure ger±ebé eseé'bdalo�Jame_;:lt.
- Va haver de pagar la 5_nforr'l8ci6, no UR penseu !

- No voleu pas dir •••

- st , s!, bo vulJ aj.r.

Va assenyala r la s eva eapoea , La qua L no sernbLava gens ni mica
resa per La seva decj.8i6 de confiar-ho tot a un des c on egtrt

Es va haver de resie�1ar a .... a rlOstJ'er-ne c onp ro nn Lva ,

- Amb 18. Josefina ?

- No 1 8!;11) la' i'1o l'che
Inorè(�ml, VP. fer -t

No vAig observar pas aue hi he6u�s cap Mena �'inti�it3t entre €lIJes

vosaltres. Per tot el que vaig veure, l'11 les vau sa Iudaz- en anar-VOB-

en.

- A qui. n� -refe riu '?

- A Lea dep€Tldentes.
Ah, �� qU€ La ¡-'1€rche ja no hi treballa

va sorpren0re e¡r,b una 81t:m, al llit.
I es donava t9t de pe.t�cpiiee a les cuixes, men t re en JeslÍs es pre

guntava fins on es poc La crenre tot a110 que ace oava d e z.ent rz-, Ni.ngú
,

permet, nones per xa raz-de r-í a , o ¡;.er ganes de ::_'6!' una e:r;:pe'!:'.�à!lCia, que
La sew'l dona ea lj ip1'1 a (ltterr::tnartp.� a o t ' vi tats 9' sobre tot sj cauen

dintr�ej camp de leo ano��lieB sexuals.
'\

"CI flo"el.Jlsta va beure una ní ca m�s de cervesa, rota d'una manera
,

descarada 1 molt impropia d'un hOMe que, CQ� ha�iA oonfe9sat� vivia en

un pic de cez-t í;n�tg6'S i raj ol s n etf3 � btirgès, i di.eué ;
"

.

- Pf'TO vós no ens heu cont��tbt, Maris-r;eny. Us ha"i,iE"M pregunta.._t si ea-
,

bieu e bona font que la loseftna, abane � era una altra. ¡,.
- No tinc cap intenc�6 d'aclBrir-voe-ho. Aquesta conversa, si ho vo-

"

Van enfad8r�se perque la

leu saber, em moles ta.

Oh !

Pero se sentif vè ranerrt repel.lit per aqueLI c í.ni eme d e que dona-
,

van l!lostres tots d os , ITia",,),:,'i't i rolll).�r. <tai:cebé iraf1;qr!Hmt t va continuar:
- I no COMprenc com vau cons?ni;]. r qUE' 1&. vostra clona ••• No, no c ompz-e no
res. Jo, si en tentat no seria ca paç nf. de parlar d'aqn.eoota nena de c oaee

davant la meva muller •••

Prejudicis proler;a:M.s, amic men, prejt:idic�.s p ro Le ta r í.e ,

,

je sa bem que nomé e la bu.rE�e süa esta poiLr.ida •••
,

r e1.1, fermtge:
- leu ser això, no hi ha dubte.

O potser �B nue V6R sou rnRSA8 tinj� •••

e.l.az que
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Mai no sà li havia acudit, perb no era pas iopossibleo TfEià y Uo
IP

ho deSI"'lêntien pas totes a u€ lles d ones que haria conegut acf i al"es-

tranger, Ili els seus embolmcs anb la �anarachs, 1 'El:�en, la Jenny t mJ7lnmt

i ara l"}!ug' nia, per no dir res de la Victbria, no tan sols pez-que era
IP

la mare de la seva ftlle., ein6 perc;uè allò, aqueLLa relaci6, pertanyia

a una altra Ciimensió i, com ara aabí.a anb ana certesa que aban ... mai no
I

haví,a tingut, e ra l'amor que només cone Lxo r-em una vegada. No, cap d'a

quo]"3- en pre toses conque e t e s no ihmostra Vd c:. ue no fe", fonamen talmerl t ,

un heme tfL'lid. Al capdavaLl , fi.ns on et! podí.a l'tir que Iu inioiativa

partí d"'cl1 ? lJo hi havia hagut e emp re II de' banda de La dona , una certa

nane-ra él "'i.r:siÚtllir-s, 1 è" oIcri:r.-se � davun t lo. çup..l l"JJ1lm er�� Gairebé obli

gatori de ç cài� '? Fin�;:: i tot anb IB ma J', ixa Vic"tò.!,ia , com 110di8 asue

gu ra r' que el .aeduo t or- ton e12 1 no elia que se li rep0njavfi al braç"

lliuradt: a bane i tOL gU0 ell gos�s imaginar-se-la sota S0U, en un llit

o alIi on fWD, ben abraçada al seu cos dreçat COl!! una spas sa ? Va re

:pl:lcar :

Potser si.

Us convé sortir de La voa tra cLo e ca , veur-e d one s •••

Va s orsr-Lur-e , conpe d
í

t d'aquell. gran t�ú .nt de novel.lieta que no

li permetia d e veure res,ll.evat ñ"alJò !lae li posaven ��H.vanT. els ulla,

anb unta eti(!ueta 'ben g.ro aaa , Se li V2 acud
í

r que un dia haur-í.a de fu

llejar u��elB seus llibres.

¡'rés ve ï., encara, q ne pe.rJ.€!'1 de l'exili.

!fo c oz-rc cap pr<H¡�ao Ens .sobrar-à. t16!"lPS, parque ens hem do veure 80-
,

ví.nt , j El US no vaig el ir.

- Potser no sempre em troba t'e u aquf ,

Teniu 18 intenci6 de tornar El mar-xar �,

- No ho se; no -sé res, encaro.

Però no era sincer d"Bl "tot: eab'í a per:fect'ament que per res del

món no tolc ra ria 'q ue aquella pare 1.18. s
I' acñHrt�s a La VictÒrta, ai la

trobava. Bandej� el pensanent i, amb un aoaris, afegi :

- Si ue VU1CH.l a_r/J:'ofitar, c81 que ho feu a ra ,

,

Bl nove LsLí.s �a "8 �inclinc¡ endava..nt, SQ1?re I.a t,.nla, amb un g!:811 cop

de cadira qG6 va fer petar els barrots.

Sou un home misteri s , vós •••

I¡ 'l�ut;enia g que ja hav í,a e lIles ti t e Le �l!i!l pLata , va sortir de la

cuina. i passà a frec (le tBull?:, silenciosa i eail�ebé s enee r!lirar-loso

Se'n va anar a la íj8.1E', on 'l'oncle no la nevGseitava, perquè ja queda-
'

VBn �{CP clients8
"

- Que f�ieu? a Paris ?
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Amb els ul]s, seeuia ma marxa de la noia, el seu caminar mandr6s

i balancejat que fei'" resal"tar el volum de les anques 1 el joc d'una

anatomia poderosa i alhora vagament felina que el nove
í

s Lí.e ta devia

troba'r subjugadora .. La seva dona va haver de cridar-li 1 'atenci6 :

- Que no et caigui La vista !

- No� dona. Ja saps que es tracta d'interès professional. Us pregun-
�

�
En Jesds va arronsar-ae d'espatlles, perqu� aoue i.L sac que l'a1- I

tre preteni a obrir no el buidaria na
í

, i no pas per falta de ganes, lll.lb.mm'

sin6 per La imposf;ibiLi tat d'ordí!,nar el rna terial que contenia.

teva •••

- Tota mena d e cos es •

...

Sense saber per que ,va pensar en aquell vell de Saint Ouen

- Fins i tot de d ra pad r-e , vaig fer!
- No !

si. No té res d l'estrany. I potser mai no ho vaig passar tan bé. Te

nia un carret6, que empenyia jo mateix, i cada mati sortia a fer el meu

recorregut ••• No p od'í.a es col}ir ge. :hre, d
'

altra banda; no tenia "carte

de travailrt ni estava e.:tiliat enlloc ••• El vell ens donava feina a tota
per

una colla i, pe r evitar-se disgus"tos, ens feia passar ••tm socis.

El novel.lista se'l mirava- com si veiés visions.

- I �-ho �uc creure, aix� ?

- V6s rosteixo •• A La tarcla ens reun:!em al tanca"t que tenia i triàvem

draps, ferros, ampolles, papers •• o En, féiem munts separats.

Va mirar-se la I!là i després La mostrà al a al tres os , Al be l ; mig

del palmell, hi havia una cicatriu IJarga.
-- Aquesta ferida me la vaig fer amb un tros de vidre. Se'I!1 va infectar,

i fins i tot vaig haver d'anar a l'hospital. (luan valg poder treballar

de nou, el. vell ja !'l'havia "trobat nn substitut.

- Però si é.reu a.oc í.e ••• B� devia haver-hi algun paper •••

- �l "tenia ell. EI�p2tjor de tot �s que fina ens costava de cobrar.

Esguaraà cap Ei La sala. C._OM atret per alguna cosa, i va trobar-se

amb els ulls -d'en Cros, el qual s'hal/ia instal.lat al taulell, on l'on

cle enea ra no l'havia servit. Va es tranyar-se de ve'ur-e "

1 en aquella ho-
-

...

ra tardana, pero va saludar-lo amb el cap i, (quan el a al tras dos se

n 'adonaren i el van mirar, inte rrogants II tallà la seva narraci6 per

dir :

- No vo¡!eu exiliats? Aquí en teniu un altre •••

El novel.lista va abocar-se per mirar el foraster amb més interes,
,

obertament, sense p�ocupar-se de dissimular.

- Un company vostre ?

- Ens hem conegut aqu:!. Ell va tornar l'any passat.
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... No ens el podrieu presentar ?

La dona corrobor�

- sí, ieu-ho !

I ell, sense moure's, va cridar:

- Oros ! Ei, Gros !

L'altre, Lnde cfs , va avançar cap al l'lenjador, on no havia posat

mai els peus. En Jesds �feg! :

- Veniu... Us voli a presentar uns... uns anucs o El senyor Orsil i la

seva muller� El professor Cros •••
"

El xico t va allargar La na com impulsat per un ressort it mirant

La pa reLï.a , preguntà : -

- Orsil ? El novel.lista ?

La seva muller va contes tar per ell :

- El maté.ix.

Van encaixar.

fi - Encantat. l ho dic de 'veri'tat. Conec els vostre.s Ilibres ••• A Fran-

ça tamb�-ae us 12.egeix.
Això si que e ón bones notícies !

<,

f.J 1n Cros va tornar a somriure t s 'adreçà -8 en Jest1s·.

1

Iro aab
í

a que f'éas.iu amíos ••.

Ell va r:hure i, amb_la franquesa que s'acostumava a emprar CluaD

es trac'tava d'aquell. parell, va aclarir ;

... 'Es La segona vegl?da que ens veiem.

L'Ors"11 va iIldicar La quarta cadira, d"esquena a La sala:
"

.

- Pero se_�et1, home !

- Un moment; vaig a buscan .eI caf�O' ••

En Jesus es va aíxeoer :

Ja us el duré jo.
It sense donar�li teflps d�oposar-s'hi, va desapar�ix�r cap a l'es

tabliment, on l'oncle aoe ba va de deixar ¡a tassa sobre el taulell.

En tornar, no va poder evitar una excla�aci6 :

- Mai no havfeu baixat t tan tard ! Em pensava que de nit no sortieu ••

- En general,no. Però de vegades la familia pesa una mica i aleshores

hom a 'adona que �s bonic sortir una estona a prendre 1 'aire •••

El novel.lista va fer:

Reu dit que er�u professor •••
:Bn Cros va Lnd í.oa r en Jesús.

Ho ha dit ell. Ensenyo idiomes en un a acadèmia i àambé faig tre-

o balls de correcci6 d'estil.
- O sia que sou un int'e:¡·lectual. Eer això coneixeu els meus llibreso

Ho va dir d'una mane_ra tota desolada, com si allò l'entrist!s
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pregonament ,_ i tots el van mirar, en Jesús conedde z-ab.ï.emen't sorprfs.
El xicot va-proseguir:
- Cap de nosaltres n� ha aconseguit d'arribar al pob¡e.No se'ns 11e

geix. Hem perdut el contacte i no M'ho acabo d'explicar.
- Ho dieu seriosament ?

uns desconeguts a casa nos�ra.

déieu seriosament que no us ho aeabeu d 'explicar, .... -erqu�
Es cIar; som

- Volia dir si

a mi La cosa em s&mbla prou clara.
�

En Jes�s es va acabavr la cerves80 Un cop mlst se sentla exclòs de

la _conversa, COM li va passar l'altre mat::! a 1 "aunobüs , Li seI!lblava

ben just si aab
í

a de qu� pa rüaven , En Cros continuava :

- Els joves no ooneixen el .nos t re idioma, No. hem d
"

obldldar que des de

la derrota ha arribat a la vi,cla. adulta una ar.ura ge n erao
í é

, p re e.í.aamen t

aquella en la qual s'havien de recluta.r els nous lectors i •••
- Oh, no, no ! N.o és aub ! .Els joves llegeixen ••• molts l::"'egeixen en

catalh. S6n els ve Lzs , que ens han a bc nd oma t-; Conec més d'un individu

que, abans de la guerra, s "havia iormat una -bona bi'bJlioteea amb els

tre.s escriptor·s. He vi st aqueatee bib1 Lo t.e quea. i. pr.... àctic8msnt, no hi

ha ni un sol llibre de La pos._.,tguerrao Us conéea so que encara no hi be

trobat una explica,ci6 satisfacïlbria. I no em sortiu amb que falten

revistes, diaris nO$tres •••

- v6s us referiu a una classe privilegia da, ara. Em .p snaava que par
làveu del poble.
- Parlo del poble. No de l'obrer,que mai no ha llegit gaire, encara

que de vegades' ens fem La il.lusi6 que si, que 8 'interessa per la cuvl
tura burgesa. Parlo de l'empleat .. del dependent, de l'ofioinista •••

En Oro s va di r brutalme
__
nt :

- Uo tenen diners.
..

- Deveu voler di l' que no en tenen per comprar llibres. Pero si es
,

ta del cinema, del futbol ••• SobreT.o» del futbol •••

No ho en tene u , i perdoneu que us ho dig\.ii. A la gent li oaL evadir-

se amb alguna cosa que no c o et
á

gaire es,forç. I si
encara. Penseu que �.reballen(_ deu, dotze i catorze

els podeu demanar l'esforç suple1l'1.;ntari de 11e__.gir
8eri5s •••

pot ser gens, mllor
,

boreA diaries. No

un llibr� més o

El novel.lista es va quedBT reflexionant, a�b la cadira de nou

projectada contra la pa rv t del fons. En Jesds es va sorprendre en ado

nar-se que ara el pallasso he, via desaparegut; no s ,'ho àabia explicar.
,

..

- No so paa si donar-vos La ra6. Pez-que la gent, malgrat tot, 11egei-
,..

xen , En castella, 'traduccions,•••
- Llegeixen una ní ca les donee , I les done s l!_egeJxen coses distretes
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D'altra banda, gairebé mai no tenen una idea gaire clara dels deures

que imposa el patriotisme.
La muller de l'Orsi1 va alçar la mh com si demanés la paraula.

- Protesto !

Faig totes les excepcions que calgui.
I es va :lnclinar, a en Jesús va semblar-li que una mica irònica

ment. Ella el va acusar :
"

- No hi heu pensat gaire, en les d once , i per aixo us en d e az'eu amb

una excusa vagao
- Vaga ?

- ll�, diguem improvtsada, si voleu.
L-'ürsil va riyre, tanc-à la boca i va sacsejar el cap d 'una banda a

l'altra, d'una faiç6 tota còmica.
- Qu� us sembla, eh ? Es la típica "bas bleuu• . •

En Cros, sense aprovar ni desaprovar, va limitar-se a esguardar la

pqrella mol t ràpidament men"t_re deixava caure el sucre en la seva tassa

de caf�, encare per encetare! La dona, en aparença ofesa, ve!alJ.argar una

m� i pesRi'g-à el seu maxit al tou d.el braço
- Si t orne s ,8 parlar així, t'esgarrapo.

El xicot va adreçar-se a en Jest1s :

- I Ei v6s què us semb1.a ?
- De què 1 Si us esgarrapa ?

No, home ! Vull d ir le s r-aons del nostre arrí.c ,

- No bo sé ••• No hi entenc. Jo tampoc no llegeixo
El novel.lis,ta i La seve dona van riure. 1m Cros digué :

Si m�s no, sou frene.

L'O!'si� explich d 'une aanera volgudament impertinent :

- }�ll pertany B- la classe trabal] adoza , Ha _fet de drApaire a París.
- Tots, nIne m fe t. O aoaea pitj or.

/
- v6s tar.lb-e ? Us devia .donaz temps de pensar, aáxb !

Alt,re cop parlava amb lleugeresa, com si aque
ï I inici de d í

s cueLé

seriosa l'-hagués cansat masca per proseguir en el nateix to. En Cros

se'l va mirar une. mica desencisat me rrtz-e l'altre afeGia:
- Ara fl.'explico mol. tes coses !

- Ho feu a propbsit, de ser impertinent?
- Jo ? Si d í.ue n que el treball manual •••

bn Cro:8 el fi th amb més a t ene
í ó

i, seguidament, llambregà la seva

dona ,

.. Ea auri6s-, me.i no ID 'hauria imagina t que �re-u així. Els vostres lli

bros no se us aae emb), en gaire •••
- Ja sabeu el que passa anb els fill.s; sempre van pe r les seves •••
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I va esclafir la rialla, C0n si hagu's dit una cosa molt cbmica.

En Cros va beure una mica de cafè, .es va treure la pipa i la tatxon

mandrosament o Va dir :

- Ara em serà m�s diríci 1 l!,egir-vos.
- Em sembla que l'exili ha perjudicat el vostre sentit de l'hW!lor. El

.

de tots.

- l1és que l' e.xili, potser �s La Lnc anaeLènc La dels qui es van quedar,
de La qual no ena adonem fins ara que hem tornat.

L'Orsi1 va arronsar el cap entre les e apa tL'Le e i alç� les mans,

con per protegir-se d "un a amenaça.

- Com piquen, noi !

Als uLls, IJerb t hi 'Tienia una lluor felrrosa que desmentia, si més
f en part, el to faceci6s de les seves paraules.

Despré� d'allò la conversa ja es teia una mica difícil i tots qua

tre es van quedar calla"tS, en Crms bevent el seu cafè i els aLtres tres

amb els braços sobre la "taula. ]'ora no se sentia gairebé cap soroll,

perqu� els clients havien començat e anar-se'n tot i que era diBsabte

it les vigflies de fe¡;¡tà, la gent soli a entretenir-se una mica més.

En Je-sús es va dir que l'oncle aviat tindria ganes de tancar, però per

al novel.lista la nit tot just devia haver començat, ja que res, en la

seva actitud, 'no indicava Que tingués l:!', intenci6 d 'aixecar-se. I eix:!

i tot, en aquell moment ho va fer� }fol'l�s que amb un= altra Lrrt eno.í.é ,

On �s la c onuna ?

Eri Jesús va 'indicar-li-ho i el xí.c o t cOl'lentà :

- Quin home més aas any-at, el vostre oncle ! Prou que ho ha dit: aixb

fa orinar !

I va sortir corrent, com. si se li escapés" La dona va esperr?-I' une

segons i aleshores t adre çant-se a en Cros t féu :

- Us ha defat8Uda t, oí ?

L"al txe va .J!ielr.ImI.tm esbossar un ge s t displicent.
- J?otser �s una !.'lica ext ravagant , Trobo dif1ctl parlar-hi seriosament

més onllà de cinc ninuts.
- fIo n'heu de fer cas.

En JetH�S digué :

- I per qu� li interessa "tant saber oo�es dels exiliats?

- Ja us ho vam dir; per un llibre que eAcriu.

Bn Cros z-e f'Lex í.onh 1

- Ho havia d'haver provat ell, oi �aristflny ?

}�n J seliG aSflent:{ amb una express i6 convincent i convencional :

- No hi ha res com l'experiència.
Després ell mateix va adonar-se que era un tòpic, però ja ho
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dit. En CroB es va acabar el caf .•

- Més valdrà que me'n v8¿;i a prendre l'aire. Al capdavall, It1l1!1mM!uÏI!!'J;z
.
,

mmmmmmJtl1illbmmmi aaxo era e 1 que volia fe r •••

El novel.lista, que tornava, va copsar les darreres paraules.
Què dieu que volen fer?

- Airejar-me una mica. Aqui fa calor.
- No us n'aneu, encara. Es interessant,parlar amb v6a. O pot$er US

podríer1 acompanyar ••• On vole u anar �?

- conore taaen t , enlloc & A 'fer qu tre passos.

J� 'Ors11 va neciòir :

- A> nosaltrès també ens convé, oi Maria ?
-

Es torn� a girar cap �n erms I

- No us sap greu, veritat, que vinguem amb vóa ?

- Home, no ••• Si tant d'interès hi teniu •• �

Es van aixecar tots�

- V6s també ens acompanyeu, .lJ'ari stany.
Si ho hagl1�!fJ dit l'Ors,il, p ro bab'ï.anen t s'hi hauria oposat; com

que ho va di� en Cr�s� però, no va sabér negares'hi.
- Molt bé,.

En passar pe I taulell, en Cros es va treure la car+e ra amb la in- I
"

tenci6 de pagar'O Ell li atura el gest.
,

1:
- Avui convido jo.

L'oncle," que ho va sentir, se'l mirà aerb reprovaci6. En uesda va

comprendre que, mentalment, el tractava de ximpleta L'Orsil digué:
- Ja ene tornarem a ve hr-e , one l.e 1

EI"vell, indiferent a l'honor, es va limitar a saludar 8mb un gest'
del capo t'Eug nia recollia un servei de lee taules i a ningú no se li

acudí de "dir-li res.

Fora, la temperatura havia refrescat il en Jesús, qU? sortia en cos

de canisa, va retrocedir per posar-se l'aMericana. En tornar, els al

tres ja s 'ha.,lien allunyat una/mica 1 eren atura te sota un fanal, on

el novel.lista deia amb yna ceTte solemnitat:

Tants anys a fora no us han fet cap bé.o Ara, la realitat del pais
se us esc a:;.pa o

No bo crec pas. Si hem de parlar seriosament, u.a di!"� que precisa
ment això �ns permet d'adonar-nos de tOT, un seguit de coses que vosal

tres, els qui no us heu mogut l!lai d "aquf , ni s o apf, teuo Aquesta, per

exemple: ema que treballeu en un pla massa limitat. reduit a l'idioma.
,Hi ha tot d 'altres aspectes 'que negligiu.
- Bé, això pot obeir a una defor�ci6 prOfessional, inevitabue a la

llarga. Vull dir en persones com jo. Un indastrial rle Sabadell o de
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Terrassa, per exemple, planteja ria La qüee t í.é en termes econòmics, com

v6s •••

En Cros protesth mentre el gzup , ara que en Jesús 8 'hi havia reu

nit, ·tornava a posar-se en mov.íaerrt :

- N'o �s aixb. Jo no ho enfoco taMpoc des d'un punt de vista exclusiva-I
ment econbmic, sin6 d'una manera total, si em pet'meteu l'expressi6o La

nostra és, o va ser, una reaJ.i tat cul tura1, en el sentit més ample del

terrn&. •••

Es va i,nterrompre � preguntar
- Coneixeu l' obra de �lalinowski �?

- 11'antropbleg ?

- Ja veig que si. No sé si recordeu la seva de r'Lmc í.ó de cultura t la

qual, segons ell, �s tm-patrimoni instrumental gr�cies al qual l'noI!ls
es col.loca en la pòsj.ci� més favorable per a e o ï.uc

í

oaz- e Ls problemes
que li planteja la satisfacci6 de les seves necessitats, dins d'un àI!1-
bit de1¡.erminat ••• Potser no el cito te:KtualI!lent, però la idea �s aqu8s
ta.- I trobo que t1s una bona definici6. Observeu que parla d'inst!'n
ments, i entre ells cal comptaT-h.i la llengua, l'economia, el treball,
La religi6. el dret .... mot això s�n instruments amb 1 'ajuda dela quals
1 'home fa ea ra al' exÜi:rt�mcia, a ).. a -aeva exlst'ènnia. determinada :i. con

creta en un mOJllen"t dona t •••

El nove Ls Lf s ta va fer nn gest ample i digué :

No N'hi oposo pas. �m sembla força raonable, pe�ò no tots els ins
tru.rnents estan a disposici6 re tothorlo VuD dir que ex í.e teí.x una espe
c1ali t zao í.é, perquè el patrimoni cul.tu raL, que dieu, Ua estat repartit. I
Jo, noveL Lí.a ta , he de pensar en termes de Lr engua , i el jurista en ter
mes de dret •••
- si, pe rb no heu de cau re en 1 'error de considerar que el vostre ina-

, -

t runen t �s el date r:minan t, pe rq ue això us podria portar a 1!lenystenir
-'

el paper prícipalissim qUE? juguen els restantso
Sense reilexiocar, 1 'Orsil va di r :

- }¡n termes abe+ra e te s , tot a í.xb est bé� Però v6s mateix heu parl.at
"d·existl;nXia concreta.'Concretant, doncs" aquesta existem'!ia a la nos-

tra, que �s la que das cut í.m, no pot oblidar-se !!lat que formem part tam
bé d'una cultura que, en termes geneY'als, s obr-e oaeee els àflbits del no!!,-

.elri. I/L<__'f� e:L.r.tre pOble: La cu.ltura ocoidental, o com�g�e. A mi ja
em va bé.
- I a mi tal!lbé.
- D'acord, doncs. Molts d'aquests problemes, doncs, elB qompartim amb
els noe t res veïns i els solucionem en la na te í.xa me aura que els e oLuo í,o
ien o e Ls deixen de solucione s: el e , Al capdavaLl , SOI!! I/art d'una civi-
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"

litzaci6 anomenada crisiJiana i aixe, aut omat í.camen t , elirnina I!ln:t-ius de

conflicte i i'ins 1 t_ot de pre o cup ac
í ó

, Cap d 'aquests in s't rune nt.s J e co

nomxa , religi6, dret, etc., no ens distingeix d'una man e ra clara dels
n nowtres veins, però en canvi ens en distingeix d'una I!lanera absoluta la

lloueua" nostra i •..

L'altre el va interrompre gairebé precipitadament:
- Nc tan nostra, tampoc. si miren les ceses a fens" ja que tots els

poblen r1.t1tins s6n subsidiaris d
"

aque-LL idieI!1B.. }let i fet, es tracta

d'una 'ltiestió de na t Is ; el que separa Lm dialecte de 1 'altxe.
- Prott3ste ! V6s que ensenyeu idiomes heu de saber més b� que ningú
que una llengua no �s

� '6 f io rnana ca en rase s

lzr nom�s un aspecte.
tres ?

- En gran mesura,s!.
- En gran ne sura ! Un pas més i ja ne existiran facters culturals par-
ticulars, perquè si hi pensem b� acabar-em per des cobrir que tots tenim

dues Plans, doe peus i urí cervell omani tzat' aegona el Mateix principi'l!

solament les para�les, e_lc mots, sinó La seva

��l'estructuraci6 a'aquestesroracions, per assenya-
Que potser ta�bé cOIl1part�m la sintaxi amb els a1-

I el cos! Ens cal menjar. defecar, reproduir-nos •••Si tots els nostres

deterl'ltnants cultura.ls tenen la aeva, baae en les necessitats biològi
ques, cora es pot aosp

í

tar molt �egi tiIllament, i com em pens a que ha fet
el vostre est1rr;.at Malino .....!!9ki, no hi ha Lns t r umen te particulars anb els I

quals •••

neoessitats que no són les mateixes per tots.
,

,

que és un fa cto r cultural de gran i!!lportanóia
,

Als trbpics l'home pet anar despullat� però cap a les regions fredès I

a 'ha d 'abrigaro Aixb o r e
......a unes al tres neceea

í

tAtS. Pense'u-hi : cal o.r- I
ganitzar, una inedstria, per demèstica que sigui, que respongui a ?ques
tes' exigel''jci.es priMari amen t biològiques que ne afecten "tothom per igual.,

I
I aneu seguint el fil : a poc El poc, pe� La mateixa naturalesa de les

coses, _áixò E:cabarà donant naixença, a ;-;esura que la e oc í.e-t at creixi,
a un cos proie ssional f:;lue 1"2 vesti ta pe'r tets el s al tres. Comence una

diferenciaci6, una segona diferenc18ci6, en realitat.
- Abuseu r.e-1B exemples. I/especialització es troba en tots eh, pobles.

No tindran sastres, si ne els nece a e í.gen , però tindran artistes, sacer
dots ••• Això mateiy. ! No totho� pot exercir el sacerdoci, ni entre nos

altres ni a les societats p-rimi tiV83. No l!l'ho negareu, eh ? Les e oo
í

a-,

tats, doncs, s'orcanitgen,i,fonamentalment, là seva organitzaci6 �8
o tendeixF ser La mateixa. tie dem.ostra aj.xò que existeix una cultura e,
per dir-ho més bé, una nor-ma cultural que en s és cemuna ?

En Cros no hi estava d'acord, i va m.oure el cap.

- Es cIar que si ! Hi ha

Penseu nemés en el clims,



,

Els altres van callar lm m9ment, potser perqu� es pensaven que
-

-

anava a cont ínua r-, }'� veure g us IlU!lÏ!lÍilJ!UUll, s
'

equivocaven, en Cros digué :

- No s� si sou un ignorant; p robabl eae rrt ho SOl!! una mí.ca toted Perl>

aquest cop heu estat ¡a veu eel sentit comú.

El novel.lista exc18!!llt :

Rs el pòbl� r Sempre ho he dit

1"'n Cros va girar-s,e-li·.:
- Apa, no torneu a ter el x-imple, v6s
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_ El bosc no us òeix? venre elB arbreso ¡:fada arbre té les sevee necee-

sita�s, ha de satisfer els seus •••

u
_ s6n procesos paral.i!els9 De .fet,és el mateix procés que conença i r�

Il cOMença una i al tJ?a vegada • .tl0 hi ha cap arbre que tingui una manera

I dife rent de deaenv oLnj ar+se ,

- Jo no he vist mai dos arbres iguals !

- Però ho són, Només la forma •••

- Ah, veieu t St La fome, és precisament La cultura

cultura, ens distingeix els .nns dels aL't res ,

La dona del novel,lista esclafí La rialla.

- Voleu (lir que no heu eanvaa t ne campe ?

La forria, la

�0ots doe van pr o t es ter t-

- �lo !

- No 1

..._ Havien arribat a Ia paz-ada del tramvia i van fer mi tja volta pér
repetir el passeig,ara de nou cap al bar de 1" o:ncle � }'�n Jes6.a ja estava

pODe�it d'haver-los aconpamyat4 Ara, més per ganes de fer acte de pre-
..

sencia que amb La j.ntenmi6 de solucionar res,.. va obrir la boca per pri-
,

mera vegada d es que haviep .abandonat 1 'establiment:
- Jo s6c un ignorant, ja ho sé, i no sabria donar C8.P definici6 de la

..
-

cultura, pero una cosa em sembla o ï.ara : tots heril acce p tan, amb ra6

a sense, un fet. dife:rencialG Aixb vol dir que, ea ten d "aco rd , l hmm ho
"

hea demostrat aJrlb la nostra voluntat de .sobreviure. Per que no c.....,oncre-
.

tar,dcmcs, i dir lés coses pel se u nom en lloc de voler remuntar a un

origen que només és matèria d�Sl)eculaci6 "I

}�l que heu de fer �s prescin-
dir ele parti ta presos.
- Aquesta si que l:s bona Parque si no ens interrompen anava a der-

.

,

rotar·�no, a ra pretén •••
Tots van riure, fins i tot el naue í.x Cros. que confessà :

- Potser ens\haviem pose t una mí ca maaaa solemnes.
- l'fo us queixeu, que nixò lla va bé. Al capdavaLl , sou tm profeazor.G.

L 'altre va sospirar nerrt re les rthalles tornaven a trencar i.a quie
tud de la nit.
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- !fo m'enfado. Sigui corn sigui� entre una cosa i altra l!l'heu d í.e tr e t

de les meves cabbries.

-Són greus ?
r, Va fi tar-lo irbnicament :
t.
..

'I:.
SJ Desenganyeu-vos, no tinc la més petita intenci6 de contar-vos-les.

o

n'altra banda, us deixo.

Havien arribat davant les cases noves, on se sentia xerinola en

un dels pisos alts, i es va euurar ,

- Ara ja seran tots a. dorf1li:r.

:El novel.mista no va res1Ïl.stir la ï:iemptaci6 :

- Ja veig que viviu i:rlalament amb La cona.

- Si fa no fa, suposo que com v6s amb la voe tra , Però per acabar amb

La conversa que teníem: us deveu haver a tHmat que hem fet La ma t e í.xa

feina que si no haguéssim dit res •••

-No n'estranya que ho considereu així : sou un exagerat.
En Cros va riure de nou, breument i amb desgana, 1 alçà el braç

en un gest de comiat.

- Bona nit tothom.

Va travessar cap a les eases, sense apressar-se, nan tz-e butxaque
java a le rec:::rca de la cLau. ':tots van quedar-se I!lirant-lo, fins que el

.,

novel.lista es gira 1 va dir:
..

- r ara que fem, nosaltres ?

En Jends sabia que, tot sol, no era capaç de suportar-lo ni cinc

minuts m�s o D1UIHi manera o altra t el seu procedir li a taca'Va una mica

els nervis. S'excmsà :

Vosaltres,' no ho sé. Jo me'n vaj.g a dormiro

L'Orsi1 .S 'adreç� a La Seva mullert>

Què e t sembla ?
- 18 que no et poden aeUgnter. homeo
- No deu ser pas per culpa meva; s éc un hem e con'í ï.evant , oi ? Potae z-

ets tu qui ho desgavella tot •••
- Jo ? No en voLfa sentir d" altra Si gairebé no he obert La boca
en tata la nit !

Que ja €6 estrany, oi ?

En Jesds començà a allunyar-se discretament, sense que la parella,
distreta per La picabaralla, s 'adonés de la maná obz-a , Quan ja era a

tocar rIel bar, cridh :

Borla nit !

Tots do e es van tombar de co.p, i l"orSi�rotestà
� Ei, ei ! Que no s'hi val •••

o I va az-nanca z- a c611rer, .anb flanes de retenJ.r-lo. Er!. va ficar-se
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al'es"tablimem;; i, en veure que no hi hav t a ningú i que tots els llums,
"

excepte el del menjador, eren apagats" tanca darrera seu" espr�s,es-
parà.

,

Ells, pero, no van t rucar-, Devia pa aea r--Loe una aLur a arrel pel
,

cap, parque tot d 'un a va sentir que continuaven corrent, ea r-ret e ra a-

vall.
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Empipat amb ell mateix, va pagar el cam�rer i abandon� la

No tenia gens ni m.iea de sentit hever fugit de I bar de l' oncLe per a

nar-se'n a seure en lm altre establiment del mateix ram. M�s que això,.

,

pe!lrÒ, ]'-havia .
e o í.d ita aixacar-ae La presencia d 'en Cros, assegut a

,

l'altr� extrem. L'acompanyava una dona molt passada i força encarcara-

da, que devia ser La seva, i un noi i una noia, de segur els fills,
d'uns qud ae o set'lite anys ella i un xic m<1s jove el xíco t ,

Va mirar d'esoapolir-se sense que el veies 1n# El molestava, avui,
d í.uae nge , que el sorprenguessin sol, COl!! un gos vagabund que no sap

què fer ni on anar. Es clar que !!lés valia etIlò que pasear La tarda amb

una dona com: la que traginava en Cros ! Fos e on fos, però, 1 'altre ea
"

podia enorgullir ele la pr-e sene í.a dels fills o

Va recordar novament lá Victòria. 'Rs ve rátat qU·9 na t no la tenia

gaire l..!.uny del penaamcnt, però durant les darreres hores havia caigut
en una mona de d eaeema que li obnu�ü_ava les facultats. Fug:! del ba r

de l'oncle pe� evi�ar una rutina de passos jperduts i d'hoT38 mortes,
pe rb no hav ía tx:obat 'cap estioul en la contempIeci6 dels carrers plems
de gent endinmenjada. Tampoc: no el'reconfortava la pres�n.eia de tan-

,

tes portes closes. El"? tr8nseünts li semblaven pobres àn í.nes desenca1."-

nadas, perdudes en una mena de paradis horrible, tancadles eon una irrea

litat impossible de defugir. I potser ni ganes no tenit,m d'intentar-ho,
perquè malts, a p az-en tmerrt , trobaven agz-ad ab.Le aquell eS';n't de coses -

i ell fins i tot hauria assegurat que fruien de 1 'oci !!lonstrl6s d #ha
ver deixat d'existir. Amb aquesta impressi6 s'havia asseGut a la .tbBn'uIl

ter.rasa "del cafè.
Ara que l'abandonava per unir-se al .......trE" cop al ramat, 1.8 seva

disposició d'esperi t no hav í.a canviat gens ni mica, pe rb ,:e1 penaamenf
de La Victbt:ia i. amb ella, e 1 d � la filla, 1.n1c1a"a ja un prtilcés que
aviat li faria retrobar an aplom 'fictici en desintereSHar-1o de La c1r-

,

cumstancia ambient; pencar en elles li procurava un Objectiu.
,

�quinalmeat, va començar a carninar cap al carrer d'En�ic Granados,
incapaç com era de dí.soc í.a r el record (Ie la noia ñel de la veï ï.a que
l'havia conegut. sn adonar-se'n, es v a a+ura r. reflexionant que al cap
davall era Lumenge , un Ciia irloport�, que La gent consagraven a la inti

mitat. }'erò aleshores va veur e que s:._l ll,-hdar de tres portes c onaecu

ttves hi havia tres él ones, .t ot e s tres Ei ssegmdes la les cadires res pec

tives, des él,el confort d e les que l� corrt emp'La ven l' eape c tac Le IlII!lÜ
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di del carrer gairebé buit. S'endevinava que haurien acollit amb ag:"'8ï
ment qual sev oL motiu de distracci6.

Per què no la vella, doncs ? Taob� e�la devia asmar sola, car els

fil�:s, li ho digué prou cLaramenn, la visitaven poc. De aeguz que li

donar-ia la be!lvinguda , sat:i.s feta que anês a trencar La I!)JIlMÍJllIMm nonot o-.

nia de les seves tardes solitàries i sense co�sol.e.

Va reprendre el pas amb el COI que se li adelerava, esperançat,
com si presentis una reve::'aci6 ir1."·�ünent. Al capdava t L, podia tenir lloc

.. ,-'

qualsevol dia. O ooip �s cla!'o Pero en aixo era pre�erible no pensar-
hi. Prou desarrí.rsa t que esteva, fet '1 debat�t. Pe rque des que se n'ha-

.

,

via an.a+., "tretze anys enrera, vivia sense' il.lus10ns, desinteressat
d'ell mateix i dels altres. :No ho demoe t rava prou aquell episodi de La

nit anterior, quan el novE'l.li:Eta i en Cros acabaren fins i tot per

fc.s·r;iguelar-lo ? Abens no haurí;a vaeil.lat a brrretj.ar-se 8. ll;tr conver

sa, aenue por de ter el ridícul tot i la seva ignoràneiao Pera és que
abans tenia idees i,. rn.�s i tot" àdhulJ ere capaç de jugar-se lá vida

per defensar-lea. Ro hav í.a fe t ..

.Ara to"t e ra aiferent� La deJ:,xotR i elB llargs any a d'exili l'ha
vien gastat d'una n enaza que l' e da t no justificava. Ben nirat, no e:1:'8

pas tan v�ll com això O' Als trent a-sis anys tot �s perrlès, encarRo Però
potser ell .en teni a n.ol ta m�s que no assenyalava la seva da ta de nai

xença. Els fills dels "ten.ps de crisi no tenen edat.
,
,. ,

l�ero hom e ha d Bgafar a una cosa" o alt ra , no es pot vture sense

lligams. 'Pots'er era aquesta 1�xplicaci6 de), s eu sobtat in1'ierès per la.

Victòria �[ Pez-que e n el seu es t an normal pr-obab Lemen t ja ni se li hau

ria aoud
í

t mai de fer-Ti un a visita 8 la seva antiga adr-e ça del oafrer

d'��nric G!'anados,. quan encara ho ignorava tot de l' ex.istència, d 'una fi
lla. Era l'arnant Ò�'l1.l.\ temfs remot, aigua paasa da ... Es a dir, ho era

de veritat? No podia de cap de les maneres posar-In a� costat de la

Josefina., de l'KlJ_en,� de la Jenny, �EmiJ:lm de l"Eugènia, i menys encara

comparar-la amb totos les. altres aventures epmdèrrniques que ja havia
oblidat� N� coneixia ara els lí�its del seu amor, si d'amo� es trae�8-

va encaza , però si que sabia b1tue antany va ser un arilar 0psmesurat,
com totes les,passions naturals, espontànies, que comproI'leten el caro

Si no, per qu� podia evocar aquelles ta:rdes a la cambr-a IJogede sense

descobrir ni rastre de turpitud en IIur apassionament carnal? Per a

ell hi hav
í

a encara una dolcesa inexpliceble en 1 'evoe'aci6 de la seva

nueaa, tr8nquil.la i alhora desbocada, it sObrA....,tot, en la remembrança
renovada .d '-aqu.ell pr-í.ae r dia., d' aqueLl priMer aomerrt , quan eren 1 "un
davant de l'al tre i ell va aixecar-la entre els braços per c6rrer cap
al llito
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Sense e11a, la Victbria 9 no ha ur ta conegut mai un instant semblant

;
car totes Les altres d on es havien ef.-i'tat·fe'ftelles desbravades, oomençanf
per La ""ararnachs i acabant per La criada del bar. En elles t o t es re

duTa a la seclucci6 dels senti ta i, si b�1xò tampoc no era nenyaprea-
b l.e ,

no ho podia pas comparar a l'encís que posseeix La persona per la

qual, ni que noné a sigui o íz-cunatanc í.a'lment , hem estat creats.
,

J�ra amarg, pera, pensar que tot s els homes devien haver sentit

quelcom de semblant en un MOMent o �ltre de la vida. �1 Cro3 mat ix,
amb aque Ll,a dona que 1 "ac ompanyave avui, "Cibada i encotillada, marcida

,

p.r les preocupacions o pe¡ $eu caract�r agrejat ••• Una vegada, un dia
molt remot, ita he.vE'r-hi entre ells a,uest sentiment que ell experimen
tà. per la Vtetbria. De e egur .ver_ò que j a no existia, que ja havia desa

paregut, que l'havien destruït - l'un o I-altre, o potser una erí.ca tots
dos .. Tampoc no e:x:üJtt:rle re� d'ai_zb per a ell sit en 1).oc d'anar-se"n,
s 'hagu� e quedat pr-op de la Victòria; el costurnfiari els hauria derro-

,

i 'tat. Pero hav a fUF-it i ara t al !JaI> de tretze anys t re començava 1 a-

ventura, frescoB tots dos d'un combat que no havia tingut l�oc.
De tota nanera , això no l'oèlia iiecidir-lo a alegrar-se de La seva

marxa" tota ve gada que a canvi d"un nomen t l!I..agn!fic que pe La repetir
se, que aene e vcap mena de dubte es repetiria, havia renunciat a La
filla - i amb ella el temps periiut si que era irrecobrable.

Va desembocar a EnJ"ic G!:anaòoa encara iI!lr.lers en le s sevee goi!ta
e í.ons, c onver+í.t en un home t;rist, in.finitament trist, i ara EIl'It6Jp;(em

gAireb� a punt nè fer el descohr1ment preci6e que, un Ciia o altre, fre
ga 1;pts els hones, 8�ne._.e que cal' d"ells sigui capaç de fer-lo. ni aju
dat, j_ que- ell: tampoc no fa:d_8., ni amb la Victòria ni lluny d 'ella" ni-

.

amb la seva filla ni sense la seva filla, perquc, com sempre, quan 19
IP

eportunf.t at es-p-rcA€',nta i el �mmP.lm!mlmm.ms mis�cri ens toca, l'ofre-
na e 'adreça a nn 2

......dnlt Lns en s fb l.e , sense saber-ho" a les ales que tot
..

i la aeva 1Ïl:mm:gmJ!UlUha: .ignoranctf.'. 11 han cr-e scut i ell ha rebutjat •
.,

1'. la porta de La cesa no hi hav f a ninet1$ do maner-e que la veIla
devi a con tanuar- Sl La 1) oteeta, irial terable c01tDtes les coses inertes
que La rOdE"javen, com €'1 P'la'1jE'i� carrer que e I.e petita canvia no desna
tlÍlral.i tzaven • Despr�s, però, v a ve ur f? que s "hav í a a SS€Gu 1; a ::!..a banda
de díns, entre el llindar i els graons, própera al car�er i, alhora,
sen�e participar dire cta-l'.'1ent de La seve atmosfera.

I no P.S"lj�'Vf3l. sola. Asseguda aj. seu costat, hi havia una altra dona
de la seva e da t 9 o potser enea rEl m�s ve TLa t t.anbé vee +í.da de negre i
amb e Ls cabells abeo Lu.t ame rrt bl anoe , Hauri.a passat r'e llarg si no 1 'be
guessin descobert, car tot i que La dona no ve fer cap mov fmerrt per
indicar que era conac í. ent de la sev!? presèn�ia, e1:'_ eab'í.a que per for":'



":'125-
ça se n'havia hagut dfidoriar; de f'e t , el mirava.

Va travessar doncsrl llindar, excusant-se ja amb el somr!s adreça
a ella i a la seva companya, indistintament, i dispo3at a retrocedir
de nou, sense entretenir-se, un cop hagués fet la seva pregunta de ri
tual i que davant de l'altrI? només formularia pe rqub no podia pas en ..

trar i sortir sense dir res, o limitant-sè a saludar amb an bona tarda
seguit d'un passi-ho bé sense soluci6 de continuitat, COrl si fos xim

p l.e ,

!:f:ll va aturar i La vell a digué :

Ah, �s vos tb !
,

A ell va semblar-li que li ca l.í.a justificar l'a seva presencia en
,

un dia e on aque i.L, quan, haverrt esperat trobar-¡'a sola" la veia aeon-

panyada, i féu :

- Passava per aquf i he pAnsat que pO'Ua aprofitar-ho •••
- Ha fet be6

El J)it se li aj_çs. I"laterj,alment eo ta 2 'i:vlp act o d 'aCluella frase
br-eu que l'ehli�� a redreçar -el cap mentre rèspirava a fons.
- Vol di r que ha ví.s t aquella noia 11

lla llel1a� com estranyada d"aquel.la inter.:pretç�ci6 Cluc violentava
les seves jiazauLee , denegh amb un mov í.nen t arsp Le del cap.
- Ho .. Vull dir que ha fet bé a'al/l"üfitar-ho. 11 ella, però� encara no

l'he vista. I començo a trDoar-ho estrany .....
l�n Jesds es va àesinflar t ni ve tenir esma de I!lOleS1;,�x-8e quan

La dona es girh cap El ). 'al t ra vella per- explic8:;:>M·li aab tota franque
sa i sense gaire veracitat:
- Ee el pxo�ès �e la Viotbria.

rll-¡.c.J.l'j¡
,Fer inexacta que êl:iJíí'afimsci6, pero , no va creure que fos la

porsona m�s indic£da per discutir-la. Va caIj_ar, doncs, i escoltà dis
tretnnGnt l'alt::-a vella que, deaoz-Lentada , repetia:
- 1a Yictbria ?
- Sí, la del prj.ncipal .... La noia de

-Ah r Aquella que va tenir •••

ER va interrompre i l'e�guaraàt sense saber si conyeni� comp1etar
la frase .. r,a portera ael.ar:! la situaci6 :

- La Me re de la Maria Jesús •

, ".

1 eng::..nye:r'o

.

,

rJa dona va cO,Jltinuarr mirant-lo, ara amb una ar tra expre es í.é. 1
ell hauria vo l.gu t ana'r-s.._ft'n, però no se �'anava i maleia La seva timif!

, �
('lesa i la dep endénc í.a en qu� 6l:1 trobava enf ront
, )/ \¡1 aJ. tra ta.!'da una pe r-e on:yflà asa irlportant perq ue

mitja volta sobba da , La vell') 'iigué :

de La po rt e z-a , des de

gosés ferir-la amb una

- Si que la ze c oñdo ,
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que li a cabe s s Ln de revelar La complexi1iat è. 'UnE
j uga êa que no acabava de comprendre del tot o La port eJa va fer :

- Es tata una nove l s La , lmagini's que ell va have I' de deicar-la per
cODer.: de la guerra ique ara ha tornat a buscar-la!

..

Lfi dona va obrir. La boca. pero estava tan excitda que al capdavall
no va dir réS. Qut podria dir? sé li aoud! a en Jesds. Devia ser una

d' aquelles innlÍme res pe rSOnE:6 Que 1 'havien criticada. que li havien ne-
�

gat el ee Luf i qUE: .fo:ns idert!ven fins i tot o fe ns r.ve la a elVa presencia a
,

la ca na. Corbs di nposats a devorar el caigut ••• Però la portera j El pro-

seguia :
'\

- l no sabem on viu. Jo hav fa de tenir 1 a eeva adreça. pero fa tant
�.de t emps .... Oh, i 8.oJrD qu e hi caic ! Voste també In deu c one axez- •••

- Si, )a l'hi he Òit •••

- }fo JI no ! No vull di l'la Victtria •••
Es va girar a en Jesás i explicà molt de pressa:

� Es la senyora Dolors, del tercer •••

Ell va acceptar 113 presE'nt8ci6 ?.J.nb una inc1in8ci6 de cap que no

comp rome t.í.a a res. I La portara t o rnà a tombar-se cap a La dona per
tal d"aclarir :

Parlo d'aquella noia �ue era tan amiga seva. Estle segura que també
18 coneix •••�

- Una no í.a qu era ll'!olt ámiga seva ?
- SL. Ja se'ri recordar�. La venia a veure molí:' sovint í senpz-e sortien

plegades. Una noia una mica eztrE'P1.a.da que durant la guerra festejava
8I!!b tUI milieià, un que sempz-e duia una pistola així, grossa •••

I amb les roans va indicar Bproxima_dament Les d í.mens.í.one de l'a1'-
ma.

- No hi caico
- sf, una noia TOSSA, Molt a'l ta. " •

- Que duia sempre' un aoce coz- als cabe LLa ?
G.of1.,

.?- Veu _ le �wne ax .

- Ee d(ia Emilia.$.
- J.�, :5.x'0 no ha sé ..

,

r�11 e ape rave , impactent ja (e eaber qUB so!'�iia d'aqual1.a confron-
,

taci6 entre les dues vel) es.
- S:!, Emil.ia. Vi'V':1.a Et la C8�18 c1€ la cantonada;
- Talllpoc no ho s�o Hor�éf q ue vivia per la(]tt:Í¡, mé e anurrt •••
- :Cl se u pare era un ò'aqnests que feien j_ ds¡:¡t'eien a l'ajuntament.

}>e:rò er:t sembla qu e j& no hi v í.uen ,
-

ITo? Deu ser per ajy.ò que e ra fa tomps que no La veig •• c-
"

- Tinc entè-p. que es va ca sar ar-b lm insi1ecmor de pol í.o í.a ... e I tem-t si
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sé qui vol di� ! '

Fn Jes6.s es ve. deae sperança r de nou. 8i la noia se n'havia anat,
com mm retrobaria La Victbria ? La vella e.fegi :

M�e de o uat r-e cops La vaig veure ter broma amb el seu fill.

Amb el !!leu filI ?
v

- Amb en atune t si. Era abans que eR caaêe , No ern digui que no ho sa
.�

bia !

)�8. portera aemb.ï.ava ofesa.

- La deu eonf'ond re amb algú aJt:re,,, ..

No que no La confonc. S�:ls ve í,a molt amics.

- Potser li deia alguna 00S8.. (Juan ella venia a bu sc a
.....
r La Viet'bria,

..

pero ......
•
n
:�m.riell estat oapaoea Re discu't.ir-ho durant nn parell d'hores i

en J e�H1s no es ta_va prou d 'humor. per fer d'estaquirmt mentre es posa

ven d 'acord .. Per a
í xb va intervenir :

- A quina casa d í.au que vivie ;.
La vella 110 es féu pregax :

- A La de lB, cantonada, en aqnest In:.1teix -coatat, només travessar el

carrer.

- Potser l� poz-t.e ra d 'all! .e ap on se'n va anar •••

La dona va mour-e e.L c-ap d'una banda al' al tra :

- �n aemb'l.a que era CI' aqu e lles que se'n van sense dir on o .. Però sem

pre ho po t provar •••

�ll va fer un p86 enrere.
- Si que- ho pro\1t?rli. Ja q\l0 sóc aqui •••

Totes dues van ti ir, altre cop fIxei ta,des
- Si, aL, aneu-hi, aneu-shf !

I mentrE' continuava retrocedint, la portera afegi :

- Si La "troba ja ,m'hil> vindrà a di'!'. Me n'alegraria tant per la Vic�b

ria ! Sempre �e 1 'havia �s timada, pobra noia !
"

- si, sit naturalmel1t 1 l moltp.s gracies, eh ?

Ja e ra al carrer. d' e poaat a c6;'rer ..

- Ja ho �ap. a manar•••

Va somrture. sense aconseguir de donar a la seva cara u.na expres-

616 ar1ablea-Perquè ara que bevien de e enoadenaf el mecanisme dels re

coris, Le a-duea ve Ll.ee ja no callarien en tot el veapre , Traurien nova

ment al sol to� els draps bruts del pre-t;�rit i els exaI!r.narfién Ci. 'un a
.

.
..

un, amb complaença, disposades a retenir encara mftmmmmEDrnÀmmmmàn� aixo

tan dolç i tan amarg, tan horrible i tan agradable : una mica de vida

per anar tirant. Va. repetir r
:

- r'101t agra'it. Ja ena veurem ....
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V f' 1: b' à" ",' 1 'i d {a r e.r un ges" an _8. m l. B fH'lCBI)()_J. a x.. in s no se _8 acu _8 de

manar�li que es tDrnés e deixar caure per l"entrada avuí, mateix, en
..

haver fet La seva viei ta a la casa de La cantonada o Pero el aeu reoel

potser era sobrer, totE ve gad a que ja es giraven l'una cap a l'altra

i somreien benttficBnent, preparant les pr-í.ne r-es paraules que barreja
rien la Victòr5 .. a , l'1�I!l.íl1a, els "tres fills de la portera, els de l'al

tr8 dona si en tenia i lee nor-o a de totes plegades, aempz-e tan recom�a-

gredes •• �

Ràpidanent, :féu via cnl"--.:er amurrt , ar-r-an de vorada, peT La banda

d e fora àels ta rbrea p com Lmpao í.en t .de di 81j:i.neir o on Més av; at miLL or

l'eñi .. f� .. o
í

.. que li aca baven d'j.ndionr. paesada la trovE-siae> Però alesho

ros, quan potserpa hev í,a "recorregut una tY'entúna 06 Pll? -CTes, va aturar

se coa qui ensopega a nb una raret, car. acabava d'acudir-se-li que no

aebr-í .. 8 per qui pre gurrtaz , La no
í

a f) 6 l:1ein }<�I"l!}_ia, si, perb J<:m!11a qlL ... ?

n ,�" c :

i -" . 1..� ''h' d"·"t'; 1"
..

h ot
r.m) .. e� poc:�a lIDver-n ü1. a __ ires �, s_ ara _ .. I?J..8 tE'PllHJ quf' aV...! ..8

deixat La casa, La rortera d�allí potser no serta capaç d'identificar

la amh 8e&Ure�8t pel nom pelat.*.
Li ca.Lí.a deefer el!:� Heus pane oe 5. t or-ne r prop re 10.S velles per

fii aqueLLa senyora � olors recordava e L cognon de Ip. noia • .ApHrentr1Snt,

ha sa b í.a tot o LiJrepuen,ava ha ve 1.' fie 8Drprenrlre-l(1s en B/jlHÚIA inttni tat

xafardera, abocad ee l].aviFi corrt ra orella t totes Clues obscenemenf anhe

lante, i r.er "ai ..xb va va o íL ..1.Rr un instant mentre ponê e rava què valia

més, si interrDmpre el coi.loqui o veure's obligat, davant j_"altra por

tera, a donar tot d'exp; .. Lca o
í

onn d e ta t.Lede e ,

l quan V� dec¿�d'l!'-sê, ho féu enca ra :tnsegur d'erl .. aat e
í

x, mRl..eint

se per no ha �H¡) r pensat e far La pregunta quan era a teMi 8 de fer-la amb

natuttlitat, sense convertir-se en e spe c uador d'un acte que , pel cap

ba í.x , li aerabLava desh"onest
.. , perb l'll!1I'll'ÍU!ll!l!hl!lPJma�np:u!l1!l tolerable mentre

no l'hagués fie I)re�cnciar durant aquel¡s segons que posaria entre el

llindar nm�m i les ca rtires Of! El 1J. (lS se-ien, o entre la seva ir!'upci 6

a l'entrada i el nomen t E'lD <ilU� les ve Ll.ee s'adonarj.en de la seva pres�!!.
ciao

I tot v» ser enea ra pitj or qU€l no 8' tr'laginave, per("u� en posar

el pe u al portal VH veure que ara e..}. brup nav ta augmen uat anb 1 'afer.;i
nen t a "un a dona més j ove que, Lno Lí.nade sobre les al tre s <"ues" r08piran�i
llur alenada, seguia esl xiuxiueig que a!1BVa de b:aa vella a veD.a i, de

l'una a l'altra, rebotia con una pilota cada veeada una mioa �'8 infla-l

da pe r un terreny progres�ivament l'!l�S dur, La iÚflexib::! .. li"'tat del qua L

acabaria per fex-1E\ Dalt-Etr tan amunt que ja no podrip.n recobra!..'-la ..

En distingir-lo, van callar a l'unmson, 00!!l si al.r;ú hagués ii!lI!lO-
,

bili tzat La batu ca (iesprt'.s de 1 "ao or-d final. Pero no era el fina�t sin6
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él pr í.nc í.p.í , perquè az-s , dee pr

é
s , els caldria explicar a La dona que

estava dreta que era ell, sí,. el pare de La criatura que totes havien

conegut o Gaireb� iradamen't,. sans e ni saludar, va preguntar :

- Aquesta noia, l'Emília ••• Recor�en com es diu de cognom?
Les velles no el van entendre i es va haver d'explicar amb més

incorrecai6. Perb s'ho hauria ben pogut estalviar, car la dona del

tercer digué :

No ho he eabut .['13i. Que e� d e ía �m.ília. sí, perquè nav í,a

La cridava el ee u fill •••

S 'adreçava a La port ez a , La que L, una mica fe;rida, posae r pe rque

ja que ella no bavia sabut- observar res entre €n cJaume i ID. noia, no

volia que fos dit Que les 81t�es os�aven mAe al corront, �a replioar:
- Pobre J8.u.rn.s, si ben jllst la devia conèixer
- 10 em negarà que li deté". coses ....

- COrri a qua 1 scvot alt ra , ves !

l· Jesús re troco(!í cap él. J.e. porta i, COl."'1 que contil'1�aaven conve z-- IIsant sense treure's els ulls de sobre, com oblj.daè.t?s ja de la seva pre

sència, es va t01";be.r sense ni acomiadar-Ee i t anch un parèntesi obert
a;:ub la JI'lateixa � impnlideBa.

Va tornal:' él re p et í: 18. marrí.o br-a d'uns nonen ts a banaj eaz+er enllà

per la J!!l!lmB.'lIEt vor-ada, talment ur} infant entoa sudl t a ce rcar l' indre t
. mês difíoil i on més !'àeil li serà G pr8ndre malo En arrib8.r al capda
munt v:? saltar a/la caLça da i d��ixà passar un- taxL que venia anb maaaa

embranziàa. Alesho:r,sp t re.ve s sa , amb els ulls fi ts en La casa, m�6 ao-
'\.

dorna en ape ren ç e qu e 1� q ue La Victbria ha.\1ia habitat, pero potser I.!lés
envellida encare a. pa r-t

í r" dHl s e gon }..Ii..." on IR i'açana �$1'�8cros
tona tia",

La porta, de tota manera, era pintadf1 i:le nou i, com »« veure en

entiar, l'escala +.;arr.bÈ) havi a 80 fe.r t OJl re j o16eniment en f'or-na de color

v r06s que l!.lWnhm8wn es menjava La llum i no feia gaire joc amb ela d oa

braços qu , a banda i banda, daurata, sOdtenisD 318 Globus blancs on

s'amagaven le$ bombete5.

La porteria era a peu pla, al COCt:..:1t ma tc í

x de l'ascenàIlr, i cap
al fons. òàr:r:8 ra una porta de vidre s miG dissimulada per una oorví na

bl anca CI T'n atansar-s 'hi t s' adone. � ue la taula era neta, brillant i tot,
una taula de nenjodor, e on ::: "esqueia, anb un pi txe r de flors al bell

mie·
Com que La ports era ajustada, va tustar deLí.cada nen t amb els ar

tells, i la (tona li inclicb que obrís., Va eropenyer-la cap lins i expl1-
c� :

- Perdoni, p re gun ta va per "ne no
í

a que c{t"l_iU Em1J.ia i que nav
í

a vis-
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cuj; aqu I , en aquesta e aca La •••

L'home assegut a l'altre C05�ut re taula va clavar-li elu ulls amb

insio;:otbncia, i La vla"ijeixa portera se'l r'1ir.� es transada merrtz-o ell roI!.l8-

nia F.Lli, en I.rIf? c oz-rerrt d'aire, pe rqus al fons de tot hi havia una fi

nestra oberta, m�r: enllà de la qual es veien les parets tacades d "un

pati interior.
- Er:.tília ?

Eo ve air la dona, una xicota ence re jove'f molt ufanosa i l'!lB.l!lellu

da, probableI!l�nt de gut; a un seguit de .iT.18ternitats $ t o t i qu�
ça, erid re çada , imp&cable, no e�� ve ip. ni rastre de criatures.

- S! ¢ l�s va C8 E8 r i s e
'
n va ana r •• I>

Ell� ha aesoent! a�b el cap.
- Nou. De quan par_Lg� v05t� '/

- Yo ho s,. D'an3�o Poteer,si 'lost s s6n rieus •••

La. dona va mig z-í.uz-e :

- Hi he nascut, en aque s ta porteri8. f

Si ée lUX:!, la devía conè::txerc> Per força.
- No recordo cep Enilia.

IJ'hone c ont í.nuevs observant-lo, rob una ciezrretf1 aLs 1.1avis i

les man t:l al eeu davant , a f'r!�e d'lm o e n r-er on me t t cu l oea nent anava fentj
coure IR cendra cada cop que es treia el tabac e La boca.

En Jes'ds recorèà ;

- Una noia iJ.l ta, z-oee a , mol t f:x-¡;rel'lsòa ... e Crec que €s va O� sar arab un

polj_cia�
La oara _o ]a dona es va iI.luminar :

- Ah, sí; ara hi dono! Però 'no es deia 2rn.ilia� sino Fi •••

L "home ve intervenir ràpidam0r! t , avançan t La mà que ace: b ava de

recoIl ir la cigarrE'ta :

- Un noment -! No li ho d iguiE1 !

F.s van�ued8r ten s crp reaoe l"un con l'altre, i tots do� se'l van
mitaro L'b.o.me afegí :

- Cel Bnar amb mott Be compte

Ell, encara ee tz-anya't , Vf\ p:regun'ta:r
- Per què '?
- No saber! amb qui pErl€�. No podem donar informacions eix:'\' corn eix!'.
- Perb jo he èe veure aquesta noia !

Ja no viu aquí.
- J e. ho s�, p.erò be pensat que potser e ls va clej_xEI r l' ê'. drer;a •••

,
- Preeunteu. na asa , Pot s ez- que de primer e ns expliquéssiu p e r que voleu

caber to t ai:r..:'b ..

S�
...
]_ veta ma Lca ra t , C0I!! a l.gun n ftmcio'1t=lris I='llp �uqle 8!"mbla que
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proporcioni un profit, de l-'ordre que sigui, I!lostf':lr-ae dificj.l i anor

malm-ent exd.gentia , En e:-;ús el va trobar perfectaI!l.cnt antip�ticll per�
com que li inte�essava trobar la noi2, explicà:
- No és cap ndsteri. Vull veure-la per saber on viu La ••• La meva do-

i

de quan j o ja E" 't'Et fon?.

Com sabeu donos QUI? ViVloE! a<Jui ?

1 ell $ oa da eop !!l�S 8!1Qj_nat :

- M#ho ha ai t La portera de la casaron viv.18 La done s verb ella es pen
sava que es d�'ia Emília, aquesta x5.cota e

Lj!'horne no va'oir res .. L�(l0na el mirà 1,a La fi, va �e'"'idir-se
'Es diu Fina .. Corn li heM dit, _!)eltb, sf)"'n VA. anaro

("
.

A5.xí era mês senzill" -però es va adonar, una I!liC�J!lassa tard, que
no hevia �et m�s que eflbolicar les coses. L'expressi6 e l'home enca

re accentu� l� seva êfesconfil?::!çs.o Fins i tot :8 dona , a raj coaençava a

re�elar. Va dir. :

Això 8i que nQ no entenc !

- Mirin: acabo d'� :r.:r.ib�r de g;ora,on he pet a t trvtz"? anyn .... exiliat,,

con tinc pel' que aJ'lll?lear-bo. JJa neva dona he . canviat (l "a dz-e ça j vivia"

acuf rn.a:tEdx, al carr',!' d'Enrio Granaños. I aleshores he pensat que la
aova amiga .....

L'home el VB t�lla:r. :
...

- Pero ei ni sabeu coe ea diu !

l COl!J 'Vol que' ho sàpiga ,si no La conec ? lB una miga Ei després,

.!

evia d�ixar l'adreça •••
N09 JSl:s e eus pares anepra viuen BQU!"
Ell VE reApira"'.

Bé, ells ho sabran. A quin pis?
- Beeon primera.

II·'homfJ, ara a en se agressivitat, lln�ca?tent Yle!l:?:8r6s, va tfuulm1.ll quei
xar-se :

- NQ estic i�egur que hagis fet b($ de dir-li-ho.
En Jesús s'empiF� :

No cal eer tan desconfiat !
- No eaben amb qui pe. T'le 1"1.

- I què -? fTo em digui q�le, té el �08tUM de creaana-r. el s rapers a La gent
cada cop que li fan una senzilla precnnta !

No tan s�nzillR� Si ni sabíeu el nom$ ••

Ell ea va gin1r a la dona :

- Els t,..oba ré t a r-a p e Ls 'PEt r�8 CI
- �M. penso flU€' sio (+atrebé no surten Mai, el dlu!1lence. MoIt,E"s f'üs'tss,
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ella i el s su I!18rit vén sn , pero avui no els he vist.
_.

- Gràcieo; :pujar� a pre{_,;untar.
Va a ju s+ar- La po zta per deixar-la 'tal COPl 1 'havia trobat i es va

permetre de fer aoue ï.L sorollet que, d'infant, li cmstà t'lés d'una
ll�da8 11avia estat dífíctl, però ara el C8{1'lí sernblav planer.

,

Però potser no 110 ftrB tant, l'arque en o1:>rir l'ascflnsor va adonar-
•

se que aea bava de tenir un a nove.l ta badeda en no preguntar com es deien

elFl pa e¡:¡ �f! 18 Jj':i.nl? � I ara. si hav í.a � 'insIDs"tir, relJo!!lf'nçar� en proba
blot'l0"""r.···. les prep,nntes e�co11fiarlp.s, es ve ur-í a obligat a d onaz- més ex

plj_cac:i.one .... A If' fi va arro."Sf1!'-ee d'aRpatl] eEl. ::t-r0, a La porteria no

teniR cap ,�Anes de +'0 nflr-hi, amb a:Ju�lJ. mussol d "hof7l� t4tt"'2 er: ficava en

tot i Mai no e s tava sattsfeto Si no!'l�s hi h�·.&n�s h gut :!.a �ona hauria

estat dif'e:rent, perqu.� eLla s! q ue �:rR p.!.'18·ble, anb gen�s de Bervir, com

Ia majoria €" d one s , J)"alt1:e banda , ell, Hmh els hone a , no hi. havia tin-¡Igut Mai sort e lío !:'lahie pp.r què.
Va ac. hêir per fica!'-s� a 1 "aacenao r , fosc, t a Lea palpentes cercà I

un inter!"uptoI' tan invisiblE" qUE! fins 1. "()blj_g� a e ncen+r-e un llumi abans

de trobar-lo. Va pitjar-lo gaireh� simu1_tRniar'lent amb el bot
ó
del se

gon pis ¡¡ quan La dona ja s oz-t t.a de -1Pc pori;E'riat una Pl�ca es t ranya de

d 'una maniobra +an lJ.arBeo En venr e que el vehicle eneee�va, però, va

tornar a tancer-se amb el seu MBri t�

IJ�' ascenso r El]"8 i/eD i puj eva f-tmb leTItitud , eom a i ho f0S amb recae

ça, i eri arribar al s-egon pis vFl.vtl ... là amb una ouz-í.o s a ví brao í.ó de ca-
,

bLes que no ceA�a finB que VR ('!neegar-mo de nou, '::r.1:I cap ba tz , abans

d
�

;J. J t' .

-

'1 J. «, i ol!
1 "t: - b!> 't'encenure lm a. re -_ .. uml.r �. esca a 'Jem " erer_osca.

:IU timbre va re es ona r- molt enctfuns,. amb un a tonaltt!ü somorta, corn

si al pis hi haeutls nna crtatn:r.A adom:i.d�. i e La :)ar�s haGuessin siIen�
ciat le s�va eAtrid.enoia natural anb J_' Ajut d'un pPlper no p rou gruixut
per 8I"laJ.J.ar-lo t o+a Laerrt e Va �f;pe:r�r fins que sent 1. que }_' e sp;.ell ê"o
bria per eXftPlinRr-lo, :reT� 1"8 perpona oe l'81-1;:ra banitfl v a qus-d ar-ose amb
les ganes de aabe r q ui haví.a +ruoa t; el 11 unf ja B 'h2'Tia ex-tir!gitil'es
cala t tm cop més t era snbrne1:'gl'ÏH1R en j_� fosca. No van pl.'� ...J_mtar-li res,

"

pCJ'\A, sin6 q ne La porta va aes )JaY.' per ohri�-se diec:re -iJpr.len 1; contra un

vest:Íbul feblement 11.lnPlinat on es (treçaven tot d'" moblf>s feixucs i
envellits.

Le d ona VE px€'gtLYjiiar-li :

- {,Tuè VO li8. "?

Pr(;!euntava pftr La s�nJrOJ"et;a Fina. � •

- La -senyorEta :¡"ina ?

21; 1� 88V� fills, Bupn�n.
Ah ! Un mono fit; er::i. òar� 1 a seva maz-e �
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Va fer un pas enrera, per anar=se 1:., pero aLeahor-ea , rel)en">f\1Jt-se,
€1 rü:rR de nou

De part (le qui �t

- No em coneix .. ;t'':n rl:tc MarJ.stazrl.
v

/Á. iff 'TIJ;� 4;
IJa

ê

ona vac í.I... l� bre unent t , a La í�i, va �¥!"JYflie :

- :EXltri •••

Gràcieso
Va Quedar-se dret al v�8�!bul mentre la àon� desapareixia darrera

..
., • ;li ti � , í -

1 f V ' l'una s o i a na cor na u un co .. 01' ,,�rmE'_L_ o sc , 8 creure 5 que aRpera

seria curta, perb s'heviA equivocat, i al cap de deu Minuts, en veure

que ninff6. no acud áa t s 'assegué al sofà�dar:rer� una tauleta plena dw re

vistes ',"el).ns" con al c onautcorr d'un metge .. Potser el pare ne La Jnna

ho era, tot i que el} no havia vist cap rètol. ni a La porta del car

rer ni aquí daI t t aJ/Pís.
Ja esteve -a punt d 'encen

-

re una cigarreta. quan va sentir un talh

n<3ig que s'atansp<va dee de le5 pregoneees r!el correèor, 011 peta una

portal> La eo�tina. ca
í

guda a 1.'am.p1fl> (1e1 l1índmr, va obrir-se'davant
una dona d "una seixantena d' anys 9 perb mol-t; pintada i vapor-oaanorrt ves-l

t:'tda * :'::11 es va alªar.
Bona tard?.

- Bonn tardeo liu qne l?r�gunljava per La meva filIa Tooe

'Y!ra ta turada a 1 s eu davarrt t a nb un sOl."'lrí e Que molt s anys enrera de-I
via haver estat seductor i qu e era tenia el regust patètio de les co- J

ses nue un dig han eE:t� t nove� i borrí.q uee i després, amb el 'tempe t no

tan sols han :e-n''1tellj.t sin6 que han e cabat per fer-se intolerables" mo

lesto..._;ea.

si; la semyoreta Fina.

l,n dona va dir :
"

Pera e Ll.a ja no hi viu, amb nosaltres.

Ja bo sé. Ignoro La seva edrp.ça actual i he pensat que po tse r vost�
seria prou auab ï.e , � •

}�xagera'Va La seva polidesa, com tenia tendencia a ier cada cop que
" ,

se senví.a Lne omod e per culpa de La si tuac16 o d� 1 'j_n'terlocutlbr.·
La dona Vg

.

pregnn t ar :

Ja ho sap qu� és ca.Ba�a ?

�t�fl qu e una infoTTl'J8cj_o dias imulada amb un tnte r rogant , aersbL ava
una. mena d'advertiment, com si-li interess·á3 de posar-lo en guàrdia
con1jra nn pOflsibl.e error que, si hi queia, pOdia dur conseqttencies fu

�@�tes, desagradable0 si m's no�

s10 li'n re<:üi ta t nonéa la vull ve ure per si sap 1. 'adreça d 'una no
í

a

de la qual ere molt amiga i gue jo he per0u� de vistae
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Immediatament li va semblal"' que allb, dj_t d'aquella nan cre , tenia

aire d'embolic, però La dona no ho va trobar gens d'estrany, e om si
Le e aí tu act ons d'aquella mena li fossin fam.liarso Amb unapuriosit8t
ben na curaz , v a lirlitar-s6 a preguntar :

- Quina.Yloia ? Potser jo mateixa el podria orientar.
Potser s I , Em refereixo a la Victòria GO'iayol.
VictbriB Goda,yol •••
l'e GOp, V8 obr2.j· mGlt els ulls o

,,}.. . .. ,,� .

d'T.'" G .l t.sn, 81., un a nOU1. Que V1V1.8 aquz , ar c czre r znr-a c :::-aacu-¡,Dj.
:t:,Xacte.

- Jf1 me'n recordo. 1 erò aegl.1f� segui ....
G:dwies,' és Ull nonerrt , � •

Ella c ont fnuav .. aS38:nylant el sofa d "on sl�lavíD af.xe ca t en vo ure-.

La aorti.t al vt"stibul i, més que re s per no deixHX'-ln aab aquell gest
pcn ja t , en �Tesús 'V8 obeir i s'ins-r;Al .. 1� en U.I) ext rem , :Ella es va aa aeü-.
ro a la butaqueta �el costet.
- Una noia qu.e tenis una nena, Di 4?

sr. Fa anys que se"n VR pnp.l'" del CArrer. d";�nr1c: Gl':;.¡nados i, con que
so que ella i La seva fir!.2 eren mo l. t amigues ••.

La dona va fe r UD Ei mena rIc ganyo ta amb els llavis i va él clucar
Lleuge r-anen+ els ulls, cosa que li donl¡ un aspecte (�e �eix i_JBBsat que
en t1J -6.a, en una altra oc ae

í é

, fins i tot uaurí.a jrobat divo:r.tito
- Tant C0111 auí.gue a , �. Sí que ho hav ien es 't8 t, però dOsp:r.:ós em p eus o

que es van enfadar i no S�H� Jo ma tc
í

xa en. vaig �:;Dnir un a rrí.ca La cul-
� �

]p:::, supose), 1)€1'0 e r .a

tae í.ó •• �

Es ve cobrir la boca amb 1/) r¡�, però e ra un gest í-inc;1t. En Jesds
V3 cOr1J)rendre p ez-fe c taaen+ que no hT"ri a dit .ni urn sola p aneu La impre
maeli tB 8a .i qu e tot alJ ò e ra pura COEIGdi3. TIc bon �U'1t 1 'hatl""ia eacanya-.

8"�'!.'3 una noia que 1'10 tenJ.8 pas gaire bona repu-

- .Ah, no 2é ai he pa z-La t roe as.a ! �:5 e SCI'1prc "';�n f!'8.nca •••
�11 no replich, ui va e.omr í.u re , con pot'scr La ve210 G')r:�rava que

f3riao Va eon tdnuar i!lircnt-la, e en se excuaar-vLa , 1 e l.La va have z- de

r.regu�tar
,

- Que potser �s aLguna relació de vo stie '? •• ..t'::-:renta __ •

non que 1a ve z-í t at no f&:ria ;'!lés qué OTear U ..'1tS:l situació enutjosa
i d:1.fiçj.l, en Jest1s prefer! imp!'C'viàar :
- No. Un am i c ••• i cairebe ni atzb .... tIn coneGut que v í.u a França,
d'on he tornat fa poc, volia SEber d'elles ••• de La Vi.otària i de la
S eVA I!1.a re •

19 dona va s os p.í rar-,
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- l1és Va ,

St)tenir' atnb qui ••• Ja no subiaun a criat i..i.ra, no
..

VüS1ïe, oi ?

I ell, ce camerrt :

- :Ji, m-'bo han d:Lt. Porò no ÓS això el que inte e ae a , Si fcs tan ama

ble de d onar=ue l'adreça {1€l La seva filla ...

- G-airebé e s t í,c segura qu e no podr� dir-li res ot Aquesta noia ja Úl

Iiwlti3 any e que se'n v a anar 1, per tot el que sé, ella i La }�ina ja
no s'l18n "tornat a veu rc , JJa'r1eva tiJ.la ee 'Ha CHOR.J:" i, ja ho conpzbn ,

una dona respEctable •••
Va est¿lr a punt (te Droten cur violenta!1®nt, aq ue c tu ve gr.ds , perquè

la inr;i;-,.,tèrrCÜl de la v e ï.La , i més amb un d"Elconegut, era d'Ull !!laI gust
s en ae ,Pfil.lia:tiuo. Però n.Loahoz-es, �e' COl�, 2.1.gnnf� c o s n el "(re fer des1.s

tir, una nena de recel que aquc lru ""1a"'.ieiy..f;!_ insiutè:-'lxia hav).:), acabat

p�r ccear , Per<;uò, com uaba a e:'l si no hi hav í.a qU8l.COt'l ele verita"!; en

les insinuacions de La done ? �ro era impossible que La Viet! ria, pot
ser pe::, 'doses:¡_) 3l.�tci� 3D ve u re

ï

e sola amb le. cri<:.l1;ur: , �truam pot se z- a

tall de proteste. con+ra l' abl�s eh; què al aeu MElfl!l1lil en+e no re havia estat

vict.im:;; t o pc tse r sirll)lem<!!lt per pY{_lcurar·-s€- una Sllbsi�:tè11ci�necessà
ria, b2.gu�,i rodolat d e bra

ç
en br'2.ç� . e l�_it en l::'it •••

AS cez-t , c on tz-a ��'l1.h..nta sU.!/"'s.1.ci!'l :lÍ havia e ,t -ceotir'lOni de la por

t c ra del ca z-z-e r d '!:nric G.r�nado6. la qual no solament no hav
í

a insinuat

r e e do semhr.arrt Si.rH� que !�ins i to t havá a dit· �

- Era tan bona nole !

:F'erò aquo lla dona el c one raa a , e abí.e c;_ue al usp rin tants anys ha-o
.' . -,

via rüturl'la.; a le. casc. pOl:'�u.e- s "it¡teJ:os::'iayg per lü noia. o. ! si creia

mÓi:l pr-ude n t caLler une fri'ts dels quaLe, si s'havion pro(1uit, de seGur
-

que 110 n'ignorava r·:s ?
l:rálica bé s enae àèO!l2 r- ae 'n, vençut per. at) 'le L�_[. ma Laena cuzd os t i,at,

va pret;L:.nt8 r :

- Vol dir que duia una vida poc de c e n t ?

Va se-t1tir-�e ma LaLz n onée Ci 'h:?vor t·:tngut el valor de fer aquella
precuntull 1Ierq_u�¡ n�er9. pos t';i bl�e que le. Vj_�1;bria, 8rpl.eJi.a no í,e ta dolça i

,

eSi;irlC.aa, z-ubur-cea c o t a él seu ab7'éH} c;n8n,tot� dfH'l tanca ts en La can-

bra anònima, La de�pul] ava amtjtiJ.s di t 8 t:r-e[ll01o�Of) él'imrlAciència id'8-
o

mor - ella amb ele cabe L'Ls cue li hav í.sn ca í.gu t SOb!:'8 1D (;e.:ra, i sense

for rec per tirar-:3e'ls en ro ra , cor t í.na p ro te ct ora !}UB (-¡ren/darrer.a la

qua L anagav a una rüca. el sèu l.Je:1'lor l1re:ci6s -li ! (' era p098ib"te que aque-c'
l1e. noia, fint_; i tot bone f/te en les te :rho)_es�fj de l'amm:'. � �,gpré8, en Ul,
filtre indr3t, en una ultra caabra ,

o potser en a cu er La i'l-3te:i.-"Ca. haguéa
,

'

ofrenat e spcntant anerrt el s ea coa fi una na estranya, B una pia qué no l:Sa-
, ,

br í a ?'It}JJt�.m. eE;�rènyE'r La seva �àlj_d?l'1ent i en canv í. la feriria arab un



Es clar -que

ai un gerI'lb,i

No que el1à

li
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deAig brutal i envilit1oTo.I d'altre banda, aquella ciona, aob les seves

galtes repini;aòes i e l. e eu a onr-La equfvoo i la seva vellesa no resiena
da, no tenia l'aire de Bortir, ella si, d'un non fet 1e cBflbres lloga
des a 1 'hora' i de na na hVi-rles, de vesti ts descord� us id' ombr-es propí
cies ? Com po dr-í.a creure-la, com podria gosar creure-la?

I ell� ja pLrleva :

No sabie amnga z que te-nia una 1"i11a natural i !!lEl.i no va voler dir
a nineú, ni a la Fina, C]lti o ra el pare. Dinen f'li un mèlicianot , pe zquê ¡
l'havien vist amb un indivi�u d's(jup-lls que 1uien la gorr::} de costat,
corn un pinxo, i una bar!"eja d "un ír'oz-ne que no se sabia ben bé que era ••

Allb de La gorra era veri:eat, rerò 1 'uniforme era id�ntic al que
poz-t.avcn el� altres 801na t8., va l!U!1m.ratimroa. pensar senae que aquesta cons

tatació de COr::1 s'escriu la hist'hria el fes ni somriure.
- Però i de sp rés , •• vulJ nir en e o aba r=-s e La guerreo ••
- S6n c oae s que fan de ma).. dir, ja ho comp rèn , Però quan sembla que
fina i tot e 1 seu pare v a morir dels disgustos que Ij. donava amb la

seve co�ducta •••

Va inclinar el ca p , gaireh� tranquiJ.• litzat; l'boFle, pe r morir-se,
ja en devia tenir prou amb un n�t de.pare desconegut.
- l també diuen si un sen:l!or La visitava.&*' A CBBa mateix, iNilginj_'s

el:jm i La seva ma_re pre -r,¡eni en qu e ere un familinI", no s�
dol pare, però. la 'f'ina e a va expli.car que era massa jove.
ar:rib�s a veurte-hi cap maL, la santa Lnoce nt , però jo de

seguide me'n vp.ig roa· fiar i vaig fer tot el possihle perqu� l'amistat
...

9S r'�red'8. Ja ho cornprendra� una �are •• o

J�s:perava un senyal ti Par�ovaci6, però en Jes6s eontinuava quiet i
mut , altre cop a.dolorit, reflexion�nt que al. capdava Lí, allò eren dade a

concretes.

El2a prosegui, una mica_neguitosa:
- Es e.Lar que no m'agradariF.i que aí.x

..» fos !'epetit i arrib�8 a aquest
familiar de Paris... Ben mira t t no � 'J res qu te li interessi, oi ?

Va fitar-lo i ell, aquesta vegada assenti. I)esp!'és diené :

A més, tampoc no �fl riel tot impossihle que to�l seu oncle.

La dona va fer una rü,úleta de conillo
- Vostè i La neva filla s 'a.vinflrien. Ee incapaç de veure res de mal
enlloco 1,[0 �s o ue no sigui un a bona qual! "tat it però •••

Amb les marls, va fer un mov
í

men t que abraçava tota la seva OJrJflPlmmht
experiència de dona naduz-a t en La qJl�l a en Jeeds no li hauria agradat

vde p:r.oftmditzar. TrebalJ oaamen t , digné :

))e tota nane ra , no �s res qu e e ne a rec t í.,
- No, veritat?



Si a rs, e rs vol donar l'adreç£. d e La seva iillfl ••• No hi perdré res,

de paz-Lar amb ella.

La dona.va repetir
- Est

í

o e agur-a que no a "'fWD vist lléso Però tampoc no voldria que per

mi.�. Viu a �&lma de bent Just.

Ell· es va treure un paper c:e la butxaca i anotà cur-oeac.en t el car

rer, el nïine r-o i el p í.a , La dona afegí :

- ?I:'lrt avui ne La troba rà. Ni ¿eni' • Sóu f'o r a , e.nb el seu �rit i e ls

dOG neliS. Si no,

una estona ,

.

�'h' b :"I

Ja.L aura,e ur o aca equí p pergu.� o ade diumenge vénen

Ln JeaCts es ve. de sa r el pape r.

- lPi!lB quan no (;(,rnarà, doncs ?

Va dir qUE éiir:1?rts a migdi3. je ae rrí.en a cn sa,

}!ll ve aixece r-se i le. dona l' ini t�l. Vb fer :

- QU&TI La meva ger-nana he vingut a dir-me que fi�_gt. pl.'f[,unt.:'va per e-

1 ''''h "1.':-.

la, no se que El e pensat .. .L.eUl3

.
Va riuJ..'€ uns, ní.oa bo jancn t :

."

- Vos1;e no La CCr1Elj_2':, és ciar.

Nco Ni a If_¡ Vj.c1:è,;r5.a .. NOI:}é .... el

La veL_li, a Lenho rca, va voler sa be r una rr¡1.cp néa , E� ve í.a que e r a

una él' 8'lU ':::tes persones lJUC e enp re valen .J2.C)e:-c una nt ca nés , i en Jesús
"

ara troba t'Bt-.�;.ny í cnt que no li hagu8s fet açuo L'Le p re gun+a de pri-
mer, quan ell va e encn+e r aquell e onegut seu ..

- Qui �s ? Un parent de p�op ?
,

l ell" amb tota La llnlp. i::::rt':-Ilció. pe:r{�ue ara qUill ja 4Jel'1ia l'adreça
. .,

de la Fina DO podia perdre res, va cOlteG�ar-li :

sí, un eermà del n�eu pa��.
"

l'era La dona no s 'ho va prendre L'lalar'1ento Do fet, ni CA va adonar I

de la S€W� intcnci6, puix c:ue va riüf'e i exclamh :
,

ün altre ? .t..£ta S?gu!' que acue e t ho és ?

laI va relúica.r, arib la TIl'1tl€'iy?. it'lpertinènc5_8
- NonéD tinc I.a s e va paraula.

1,¿ vella lla alçar una mz c a le. r1à, e ori sj_ an(i:-3 8 flonftr-J..i un cope t

;;'1b' éal ra
ç .. pc z-o es V8 re"tienir í rigu' (le nou ..

Ja li he di t que VO:3t� 6SpOrrl La neva filla, que f),3rr:,re 8 'ho o re u

t ot •..

En Jos�s ve obrir la porta i coment� :

- :')eU S'Ell' per conpenua r ,lue hi h!?¿;i :¡(,Y';50nes que s emp r-e mp1 pensem.
I a 1" a <..J -f_. a ue La 1 ,::t i 1 h·- .oJ�

-a.
'''''' _ èfma es va dona'!' rer é'_l';��UIj d�, per9 E)'._ ja .n1J:!_8

be.dat La porte. i s ra .211 repl'h, de;� d'on. eens« t\l'1'mI:'H!Jamm. errt re tem z=ae ,
,

"Jo a e miad::'. :,-s e a nb un rapic1 :
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-Pas'" i-bo bé, eenyora , í ag ra I't •••
) l va sal t!:'.r ea caLe e avall t a les fosques, fisicamen t lleuger però

amb e..!- cor afeixuga.t per les insinua c
í

ons , q ui sap si ca Luan í

oae e , do

La dona ,

,"
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EndorPJ1.scatll va aen t í.r- el cos que s'esmunyia prop s eu , entre els
11 enç o Le que nOMés e L cobrien pare ia!_l"'len t , i va girar-se cap al'al tra
banda anb el gest j_nAtintiu que havia adoptat per fugir de l.a carn fe
b+oaa de l'Bl1en, JI:' �\l?1 tenia e:'. P81 c o rrt un de :re?)()Pl='.r l{'s cames con.!
t ra le�l fleVRB; la Jezml1,f!n canvá , sn:U.8 abendo na r e Ls braços a frec
tl' ef_;Oll�.T!8 li o ne ventre, però la seva en rn no �!..'a +an ar0ent

"

a 1!.I�s,.

1) T', ' •• '" ..;a'
.

.

1 1
-

1 '
t é �en H�tW •• T.p.I'lpS fOt rhr1."'l feJ.[-I 11"80 � 80T.a e '3 .r ençc.rs s e eta va n •

a:cr�n-I.j.ts l"un e on+r-a l"a)_tre. La pell. tie l"�'11en f�eI'l.pre bulLf.a i, COI!l
.

que mat no s'es ta ve qu
í

e ta , 1"oblieava a anar- :re�:r()ced:LÍlt, ecorrala"t
cap á un extrer!1 de). L_1 t, a 1!l€H')'Qr� 1'11le MMPlmmRrn!lJlrl'Mihlh ella avançava an
trobar a cue t.L f)1')'[)Di l'¡tnre aJ. a eu rla�ant i ]. 'aprofttAva per �llargar
enCH:!:1J. les canes, el PJ peiln '1 ne el ce ro aven - 8i1'16 que Fire era la m�
Buau <:�Uf) li davüL'av8 pel fi:mlc i, p:r()g:re8R�H1i; pel baix v er t r-e , s'apo
dcr�rva dolçR1"lent deL sen nexe en0tlri t dels na t í.ne ,

Alesbores va aa be n flue no er-a J. 'Ellen i es va d�svet).lar del tot,
molt trunbb;",]_, amb aquell.fI r:là �F3tr3n�Ta allí i s ene e saber. ben bé què
pas sava , En retrohar I.a cambra penorabr-o aa al. e eu davant, pe rb , va si
tnar-SEl de nou i, tot d'una, s'adon� cue es trra c tr-va r1e l'}';ug nia.

Va eire -"'-�e per cer-cs r le SAya nuesa, e1),3 enretirà la I'1.à que
l'empun¡tHVa f, dN,pJe.ç8nt el cos anb l'ajuda de If:'A c anea , va insinuar-
8� e ot a s eu , 1!fo va haver de f-er res. Senti de nou la mà , el moviment
00 Ien cu íxes qu¡t) ?,'ohrten i, tot seguit, 18 ca rn dolça i humida que
e s cenyia al e eu errt o rn nerrtz-e les anq ue s Sf') sollevaven. S 'a'bandonà rua_!!
samput¡ al ritme flue ella li In]lOSaVa i quan la noia, sensè que hi ha
gués hagut una pa r-anLa, s 'esmnn�d dp- nou cap a U!18 banda i e 'aixecà,
elI va conti-nuar de bocons, estenall at sobre el ll;_t, eor or-oe encara ,

,O potser no p,stavn 'tan �f;S pe X't com s "hev iR o re r;u.t., perqu� tenia el cer-
vell tèrbol t VB. have r- d 'esp�r?r uns Sf!,?;ons a naria fJrn�lI de trobar
l'axp)1D8cj_ó justa: en aque LLa hare jé'l. devia fer estona que l'oncle
era al tren, carrí de Cerveran Aleshores a"anh girant a poc a poc i anb
lea mans eR toc� la pp.ll �Morosida.

Avui La no í.a no s 'havia endut; La roba a la canb ra 0e bany, on are
nevia ren1;ar-se; è

ra sobre una cad Lra , del respatller de La qual el
'Vestit pen java com una pe ça absu rda i sense fO!'r.la are que el 008 de La
seVa p:ropi.�t�ria se n "hav í.a absenta tit Una peça, a Més, corttotes les de
1 'l';ugÈJrüa, ñubtos8. VfI. estirar el braç, es d eapLaçà una rrí.ca i, sense

aixecRr-se, estira les braeues �ue re�osaven en el seient. Va examinar-



les arab una curioei"'.ié.:"; q ue fei£! �eUf,g llUC no havia t2.ngnt, pero, ulho-
'\ ,

�.�, aub una expressió 11.engeral"1ent diseastaña, perque taElpoc aque LLa
,

peça U0 e r-a neta. ltri ho eren Ien aLt r-e s que va ar;afar dcsp""'éB. 13adH}.lh
i va (�ei):ar-lca d e nou contra La cad í.ra ,

'\

AIE!shorcc ve. entrar 1 a noia J la qual s
"

a tans a al llit i el bEH1à
nIs Lz.av.í.a , vun fort i tan 11argam.er�t que gairebé ';'8 ta1:�a.r-·li l'alè.
quan pe"n va poder deseixir, Ij. prc€;ul1:tà :

Que t"'flG2f:1 gaire s viet, aj.x() ?

Ella va ,:Ji ro :

Va haver do T.'inTr. j. li aC8ri.r:i.}¡ les na-tr:cs mo n t r-e er: "tornaven a

o.bse rvs r C"'·-'. o.. ,� veo +;ic� -{ t o+ (ir.. CO� '-''''''r-i óe :fe' I'·...... ',- . "L. " , . � ,. '. ", '" v . _. ", II <..

(}u ....u.ts d Le s fa t:;ne no t'has oanv í.et ?
,. 'T." ...

1 11.oJ .úugen:.a ve a çar uns 'll .• _S ¡;:¡0rrresos ..

- Eh ?

l'li, quan ts (fics '!.n c.:ne \18!.'ij¡:>:-3 ••• "toi aLx",.b �)

No ho S6ê Per �u� ?

A �14 Pl'a�����I·l 1f)q- ._.,J., c'b.i.e, I." _ d.'

1.;-- •

1 b'
"If'

4�.U.2 \'2 ru ra:: --8 £." .. � '} on J. nf' e J. o �

- Que no ho �a, �� net?

- l;s cIa-T.' çue !'10 ! Quant iies fA que nc�'hL�S canv
í

a t , 1igup.s •••

�'l1 "'r·""O''''' el-U__ Q. --,--uQ '_ frOll+' ,
- QUi!l d Lsaab te ?

Vol:;¡ q ue em torni a canví.a.r , pb taer ?
- IJel.' a

í xb t'ho dtc .....

�o se' La ve í.a Ct"!r,s ne l"J:olGs+;ai�è'!. V,::; reeol1tr el v(�s+;i"t i féu un

pa e :-; e O�'!l ta t , ':'LL 2. :f�t,f
- �l V0�tit �HMb�.

It it i s'i -W1c}.lnà (Ie non al aeu damunt1',,' .... ,
11.,tllg¡.Jn J.e. 8 a ir.¡Yl e 2

,

- e 00 "mletü�.
I '\Tn 0882'.1:'-10. Després tI'tntereiifi'à :

- No t'hs$ en�a�at, oi ?

- Ho.
"

Ar8 el 13 or¡ ref.' r!lGi no s'henria cl"ecut que fos
tan nanyaga , j. l'!�'ntl'(\ :5'alltm:'ava jçl, :) ;."!ig vCfltir, v» se¡:;u:lr-J.8. amb
l' 8Sgt l? 1':'<1, v8¿:a man t en t on {iri t.

Des]?rés ve: E'.bo.',10on8r e��1it i, sense presea, peT'�U� 1;01.; jUErt
èos quarts (le Ben" s e n 'anà a :í.� canbrr. d� beny , nfl"'Jant el Mirall va

;,''''UTe que t ca La a af2JT,8T-8e i p oaà unn fUJJ.2 nOVH a la neau í.ne sa ,
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En :recall ir una tovalJ o La v» a done r=-ae que, con de coe tum, tote ... e r-en

nuní.dcs o brutes e Ya eoit
í

r al pes de La porta i cridà:'",
- Eugènia?

L�lveu d 'el1�\, nes d e La e eva cambra , lj_ denanà :

Un moment !

Ya ent'L'Br 06 nou B..2. lavabo" va remullar-se la ca ra i hi :passejà
1& barx8.¢de e abó , Ja tenia la brotxa a les man s quan la cara de La
nola es :r�flecti a ].'cepill; al e eu d:? T.t'erH.
- EAt�c b's aix! 9

En J¡:>8t'Ís es "VEl. 1Jo!'lber. �';"hDvie pOflst una ::·t=<It1�.1)0, erisa i una bru-
,

p;;:¡ rllr:n¡Cfl, tot !2o), t HfJY1:;�j.:'U.? pero net i e s cn í.e n t ,

- Mo·'.t. bé .. Sezr¡blef1 nna a:.tra.
- Si vol veurE' J_p ro h? (le fl oije. � •.

l �, amb 168 falèl.iJ.J es ja a
í

xec ad ee SOhJ'8 Lee cut.zee bzunes ,

No, no cal. El '1ue "01121' ar-a , 5� uns tOY?lJ oaa betH. Mni no n 'hi ha

cap , T:'has (i"acoAtn.!'llB't a ca:nv:L�].'-la. OE'd? d ta ,

- El +e.u one I.e no M"ho deixaria :t'er ..

- Rll ? ei ni s'adonaria �e rea

.Ai21�Ò ho dius tu .. Però ara te l� (�u:ré.
VP. continuar ensabc'nart-Ae r:-lE'ntTE' elJ .. 8 �(,�8.ql)�!�(�j.y.ii' ce:rTeò.or èD

IJ�., Vo. 1;erdar rtoLta se tona , CIJ"'l Hi ji 003T,.§S ele ·t;rnhar-:'.f-I.,i, quan tor-
\ -

1
.

h .;na , 6,1.._ Ja av .. a o omen ça r a ra aure r=e e .

- 1 eixa-la aqu I e " "

Per'h Y8 l1ença:r en lm r�c6 J.A que (ltda errtozr d e I coll i s'hi 1>0-
s� 18 nova , IJa not a no Bf' ve. noure �el seu C'Oi"t8t, 8 tn6 que va quedar
se miralli--lo, nie l."nfoJ"? i mig en0:lnS ('leJ EirE-II. YFI. ff':':" :

-� �ll 'ha \.I1.'i (.�s de rleix8:r eJ bi£oti.
- Bona f(-'·ina em bp3ce:ries !
- T'eB�aJ1e b�J ro qeEhla.
- Dfll'Rnt Ie gner:rn en portHvR t tothom. (jefe que 1'l'eptnV'n d 'pllò més

ma Lam. TIt, 1'€ :rqu lO ••

Pe:rò alf:.sn0rFlfJ atUY'R 81 e:f��t j_ va aba íxa r- 1Ft naotrí ne tn .. Amb une.

e¿mlta tot?; fll'lf'abonFlc)�, va girm"-!"'e car E! 18 noia:
Però cscol te .... te'n pre ocupe 8 MO] + , r1e mi

InJfI VEl somr:i_u1.'e :

Ï pe r qUf� no 1 No et pr!? OCUPp.s tfll':lbé ttl 0€ 1'1i ?
- Bé, potser si ... 8

Fins i tot ro'ha� fAt c8nviRr� j� ho veu��
- 'l"estranye ?

Qne vols que Dt Cfigut ?

Pl torn a a}_\�fll" La M�QU' ne ta i el?\ tomb� de nou OBI> Al Mirall.
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,

l'ero aira que s t.. bruta T01:;hOrl e s c anv í.a ,

�'àmpoo a ques ta ve garí a no ee va noLe rrt a r , �iI!llJl{:me),l1;, va dir:
�J.l�:.m.bé ... 'embruto igual. ¡r< La cu í.na ,

rli no saba a si riure o si plorar, i a. La fi no féu 111 una cosa

ni l'aJ.tra, sin6 q...;.¡e ve: oorrt ï.nuar ar'aitant-se, r-e co rdarrt de sobte la

Vic-còria, aempre tan impecable, amb le s seves c omb'í,n aci ens que donaven

gust. de veuré i que, él 1; ot e.81;i rgr, servaven 6.niC8I:1en t un l'antre lleu
del �uU �&r�ua, de }a

''"I' rt -'j"¡;CJ....l..J.. -;£1" 11 "�e .l. a .gUR

',' ,- 'i" bJ.DnCCJ.D2 seil':(lr. l1C' COS qws _ _ ;)�.t'::"':::Java am

q ne 118.v1::.. !¡e1:\'�!.. t
...
,€1:;:' 'J:'en-<;uT-la:':l t '�e 1 s abó que les

scva ce ra , l'"!<'tl'''''\''''1.·n -, tro. '£.0 �- -l'',,,, .. ;;-. 1?. - (.;. \ ..... �.. tI, L . 0 '. ti ..J � � ...... t .... �
..

..:__ ..!.. , a adonar-
sc dl� algun' COS2. í� aen se a't í.nar a Lrrt e ":::;!,I":, ,,;'u:--J.::\ rl�eu anen t , va dir:

Ho ",;'h?El c1'enf��d8:r', fjar [lizò •••
I ell, que o 'havia 21i.unya1i tfl'1:1� t

l.) e -J_" ,.,'
" e' e;>

'--i L.i'# e

,

a 1):rJ?�(:}s !

", ..
.B::l Cor e eus va aLr.arge J: � lr, ::.:8 � V2. amo+xa r= I t la car-u con ho

ria p ogu t fRr 8,1:) un Ca -:, an
-

un gos l' F.lrlb!Y'''l.aJ_scvol Gni�n� dor:],èstic més
o m€?lye o!!í!Úvolgut.

que de

segui-s enlleateixo.

IGla, que també inv
í

a alç.a t 1:J.. 83, va do iXf:' r-la r01.1:5. G I;."tr

del SBU avant-braç, flr.ro��¡ent.
- Ara.

"'�el""'O oo'n v� an'" r amb -"'r, .,.., nç r-. d e "l' .... "0 (<:> ......... ",._ 1 i l' "'··..Al 'i a bru.J.- • _. �_J- ....,.... d e: . .(.A
,

::4 1-:,Jr. � ,l.,. \) l�-<...; .... J CI, r.l ;..".J J.),.j-_ ....;t -. t",., !J e�.J c;. _ .•
-

...... _ _,_ t.'..... oj. _ -...
-

t.··.·.· (l.p �
.. abó .. P\i�{ J_,_ .....� .Ò»:.t�� ........ 1"'" i aLhoz'a ",1 '""'X "('''''''''-'''-:'''''1 li�·tT;..., conecut- '. - --- Ü-'_«_CIG'· ', (l • , v.. _et. "'_ 1_J t.::: '"!v ..... CI ,'. el. _co Ó .... ,

prou do�:;,p =-.er: saber fitI. 3'ar'1�.g3 aenpre sota d'aqu,:;stef-; ac t ítude :feli
nee i 8an.-agues ; 1 'instint ::9 pOSSGs:-:iá.. 'J) cep u ,;.:. � 3:.�l1 :t:í.. parava
una t r-ampa e Po't se r :i.TIcf'),!1;::-,cie1'1::::",.ent, p�:r. :j_r.�;ti:lt,p�ro }_n t2:'o't!'1_pa, tot i

,.,

1-"" • "

a�Zü,orH 8_,'.2, èhspo:-;¿Òt:' a a-!�:r[:J)aT·-l() Sl. :.;)t�,tf:U1.

:la\enlle'3��:.r IE: g21ta esqu(>r::'a i tot sec�i.Ï� s'aboc� BatEl l'aixeta
d"'aii;;u,!.'i f.t:'€('!a, el doll no l:�nal li �Olo��� Yigorm::appn-i; La C3I"'d6 En
aca b ar , va ze n tn» 1 'i!1l1tl ua en te L i (�l �eJ.xf-l a 13 l:·.�ixp 1.'1;) mica poj_BO
sa.

ne n ou al l'>E:U dOY'mito:'t, 03 v;, vont:2.!' p811'5e'0a!'1"'n'� í21r.5l1tï"� Ehsguflrda
va cap a U119 de lE�s etxidJs ve�r-.�lecl, on eS "028 un') noir" �'J.s':;eguda, amb
l::!s cam�s encruc.èL?�· sota el �()l <;'W? le:,; �()1:railac VA sf')::".1,,:,iur�: snnse dei-

pe �r; 1]. '"
,

£'1 .':1�n semblava.
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ple d ·extremi.tEl te de noia, do bra ço D i (1 e cemes (Jnura+'s t de pells CM

br-un í.dea per la l·!.url. solar, . expoaa d ea conp
ï

agudanent a l'esguard del

prirler que tenia ganes de mirgr-les o

...

d· J '1" �. ''i.. db'.:..Ja veu e _. !,ugvnJ.B pUJ<1 e 8.l.X r

- Que encara no ha s sc:ahat:'
S1, a r'a ,

No comprenia la s eva iI'll.,pacHmcia, no oonp ren í.a res. Es ver�_ tat que
COM r:l�S lefl cone í.xí.s , menys les en+e rrí a e A totes o r� JOAefj_na. !!lateix •••

Va. reoor(lpr Ien pp..rau}es de j_'OrRil i ÒP- la s eva d ona , 1'!rfl dtfíC1.1 de

creuré allò qUE: afi!nRven, però ho c!�ien amb tanta sagu:re"l;At ! I, d'al
t'f'a banda" hi hf.?vta aquell df'talJ que :rrp.BeTIci� en acoM5.�dar-se a�a
porta d(> la botiga .. }fO l'o�ia pe e refunar e L tF'stimoni ('lE'ls ('Ht8 ulls.

Tot pl. ee�. t, però? colltinuava Sel"'lbJ81t-li iPl.pofwibl e •

V? corda::'-s e la ce rrís n FlEmSE' fie' XA.:r de IJenS8 r-hi - i hi pensava en

cara Quan baixà aJ rlE"njaCior, on l'esmorzar ja estava El jlunt� �s a dir,
els os f'fH'10r3�.�, 'pel�c:n� .eJ.J.R 1 "hav í.a E'spp.Y.'at i tAPlhé tenia el pJP.t
a. tanlB e

No;l.'1� ... arrrett,nt,· seTIf:e prv PlE' f!t taci6" va preguntar-li :

- lA. tn t"aBrada TiEt es ti!'1ar-te amb una �Oi1R ?

l�llfl el l'ïir� COT1J f!j. no GOI'lprengu�s el senti t e'Y.:p c"ce de le s aeve s
.

ara tües, e osa nue p o ns e r- ctc1I10stravA que e ra !!l�S inn oeen t que no l'ha
via c:,;negut'!a.- ne fet;, en 1 ;}';ugènia no hi. havia gens ele vici, sin6 un

instint aiI:l,pJ.e i natura I que no es plante java el probl e ma de la

cui t a't.

- E�+':i�ar-se �

- Si, ia rn"ent8!)f'l, dona ••• lo.y.mir-hio
- Ai � no ! Ecs !

FIl va fi 'tar-la, riEl 1] er.
- Vols (lir que 8t faria fRS'tic ?

Fe cmar. Ñi m'agrart� dé par-La r--ne, Oon se't pot haver acudà t , a xb -?
- No ho sé. rerò él aIrlInes élonep e]s ap;::rRda.
- 'I')ones a mi t no. Per qui tl1'hE'.s pres

I ara Rí q ue s'h�\Via molefitatl

�,oTl16s· er?
-

\:m8 pregunta, dona.
- Però �f1 que hi ha preguntes ....

}'L'.. va acaricip.!'-li el braç, COI'!l per trenquil.litzar-la,i li som-

1:'ig 6.. };lla va èl ir:
- Es com si a tu et pregunt&s ei t'agraden els h�meB.

J 1... 1 ".:-¡ •

- a -".'0 6�.rS, P._ que -m ag rae.a ,« ml. ..

- nones a mi m'agr�da el Mateix.

Va s epa rar- una JlliC8 el cos de la trau.La i f�u :



Qup ?

... Per gn�� IlO ane n a dim=<Y' fora ?

Gairebé es ve, ennuega r; Mai no hauria esperet unti pr-opoe í.c í.ó d 'a

quelh1 monee

Fora ? :en un reHt2tl.j"ant s VO]_�3 �ir ?

- Oh, no ! Fo:r_.a, al camp ••

J'h !

Pe r-b no ¡Tn con t.ce 'çar t '1 El T'10['ler' i¡) fJj_ntl q�u('> con t
í nuh nen j ant 13 Fins

Al cap el 'un:;l es tona no va aixeca r ñe nou el cap per preeuntar-Ji :

- l d'on ha s tret ao ueet a irtea?

Ben mixa t, no li de fJFi g:rp,(la va del tot; �s a (II i r, no li (leaaernda
va genB e, No tenia :res 8. .:eer en tot eL dia, a 1 � Ji':Lna no La ;'0 d:ria veu- 1

re fi!lR l'ende·à :t, d'altT'1Et 'banc1B, ja a!.'8, al :m'ti,); nA�a'.'a La pe.l'S

pactiva de pa flfo: ar-se un R jornarlfl },sn0.E' ra a:r.ros�'er:'H1 t-!3e fi "una cadira 8.

l'altra �el bRr�

- Ira ho fié. Trobo <]1€ s"E::T'ie. bonic •

...

- Perb fam tRntp. 0alor
�

- Esp�mtat ! Si ffi mo I t bon dia ! Ja es veu que enCA!,'8 no has sortit

dè ca�,,_,a. :Rufa un aire;; +an 8ErR��hl(' 1.ft.

I 0.1 aniT.':íem. ?

� ('n vul uif' •

- I el bar, qtl.t; ') J'1'hR.Ur!AFl f.P, +'flncar.

Ell? en ya e z-r-onea r d' ep. PB tIl es •

m Oai!'éh� no vá mai nirlgú ítns al vee pze., i aleshores ja tornarem
a ser a�u!. DieUflS� no t�ag:r.nd8.rie ?

Què corcava, la noia? S 'ho VE' pr(>t�u:ntf.\r, Ren e es't�Rr ga ire segur

que eJ. seu oaprt ci amaguês seGons Lrrt encá one , Al capdava Ll. s 'havia
criat al C91'1p i e re natu1"al que el Or', ::1'p li a .):rarlés. Potser enyorava
el uro' B sobre 1 'he :r:-ba, estirar-s 'hi Lr-comodame n+ •• fi VR conced

í

r :

- Pot ae r- sí .. Fa molt de teI!l.:)s �ue no he V1enjEl� al CE'.P1p •

.No era veri tat. C' ovin't '1 amb 1 'El).cn, R8eifltien e. p:'.cnins. A ella
l'Cl1tuslimu'IRven; êe fet t Ei Am�r.ica entus:ias!":I2ven ga i.rf' b� tothol!lo l'er�

,

no erPl el rn.ate:tx, car e& t:i:'8ctava de reunions n onbz-oe e n , amb jocs, can-

çons i bA1J.s, d" ac o ró amb U1'l programa gair€!M fixat pe!' endavant que
no conee�ia cap �ac6 a le intimitat. Unicament de ban�8 d� vesrre, Bota
la llum dAla fOCBp hi havia les noia� que s'entre�enien, COM a l'Ellen
li ae;!'fldlélva

ê

e :fer::: i en+re ele arbres s"abr-açaven alp, hone s tan ence

BOS OOM elles despr's �e tot-un dia �e tabola •••

L'mÍ!g�nia vs int�r:roG1prE' les aeves evoca cd one :

- Ho fem, doncs?



-145-
La va veure tan il.lusionada que no s-atreví a negar-li aquella

satisfaoci.ó.
- Bé, si vols •••

Ella Sé li va àbraçar amb tant d'impuls que gairebé el féu caure

de la cadira.

- Què fas; Aimpleta ?

Es van-besar i la noia acabà per asseure-li als genolls amb un

gest falaguer.
,

Si que estas eonuerrta !

J:s que m'agrada. Sempre m"ha agradàt. :1;.n el fons s6c una criatura,
oi ?

sl, que ho era, però carregati¡áe segómes intencions. El besll de nou

i va aixecar-se mentre afegia :

- En un moment ho pre paro tot.
- Bé, però abans hem de sabe t: on Memmmml!llu!unm anirem.

Ella va aaaenyaka r cap fi fora :

- Tot �s ple de muntanyes, d'arbres, d'he nba ••• Caminarem fins que
trobem un lloc que ens agradi. No caldrà anar gaire lluny.
- Molt bé ;:

Perb aleshores se li va acuê
í

r una altra cosa i, quan ella ja
dreçavà a l�cuina, va a�urar-la.

Voldria saber q ue feies les altres vega es, quan l'oncle era fora •••
- Res. No me'n podia pas anar a la ountanya �ota sola, oi ?
- Podies invitar algú al"tre •••

La noia va mirar-lo d 'una manera provocatáva , gairebé obscena, pl,! ¡na de cobejances Lnoonf'eaaadea , com 1 -esguard::wa abans d' aquell mati
que l' oncle e ls va deixar sols.
- I qu� diries, si fos aix!?
- Res" en pots &star aeguza s Sempre m'he. agraciat viure i deixar viure •

. Ella va eontinmar soar-í ent d'aquella manera insinuant ,però segui
dament La cara se li aclari i digué :

Des que s6c aquf, no hi ha hagut ningú l'lés que el teu oncle. I ell,
ja t'ho pots pensar •••

Però a en Jesús no li interea:ava i va tallar-la bo i aixecant-se
de la cadira.
- Bé, si vols qUE' hi anem, més val que no et torbis.
- No tardar� gens. Ja ho tiDe 'tot mgg endegat.

I va allunyar-se defibitivamento Ell va quedar-se mirant cap on

havia desaparegut, admirat de la seva previs16,i, aleshores, féu mitja
vol ta i pujh a la seva cambra, on va pose ;r-se uns pantalons més vells.
Qui sap on fa�en cap !
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La noia de la terrassa encara es torrava al sol, tan imMòbil com

de p-rimer, en la na te Lxa positura. Al seu c o stat , les marqueses planta
des en testos oscil.laven ll.�uge rament � Potser sí que l'eia un a í.net

agradable, com l'Eugènia havia a eee guz-at , però el sol era enlluernador.
En veu alta, ·es va dir :

- Segur que fem una ximpleria.
Però ara ja no s 'ateevi ria a desdir-se i d'altra banda era veri

tat que l'excursi6 també l'atreia .. L'amor en plena naturalesa �s agra
dable. l aleshores es va re coz-da r d 'aquella tarda amb 1 'Bllen, quan es

van trobar envoltats de formigues. Ella en tenia les cuixes plenes i
tots doa es van posar de s ee pe radamen t a fmmmmrJmmflf!'lmam perseguir les
menudes taques negres que li clapaven la carn de roaaa lletosa. Es
clar que, ben mirat, tampoc no fou tan desplaent •••

Va baixar ae nou al me...,)ljador i e spe rh fins que 1 'Bugènia sort!
de La cuina amb una boe aa plena. de queviures. IEl!!lediatament va adonar
se que duia uns altres pantalons.

- T "ha e canvia t c?
- Per anar al campo ••

I jo que gaireb6 m'he roudat '

- Tu ja estàs bé.
Va sorti.!' al bar i va t z-eur-e quatre ampolles de cervesa de la

ra.

- SUI)OSQ que les ne ce es
í

tarem,

Van COJ..locar-le�à la bo saa , de cop tots doe una mica excitats

per la imminència d'a quella peti ta exourat
é

,

- Ens heuria de veure l'oncle!
- No hi pensis tant.

- L�oncle ja. devia estar a punt d'arribar a Cervera i de segur que
ni es recordava d'ells.
- Anem?

L'Eu,gènia va penjar-se la bossa al braç i el pne ce dI cap a .fora.
Ell va veure quo encara feia ��s calor que no havia suposat i que l'ai
re no era tan viu com. la no ía li donà a en tendz-e , Potser era que "ten

dia a atJ.uietar-s e a n I2SJura que el dia' avançava. Fos com fos f no hi va

fer cap c omen taz-í ,

Ella va tancar la porta i li allarea La

a la butxaca. 1'.'n Jest1s w. p¥dre-ihi tarnb6 la

des se'n van anar carretera en1111, He cara a

trobar un indret abellible�
Passat e 1 cam! vell de aJant 6nñmém Gen!s" van endinsar-se per un

ter!'eny obert, vorejant un a fondalada al. capdavall de la qual el ves-

olalt pargu� saka fiqu.és
,

b08sa,que pesava, i tots

la petita aventura de
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sant de la muntanya es poblava anb tot de pins. Les he rbe s del marge
sJ1s enfilaven gairebé fins als genolls.

Per una mena de corrio�cte oa bz-es , tot cobert d'excreI!lents, van

anar davallnmt per pujar després torrent amunt, ara desviant-se cap a

La dreta,al llarg d'una renglera d'arbres. :el sol els havia inundat el
front de suor i en Jesús co�ençà a sentir-se xop sota la samarreta.
'a mir-li :

- Tu si que m'has ben enredat. Fa una calor del diable •

.. D6na'rn., ja portar� la bos sa jo.
,

La hi va agafar i ell va passar-li el braç. per l'espatlla fins

qu�el terreny -e La separà de nou. A l�_ur damunt s 'alçaven les dues pa
rets de terra que serpentejaven cap a la Muntanya; darrera, en la car

retera ja 11unymla, ara i ad�s un cotxe roncava en direcci6 al oiI!l, es

perdia per l'a11:1'a banda de l'orfelinat i el silenci, b re um eji t , tor

nava a apoderar-se del !!latí com la carn que pella una ferida poc pro
funda.

Van passar a frec ci 'un pe ti t'tancat de canyes on treballaven dos

homes que alçaren. els ulJs pe r mirar-los t i, en Jesds oom9nt� :

� Ens deuen prendre per ximples.
Ella va riure :

- No siguis tan rondinaire
Van proseguir; sempre enfil ant-se pel corriol cada cop més abrup

te; entre e sbarzers i figueres de moro. Des prés , dalt " van anar vore

jant el torrent per La banda de fora d "un a barrera de fil ferro punxés
que ja no pro"tegia res, tota vegada que les estaques, I!lig podrides,
jeien per :terra.

M�s 8mu.ht van entra r sota els arbres. no "tan eap ee oaoe com
"

va de lluny,pero uni ta, sovint, pels tentacles de les bardisses que
se'is menjaven. 'En Jesds s'atur� en una minsa v10tada flanquejada per
tres pins, al ta i esponeros os ,

,

- I si ens que davea aquf ?
,

Ella va pN gun ta s: :

- Hem caminat gaire ea t ona �l
, "'" "? '- No ho se, potser una hora ••• Pero que hi f'a , aaxo

.

Hp t agrada, a-

quest lloc ?
- Si, esth bé.

Es van asseure a terra i ell, en trobar-la I!l�S agrarlahle que no

e 'havia atrevit a esperar, _ va estirar-se tan llarg com era amb un sos

Pir feixuc.
- En el fons, un dia de camp �s aixb, i no caminar. Ajeure's sota un

arbre, senee pensar en res •••
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,

La 'noia es va a LLar-gar- al seu costat i en Jesds 1 'abraça contra
.

seu , Tots d os van quedar-se enllaçats i amb les cares molt juntes I!lBI-
� i

grat la calor, pero a poc a poc els braços els transpiaren 'tan abundosa-
ment que ell acabà'per separar-se'n. mam L'Bug1:mia va co_,.ntinuar gita
da prop seu, una mica replegada sota la protecció ideal del cos immbbil
en la catifa d�herba.

En Jestis tancà els ulls t torn� a obrir-los per mirar el cel empre·
sonat entre les branques, els clogué per segona vegada i va dir:
- No a" ea tà malament del tot" no •••

- Veus ;,_ home ? ,I

Va s onr í.ure per ell mateix, sense obrir els ulls, agraciat de l'om
bra travessada per un raig de sol que li queia sobre el braç dret, i
girà la cara cap a l'altra banda, submergit per. una beatitu� estranya,
per un benestar fet de suor, d'olors desconegudes, de silencis, pot
ser fins i tot de tedt •••

Quan obri de nou ele ulls, des;t;orbat per una remoreta,potser l'es
petec d'una br-ancà trepitjada al aeu costat, l'Eugenia ja era lJuny
d'ell, culivada a tocar del darre1arbre, davan:}; del qual havia encès un

foco Va estirar-Sè it sorprèe,oonsta"tb :

- Es veu que !!l 'he adormit un moment •••

Ella va girar-se :i se li'n rigué :

Un moment? Més val que miris el rellotge.
Ja era gairebé un guert de t�es.

Eh ?

Per'b tamb� va riure, tot d 'una abso�'bl1jamen"t feliç de "trobar-f8e en

aquell indret, viu i pletòric, i al s eu costat aque ï.La desconeguda,
l'Eug�n1a, inclinada prop del foc amb les cuixes massises ben dibuixades
sota el. ves-t í.t i les an qu es imt:lense.s com les d'una euga jove� Va estre
mir-se i digué :

- Vine.'••

BIle va deixar el foc, '«e fet unes quantes brases sobre les quals
es dispoèva a posar les costelles que havia tret de la bossa, ara ober
ta, i se li va acostar sense a í.xe cs r- se , de genollons •

-Què vols?
- Vine i ho veuràs.

Quan la va tenir a tocar, 12 va empenyar sobre l'berba i s'incorpo
rà per abraçar-la tumultumsament o Ella proferí un g�apit nervi6s, perb
va deixar:-se anar sota seu i, quan e 11 entaforà les mans antre la ro

ba, sollevà els flancs per facilitar-li la tasca de descordar els bo
tona i fereli lliscar les bregues cames avall. Ni van pensar que aquell
refugi era precauri i algú els po dfa veure. Però ella no havia perdut
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el m6n de ví s ta , pe rq ub en sentir que anava a vessar-se va separar-lo
amb els genolls menmre en Jasds, condemnat a ejacular sobre el ventre,
protestava :

Fotuda !

- No vtll� a�afar res, noi.
r, pE}r més_ seguretat, va aixecar-se i, dues passes més amunt, enll!

del segon arbre, orinà llargament, be-n just culivada. Ell la mirava com
,

extasiat, encara dur corn una peldra, pero q_.uan va cridar-la de nou,
.

1 #Eugènia repetí :,

- No, que rebria •• Q

� Què be de fe z-, doncs ?

Es _ van esguardar intensament i" després, la noia t o rnà al seu

costat i slajup:{ en+re les seves cames. Ell va amanyagar-li els cabells
amb un gest agrai t per la ca zf cí.a enervant que el feia descarregar en

12. seva boca.
- Eueània •••

E¡la 11 va somriure amb els llavis bruts i�ot seguit, girant-se,
digu� simplement :

... El foc es deu haver apaga t ,

En Jesus va continuar mirant-la, apaivagat d'unR pruïja, però en
cara , dintre ae u, amb una mena d 'ànsia inexplicable fins que elia va

demanar-li -:

No em vols eqjudar ?
- Què he de fe r ?
- Para la taula.

Es ve. aixecar it sobre 1 'he:rba, dispos� un ampl e toval16 que so
br eeoruta de la bossa; tle$prés va preparar l'amanida mentre l 'olor
de la carn a La brasa li pessigollejava el nas.
- �#agraden -molt 'Vui tes "?
- Les eea be Ll.ea ? loTo; ja estaran b� •••

Van instal.la:r-se on l'ombra er-a :més denea jprop d'una llagosta
verda i menuda que començà a saltar d 'una banda a l'altre, entre el
valló i la seva cama. Ell picà una oliva aI!lb un gest desmenjat.
- No tens gana ?
- Sí It ••

..l tot d'una def3cobrl que estava afamat. Mossega el tou de la cos-
tella i digué :

- Es bona.
-nAl camp sempre s ón més bones que a casa.

r tots dills van continuar men jarrt goLudamen t de la plata comuna

disposada a l:tur davant, car l'Eugènia no havia oregu t indispensable
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d'endur-se cap plat.

En obrir les cerveses van descobrir que tampoc no havia pensat que
els caldria un obridor i en �esds es va veure obligat a destapar-les
amb el cantell d'una pedra. Però· el liquid era calent i no feia passar
la set. Es van haver de consolart al final de l'hpatt amb els pressecs,

,madurs i sucossos, que van menjar-se sense pelar-los. Després, ell en-
cengué una cigarreta.

Á llur entorn tot semblava mort sota la calda de les pr �eres ho
res de La tarda, perb els arbres eren espessos i l'herba,�
tan verda, refrescava una mica l'ambient. En Jesus, las, s'estirh de
nou.

No és pot :fer res m(}s, al ca ap : menjar" jeure i estimar-se •••
- I no en �ens prou ?
- Per t}u� no ?

Va observar-la mentre recollia le e coses que hav.l en escampat i es

rep etí : per qu� no ? ·Mai no havia tingut rn.�s, i potser ni hi bavia as

pirat. Dies de d onas , d,e llit, de fred i de calor" d'afartaments i de
dejunis •••

Ella acab� per asseura's al sau costat, repenjada contra l'arbre.
- No tens son ?

No. No em diguis que vols 'tornar a ormir
- No, dóna.

La pau de la, tarda els Lnunda va com tul torrent que s' enduu escb
ries i impureses,.pe:ib ells encara .aem� eren presoners d'a
queLla vida arran de terra" ma te z-í.a 1 i plena de cobe jances. de negui ta,
d'insatisfaccions clavades al cor de la satisfacci�.

En Jesus vá redreçar_'se una mica perquè la cendra de la ciearteta
li havia caigut sob.re la cam;i.s3t se la va espolsar amb un gest de la
m� i tornà a aj aç ar-aae sobre la pastosi-tat de 1 "herba que el se u coa
Bullavuo Ella havia agafat una pedreta i se la passejava en;;re els
dits. Un borinot va atansar-se ZUl!lzej ant t ens UI!là la faldilla gria8 i
matxucada i, dectdit, se n'anà a reflorejar a l'orella de l'home. Bll

. ""ppzovh de ventar-li �, sense encertar-lo,i 1 'l�ugènia va riure.
- Ea m�s 11� t que tu.

N � \.
i ..,- o em ian g.raca.a , aquesta 8n .aaz.s ,

- Al poble n'hi havia no ï.te , Sempre en tenien un o altro a l'entrada
de ca sa ,

Aquelles paraule � van des pe l'tar-li una vaga curiositat 1 pre13untà:
- Per què te'n vas anar? Ben mirat, no 8.5 res de tu.
- Es mol t senzill. Erem pobres i em van enviar a servir.
- :t:reu ?
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"

- Som, si vols .. Pera a ra només em queda un gerl!1à" Es ell qui viu a
casa. Jo ja no hi de�ré tornar més •••

-� Jesds va torna r a incorporar-se, dreça t sobre el colze. i la\
é "fita, c;aireb sorpres pel to adolo...);'it de la seva veu.

- I per què no hi has de tornar?
lnle va mOUI'i!3 el cap d'una ban de. a l'altra.

- Un germÀ. no �s com'els pares. I �e casat.
Feeb no deu pas voler £er de cri ada tot;a La vida •••

La noia, indecisa, arronsà les espa"tlles.
- Potser em casaré. qui sap 1

(luipap.
1 es va tornar a a jeuze, Tot d "una , se Ii acudí :

Et podries oass r- amb l'oncle.
Va adonar-se que ho deia seriosament, però ella digu� :

- Em sembla que no t'agradariao
A mi ? Per què no ?

.

- No ha de ser teu, el ba r 1
- Sí, �s cñaz ,

"

Ho havia de s-er, un dia a al tree Pera quin interès tenia çt No era
,

cap bon negoci,lJIlUÏ!mSJq1nmuhrnibdmrfllmmè estava deeao re ddna t , i ell. que ho
ignorava tot d "aquell ram, es' veia incapaç de- reaurrt a

......
r-lo. Encara

difiaí hagués entat de l'oncle ••• Però no ho era, reflexionà,o Ella digu.�
- I tamb� hi ha aquestee terres del_ poble.

8:!., també hi hayia aix'bt i de moment no hi havia pensat. Va llam
bregar-la .fugaçment.
- Vols- dir que t� n" e e ta rmes pe T mi ?

Ella va contestar amb tota 1'ranquesa :

- 1110-. -Però no et pe náí s , ja hi ee e í.o ecos tuaaêa ;a no�ellir res ••• M�s
me n "estimo un de jove, encar-a CI ue sigui pobre.

Ell va riure entre 11avis.
- D'homes sempre en troba rie 8 tants. COI!l vulguessis.

.. /r..o l/ 4.1d
- Ja ha s �. Pero és que tampoc no tefiww@M, aix!, no e t e reguia. .1'n-
cera que amb tu •• ,

J�n Jesús va recordar-li :

- I amb d'altres.
- l amb d;altres, si. No tants com et pens e.e , ¡;!!i9WÀ.., h ¡;¡o /t.(oú((.ra,

No a "ho acabava de creure, però va preierir callar-s'ho; no tenia
cap neoessitat d"of'en�e-la.
-.M"agrada, no ho nego, però ja sé que no eSt8 ben fet. Si tingués un

home meu •••

..La trase es va quedar penjada 1 eJ.1, ajaçat de nou, encreua els
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braços sota el cap.

-Tu creus que podria ser una bona esposa?
- Per què m'ho preguntes ?

.:;f
- }fo ho sé. Parlhv€m ••• Uo :t;ingtliS�Ue no miro �e pescar-te
bla que tu no .fa ries, pe t: 1!111J.!llll casat o o •

En Jesús. sense prernerlitaci6, va dir
Dones pre c

í s'anérrt pensav a ca.sa r-rme ,

- no m'ho crec.

sí, sí !

Anb aJ_guna noia de forB ••• de les que vas conèixer a França, o a Amè-¡

Em sem-

rtca ?

- No; �s d'equf. Fa quinze anys que la conec, imagine't t 'es�ejhveI!l.
a ba ns d'fina r-me ' n •• r

- I encara la vals ?

Ell no va cont es ter , però digué:
'"

- Fa tre1ize anys que no l'he vista ni he sabut res, absolutament res,
d'ella.
- Aleshores,corl saps si no �s casada?

No ho sé. Perb no �8 fbcil que ningú La volgués.
- Per què?
- T� una fj_llf?{.

I la noia , molt baix, va p regun'ta r :

- Teva?
- si, meva.

- I la vas deixar ?

No ho sabia. Devia de t.xa r-la prenyada una de les darreres vegades
que •••

Ja e ntenc ,

Ho va dir en un to cansat, reprovatiu, i ell se n'adonh :
- No és culpa meva.

Ella va al] iaaT-se la faldilla sobre les cuixes.
- I com t 'ho fa z-as , per "trobar-la ?

La trobaréF no e� preocupis.
M�6 val que sigui aix!.

Va a í.xe car-ss e i va t.raves se r cap on havia deixat els objeo"tes per
tal de col.locar-los Et la boas aj després va agafar les bragues, que
no s'havia posat, i es refugi� darrera l'arbre� En sortir-ne" digué:
- Potser que ens n 'an em, ja.
- Amb aquest sol ?

No en fa "tant COI!l et aenbLa , Arri barem a 1 'hora que comença a venir

Jesds va alçar-sè rsandr oaamen t. va fer els dos passos que el
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separ�ven d'ella i li va passar el braç per l'�spBtlla.
- Oi que no t 'ha a g.ra da t , a íxb que t'he rli t 4?
Tant fle fa..

- Ja sé que no.

Ella va abaixar el cap i tornà a alçar-lo. Gairebé rabduniosaI:lsnt
mormolà :

- Devies pensar en ella, oi, quan estàvern•••
I, sense acahar la frase, va flirar cap a l'herba on tots dos s·ha

vien tet 1 "amor. En Jesds, gaireb� ferit, protestà:
No; t'asseguro que ni una sola vegada.
EIJ.s, perb, es mostrava desconfiada.
l aq�est/mat1., al1:lit, i l'altre dia •••

- Et dic que no.·

Ho ho acabava de comprendre. Ella e za una noLa tosca, fàcil, sen
se conplicacions sentimentals. Con podien imporfar-li, els seus pensaments? u1eop née , va sentir-se der .. otat. Afegí:
- Ni S8 m'hauria acué it. Quan s6 e amb tu, nonés penso an tu.
- Pot ae r si.

Ho ha via concedít com de ma Ia gana, i ell l'abraçà una mí.e a D�S
fort i intentà de besar-la. L'Euglmia li ho va deixar fer, sense cor
respondre-hi, i des�rés el rebutjà.
- Dei:ga'm.

Ell va dir :

lio vull que canvii res ••• rns podem estimar igual. Que potser ja no
ho voldrà�, ara?

J./'Euglmia aernbLà que's-'hí pensava, pe rb a la fi va decidir:
- S:C" Per qu� no ?

Va fer un esforç i somrigu' :
- Ben mirat, s6c una bê.eda , Ves que m'ha de fer, a mi "?
- Així m'agraòa !

Tornà a abraçar-la i la besà de nou� Ell�a besar-lo al seu torn,chlidament , com si'no hagués pasBat res res, i seguidament repetí:
- Ara anem-nos-en.

Van posar-se en J!1I;1.rxa sota el sol que encare, cremava força i, no
vament, ascendiren i davallaren per les ribes que vorejaven les escas
e s terres de conreu - elle. davant, caminant pauae.dam en t 1 amb solidesa,com una veritable dona del camp, i ell dues passes endarrera, una mica

..preocupat �21grat tot, perqu� ara comprenia que havia comes un error.,Se sentia dolgut per aquella confidencia depositada en unes orelles
que res no destinava a es col tar a!!lb" compre ne í.é Ll.ur pa saa t , el seu ide la Victòria. Tant com a í.xb , però, el preocupava el silenci de la
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noia. L'únic que havia aconseeuit, era això: ofendre-la.

Avançh una mica i va reposar la mà en les natges que úe l'lovien11iure�ent. Ella es gir� :

Què fas?
En Jesús,que havia obeit un sentiment obscur, insistí en la caricia i, sense reflexionar, digné:

- He� de fer les paus, Eug'nia.
Que no les hem fetes ?
Ja saps com ••• En arribar a casa.
Ella no va contestar.

Ito bo voldràs ?

La noia va reprendre la marXQ
Si. Ja saps que no et sé�ir que no.
I ell va irritar-se una mí.o a d 'aqaella oonp l aenç a , Per què eratan fàcil, tan insaciable? No sense inqui·etud, va pensar en l'arribadaa l'establiment. Ara ja no tenia ganes de posseir-la.Però nom�s entrats el bar va presen�ar-se el·primer client, un desconegu t que s 'entaulà. COM que no el poflien pas fleixar 801, 1 'J.<�ugèniava mirar en Jesús COM si s 'excusés, i ell va deixar caure els braços.

am.b un gest, secretasent complagut, de contrarietat. Prou nit que hihauria.

Aleshores va tr.ucar el telèlon yella, que passava prop de l'apa-rell, va despenjar-lo. l'�scoltà uns moments i tot seguit crid ;
- Ea per tu..
- En Balsella ?
- No ho he preguntat. Vols dir el de l'altra nit?
- si.

Però ja aga fava l' aur-í.cuLaz ,

- Digui •••
De primer no va recon�ixer la veu, maesa llunyana i ronca, però, ,

6
1 altre li estalvià iI!lMediatl?I!lent tota especul acá, en dir-li q._ue eraen Bateu.
- T'he trucat dues vegades, aquesta tarda ••• Es que no hi havia ning�, potser?
- No; l'oncle és fora i jo havia sortito Què volies?
- Escolta. per qu� no passes una estona? Encara no he� tineut oca-8i6 de xe nra r , I no està bé oblidar els amics d'aquesta nan ez-aJa sé •••
- Fins a les nou no em �ouré del magatzem9 Si vols, donas •••
- No puco Ja t'he (lit que l'oncle �e f'oza i el bar •••..
- Dema al matí, poteer ?
- Tamb� hi etst els flatins
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Ri s6c b"'�ürebé senpne , c.Ta T.ens l�dreça, oi ?

- si.

nones vine, home, que parlaren. D'acord?
..Va penjar senso preguntar91i res, perque ja sabia que en Mateu

es mostraria reservat, per telèfon. D'altra banda, de què havien �e pa.:;:,�
"lar ? Qu� podien dir-se després de tants anys, i m�s encara després

d 'aquella actitud dis"tant amb què 1 'altre es manifestà aquell dia que
van trobar-se 8JllJlltIUJSmmmÏhm_ accidentalment prop del quioso de diari� ?
I si només vo1ta xerrar una estona, reprendre contacte" a qu� treia

,

cap aque ï.La Lne í.e tènc5.8 que li reclamava una visi ta per avui r'1ateix?
l l'al�ra nit li havia enviat en £a16e116 •••

En veure'l aturat al costat de l'aparell, 1']�ugània, qu e s'havia
posa-t un davantal net per ocupar el seu lloc darr�ra el taulell" va

preguhtar-li tafanera:

Qui era ?

Un anac ,

Ami e o amiga ?
- �u mateixa ho has sentit. Un amic.

Però, és elar, no��s era una �Bnera de dir.
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,

Es va quedar sorpres de veure que l'establi!!lfmt Quedava tarn a prop
de La 115.breria de La u�marachs. De fet, tots d o s eren al mat e í,x bloc
de cases, només Que èn·carrers ñiferehts : un È'ells al de Casp i'l'al-

I

tre al de (�irona. I mentre La llibreria ere. vella i d 'aspecte inconspi
cu, el local d'en Mateu àtreia. els ulls per la seva mo ernitat. No era
una botiga, per començar, ,ni un magatze.I'.l convencional, perquè, com va

�� .o.... U4ól I'�i4Jpoder observar j a abana t..1 "errt.rar=hí, allf es venia de otJ'{AL capdamunt
(le La porta, un gran r�tli>l advertia que es tractava dels IlEstabliments
Est arell". Era el e eu e ognom,

Allb valia uns l!lillonada. Mai no hauria pensat que en' I-lateu ha
gués pz-oape ra t rr ou per Lna ta l.s Laz- un negoci d'aquella envergadura.
M�s enllà de las poz-t ee obe r-tea de bat a bat, s'afrengleraven 'tot de

. �taulells darrera els quals ,�n grapat òe noies, totes l!l�S o menys visto-
sec, gairebé mudades, anb uns granB davantals blancs i neerea d'aspec
te cinematogràfic9 Tot feia una impressi6 de netedat, i la blancor de
les pare te , dels raj ols t obligava a pensar en un hospital. Les matei
xes dependentes, tan impecables, tenien aspecte d'inf�rmeres. Només els
fal tav a la cbfia ••• Va di�-se que, si s'esquei a, 11 hrjrariB observar.

D'entrada hi havia una secci6 a£:llb tot de sacs de cmgrons, de monge
tos, d'arròs, ben ordenat a i amb els prems de venda clavats en un pal
que s-lnfonsava en la mercaderia. A l'esquerra s'aixecava un gran cas
tell de IJaunes de conserva que s'anava apr�mant cap al capdamunt.

r;.�M�s enllh oomençava un desplegament de capses de galetes amb llur
...

contingut viàible, pero prote�it per tot de cobertes de vidre. Sobre
el taulell, ple de paquets de sèmoles i de pastes de sopa, es veia una

balança au't cmà t í.oa prop de la qual ve'tllava una noia alta i airosa.
A contingaci6 e 'a11argava la carnisseria amb les seves gr-ans pen

jades d'aninals esquar�erats que mostraven la v�rI!1ello� sanguinosa de
la carn tendra i nua" gairebé repel.lent al o oe r.a t dels productes rle
cansaladeria que e ls euc ce

í

en en forma de pernil s i è' e abrrt í, te dispo
sats en rastellerès que gairebe amagaven la venedora. Una mica mé s en-

•

dibs, no mancava�a menudaire amb la seva exhibici6 de cervells, sangs,
ove re.s 1 fe'tges 1, iID!!1ediatament, el taulell amb els animals de p í.oma
obscenament despullats.

Ea va anar obrin t pas entre 1 "a taped nen t de clientes que circula
v....,en anun t lb svall o esperaven torn, i avançà cap al fons, on, en un

àntrant del local, va descobrir una peti't8 taula, adossada a una mmma
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colunna, i en J)alsells que, dret,escrivia'alguna cosa en una mena de
talonari mentre al ee u ñav ant esperava un xicot en cos de camí sa r pro
bablenen t algú que acabava de Ll.í.u ra z- un a me rcaderia .Tot aquell f'cns
era ple de sacs i de caixes que s'amuntegaven fins al sostre •

..

Va atura r-vse a frec. de taula. p era va haver de saludar perque en
,

,Balsells 5'adon�s de La seva presencia:
,

Rola, noi.
Jj'altre l'esguardà, va continuar esc:r.iv:Lnt.

- .De nanara que a 18 fi .:j¡'has dec�.clit a fer-nos una v:Lsitaoo.
Va completar rqpidaI'lent el paper, el signà, va arrencar-lo ctep.a

matriu i 1 "allai7gà al xá cot , Després va donar un cop d 'ull a una dot
zena de caixes grans,. de e abó , o om si tornés a cOI'lptar-�es menbaLmen t ,

En Jesds va dir:
No hi ÓS, en d·ateu ?

Fa un raorse n t que si que hi era. Però em sembla que ha sortit. Vine ••
Per darrera la taula el va fer pa eaa r cap a una porta que hi ha

via a l'extrem. N'hi havia dues, però l'altra era oberta it dins, es

veien !!les sacs.

Va trobar-se en un despat�x gairebé senyorial, ben il.lu�inat
vi amb dues confortable s butaques davarrt la taula l);rga i ampla., cur(fla

de papers.

No, no hi és.

�n �a13el1s va retrocedir i cridà un home de certa edat que passa
va amb un quadern volumin6s i tm llapis darrera 1 'pralla :

- Moragues, no heu pBS vist en Mateu?
Ha dit que tornava de seguida. Però ja

Va proseguir, sense preocupar-se I!iée¡
llocs de ve n da , En lSalsello ve :fer e

fa vint minuts •••

d,
..

, i
\

d 1eL_s, entra en un e s

- Ho deUD tenir presea, oi ?
- No.

1"lentres tant, e t puc fe r el s honors •••

Però ell va declinar :

- No, ja ho he vist. Es una COS2. imponent.
L'altre ve somriure, eompIa gu t , i a jue th La porta.

Si que ho és .. Es el millo restablimen -t:, de la cintat. De La seva I!le

n�, �s el primere ni que no t'ho pensaves?
.:J-Deu haver robat rnolt, en ateu, per tenir tants diners •••

En Balsells va mig riure.
"

- Home, els temps han estat bons. Per
....
o s eu , l'psperarem fumant una

, ,

cigarre ta. l'ro ta.rdarR gens, j a ho veuràs.
,

- I tu no tens feina 9
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,

En tinc e emp re , però a en Ha teu lla li fara res que per un 8I!ll.C •••
,La porta es va ob rd r i ell Hateu en-¡;rà dient :

En rlüragues •••
rn distingir en Jesús, però, es va interroMpre:

Ah,ho:"a, MHristany !

Li va allargar La J!1à amb cordiali "tat, gairebé efusiu i tot. hn Je- I

sús va encaixar-hi com si bo fes amb un deac cne gut, En BaLaeLf s retroce-
d.( f... cap a

-

ona •

Ua ens veuren després, eh ?
..

Va assen1iir ma4uinalI:lent i 6S va qUèdar mirant la por'ta que es
cada nen trre el ma Les taz creixia per dintre s eu , Aquells eren els homes
amb els quals havia Botit cada nit per a aconplir una funci6 silenciosa
i poo honorable, sí, però que exigia integritat?
- Seu, home.

En J.'la'teu va passar daz-r aza la tauIa i s'instaJ_.là a la cadira g�
ratò-ria,al respatlJ.er de la qual va penjar despreocupadamen tI' ameri
Cana.

En Jes6.s acceptà la cigarreta que li ofrenava 1 va dir:

�é, ja em tens auuf ..

,

Sí, ja et tin c aquf , QUO dius tu. Que et SeI!lbJ.8 I to't això ?
,

Amb uYf'geSli, indic� que es x'eteria a tot el local.
Bé ••• Deus guanyar un dineral.
No am puc Queixar. l;'establiment rutlla.

�

:En JesÚs,coJ.1l qui no hi t o ca , observa:

1

,

BI deus have r fe t bene ir .1 tot. aupoe o •••

Lt'al tre pr'ovà de somriure, però elR 118"is no el van cbe í.r ,

Qui t'ho ha dit ? � Balsells ?

No , ningú. :Però com que ara s'ha posat de raoda •••
]:<;n "¡ateu va arrmgar el front, com si reflexionés •

..l'fo serveix de res anar contra corrent. Psro tu no deus
gut pOT parlar-me d'això!

l�rl pe.naava que e res tu qui em volia ve ure , Així H 'ho vas di rani t •
.... Sí.

ED va a í.xo car , féu La volta 8 la -r;r-;nla, ara per sortir-ne, i acabà
8sueient-se davant del seu interlocutor, al braç de l'altra butaca.
- Et veig Dolt reticent, Maritany. Em f2s sentir COD ••• co� et diré?

Com si bwJr;IlU!e t'hagués z'e t alguna cosa.

Ell brand� el cap.
- .A £li no n'has fet res. Però hi ha coses qUE' no les acabo d'entendre.
M'ha sorpr�s trobar-te tan ben e í.uua t ••• l1és aviat t'hauria cregu:t al
fons d'ulla cel.la, o criant na ï.ves ,
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- Bés no et de�as saber Grau •••

"

- Ha, gens. Pero no r1'}1o explico. COI!! �s que t'han perI!lès de fer a-
,

questa fortuna ?

- Permès ? L 'be feta i prou. He estat rn�s llest que mol ta d
"

altres,
vet-ho-aqui.

W\�- En Balnells em "a di r que (v "hav
í

en det i_ngut •••
}lo.

- Me n'alegro, �s ciliar, però �a poe n
í

b).e que mai, nineú •• 8

:!'�n .L" ate u elva interrompre :

Sempre vam sabe r prendre les nostres pz-e caucd ona , oi ? }�t dens re

c:brdar del que us e c onee
ï

ï.ava •••
- Si.
- r no podien pas obrir una informació per tots aquella que no

moure l'lai d'aquesta bandee No et pensis que e
ó
o l'únic. N'hi ha

ttes, molts a1tres� ••

Va esclRfar la o í.gar r-e ta contra el cendrer i, en un altre to de

veu, afegí :

-Com ja bevia suposat, va srr més perillós anar-se'n que quedar-se.,

Pez-que e ls qui u s en vau anar, un dia o altre havieu de 1;ornar.
,

- Fins ara, tampoc no !!l'han molestate
..

- No, pera jo, si fos de tu, no em c onf'áaz-La , Pe L sol fet d'haver
tat un exiliat" ten s m�s dre t a la seva a tenci6. Et deuen fer presen
tar a la policia regularPlent ....

sí.
- I. mentrestant, que et pe ns e s c ue no ian res '1 T'investiguen, i a

fons. No és impossihj_e que acabin per desoobrir alguna cq,,.Isa.
Ya ea Li.ar i se'l queaà mirant. com si esperés que ell ja trauria

les conclusions pel seu propi COMpte. I les va treure.
- Ja entenc. Per això et va fer T.an poca gr�cia saber que havia tor
nat. Us podria vendre a tots, oi ? Es a dir. sembla que ja només sou

tu i en Balsells •••
..

- Quina bestiesa ! Mai no he pensat que havies de vendre ningú. Pero
un perill si que ho ets, no pots negar-ho. :Pots ser con el cap de fil

que def'lembulJ_a_ una rna deixa, compre ns '?

I què vols que faci? Que Me'n torni? Per aixb m'has fet venir?
L'altre deneg • mentre encenia una segona c í.gaz-re ta ,

- Tu t 'ho fas tot. No em sap greu que hagd s porl,at la conversa cap a
..

a que o t a banda, paz-que de tota manera ja tenia. la Ln t en cí.ó d'avisar-te.
Perb no et pensis, ��mpoc, que tinc por •••

Féu una pausa i I!lBgJII pr-oaaguf :

- Amh diners es po t aconseguir tot, i avui né s que na í., :3i t'he de-
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manat que ea v í.r.gue s s í,e a veure, no he ea t at pas fer aix�. Ja/vaig dir-
.

te que estava disposat a fer alguna cosa per tu. a: ar es presenta una
"

008816 ••• Perç\,e de feina no en (leus pas tenir, oi ?
,

- De momerrt , no.

- t.1a saps que sempre m'ha agrac1at ser amic dels meus amics ••• Doncs
"

bé, tinc La intenció de dona r m�s volada al negomi. Em caldra a:_t_gl1. de
.'

cbnfinnça, com en �alse12s. Què et senbla, t'aGr da r.í.a et
- r coa saps que sóc de confiança?

L'altre abandonE) el braç de la butaca i s'assegué en un costat de
t ulu� anb les came� penjant.
- Homep no ens coneixem I)E!S d'avui
- Qualsevol di -"'la que sí .... La veri tElt é s que no ha en ten c , Si, com

tu dius, m'j_nvestiguen i troben alguna cosa contra meu, no serà pitjor
que sàpiguin que treballo amb tu ?

No.
-u' , , ,-" i.LIO, S � 1:1 e s 1,;a El ;an

Acceptes ,doncs ",

!fo he di t aáxb ,

Van callar, obeez-v arrt=ae l'un a j.'altre. A la j�iten Hateu va dir

Que ea pengin! Vols dir que no acceptes,donc3 ?

segur •• �

Exac�e; no accepto.
r per què ? Ara s6c jo,. qui no ho en tèn , Molts efltarien mé s que con

tents. Es que no t'agrada •••
Ni el deix� Bcabar :

-No, gens •

. Va aixecar-se i es queda davant. de 1 "a l tr e ijue corrc'í.nuava instal

lat en un extren de taula i �ra alçava e.J.s ulls perqu� en aquella po-'
sici6 en Janda el doninava de Més d'un cap.
- He tingut UDa gran de811.1u816, Bateu. No aru, preoisarJent, per a

que........<J1Ja o.f'e r ta ••• Vull fir quan vaig na be r tot això •••
I BrJb el braç vOlia abraçar 't'ot l'establiment.

- Ja sé que som uns f'r-acaanat.s , que no VC'. n ser capaços d 'aconseguir I
res, i j o mateix ••• lfingú no sap .COM t'1'b e abano onat , com m 'he cain teres

sat de tot. :Però j o a 6c un de tants t i tu... fosal tre s , e If! quí, tu
a:nO�O�laves "e Ls meu El hones tf, et teníem gairebé en un pcdestalo )�re8

tan integre� taD ser� a:3I.lltmll!15. s€mpr€� sense deixar-te arr.ossegar mai

p......
er La pasai6" ni per l'int�.;'rès •••

..

En 'iateu va pipar ne rv í.oaamerrt La cigarre ta i fi ta un indret in-
,

date rmí.na t de I." a�erj_ can a del aeu in terlocutÚ>r, el qU8.1 prcseguí :

- Per molt que vivqui, no ob11dar� 81ue11a nit que vam �robar el ca-
,

pella darrera La porta d'aquella torre. Es una d 'a{lUelles coses que
,



-161-

imprecsionen. J.Jeshores potser no et vam comprenctre i, llevat del teu
cunya t , tots ens vern mo ï.ee tssr una f!licfftjarrib t u , Però després ••• Vas dir
ceses que, si tots les hagu'ssim tingut presents •••

I. "al tre e 1 va inte l'rompre amb una mica d
"

iI'lpaci�ncia :
- Bé, i què té a veure, aixb ? No es devia pas perdre la guerra per cu]::

pa meva, suposo r

- �ro, ben al contsarn , Si tots heguéssiI!l e s ta t COM tu, po te e r no s'hau
ria perdut. l'er aiJ'..ò �s tan trist ee veure que ara t'has pas. at a La
bandB dels gURnyaòors.

rn :r--'ate u es vp aixecar amb tm bot.
- Qui, jo ? No em facis riure ! Aviat em diràs que tinc carnet de Fa
lange !

- No ho sé, i tanpoc no parleva d'aixb. Els vencedors �ou tots aquells
que contribuiu a l'opresEi6 i a la mis'ria.
- Mai no t'havia Bent! t fe r Ci Ls cuz-os , P srb nu r a que ara •••
- J�l ve n ce d or- no és el règim, com d Lue n , s!n6 tots vosaltres, els apro-
fitats,. elt:; qui us heu sa-but fer rics sense pensar que eJ- poble que
expJ ertàveu (;r; el mat 8ix d' abans, el na te Lx de sempre.

No dien:ts mée bestiesEs! De negocis se n'_han fet en tot tempa ,
"

Pero no els han f'e t g errt ceri tu i com jo, COI!l noeat trEc s , Nosal tres
no haog2em pensat na i a fe r nec;oois ni a aprofitar-nos de ningú. Quan
tes vag2 cies t 'ho havia sentit dir !
- lTo sape de què parles. H,an pa s aat tretze anys i .••
- No sabeu pensar en res més ? Han passat tretze anys, han passat
tretze anys! nieu. I què? Per això vam matar '? ••

- Calla, xinple !

l'erò ell va proseguir :

- Per això yam matar, pe rq u� un ò ia es pogués dir que havien passat
tretze anys i ja era tot permès ?

En l'·l[ïtE'u ve esclafar la segona c ígaz-re ta co�ntra el cendrer i, i-
rat, contestà:
- Aix:! e

......
t"" tu ! Fer� no et creguis qu e no ho veia venir, això. Sem

pre has estat un exaltat !
- Es el �Rt�ix que em'va rtir en Balsells l'altra nit] quan me'l vas

enviar.
- t_To 1, ••
- No ho neguis, €1 vas enviar tu. QU� havia dr venir a fel.en Bal-
sells, aMb aquella urgèn ,ia ?

l.:n'" Mateu va oan+nar cap a d8 :."'!·e ra le t:.: uLa i, d�sprés de res tar uns

I!lomt'nt s dret i :!mòbi]', aca bE¡ pe r as neure
'
e altre cop a la cadira gira- Itbria. Ell va insistir :
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J.� Mateu va tornar a fitar-lo, de nou trarqui} i asserenat.
- Què volem? rr'inte re se a aabe r=h o da veritat, qu� volem �?

Es clare

Volen un a mica de tranquil .. li 1;at, �e pan; aixb és el que voleM. Jo,
4n Balsells i c en te na rs é' 'altres que, e nee ra que no ho sembli, han vis

cut amb la por al cos durant anys •••
- Hi viviu encara.

- Hi vivim eno nr-a , e i. Però ja no tant. �l teY!lps ha pa e sa t f:i comen-
..

e em a sent :Lr-ncf3 segurEl � Pera veniu vosaltres, €' In purs, i parlev. de
tra ici(�. l'er a1.xò ens féu pànic, comprens �? Si, pànic •••

Va reposar les flans sobre la taula, enllaçades, i Mir� al seu da-

vante
- rr'ho tem:1.f" � que series ol mateix de senpre ••.
- I, �s o La r , que el primer que faria s e r...ia anar a llittrp,r-vos a La
b'bfia <' •••

N'o dic tant. Perl> una impll'rud�neia· sí que ets capaç ne fer-la.
- l per aixt> M"ofereixes un lloc que et permeti vigilar-rte, tenir-me

una nica lli6at •••
En Mateu, que apare rrtne n t havia recobrat tota la seva calma, va

dir :

Ha estat un error, oi ?

Si.
- Molt bé, ho ha estflt. Però ara et faré una altra proposta ••• }�s a

dir, la mateixa, perquè aquesta aT!lpliaci6 del negoci ••• Deixem11nos
cuses" Et dir� qu� pensava fer � enviar-te a }4'rança p�r unes COI!1preS
i nomenar-te e�eu corresponsal a l"estranger.

Deus estar ximple ! No tinc passaport.
Ni el necessites.

]�l'ltesos. Però continuo dient qu e no.

- B� et cal�r� fer una cosa o altra, cercar una col.locaci6 •••
- No et"preocupis; �e mo�ent, vaig t�rant.

L"al tre va insistir :

Però ho haurhs de fer!

- Mirsr6 de trobar un lioc entre persones que encara es respeotin.
};n Mateu es moLee tà :

- Això, home! Rettlrièa, sempre r.et?>rica

Qu� vols dir 1 ••• �.é, tant li fa.
l en un impuls cordial, vingut no sabia d'on, nel passat, de quan

sortien tots sis" agermana ts a des pit de les opinions ocae
ï onaï.aen t poc

avingudes, però cadascun d'ells disposat a jugar-se la vida per tots

els altres, excla�à :
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- Ah, M�teu, v�s si no ens po�1ern hever flort tetR
- EA'lj s o ompLe tamcn t loll! GOM ee npz-e ••.o .Això �s el que em fa por.
Mira que

1!1J.

Hi ha

..
�e� dic: acabaras per perdre ns.

�i .

d"' "l' t·se .L_ va encarar � j,gue ae nz a.r .i anen •

una manera d'evi��r-ho.
L'altre hi va caure :

Quina 1

Bnca r-a nC'UR conflorvar a Iguna arma, d'8 quell 'teaps e I, S i no, es tic
ae gu r qUE' no et SflTia �ificil de tri>bar-ne una , l pnobablem en t no t'has

Ioblidat de manojar-),90 ....
À en fliateu. els ulls li s or ní.en del cep :

- Per� que et pense� que s6c un gangster, je ?

h� Jetlt1�:: v a fttar-lo,mo¡'t greu, e om si to., n'una hagués t roba t
una express:\.6 ll�.rganent buecaaa i fins aleshores elusiva.
- ROMe, arB que ho ditw ••• si. Ben �irat no �ren res més que això,

..
..

una colla de eangsters. Per que €lIn matavem, aquells desgraciats •••
,

- Xit ! Qu� crides, carallot 1
-
••• quo nOrlét:l e ren CUlpables d "

enriq uir-se com t'has en:biqui t tu
i de pensar COTI a r a deus pen8;'J._,� tu sense atrevir-te u confessar-ho
t'ot i q ue els tellS actes ho demca t ren pron c ï.arament ? Per ai.:mò els

,

ma tavnn , per enve j a, pe rq tl€ ens haur 18 agradat ser com ells tries 1-
,

deroses o l corn que tu ja ho ha e aconseguí to ••

:::ill £.laten va' repetir :
,

- Estas conpletaMent foll
Ell va contcfltar-li amb una rialla des8t;:raè".able.

El gran f18tcu ! El gran NR1;eu al qua L ma.í, no 1'al teva lm argument
per defensa:r La nostra causa i que ara nomé e sap dir que estic foll
- Però carall, qualsevol (fi ri.a que t"he fet al.euna cosa !

Si, potser sí ••• };l l'lateu que jo coneixia no tenia dret de fer-se
ric� òe vend:re's •••

Conpte amb el que é'ius !

l)ee pr�s va mor-noLa r :

Ets m�s intractable que mai •.

Però ell no li "n va fer ca e ,

- Que hàgin viscut per veur� aquesta vergonya ! Per descobrir que
erem UUA infeliços i qUI? se'ns porlia conp:rar amb un plat de llentilles!

Totld "una va interr0l'111re "s i féu :

Bah !

Aleshores va carrí.n ar cap a La porta L, een se aconaade r-cs e , va s0E.
tir a 1 'establi�ent, encura me e aní.aat que una estona abans. En r1a
teu va segutr-lo fins al llinctar de L dee pa tz , sense saber si L 'havia
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de retenir o si va l í.a L1(,s o e.i.xa z- �o marxar.

lm Jesús va pa s aer pel c oe ta t ct"en Ba àae Ll.e , el qua L era n ovamerrt
dazre ra la "taula amb un llapis i uns papers a la I'l • };n sentir-lo, el
va interrogs.r amb La mirada t , seguí.danent , amb paraules :

Ja te"n vas?

Ell, sense aturar-se, digué :

Adéu.

L'altre es va quedar amb J.� boce obe r-t a , :!erquè havf.a e tnt un a

e'� molt SEC, hostil i tot. Instintivament, va gi�2r-se car a la portn
de I despatx, on corrt í.nue va en Nateu. Aque s t , però, en veure que el seu

subordinat el mi�,va, va retrocedir i tanc� al seu darr0ra.
En Jesl�s avançà errt re Ien è ones que forl!ligue j aven entorn de les

parades it ara sense fi�ar-se en res, ni en lee 'Ï16r.edores v+s t oae s ni,

en aqu�lla abundanc�a de mercaderies, va adreçar-se a la �ortida i 8al-,

tà a 1 vore raj on es ve Queflar une moments imMòbil, intlecis. No acaha-
va de comprendre què li passava ni per qu� havia parlat tan du rarren t a

I
v

en l�teuo PotRer perque en eil veiR ref.ectit el frac�s de la prbpia#

v
í

da , En Hateu s'bavi;? dedicat a guanyar diners ne rrtr e eL�. col.leciona-
ve. dones. Què era m.és digne?

SJ, en insnltar-Io s'insultava, ferit pel desencís do tota una

exintèl1cia sense objectiu, per la renáncia .. que mai no podria dir que
fou forçada, a unes il.lusions mal eyp�e8sades però sinceres •••

VR an" r dava ï.larrt pe 1 ce rrer de GiroTj.a L, a poc a poc apai 'Iaea t,
començà a preguntar-se si no havia estat i'njus"t, si no n'hs1fia fet un

gra maasa , Al capdavall, d"o"!'l treia el dre+. de jU1_;jar, r'!e condemnar
fi. 1 t. ? G i b' 1

�

a
-. .

d 'h i"�' 'i t' d
'

a
e ss a �res . s a re e . J.. 01J.8 Ja _. aver or.es e.i s ....eu an 1.C company _

quella maneJa.

A punt de travessar el carr�:r Casp va pensar a Lt re cop en la Sama
r-ache fi La botmga de ¡annal qu edava tan a prop, i àcthuc e a pr-egun na si
no hi entraria. A La fi, però, va deei fijI.' que no, qu�no valia la pena,
que tam.b6 allò era un episodi liquidat" i prose�uí avall, cap a Aue í.as
i'4arch e

"

navalla gairebé fins a la Ronda i, iMptl-LSiva�e:nt, �n'trà en un bar
,

,
on no hi havia ningú. Va enfilar-se en un "tamhor�t i �emana una cerve-

,
sa que es va ana r- bevent a gOlpete mentre runava un a cigarreta. No,
va pensar, no hauria ha guf d"enfadAr-se. Nïne,ú no havia tingut la in
tenc

í ê

(le moles tar-lo; .._ implement, La gent eren corleren o Ell mateix,
no s'ha'klia pas desinflat poc, durant aquells tretze anya ! No havia fet
res de bo ni era ja bo per a res. Per fer la viu viu sota l'ala protec
tora de l'oncle i dormir amb l'ELl{; nia •• � };8 clar que hi havia la Vic
tòria.



,

�)�:.. lamu.

8(1 que e¡

-,*é:5-
VR anillf'r-ne nua nx ca davant La pe za pe c t í.va �'a(lue·!l futur en co-

t r obava , •• sí, 8i La tro bsva t.ot ae r-La diferent. Li ca Lá a a;.

galv�,nj_tz�s, que l'arranqués ò'aqueJ.la inèrcia, i això n omé e
ho p o d í.e n .fer e lLa i la seva fiL._s. Va s emb'l a r=Lf, , faJ.sement, que e en- �

pre l'havia nogut aLgnn « rio í.aj qu e tots els Lmpu.Leoo de la sJvva vida te ..::
nien l'arrel en ·Pl.8 p:_r:'esèrmia f'emen í.na i, en definitiva, en la na ve txa

"

Y:!.c�;�)I'1.a,obtinguda i pe rr' uda ga:i.reb� e í.mul tan í.anen t , amb el teaps just
. ..

de coneixer-Ia; de cone í.xe r--J,a Malament, sít pez-o o e o one á.xe r=La una mi-
ca i rle aabe r , èl" adona r=ue , que ella era el g:r'e..n 'consol ,el rep.$bs del

,

vençut, de l'apnt:rida C;Ut; are. t oz-nava a cercar el carrí •••
Hi hav í.a t.anbe e Lgun It on a en La vidE> ct'en .t-'lateu ? �ra potser per

s::Ç.xò que s'havia de o í.d
á

t a l'el' d
í

n ere ,« rr-nunc
í

ar a tots el}_; s eua S05-

nis ? Hni 110 s 'ho hav í.a p:r.f'el1ntHt. ne í, no li interef.3Sà prou la vidu a

fectiva d'en f1ateu, ni �a de n:Ln{)ú,tota vegada que le s eva ¡ 'eI!lpleavn
sob. -ade n errt d e e que La �anarEl. ehs, 8Mb el scu cos cà11 Ci i enca r a jove,
va r(�vel[lr-!_i que hi hav í.a tot tm paradis al aeu fIl.ElBJt.¡ abast : Noioo i
més no í.o a , totes iguals però dj_s�.,intes., cada ecun a d 'e}] es FlT'\.b el seu

,

enc Ie p srs onaL, à.vides o tend:rest pero sempre noies, carn terida i 0-
..

be r-ta e n 13 qual enCtinRar-sè fins a �sser amo roe anon t vençut - i ven-
çudes ta 1b� elJ.es quan elll.tr€ohrien els l.lavis com un bleix que ,en La
+e r-ra , El 'ofega, then jU;,t st 6J"en cepacea de nor-noLar une s paraules

..

inintelQ lig1.bl s pero e!'lbriagadorfls 1 erabz-í.agadea per la pres6lncia in-
s t et en+ d "un mascle éntrE' les cuxxes o l.oz-o aee ••• Noies des de la .Jams
re.chs a 1Eugènia, arib aqueLi a fita alta, La Victbria : i!tivui"t anye amb
els pi ta inc15cils p"31'10 a la n€ sura dels seus di ta t' de la I!là que els em-

.

presom:..va 8Mb les tiees breus t rOS2(le�'j i fines, tan d í.f'e r-en t a dels de

In Josofina, amp'Le a :i fe:i.xucs, com els dE" l't:ug�nias I!l�S dura i dau
r-at s , i, con ela el 'ella, anb unes grm1s rotllanes mo rad eajmo L t pro
nunc í.e ò

e: sota e Ls M\1[;J':cms mnI1tÏ!l.nlrn gruixuts, ee t ranyanen t obscens COI!l

una orquídea ....
,

}l'aixÒ, pero,jE'. f'e La rlo].ts anys , i ara els de la Josefina ja no

devien �sr:er ni be:,.J�� ni 1;emptadors, sinó triston COLI unti f�.or na i-o í.da ,

Jns nos t rava , potser, a Iee¡ noies que l'estim.aven ?

Ob!.\ieiat d" en Hat eu 11 va p enae r :tnte:nsar'lent en ella, r-enenoran t al
trf' cop les pt'rauleEl de 1 'Orsil i de la seva dona , encuz-í.os í

t i fafa
n or com Unti d one a. J.a fir'e8"1jra. La veritnt f!s que sóc un poro, va dir-

, '

se, pero aizc) no el Molesta gens n í, nica,i �êihnc el feu s omr í.uz-e en
..

traslladar-lo 1 per aas oo í,» o í.ó , a la nit pas er da, quan ell i 1 'Eugènia
hav a.en fet les paus, Ia bor-í.o s ee però c omp.te t e e en La qll.5.etud (�e la ca

SD tot just destorbe; a, eré. i é\('lés, per 18 rerlOr dels cotRes qu, ron-

ven !Íililll.aFltU1'l3 ce.rrE'tera enllà, sota la finestrR obE'rta, a la balida de
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dins .'le la q ua L, en l$. fr;so�� Ia n o
í

a t'I lligava oongr-a e I.e seus

puixants i terribles.
Va acabar-se la cervesa, revitBt per aqueLt e.s qll evocacions que

el si tUBV€n de nou en un camp on nO�8 podia perdre; el tenia amidat pam I,
-,

a pam , Tan mal amidat, pero, se li ve ac uò
í

r , que no havia sabut

re aquella desviaci6 de la LLibrera, si �s que l 'Orsil i la seva

foren veraços. 'En veu eaire be al te. t va dir-se :

-I si h�n Mentit, ?

}�ren capaços de t01;, el'inventaT-se una hts"';òrta de CHp a peus pel
gust d'enredar els 81tres i buz-La r= se

f

n des.Dr�s, I)E'l"Ò taI!lb6 à,e ficar
èl nas en els afers I"l�� r€�erv?ts de coneguts i Andes. Unf\ parella que
mes li valdria evitar si li i�teresRava de con�ervar la tranquil.litat
è "esperit � ]'09 com fos, ja havien aeon e gu

í

t de fnrter-la.!hi una mica
amb tot ar-ue t.I a ss ump te que no l!1Pl veia eLa r i que, a

......en s e saber ben bé
per Ç.u�t el preocupava. Si gO!iH�C., p regurrt ar=ho e. l� na t e í.xa uamarRohs •••
1-;0 s'hi atreviria mai, però; de llu!' intir1itat ja nonée ze a cava J..'hebi
tud superficial i sense compromís del tuteig.

Tot i això, are se It van to:rmar a deep er-ta r les ganes e vi si

tar-la t, sense pX'eocupar-se d 'aquel) canvi d 'humor, o po tae r f'ins i

oblidat ò"una àectsi6 tan recent, es va dir que ben mira�9 ara que hi

era a prop, no li coa ta v a res de deixar-se caur-e per La bo t í

ga ,

- Quant us dec ?

Va de í.xar- els dinerfl sobre el taulell humit riel bar, hi afegí
...

monedes de propina i sal ta del +anbo re t ,

"

- Gracies, senyor
,

Va saludar i sortie Per poc no en aapega a nb U� altre individu que
entrava amb una gm-an 08. rtera a la mà. Gairebè ere una maleta.
- Fe ra: 6 •••
- ,IJ o és res •••

1i va semblar. que el coneixia, perb de moment no va saber iden
tifioar-lo. L'altre., qUE' tenia !!l�S bon ull, exclamà:
- Ah, sou vés !

l aleshores hi va caure :

- 1�1 partera ••

:Uo. lla portera �s la me va dona. Jo represento unes mar-ques de 1i-

cors'•••

I indic2va la pesada oartera on rlevia haver-hi tot de moetres.

Avui, en aquell ambient allunya"!; de la porteria, semblava uno altra

mema d "home , i ho va demostrar en pree;untar anab ï.eme nt :

Qub, La va u tro ba r ?

•. Em v�àonar la s eva adreça.



!wiVEl tirar ca r re.r anurrt , fins a asp, per on tOr'lb�. :!:;n t robar=ao
rb'bé da v [tnt 11:1 bo tiga el 19. Sarnard0hs, va acndir-se-li que feia massa

poc l;empí3 que 1 "ha vLa visi tRaa i que a e L'La p od La o s tr�mya r-li
insiBtbncisc Tot seguit� perb, va trobar una exousa oonvincent : li de
manaria un llibre de �órsil.

A La botiga no1'.l�s �1i ha v í.a una d ependerrta i la mateixa Josefina,
d'es<1UGl1Ct I? La ports, enfilada en un escambell dee liel qual col-loeava
un e voLume en un prest at ge alt o Va aa Luda r-ó.a :

'Bon dia

-:"'67-
No �e que vo� f�asi� res per ajudar-ne, de �on oo�ençament !

L'altre va �ig riure.
Ho,'Ie, venen tsntn gent a p re gunt ar- ! •••
1 a tu ra Lree n t ..

VR apartar-ae una mica i, asnenylant la cartera, afeLi:
Bé, que hi ha¿;i e cr t ,

- 'El nateix us dic" Bon dia.

Ell.8 va mirar oap ha ix .;

.A.à, �lola !

r·ro aemb.Lava sorpresa. Ell 6x1)lioh : •

l.)asSa¡Ta per a quf j: ho he aprofitat per en t za r a C0r'1prf.ll'-1;e un 11i
bro ,

La dona va (1 ir anb tota na turali tat :

N ,:t t
'

;¡ I d 1"1 -; Ara b iJ. o reCOT."O pas qUE' agra .... es e --88-1'... a r.xo ,

Va continuar c o'l s Lo o ant els volums i ell li eXa1::.infl les canes i
el con enc anerrt de les <mixes que La seva posi tmra exposava. Eren f:tnes
i ne rvf.os ss ,COM any e enrera; no podia pas dir-se que haVlO...)1 envellit
DefJp:rés cstnd:.à el s....,eu. c o s arih l'enov8da curiosi-tat mentre ee preGun
tn.va quines r,or:!_)reseB li res,-'!'v!ll'ie si ee pz-eae-n tava l'avinentesa de

r2pet::b:' l'aventura ci'anJIlf_m�r ..

Jo astic.

Vo1ia un llibre de l'Orl:::ül.H Et c on.re sso que esm o encuriosit •••
- Un heu +oma t a veure ?

I �f:! clar ! EJ.l i 18 seva dema van ven
í

r- al ba r ,

Va :�iure n re co rdar llur corrí a t ..

No sé quin de I.e è os f>:s L'lé�1 extn?vagant e

La Smtl8l'fI che V8 fi o ï.arir :

1-'" h" -, . -, -It.En e .rons , 110 .0 son TIJ.. 1.. un TIl. J. a.rt re ,

Va al.: unyar-s�cap al desp t:I i e LL va seguir-la. La noia, darrera

el/tfluJ.ell, ap í. [tva n:1C� carpetes mnh s.ob1'e� ;t , nD:> r d'esc:riure. 1'n

mirarr-1a<t no va ea be r veure res d'egti,ií'vou en J8 seva pe i scna , Sem-
b l.avn una noia n o rrna L, bon í

oa , jove, de fieio aeru(1eble. RE'f:l més.
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Vine, J3�m dir�� �uin vol�.

- No ho IS é. No Il 'he !_:'-B85. t cap ,

- Prou que f1 'ho penso.

Va tancar la porta al seu darrer� mentre la �ona es girava �'es

quena i s'at8nsava a una lleixa plena de volums. 1m Jest1s, que l'obc6:P
vava , va corif'e Sf)B l'-SP, que no, que ningú. no li hau+La fet el s cinq nanta

anys que tenia.
- Mj�a ••• Tinc aque�ts tres •••

Però en etrer-se arnb els 11ibres� les mans se'l va trobar HIli. l'18-

ne í.x , da nr-e rs seu, amb un s OI1rí8 als 1] avis. trAirehé no va tenir tem:ps
d'estran;¡rar-se abans de sentir el braç c ue li ceny

í

a La cintura.
- Què fas '?

Però en Jesdc he.via cbe í.t un LnpuLs iPlpremedi.t r. t; era lm gest ins
tintiu q uo une segons enr er-a inclúf.i lÍlllI��IflBI. ign01'HVB i CIne,

ara, li sembla que seria ridícul de d ee f'e z , (le no c onp l.e tar- amb Ulla

es tre: ta més Lns i at.ent , A ella se li va e acapar un dels llibres de les

mans.

- Recordes, Josefina?
,

La dona intenta d'alJiherar-se i féu un nov í.ne rrt COI!l si volgués a-
I

jupir-se a recol':l.i.r el llibre, perb ell no li ho va pe rae t re , Insistí :

Hecordes ?

Què he de renorctar ?
,

No estavR en fa da òa, pera tanpo c no se la veia comp
í

agúda , En Jes6.s,
.

que decidí que era imposmbble de jutjar. els seus sentiments en aquella
e í.r-eunat anc ta ,/I

Tot.
fU.,

No ÏIIII!l diràs

féu

.

-"

que haà vingut per aax o •••
.. ..

Jnl ve fer que sí amb el cap, pero d.eclara :

Qui sap !

])e tot��manera, no opoaa resi st�ncia quan La dona li feu separar
,

el braç i, lliure ja, s�inclin� a recolli� el llibre de l'Orsil. Va

dèixar�los tots tres en un costat de prestatge i el mir� :

d
a veig qua no t' inte re asen.

"

- També, pero no �Rnt.

La uamarachs aoal� els ulls i se'n va anar cap a la taula, on ell
"

la segui. Ni l"un ni l'altre no es van a aaeuz-e , En Jes's prova d'en-
,

llflçar-la per segon cop me n+re eLla tornava a alçar l' esguard, insegu-
ra, dubitativa. I aleshores digué una cosa que en Jer:r6s{no havia sentit

mai en CRp llevis rie dona :

Ja ho deus s abe r , o í., que tinc cinquanta anys 1 •••
"

- Sempre hi haura elf: nate axo s entre nosaltres.



�i, pero ja .10 ón el. na te ax •••

Ell va fex-li observar

De tota ma nc ra , no t'has mo ï.ceuet ,

No. B1 abans vaig començar jo, bé pot s r-ec ononç ar tu, ara. Llavors

eres una criatura i aL'I) e1:;,...1 un
'

hone ••• };t correspon la inicia'tiva , oi'?

Va mirar-lo i sospirà:
�uall-;:;:';s cO:JG� no dem; haver tillgut temps de r'e r , durant aquests

anys !

Ell. no;lO de anen t f i -ve. e s p erar ,

No entenc com sd t'hq 8CQdit dA pensar en una donR ••• diguem tan

madur-a e om jo.
- Senyal que en tinc .rn bon .r e o o rxl , Josefina.

- Es af¿ Lagador , l'1é5 val que corrt i.nuf f essen t així.

Què vols dir ?

860 molt conpreneiva, ja ho veus,perb et �ic que �o, Jesds.

It s enne de Lxa r de miTar-lo, SG n'anà a ae ur e darrera la :;anla,

con per reflgiar-se en la protoccié de la cedira de braços. El� no es

Vd acur-e d
"

on era.

Per que '?

si ella accep't3va tinRrio un de�engany.
Ja t'ho he dit : perqub el r�cord pugui ser Denpre a�r�ctable.

El aeu s sguarrt , 1 "exp.re ss t
ó

total fl,� la Se"Vf1 ca ra , eren de sorpre

S5. Ella interrog�, taMbé e�trsnyada
l'es

,

'lmes

si. Hi deu

l'fo,
,

níl1gn.
]� Jesúo

haver a:!_g'Ú aLt z-o •••

S? 'ho d:t1'ia.

es ve. Lncz.a n an una Mica, COP1 per veure-In de més a prop

ara que anava 2. ctir un ee paraules que li ;.¡eI'lb1nven �,rrlportants i li in

toresJuva d'obaorver Ja seV2 TRacció.

- Begolls eot'l, no.

La èonD no e[: �J:J. s obr s a I.car , sinó que continu: rürfmt-lo, serena

t d·" ,

i apezv.n mo n t a.a rana ,

"'rot' en t e nc •

(., í.�> •• II

V3 fer una pausa q ue hauz-i a 'JolGut I'lOlt s Lgn í.f í.oa t í.va :l, anb el

e ap , amJsn:7al'8 nUl!,! 18 p o r t a ,

- Vei� qUA Bra tens �apenrten�es.
La Snmarrachs el mir::va 1�e.n Lnc orio r-c r fJiva CClrrj a"h¿mq.

- Ja n'ho vas (:i r 1 ';?1 tro r:i.a t aí.xb .. QU� t� "le per'tic,t]_p.T <?
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�otser no res. O �otser si.

L'e:z:p��essi6 dele seus ul1.s va canviar, se'n va adonarj con si de

cop e La traves .:J�s un llampec fugisser que de í.xava rastre.

Ah, ara ho comprenc ! Què t'han dl:C ?
- Ja t'ho pots pensar.

Ella es va a í.xe caz , més ana r-g ada que o r'eaa , A tall de cons t atacLó ,
I

encara que les paraules fossin inteY'roga1Jives, digué:
Ha entat l'Orai1 1 •••

:1 va rrí rn r es eruté: do ra ae nb ,

I tu t'ho has cre£ut.
1;n cJes{is es ve a rv-onc ar fi. 'e0J,atll es,.

- go és Lmpo aaá bLe , oi 't

s1 que és impossible. N,1 em vu'lL en ra dar-,
..

pero ••.
N'
... 0 �s veri "t81, ,doncs ? Em va 11entLt' ?

.A ¡a d ona li va canviar de nou 1" expre s;:-;26 � arf.� ga i re bó incrèdula.
}> rb f.:scolta, oemhJ.a que t"in-ce!:'8s�a m_(.)¡t t f.1i::;,ò ?

l et sorprèn.:Jo que he vist COJll e:r.e8.�.

]�lla va aomr í.ure , e n t r e re can c í.osa i benvo í.e: t , anb una mena de flO!!
ris qu e e n t.Te.sú�) no :!.'('¡�J1]dava hatse r vj,e�.; !"k"li en C31) ce rn ,

'Ie n'haurin è'(�verg�myir� :Ji. ?

�ll va fer que no, amb sinceritat.

ROf' o rd= r tot
. .. --

aax o a..L8 de 1 a ve 11e-e. Lo s .i:,ortes
sa. •• i parlt� r=ne amb tu con si no fos rec. _ •

IJ5 veu se�i trenmrva una ru ca i en (.Tes6.s ee,Lrob6 ep. va aLa rma r , E

ra tan dí.fo ren t d':?han�, tan d
í fe r-o n t , irlCJ.ús, dc=� 'lía de la visi'ta

p re c ederrt ! no es va a t re v í.r fi ctir re::-¡ ). e;3�)er�. ��l}.a féu:
Era una dona nott possessiva, oi ? l exiGent.e•

}:n f..Te�:lls ya SOMriure �

Dé n'h' do , Pe ò j 'al:t"'" o" hora"",'u .. � . r am_brac.è".va,eo . ..!..es'."".oe

Alesho:ees, é�� clar .. Ara no t'aernd£l:ria tante :ta a ni .. nmr:um: Però no

es tracta d 'eixb.,

G 'havia ana t refen t del tot i elJ. 5()S�'L infli '3.);i1'
De manera que aquee t ca Iunrrïad or- •••

..

COSR ••• Pero Reu •••Va passar une

No,no •••
..Ta estava b� d'aqu�'}_:te r1an�_'Y,'él� <i�"€t, i f'Ln s li fí"':'é\ e�t;rany que

e Ll.a el volgués retenir.

Gom vulguis ••• No es r�1S de J.larg, i! 'a: ';],8 b�ni�8. I que Ai t 'hm con-
,

to �'i:1 pe nque P'baA fet en�erldrir una MiC8 ••• Vaj.G tenir una dependenta
,

que es deia Marche •••
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JD. ho 86.
- Ah, t.anbé t'ho 1/3 dir? Bé, d cncu e L'La ho era ••• Ja I!l'entens. i2!l dO-,
via a�r. far en un nonerrt de s oLe da t, de do ae sna t no ho sé, quan q naJse

vol 00S8 et se nb La milior que res, sobretot en aq uc o ta edat -t::an dificiIt},
quan encara ats i ja. no ets ••• i potser t8I!lb� sentia una micR de curio-;

si tat, né s val dir-ho tot .. 2:;1 cas �s que La vaiG de í.xar fer •••
,

En ;Jesús sè La J'!l.Iilm_�l.1lI!2!llà.r\ncll .rniravp., incrèdul, pe rque li seI!lbla-
,

ve inver3e!!JoJmn:t que una no
í

a jove fes ej. l/:>"j.Uler p2S �r()p d'una vella.

Hc.mr iol CDt::.t 1'1r3f3 na tur:"-<!. e 2. corrt re r-L, })erò e:L.l.e, sense haver a t í.nat a

d,:sGobrir La s cva !:l[�l_fi.[mç8., ja e xp.l.Lce va :

.... i despré� v a ::::'esultar que tot era obra è 'ells, dels Orsil.

Va 18 di_r.... GorI vols ti ir ?

!1� 1 "have.en rec(J�!anada ••• Van cone i.xe r=La Fln a Lgun lloc i P.lf.?�e van

r-e comana r norsáe per això " Ja veuo si és difc!.'ent !

;�ll V3 recorda r a quo L. a �,_� a rga mí.r-ada a les il'l"tqriori ta-r,s de La

noia qu� pujava al cotxe, amb lSR cuixes obertes, perb no s'atreví a
..

h' ... .....�, .

;J
..

rer- 1 Gap r-e re ce nc a a , rm ca nva , va <llI'

l d(;):Jpr6�:; h8�1 cozrt í.nuat fent-los "bona cara?

V B ••• L'adnito tallt, a ell iili tampoc 1'10 s6n iaaLe s pe r-aone s ,

En Je[111s g:lirebé es va s errtLz noLee ta u ,

Com te semhli. 'Pe:T'ò d�SPTé8 'jua t�han caLunm a t , ••

_" Cnl1..12mie·n tOthOl"1,i ningú no els en fa ca s ,

- Perfecte,doncs. Uon�8nts tu, con�ents tots. No on p�rlem fl�S.

Per� Bea bcva d "adonaz--ee que no aB creia res de tot a='.lb. Ella

gt'..é :

- Aquest mati han ne venir" Vsig re br-e a qu e L'; ll.ib:.-e que esperaven i

els he telafo�1at.

Ell va poo a r-e e a 1 'acije ell moviment.

- He'y¡ lTaJ.g, �oncso ]fo n'hi vnll tr obe r , Se t'errapen com •••

no va t�obar la conpe rací.é oportuna, i ho va d e í.xar c ér-re r , Ales

hores e iLa va (lir, una mica adolorida �

- Si, ves-te'n. Estic segura que nom�B has vingut per saber tot aix�. I

l a ra ja ho e ape ..

f'I1'''''sr<et:l'uro-_ ••-i.·oJ:.) ".�

- 1To a s s egu ré.e res.
.

,

l ell ja no va des�entir-la. Al peu de la porta, la don� recorda

ib. i el llibre ? Te l'emporte? o no ?

T.lj
_ t'L_.l ac cep a :

- si, dona-me'lo l'sr una cosa o altra servirà.
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Ara es penac í.a deL s eu ao ovaz-ê ámerrt de la vetlla, quan en havent
dinat, ja a punt d'anar-se"n a veure la Jiina, se li va acudir que en A- I

quella hora probableBent €s trobaria amb el seu marit; sense això, ja
s"hauria tret aquell pes de damunt. lifo era que el mal"it li feo por, 'tot
i que no era pas per tranquil.litzar-lo el tet de saber que pertanyia
a les foroos d'ordre públic; el s eu recel,desDr�s de l'ensope....gada sen-,

se conseqüencies a la porteria de la cara dels pares de la noia, s"adre-
çava rn.és/a í 'home que al fUDcionari. Tampoc no li abellia gens àllò d 'ha
ver d'am.ldit' a un altre pis estrany, on novament es veuria obligat a

mentir, a èonar expá.í.caeí.ons dat concertactes)i desconcertante que l' expo
saven a fer-lo passar per xirlple. 1'ot i les ganes que tenia de retrobar
la Victbria, aquest darrer pas dreçava en ell tot d'estranyes objec
cions, una mena de pusil.1ani·:--¡itat que no po+t a a Lz.unyaz- ni a z a , quan,
enfilat a l'i1l1perial de la línia L, rodava cap a la part baixa de la
ciutat. Un altre sentiment, �ncaras complicava el seu malestar, una des
conf'aan ç a que li feía, preguntar-se t i si al capdavall. torno a casa amb
les mi¡DS buides ?

Després de tota una nit d'insm��i al costat d'una Eugènia assacia
da que dormia COrI un tronc, ga

í

re bé havi,a a_r'ribat a convencer-se que La
Fina, com la seva mare li digu�, no podria. proporcionar-li aquella a

dreça tan afanyosament perseguida. D'altra banda, no ignorava que no

assosfegaria si no feia aquell pae, el darrer d'un pidolar de porta en

porta que, sense que se n' ad onés del tot, havia anat socavant la seva

esperança i el e eu anhel. b"s a di], 1 'anhel pe z=d.s t.í.a tan pod e.r-ó s com

com abans, però are la barrera que e 'oposava a la seva realitzaci6 era

aparentment tan al ta que, en LLOC d'esperona r-lo, e 1 consumia fins a

l'extrem que, si l'bDsia era .La na te í.xa , semblava ja Molt més migrada
davant La naturalesa de 1 'obstacle.

llOS com fos, però, ,la tasel!. demanava el seu acompliment ti la recom

pensa possible, la fil)-8 tant a méfJ que la Vicf�bria - 1ndiscutlblement
m&s, molt m's si volia ésser sincer com ho havi� eatat en ocasions an

t€riors -, pagaria de sobres tots aquells negui te i aprensions, totes
les absurdes temences fundades en no rea, en un esta t d 'ànim on es bar

reltaven el cansanci de tota investigaci6 naaaa pe z-Lronga da 1 la satia
facci6 actual d.'unes neBess1tats purament f:!siques qUE' no existia en 1- I

niciar La seva recerca. Es a í.xf com. descobria que també 1 'Eug nia pesa
va en aqueLr afer i que els seua amors negu{tosos 1 "hav í.en tre t una mica
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de polleguera.

Ben mirat, feia dos dies que no parqva de lliurar-se a actes

sats. De primer, aquella enutjosa discusi6 amb en Mateu, de la qual
s'havia penelfit després; aegu.í.dars errt , la visita a la �Tosefina, una visi

ta qu.e era, en pensar-hi amb el cap clar, no trobava gens ni nica de

justificada. I, en tercer lloc, La resistència quefoe sobte, la +az-da a-i

bans, l'havia privat de veure la }t'ina. Perquç a oue s ta reaist�ncia tam-
,

bé era an acte, no calia enganyar-s'hi; encara que fos negatiu,suposava
una decisi6.

Però ara ja era da Lt de 1 'autobús que bauria hagut d 'agafar la
vetlla 1, tot 1 que fos anb re ta«-d, s 'havia posat en camí. Aquest cop,

doncs, aniria fins al final. n'aqui a mi tj a hora, a una hora, la visi

ta ja pertanyeria 'al passat, ta una etapa irrepetible que, en el cas

d'una c0,J1tinueci6 favorable, el menaria de dret al domí.c
í

Lt, de la Vic

tòria, i, si no ho 'era, a l'adopci6 de nesures excepcionals tan aventu

rades, 6i calia, com aquesta : installlar-se en permanencia a la canto-
, -

,nada del ear r-e r
... e-layo amb les Ramb.ï.e e , No havia I!ll!1mlbtb!undIh senti"t dir

que pel cap baix tothom hi paa sava un o op cada a e tnana ? Es ciaz' que e

ra. fals. Ell mateix no hi hairia pa saa t ni una sola vegada des que t o r-.

nà de l'exili, una ne ea da enrera. Però potsEr e ra una exc epc í.ê ,

L'autobús esta ,'8 a punt d "ennrar ta La plaça (le l'Angel i, precipi
tiadauent , sacae ja t d 'una banda a 1 'al tra per la mat-xa del vehic1.e, aban-

..
,

don� el seient 1, per les escaletes" baixa fins a la plataforoa infe-

rior. Un llum vermell va aturar la cursa e'el cotxe, el qual fren� arran

de vorada, però ell no va esperar més i t darrera d'al tres passat�s que

hav ien pres la ma ee txa inicitiava, saltà al carrer.

So sentia les came s poc e egunea , potser a conseqUència d'una l)_ar

ga i:rnnobilitet, potser perqu� cada pas que feía l'atansava una mica

m6s a aquella. casa on vivia una dona que ell no havia vis1,j asi j. que

era, o va �Bser, amiga de la Victòria. L'enquinerava, encara, la possi
bilitat d'un desengany. Confiava., però, que el narit no seria al pis.
Ell, li semblava, no podia veure amb bons ulls la seva gesti6.

Va proseguir carrer de Jaume I amunt, to'f!lb'a/per l rlet t , al cap

d'uns mOMents, sortí a la ple.ça de tiant Just. A la cantonada bi havia

una llibreria i, bo i que fos de vell, va fer-lo pensar novament en

la £a!!lsrachs i en aoueLr ea justificacions que ell es negà a cz-aure ,

No 8 'hi va ent rc veru r , però, car ja alçava els ulls cap a les cases

per tal d'orftien1iB.l'-se en la numeraca
ó

,
.

vQ.
J..¡a via era estreta i no recordava haver-hi pa aoa't nad. tot ifros

ba rce í.onf de naixença. Devia baver-hi altres llocs que no ha- ia vist

i molts m�s per on no passaria ni que arrib�s a vell. Era natural i,
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d'altra banda,ara no "tenia cap import�ncia : acabava de descobrir la
casa, una de les primeres, i s 'endinsava ja per l'entrada, on va veure
una mena de quiosc abandonat. Temps enrera, probablement devia haver
hi hagut un pegot.

Puj les eaca�es i, al repl� del segon pis, va pitjar el bot6 d'un;
'timbre que devia estar espatllat: s'en1'onsava ma aca L, dins, no deeve t
llà cap res�3ò. Va insistir, doncs, però ara amb la mà ..

Porta enllà hi va haver unes corregudes, com si la gent de¡ pis,
refugiat al fons, no�é8 haguessin esperat 2.quell cop per posar-se en

..

moviment, pero tot seguit v a sentir-se una veu femenina que cridava :

Quantes vegades t'he de dir que no vu i L que obris la porta?
Els passos es van aturar eairebé sobtadament a frec de cancell i,

en el silenc.i,. van z eaa anar ai!ullmlwihrnT1BJl}r!mumuamDimna els talon e de La do
na que havia cridat, la qual digné enc ara alguna altra cosa, ara en veu

baixa, inintel.ligible" i a la fi badà�a porta.
Era La primera vegada que la veia, però imr ediatament va, saber

que era La Fina. },fo pod La �sser ningú més, no tan sols perqu� s'asnem.
blava a la seva mare , de La qual era una edici6 rejoVenida, sin6 per
què encara ara, a 1 'inici de la maduresa, podien apJicar-se-li aquells
mots que emprà la vella en reier1r-s "hi.

Es una noia molt extremada.
No se'n va admíraz-, tota vegada que durant els seus anys d'exili,

sobretot darrerament, a Amèrica, s 'havia avesat a considerar que la
normalitat �s sempre una cosa relativa, pell'ò no esperaJ¡Ypas, això no,
que allí, en ple Be rc eLona , ciutat vella i tradic:U>llal, una noi a amb
"shorts" li obriria la porta d'un pis del barri antic •••

l'er sota el seu braç alçat treia el nas un no�et d'uns cine o

sis anys, de segur el qui havia correguT- en sentir trucar, i el fi"tava
rialler, e at ranyane nt, sociable, com si ell no fos un estrany. Sense
adonar-se 'n, li v e correspondre amb un aoriria prim abans de pz-egun taz- :

- Vostè és la senyo�eta ••• la senyora Fina?
La dona tenia elJ�lls grosses i encuriosits, per� la veu, quan

parlà, era banal, sense persona1�tat.
si. s6c jo. No s� sf •••

Bn Jesús se li avunç� !

No, no em mmmnJ.l"1.l2lI!lmllPlm c one í.x , Perb s�c ann e d 'una noia que sortia
amb vostè, La Victòria Godayol •••

oh, sí! :Pa molt de temps, d'aixb.
S�t ja ho sé. Es •••

Ella el va intelronpre :

- l qui li ha donat la neva ad�eça ?
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La seva aaz-e , Hi vaig parlar d.í.une nge , Ho li ha dit res ?

La dona va denegar amb el ca p'", d 'una manera ràpida i nerviosa
que devia esser-li habituel.
- No l'he vista. Eren de viatge i no van ar-r-í.ba r fins ahir al vespre.

Interiornent, en Jes�s es vqbcnti� justificat d'aquel] aco�2��i�ent

que s'haviE' retret; el dia abans, no l'hauria trobada.
- fi, j a cm va dir que eren fora. Si no, hauria vingut de aegui da ,

Ella va acabar d' obrir la po rta, f'Lns aleshores n oné a p ar-c í.aLnerrt

badada, i digué :

Però entri, entri.
- Gràcies.

l

Va fèr una moixaina vag8 'al noiet, el qual ec va tenir prou per
somriure més amí.ca Lmerrt mentre explicava
- Vam anar al pobl e del papà •••

La sev_a mare va reptar-lo :

No ho flaps que, quan parlen els gr'lns, els nane han (�e callar?

1m Jesús, conciliador, pLan ta t eruüg de l'al!1ple rebedor que, degut I

a les seves proporcions, eairebé s embl � nu, coment

Es molt eixerit.

Un dil!loni, és.

El noiet hi va posar mala cara, però la seva !!lare no el va veure

perquè en aquell Clonant ajusta�R la porta. Després féu:
..

- Voste dir" doncs •••

Pot se r que m'expliQui una mica, per c omença+, 'fa poc qua he tornat

de Faris, on vaig c onê i.xe r un parent d'aquesta senyore""tR arliga l'ie VOs

tè, el qual fa anys que no en sap res i em v a e nca r-re.ja r- de bu s
.......
car-la.

�l nen preguntR :

Qui �s, mamà?

La dona avança el braç, e om si volgués a Lf.uny a r=Lo •
•

Calla. tu.

l al visitant :

Però qui li ha dit que jo podia saber •••

- La portera del carre r- d 'Enrj.c Gran·· dos , Sogons ella, vostès eren

força amigues i ..•
- Ho havíem estat, si •.. Bé, durant una t.empcr-e da vam sor1;ir pleGa
des, però després ens V8I.'l anar d í.e nancLerrt i,l(áap que passa ••• Què li

interes�,ava, a vostè, c onor e can en+ 4?

- Confiava que sabria la seva adreça actual.

_ Doncs, no .. Si no ho recordo malament, quan em va
í

g casar ella en

cara vivia allí, amb 1<2'. s eve farlÍlip..
- Si �s així •••
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Estave disposat a donar e i seu interrogatori per acabar, a girar
..

cua i a acomiadar-se polide�ent per sempre. Pero aleshores ella digué:
- Es estrany que aquest parent no sàpiga •••
Hi va perdre corrtao t e en acabar-se la guerra. Hi ha molts casos,

d'aquests.
JJa dona va fer un ge s t comp re ne í.u ,

- Voldria judar-lo, rerò ja oompr�n •••
"

'}�s clar, ho c onp re n í.a , i per a íxo no voli� insü tir. Sense cap
).

c onveno tmen t , va dir :.

- No s'amoini. Hi deu haver d'altres mane nea ,

"

Escolti, pflr que no fn una oosa? No ha pensat en la policia? Ells ••
•

La polleJa ? No crec que ••• P.ltra feina deuen tenir.

Ho digué per que dar- bé, en reco !'da!:' que ella, al caprtava l r , era

l'€,spoSEl d'tm d'aCjnests funcionnrtn. Er.a natural que se li acud Le ,

i poteér taMb� que tot seguit excla��s :

- Esperi' s un noment !
"

Sense donar-lt 'temps fie prer;untar que es proposava, o de protes-

tar, va c6rrer cap a la porta de vidres que separr:W8 el vestíbul del

pa ena d Ie i, de cara a dins, crid�

Llorenç! Pots venir 'l •• �

'lla gir.ar-sp. i li expj_ic� �

Es el meu Marit.

El ne n , 60t'181' ,t de poder ajudar la seva na ro , afeg:!.
�� papà té una pistola.
Ella somrigué vaganen t

ER inspector de policia.
Si, ara 'recordo que la seva ma re !!l'ho va dir. k)!) sap greu moLe etar=

lo •••

Pe rb ja sortia : un 'rene d'uns qua r-a-rta any s , ben plantat, amb els

cabel].s l.largs que li grisejaven a les temr).es. Semblavl:' !!lés un actor

de cine e, ja una mí.e a madur, que tm f ncionari polie -I. La dona no el

va deixar ni aa l.u ar :

- Escolta, Llorenç ••• AqtH�st senyor bue cava una noia amí.ga meva i la

mamà l'ha enviat aQu:!. per si jo sabia l'adreça.
L'home va mirar-ibo i fità novaMent la seve �uller.

La con eixia, joC?

�NO., Vam ser amí gue s de solteres, en acabar-se la guerra. Després
ens va!!! deixar de veure.

Com se deia ?

Viet/ria Godayol.
Es clar, el nen no li deia res; no en devien haver parlat mai.
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- Se m"ha. acudit que poteer voaa

ï

t re o el. podzrí eu ajudar •••
L'home no va di!' ni ei ni no, però preguntà;

,
' , t' .

?lue es. de vos e, aqueste n01B

- Res. S6c amic d 'yn parent ae u de )!'rança •••
,

Vonte viu a Jt'r�mça #'1
,

L'instint del policia semblava haver-se desvetllat i en Jesds va

comprendre CI ue més li '\Ialia explic ar les 'coses tal CO[Yl eren.

- No. Hi he viscut, però ara ja fa un mes que to rno a ser aquf , r-¡'hi
he 88fl passat tre t ae anys, exiJ.iat.".
- Ja entenc. AMb qui tinc el gust de pa r-Le r ?

Va mMlu'lmnuIlql'll'l observar que ho preguntava sense cap Plena d 'hosti

l� ta t, sense al te rar-se rli genfJ ni mica per aquella c í.rcums uanc
í

a ,

Jesds Ma1'istany.
- SUp�BO que 8S devia preAehter a les autoritats •••

sí. Aquí tinc •••
l anà pe r busxaqae jaz-, però 1 'altre va taIJ.E'.r-1.t la intenci6 amb

un geRt d� la mho

No. A casa meva m'ae:rad� de capteni.:r-m� COM un particular .. El aeu

ami e tsmbé �s tm exilie.1; ?

- Sit tam'bé.

Va mmmmmmmmae acuai�-ee-li que podia preauntar-li el nom 2, ràpi
dament, mir2 à'improviBar-ne un , però l'home no v a r1ur tan lluny la se

va curiosivat. La Fina digué:
Ui que sí quo el podríE'u ajudar #?

Si oònvingu�s .... Jo, ne voat s , aniria a esi¡adística. oipotser ja ho

ha f�1; '?

- No. No hi havia pensat.
- Per quh no ho prova, doncs '?

lU nen p re gurrtà :

- elui éE1, papà ?

Però cj_l el va fer ca :llà.r poaarrt-cae e Ls di te davan t e18 llavis,
mentre en Jesás deia :

si t té ra 6. Sempre que es vu l.gu í.n molec'tsr !

Si e,,18 explica per què ho vo ï., no crec que o·'hi neguin. J�ap on

�D ?

No ho aabt.a , j. It ho va inòicar anab'ï emerrt , gairebé amb co rd í.aLí.-

tat. Fins i ti ot afegí:
! s i li posen peguea , torn i. Un a cosa o altra farem •••

G
" '"

di'21'nc1e8, pero no n aera ar a abusar

- No �s cap abds.

La dona, cOP.! si ho exlllihis, va ctj.r :
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- T' bons arnies a to� arreu.

L'hone adoptà,�nna expressió corrtz-ar
í

ada , C01!l si aqueLia obser"l.ra
ció 110 fos del s eu gust, però no va dt l' res. :En Je"'ds tornà :

Rppeteixo, molt agraJ."t per 'tot •••

Va girar-se cap a .La sortida.
- No els vull en+re te n

í

r més è ••

}�l na t eíx policia va obrir-li le porta. Ell no ea bá a si havia de
donar-li la Flà o no, i per això va espfar- el snu gest, però COI!! que
1 'al tre no feu cap indj.cE'.ció d'aJJ.arge.r-l 'hi, potser tan iñdecis com

el ac u visitant, VE'. limitar-se e. incl ine.I" el cap.
Bon dia. Pass i.-ho bé, senyoI.'8 •••

Va davallar les escales, encara unv mica a oz pz-ée , potoer encara

nés sarpré s \: ne non on t e a ba ns , quan tot �H. ne} j intercanvi d"anobili tats
tenia lloc. rIo p061 n decieir si el naz-It de La }I'ina era un home cor

dial ne mena, cosa qu o no Et 'avenia amb 13. idea qUE! aenpz-e e 'havia fet
dels funcionari!!:, s i nOt!i�8 era une 11 ercon a amb prou (te sentit comú per
fer aque Ll.a distiuct6 que 011 ma__.teix j.ndicà en referj r-se al s eu capte
n
í

norrt a caaa ;» si es lirl:i.tpva 8 obeir una consigna. Mé � avia-t s'incli
nsva a creure això da rrer , cor fins 82.eshlbrss, a La comissaria. tots
l'havien tractat molt co r-re c tament , Recmrdav- el seu UTC pz-í.me r , quan
va entrar-hi disposat a enfrontar-se amb els grans suplicis i, desa

fiado�,nent, declar� :

NOrl�8 puc acusar-me dele: neus Ld eaLs , que són els de uempr-s •••
I l'hone, un individu baixet i ce z-avs rme Ll que, sen se aixecar la

veu, va corrt es t ar-1.i :

- Pers ona Lnen t , sempre he respectet (jls homes con seqüerrte , � •

Va fJomriure amb tristesa en pensar qne gairebé tineué un dif'Gust,
clI'!r venia preparat a IR m�s negra intolerància, d.e�itj6s de confirmar
les aevee J'llll1l'J5I.lllrlm.rimtna pz-esumpc í.ons i les 001 � COFlp� ys d

"

exili. l era

tot tan dife rent ! Només després, 8 poc a poc t es va anar adonant que
hi bovia altreEj coses i va acabar per!fer;'se a la idea que, en gré'ln mc-

t

sura, el tempo {le les brutali tat::'l í':!stques ja havia passat mentre per
sistia, potser I!l�S inflexible que aa

í

• una ao t í.rud que, ac+uant en un

nivell superior i m�s eficaç, controlava i lnfluie. to t alJ.ò que és ElSa

I!E1lllI!l!Í'lW impalpable i invisi ble )., alhora, essencial; que una veri table
xarxa s'estenj_a d'una banda [3. l'a1tra d e peninsula i els empresonava

tots, èiri�ents i d1.:riei te. f> en La F.lflteiy.�l'1entidat púb¡icament coneguda
"

pero �ai no confessada� ••

Se li aoud f qUE' lm dia n "nav í.a t1e parlar anb el Cros, el qual nan

bé dev í.a tenir les aev es iòees sobre 1 "aseunp te , p robn b't- merrt I!l�S .fun

dades, però onés hi pensà fugaçMent, de paf¡�ada, encara retingut en
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part per l'actitud del policia i, en part també, per la soluci6 que a

ca�ava de donar-li. Era ten elemental que, sol, potser mai no l'hauria

trobada.

Sospirà. Quants e'ies no havia :perdut amb aquella portera del C0r

rer d'Enric Grnnedos, ben intencionada, és clar, però totalment a la
,

lluna, parque no feia s e tnanes o naaos que no veia La Fina, sin6 anys,
,

pnobab'Lemen t des que la noia es maridà ! Qu.in cas podia fer de las

seves paraules, do t o t ee Les al tref'

detall lS 'havia moe trp. t tan inexacte.

personnl i absorbent, amb els fills

coses que li havia dit,si en aqueit
- tota ella gir,. da cap a un passat

cara seus, al seu costat, esperança i no desil.lusi6 fins que es casa

rien perjaeixar-la 801e a la llotgeta a b una noció del temps que s
"

ana

'·a degradant •••
Pensant-hi bé , potser nm po I�ie. ae ta r aegnr d '8t• ue l La identificeci6

pz-ec i pá tada qUI?, als d os minuts e conversa, el va gratj-fj_ca!." amb una

filIn • .No e 'ho ê

e í,a sariÓS8r2ent. però el corc era dintre, creixia i e).

mOSO!eava s ec rotane n t , ins�.di6so :No podia haver= ee equf.voca t en la seva

afirm8ci6 que la Victò�nfenia un�jnoie" a í.xb no, pe:r.ò tot el restant

es basava prcbnbIeI!ln.nt en conjectures. Es cert que hi bavt a que ï.com més

que les as eegurancee de In dona si no menti en donar-li la data de nai

xença de li:: Meria Jesoo - i no ere �mm de creure que ho haguée l�et,si
m6s no Lnt.enc í.onadan ens , tata vegl?'�e [�ue a-rues ta data l'establia/d'acord

. \
amb una c í.r-cuma+anc ià qua DO pofl. ia. haver oblidat, q ne no oblidaria fins

al .:laMent �e morir-se: 18. tornadR d'un �€ls fillS. Es reJ,ac1nnava,
dO'1106, amb un e sd even írse n t fa!.'l:i.liar, al qUE} l'p,ssoclavR d'una manera

tan estreta que ge í.re bé no permetia CRP marge d'error. I aquest fet po-;
sitiu ern suficient per 6stab:'.ir, sensa dubtes, la pa te r-n

í

tet d'una

noia que, a. m�8, bé devia dir-�6 aqnell nom :per un !!lotiu a altre -ti el
no+í.u només po�;_a �ZBJJr un : qUE" e ra La neve filla ..

Mentre feia vis cap a l'Instiiut f1urücipal d'.Lstad!stica, d one a ,

no pou í.a p re ocupar-ose exr.es<jiv�T'lent è 'una p(!)�!Udbilitat la sola idea de

la qual, ar a qu . ja s 'havia acostuma t a o ona í.de rar seva aque l ï.a noia,
�l feria. n'altra ba nda , aque Tla ma te

í

xa tarde. slI1rtia de dubtes. Per

q��Íl..nvia de ser avui, quan tj_ngués 1 'al'Íreça ••• Va coneu'ï t ar=-ee el re-,fLO.
llot(!;e, tot d 'una alarmat, pe rb en e.u-a no eJa la una. 1)6 tota manera,

va apressar el pRS.

si, hi an í.r-La a La tRrdaj no era pas qttesti6 de caure-:!.i daraunt a

migdia, a 1 'hora de dinfr. Al capdavall no pod.í a tenir la seguretat que

La nota oon+í nuava soltera j_ seria tanm8teix un error perjudicar-la
amb la seva nrcsèncta si per atzar un altre home havia entrat en la

.1"." ...

seva vide. A mitj� �8rda lA �robBria sola, possiblomen� senae ni la
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filla, perqu� la Maria lesds devia assistir a algun col.legi o acad�

mí.a , nemprc que no fo�'.sin tan pobres que, a despit de La seva jOven0sa,
"

ja 1 "hagué s ha guda etc posar a treballar. Pero hi havia lleis, una noia

do tretze anys no 8S podia co1.10car. Seria doncs a col.legi i ell tro
baria La Victòria sola, tie prl�'ler uns passos a l'altra banda de poz t.a ,

després une oh al pany i tot seguit una presència: ella. Gairebé va

s onr-í.ur-e men t.re pujava len escales al capdamunt de les qua ï,s ja l' espe
rava o ez.a COPi �i l.'esverés •••

Es va arurar davant l' o.rd enanç a qua r.arlava arab un senyo r i el fi

tà s en se i11paciència, de molt a prop, anb una m1radEl in�ist(�nt que 1 'in

vitava a prestar-li a t.enc a
ó

• Però l'altre va con t
í

nua r parlant amb l'ho-'

mo , el qual foia com aquell que se'n va i tornav�, a quedar-se i a dir

unes pa rauLes que prolongaven innf,?Cf:ssàriament la c onve raa .. Per La ma

nera Çj'L10 paz-r.ave n va ccnp rondz-e que devia ser alglí �e �a casa, una pcrs.2,
na en tot cas rz-cu co+e guda de 1 "o rdenançe , i fin i tot ref'pectuda,

. car s c "1 veia molt obe cqut ée i a 'èi adreçava amb deferencia, sense per-
•

dre'l de viLcta però sense mirar-lo als ulls II amb La mirada fi ta en un

vague in-dret de La ca ra o àcl coLi., corr/per no noLe cuar=Lc i ie1',li sa
ber alLore; que este va pendent del que deia i amb ganes �e servir-lo si

era un s crve r nI] ò qU0 J.i demam.va ,

QU.I¡W a. La fi es va n e epa rp r i 1
'

altre se n"an, cap al fOIlS el lo

cal t l' o rñenança va reposar une, mà damun t La taula men t re ee li girava
distretElI:l£TI t.

- I VOEtè �?

- l'er demanar- una informació, a qtrí na taquilla he d'anar?
- Qt;ina mena d

" ir:fo:rr..:.aci6 ?

L'adreça d'una r-erDona.

t'hores el va Ll.ambre ga r de dalt; a baix, una mica <'!issinuladal:3cnt,
abans de reposar ....c nou els ulls en els 3eus arob una expressió !'!lés aviat

incrèdula ,.-

- N o e e s i la hin o n aran •

- No 9tl e oc ta res de provar-ho.

No, això no •••

Però semblava rCfJer:tit, com si cO!jpren[;n�s que el visi tent estava

disposat a pa eaa r per élamunt de La SC'!3 aut or Lte t , per petita que fos
.

1
< • ,." J' " d'i i t11. en a mesura q tie e xa o to.a , "n E'SUB ve llave r ne s _I' :

- On be de preguntar" ?
,

Li ha va iw�icar, de male. ge,ne" pero ell el z-eg r no í.a .. Deapr
é

e , en
,

apropa rae a la f í.ne etrat a , va veure que e 'hauria pogut estalviar

pregunta, tota vegada que hi ne via un peti t I'�tol pr-ou clar prop del

quel esperaven dues persones. La pr1�era va enllestir Dolt de pressa,
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,

pez-que e:'-¿ pe p e r e que moe t ra va no es taven bé, hi faltava que Lcom
.

cianat amb una empresa, un nat Clne l"home de darrera la finestreta va

pr-onunc
í

az- z-epe ttdenerrt aban s que 1 "altre la' al-I unyés eanape r-du t i cap

cot, decebut com potser tanbé s
ê n/an

í

r-í.a ell d'aquí a uns momen te , en

haver parlat awl> el I'unc Lona z-t, que ara a"ocupava de La persona qUB ce- ¡

guia, un iu.dividu z-abas su t que ir.'1nedie.tamen't; ve fj.car el cap obertura
, ,"

endins per xiuxiuejt'.x-li unes paraules a 1 orella. Quan 1 enretira,

l"enp1.e....,s.t ja no era darrers ..

Eyn Jesl1s va encendre U!1a cigerretR i, resienat, va re!Jf.:mjar-se

contra el sortint d e fusta e L'hot'!8 v« restar 1101ta estona absent, tor

nà t , despr'ós d'un alt;re Lnt e r-cenvd de pa ran l.e a anb el z-a bae out , va

al1 unya�-se se nou cap B �_ fons. Qn9.i.1 a La fi 1 FI consul ta fou en) les ti-
..

da, el" d oe homes llU!! van e nca í.xa r-, potser pe rq ue es coneixien o, r:!!�8

pz-obabLenerrt , perquè el vi!"}i t2l1.lt dev í

a creure que 811uel18 e ra una !'1an��-

, ,
h4V"'"

.

l'a escaient d'agrair 1 interès que 1 al.tre �M� posat en el a eu

afer.

Aleshores va trob?r--se da v ant La taCjldlla, però el funcionari
"

,

1 1acabava d aBLeure s 9. 8 seva �au,a i aruntva alguna cosa en un tros

Un !!lament.

l ell esperà altre cop, finR que l'altre va d e í.xa r La ploma sobre

€;1 pnpe r , f;t�nSe carF;o=�ar-J a, i, novan en+ dret, se It encara_ de s de

darrera ICB seves ulleres.
�� T t
.•n (.i eElLS va comen ça r :

- Perdoni." � Vostès en pod:y.·ien pro poz-c f.on ar 1 'a�reça d "una persona

çue, actualment, ie;n ro en viu?

L'expressi6 de l'altre va incEcer-Ji que ho 'trobava estrany. ()

pot se r només l'es"tranyava aqueD.a Plena de IIp.nGu�1,;ee +an z-e bunca t ,

perqu� preg\ntà
COM voi dir, proporcionar-li?

Ell e.c}_2rí :

Btisco una persona <;ue� anys enrera, va neixar el seu dOl'licili. He

penDat que potser a�ui •• �

L
'

, ,_
- Bu, pero qui es. VOqt� ?

- Un par ntp. li ho explicaT� : acabo de 'tornRr èe 1 'eatrnnger i, nen-

tre e re fore. un im'1j_)_i8r que vivie al c�r!,p.r d'Enric (·),,8na�f)s. ha a

banronat squeTl pis sense cl€'ixar ad r-e ça , Jo si!.'lple:-:e.._pï; volia •••

l quant dp tenpa fa ?

Que ha ca nv í.a v de dotrí.c t Lí. ?

si.

Uns oet anys, :;.prozina.....aaME.�vlt ,,'
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- I vostè v o l.f.a La s eva adreça actual .�

si..... Es tracta d'una aenyoz-e ua , Victbria (:roda�¡ol.
I diu que s (¡ ro faní, 1 i:1 rs ?

}:ll va somriure ..

Bé, no ,leI tot. De fet ho �:J d'un aní e meu que [1'ha encarregat •••

J�'hor.JC BC v a rencs r-, No ve í.a Iu cosa prpu. c l a ra s Una rrí c a ne pros

sa, va dir:
- Ho sento,. pArò no �ms t.s permès •••

Fn Jasús "ITS c()r'l�rend�e
�

,

que haví.u cones un error i pcova d'BSI!l.enar- .

lo amb les p:r�_I'J.eres para ules que se j_j_ ac ud t re n :

liTo tinc cap inconvenient a. identj_r'icar-rle i •..

L'altre el va interromrre
- No,s1 no �s aixb. Es que en principi no t�ni� cap obli�aci6 de donar

Lnf'o rnac í.on a d'acuesta mena.

- Ja ho sé. No li ho deI!lano pas pe rque sigui una obliGació. Es nu fa

vor. La ma to
í

xa po.ï t c í.a m"ha e c on s e Llat ....

El í�unc:l.oTIari g?15.rebé va ae ï.ucaz- lm ull narrp. �'8. els cri;�tallB erui
xuts�

La policia ?

Es VD. adonar que ho ee ta ve €r'lbolicanj¡ i r'Ll€:; rectificà:
- Un il1Sfec-':or conegut aJ. qual ho he consultat. n'ha dit que vostès

,

&3 ferier carrec •••
,

Si ja ens en fel.!.
..

Pera vostè ma te i.x ha de compz-endz-e que azxf , sen-

se cap motiu rao�able.o.

I>erb si �8 raonable ! Jr. li he dit que acabo �e t o rna r de l' e e t ran

ger. Hi he pa e ea t tretze anys , BJ:"Jb QC1uest amic, el qual en saber que

tornava m'ha encarrega t de I'E'"t;robar els Beus" Des del tren'1';a-bou que no

n'ha sabut; mai més reso

.;. Un exiliat '?
� .

�

�:� • ��ots dOB .. Es per a1.7.:O que aquest inspector que conec •••

- Gnircb: BE va posar a resar perque l'altre no li pregunt�s el nOD
I

,'"
ê!el po'l í.c La , ca r continua V8 ignorant-lo .. �Iot d una, pero, el funcionari

s'havia humanitzat une �iCB.

P,' � .....
'

1"
_

.�X� vos�e UTIlO que vo I �s aix_J5, 1� eeva adreça?
S i t r-€�' r.tés.

Bé .... 'tl'ntengui qUE' '110 tenim o oe t un de f'e r=ho , ••

Sí � si, na turalFlent

Com diu que Eif3 din, aque s ta pe reona ?

Vict'>ria Go(!ayol.
I el segon cognom?
Ri�ra. Victò�ia Goèayol Riera.



un üs£orç, assenti ;

- sí, si és tbn anable •••

El funcionari va busc ül' un tros de p ape r, agafà l"estilogràfica i
va copiar 1 'adreça de la cartolina. Bll es va inuli lar endavant, per si

podin dis1iingir el c cn s í.ngut de ls tal'jelíè:l,l pero la. llt; t ra ez-a wassa
/J

menuda, Per gust, haur-Ia pre gun ca t qui més h í, vivia, en aquella adreça
que l"hone"apuntava, no no s'hi va atrevir. Un� inioiativa d'aquella
mena po dí.a e sgue z-r ar-rho tot; mé;:; va ï.í.a no t�H.'lp¡_;ar rsa ae a .í a eor t ,

o

I"home deixti lE:\ lJ�oEla al costat de 12 cartulina i alçà el .{Japer
...

per bufar-hi. Deepré s adhue el sacsejª bre urs ent ell 1 'aire, _f..:f:rque La
tinta s "a es e qués del tot. JÜeshoret: 3. "hi aliargà.
- Es al carrer Cnne�. Sap on cau?

No, la ve z-í ca t , ,A �ant Ge r-va a I •••

No, a 8arrià.
Ell ni gosava mirar aque ï.ï, frê.gmll'lT, de pa p e r- blI¡c on hi havia una

arIa linia e�crita. Va fer, ef�siu :

Urbcies, coltes gl�cies.
- N o té i.P.Jpor'tància.

I com en un seGon pensament, pot s e r recor'dant totes les di1>1cul
tots quo de primer hi havia posat, afegí:,
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L'hoj-e, sense une. paraula, v a allunyar-se de La taquilla i va des-
I

apar�ixer cap a un�ost�t, fora de l'abast dels seus ulls. hn Jas's des
et/hri que e e t av a amarat de suor i va sospirar, aLleu ja t , Ara ja nonés
podià haver-hi un contra t ersps : que no La trobés.

L" 1
'

"

a.Lt r-e , pero, va torna¡' amb una carte,lin8 i d í.guê :

Vol que li ho a¡:,uI¡ti ..¿

Ei cor li va t'er un sa rt i La sang se li eliretirà de la cara. Amb

Ja es fa car-r-ec que no �8 per el et si de vet;ades •••,

NaturalLTlent. Vosl;ès tenen les seves ordres ••• Repeteixo, moLt agrait.
Es ve Hllunyar cap a la porta. amb el pst,er a ls rrià. L'ordenança,

que va id�htificBr-lo, li pregunt� :

Què/l'hi han donat?
- sí.

L'home li va scrrríure , !3obtadament, tothom es moe t rava � 'allò né a
cirdiaJ; tamLé ell, parque sense cap neceQsitat va dir :

/J

- Grucies, er. �?

I es va precipite.r escales avall, prement em paper entre/elS dits.
No el va rrírar fin s q ne j a era él l ce rz-ez • .('\1 shores va l.:egir-lo

életingude.I!lent, t,-e,irehé amb un (�sf()!'ç, COT'.] si EÚ text ioe mo l t l)_Brg,
quan de fet e ra tan curt. El non del carrer t eI núrce r o i, a con tanua-,

c
í ó

, aques t mot : OO.i£05.
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�ren uns baixos! La cose el va sorprendre i no el va sorprendre,
, ,

pero li feia Mala impressi6. No sabia ben b6 per què, pero ell sempre
�

havi� aSDoelat els habitatge� B plan�a baixa amb la gent miseriosa, sen-

se act1c'lir-se-li qu e , com en el cas del bar de l'oncle, podia trae"tar-se

d'un es·tnbliPlent c ome rc í.a I anb ee tatige a darrera, a danunt ,

Què serien, una mena de barraca? L'hOMe havia dit que l'adreça
c or re spon.í a a i!l.mntl Sarrià ••• Oh, i Ir: veLJ_p que havia }Jarlat de Sant
Gervasi' Podia pas se ja r=a e pe Ls volt de La plaça, ell! :_l"n fi, ara

ja no li caldria perdre més el te nps o �ra a oJarrIDh. Uns baiEos de Sur
ri , potser.una oova l1òbr(>,:�a i poc earrí.t oaa on La seva filla s'anava
f;_;!} t dona. Però a loJarrià també hi havia molt� s torres. I si era una

torre,si ha ví.en deixat el ce:l:'rer d '};nrj. e Gr¡:mar!oA per milJor:?r ? Ben

cert que e 'hi oposava aque IJ a ariroaci6 de 1� pr):rte ra, se gorrs la qual
� ,

ho pA8U::Vé!: aült jnst, pera que en eabf a , e\}a ? No tenia ara una al-

tra prova +e la. seva i,�or�:nci�, de La Lnexao tnt ud 3ml) (ju� Ln f'orriava ?
" .Ilro po-Il'.. ,.61-4.. '

Ls a 0ir, tamb� JíWdYB¥f!tP que en aban dcna r el OArrer d'Enric Granados

se lD.!Jl. n'haguessin ana f a v�.l..lre a Sant LT��rvesi, d'on La far'l:{� .. ia podia
have r=ae trasl�i.ad8.t c1arrcrament a Sarri�. Però en dubtava.

Va entrar-li una. gran pruija. cie f'e.be.r· en q uvn indret precís queda
vc. aque L'l carrer, con �i ara, quan tan poques ho rea el ne paz-a v en d 'a

quell ind.ret, d'aquelJ.[-'.. casa, de la Victò""ia, fos més urge n t , mes im

presci':dibie que na
í fe.:r:'-se amb un suplement à'iní'omaci6 qn�l!lI!lmT.U!1f!

�mmb]'lmfu.r.;1LqJ.V').J!1I!]l!mTfl que l'ajudaria a precisar coo vivia, de Quins recur

sos disposavA, quire era la seva posici6.
No tenia cap cuia on consultar l'eMplaçament de). cr-z-r-e r ni va ve u-

re cap es"tabllment on en venguessin, p�rò en ao r-t
í

r a la Via
J.I

aietana
...

l.:Ji 1 1
.

-I 16 of 1· .,' 1jEl gue rc a Clue regu_avl?, z.a ca r-cui.ac va __ 91'-_1 fflYlS�r que no _1 ca i i.a

anar més lluny.
14 "urrí r'or-na't

una doble r�riet
era al centre ne la calçada, senarat de la vorera per

� ,de cotxes, ;a frec de la qual en c.Jesus eB VA a1.:;ur.qr amb

els a2.trLs transeünt e Que e s p eraven el canv í, de 11tlI!lS. }�cara tenia el

P2"Psr a les nans i tornà a IJ.egir-lo W1�1 1;r3 vee ada , llargaI'lent, amb

atenci6, abans de d'-"ser-se'l 2 If'1 butxaca ben plegat. DesD!'éfJ, per fora,
la pr.Lpà encare, e on per a e seguz-ar=s e que el paper con t í.nue va al.I:!.

Quan se'n v a a donar , la ""ent ja saltaven entre les ratI'; en grogues ¡
"

i traveZstUlen rapidame!l"t cap a 1 'al tre coe ta t , El] va adreçar-se a

l'ur.bh, el qu 1 alç� La mà a l'aJturl? del casc blanc, en�
mmm una salutaci6 maquinal ben assajada que impressionava favorablement

Escolti. e. }�m sabria dir on C8U el. car r-er Canet?

1 'altre va fer :

}l�m semb'l a o ue {¡s a S-arrià o
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Va fj_car.esc 12. Mà a La butzace pa e roLez-a i en va treure La guia

dC' La ciutat. La hi a�.J.nreà.
Tinr,ui, si ho vol mirar vostè �ateix •••

l com que el ll.um canvi ava d e nou, va indicar-li que retrocàdis

fins 8 ¡ü aegure:-·í:;¡:·t de ¡a vID .. era.

Va cc :rcarr uns mJ. ca matt sserm.''"!... ...)1 t , FO r: acost UI!l[;. t a (!;.8n€ jar l' in
è!icador re carrers. En trobar-lo, va tenir le eor pr-e ea de veure que
hi he vía dos Cf1nf'tf1 Un ea r-r-er j_ tm pae oa t.ge , Tot i aabe r que el paper'

no li forniria cap a o I.. ar ínent , sè'l va t:r'pure de La butxaca i el con

sut, de nou. Sf, non�s rieia ! Canet.
'\

Va hav�r de mirar ('ls dos indrets. En bUBcnr ele pIanola paroials,
•

v·�' veure q ue riO e ren gEl ire a1.:; tm�r:.lt s ill. "un d e ).'81 tre. (h>m ja ¡iodia ha-

ver e AP e rs t·,però, aque LI.a J .. 008.11 tzaci6 no va p:r.oporciona",..r-1i cap (I e

tall ve r-an srn. util. �to1;o dOD, pa saa tge i ca r-z er, eren vz e a '!lol t curtes,
(Ie G8f1eS rrobabl/�J:18n't nod es t e e , J�i va Benbler q ue rne 8 av í.a t con!'irma

V0n el S8U� tenDrs.

Va contel!'pjar-los }]_rtrge.l1'l9nt, per tel cie :r8�ç(Jnir L,-u!.' e
í

tu ac t
ó
a

La ne nbr-La i/l!O have r éle preguntar a nino). r'l�s j.• aLes'hoz-ea , anb la

guí.a trmcRda, v a N'Ipf!I'21' qUE' el J.1 uu li pernetès de sajo "tar de nuu El

18 calçada ..

,
..

Quan s h7. a t an na , e] enRr�j.e va inte:':'t'ss8r-se anab r enerrt

Ho ha trobE't ?

.. l-lol t agra'i t .

I va tr-f'.ves, El r capal'a 1 t ra banda p on hi ha,' La la parr- da de l'au
tabús.
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A les quatre va abandonar le canbza {le banyon acabava d'afaitar- '

se, es va canviar de camisa i escollí La corbata més nova que tenia. },i

va fer estrany nusar-sé-la entorn del coll després e tant de teI!lpe,
exactament des del dia de La mort de La seva mare, que no en duia. Es
va fregar les sabates amb un drap i es respay¡llà pantalons i aI!lerica
na mentre, baixet, lüulava una tonada que no sabia on havia arreplegat.
Gairebé era feliç. Ho era malgrat 1 "ombra d"inquietud que no el deixa

va, car el futur imm.ediat era encara una capsa de sorpreses; la posses
si6 de 1 'adreça de la Victbria no li garantia res.

Es va penjar l'americana a les eSl�tlles, encengué una cigarreta
i davallà a la plan�a baixa. Al bar només hi havia dos clients, endor

miscats. També sel!lblava endormisca a l".Eugènia, asseguda darrera el tau

lell, prop del finestral, amb una peça de roba blanca a les mans. No

li va passar perb desapercebuda la seva aparença desacostunada. Mai no

l"bavia vist amb corbata i sabia que s"'afaitava dia per altre, en lle
var-se. Immedia tamen t li pze gun rà
- On vas ?

Bll, desagranat per aquella mena d'interès tan conjugal, va limi
tar-se a dir :

Surto una estona.

T"has mudat molt 4
- No •••

Sortosa�ent, l' oncl e "tornari a a que 11 vespre, s i no havia nerrt í, r ,
mmtfrmm i les coses s"encar:nilarien de nou cap a/J-a norI!lalitat. Si conti

nuaven sols, no tardaria a :t'er-li escenes I> Corn totes les dones, va pen-

sar.

Ella va queixar-se enee ra

- No es pot pas dir que hagis parat gaire a casa, avui •••

No ea va vole r mo
ï

eater , pero li va respondre cfru.cament
/#

En t o e cas, hi he parat prou per fer.... te feliç aquest rnati.
La noia va sooriure i., sense cridar, digué :

- Poca-sol ta.

Però estava contenta que li ho recorrtés, car era una altra manera

de reviure aquell instant, quan eil la va sorprendre mentre es rentava

i va voler aprofitAr-se de la situació allí matei£, a la cuina que ella

preferia al lavabo.
- A quina hora ha de tornar, l"oncle ?
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- Tard, s1 vé amb el tren de costum�

Va fer caure la cendra de la cigarreta i, sense m�s c ome nuar-Ls ,

s'encaminà a la porta. Va saludax-la amb la mà.
- Bé, fins a la n

í

t •

Ella sacsejà el cap amunt i avall, reprovativ8t.!lent.
-Adéu •••

Po.ra , sota 1 'ull tbrrid del sol, es va treure 1 'americana de 1138-

pa t Ll.a i se la penjà al braç. Com que 1 a suava, però, va tornar a. ti

rar-se-la al' esauena mentre , amb la cí.ga zre ta alo llavis, s' aturava
a La para da del cotxe d'Horta.

L 'Eugènia, que devi a vigila r-lo des de dirls, crid� :

Xit t Xit !

En girar-se, la va veure dre_ta contra el !inestral i 11 aeabLà
més borrí ca que d'habit ud , amb una .bellesa potser fins i tot una mica
teatral. Be li a tensà però =,

sense emocí.é , sens e desig, desapassionada
ment, perquè tot ell era ja a 1 ',altra banda d e ciutat.

Saps que estàs molt "guapo" ?
Va haver de somriure, complagut.

Amoretes i tot, ara ?
..

,Pero el gotxa ja s atansava espetegant i va allunyar-se ràpidament
eap al eoatat de 1 'ind ica doz de pa ra c a , d' on va saludar-la de nou amb

la mà. Des de dalt encar-a La va veure somriure, abocada al finestral,
i va agradar-li aque Ll.a manera d'acomiadar-lo, ben inconsc�entment,
cap a l'aventura alhora vella i nova, cap a I'ÚDica aventura de ¡a se

va vida que tenia septit.
Malgrat l'hora, el vehicle anava de gom a com i va haver de fer

e ./traj acte d ret , a la banda poste z-í cr , on Iee molles saltaven amb cadat t!0-4�
desnivell de la carretera. L'americana li havia � de les espat-
lles i ara, vulguis o no, havia de sexver-Ia a les mans.

AL seu co ata t , Lgua Lnen t dreta, trontOllejava una dona hipopotà
mica que, pasr-af l'Hospital Militar, li queia damunt cada cop que el
cotxe encetava una corba. Ella prou mirava d'evitar-ho, pero la seva

,

maesa la dominava. En el transcurs del trajecte sis vegades va haver de

dir :

l'erd6
I cade cop somreia amb unes dents grosses i blanques �entre �'es

clafava amb el seu ventre esponj6s. I ell responia :

Mo t� importància.
Se La va tornar a trobar a la parada del tramvia, on esperava

, ,

com ell, p�ro se'n va allunyar amb prud�n�i? tot i que era, eparent
d..� � . JU,tc/o

ment", no hi havia cap perill r¡¡r�ft?lW�. Després, va respi-



somnis que oblidava en ammmmmP1!!flla llevar-se o, simplement, en desper
tar-se a La nit· o cap a la matinada. 'al costat de l':F,ugènia que s'ha

via mogut l 1 'aoollia. huzd.damen't,

La. �1aria Jesds, una noia a imatge i semblança seva, pero 81'1b els

trets afinats i endolcits per la seva manera de �er dona, m6n remot i

criatura aec re ta que creixia no "tan sols aliena a ell que J, "aband onà

abans de la naixença, sin6 a la mateixa mare que tenia tan a prop i

que la consentia i estimava amb l'amor natural de la I!l�re pel seu fill,
...

en aquest cas reforçat per l'amor preterit que va oblida -la aense o-

blida -la del tot i que ella no devia haver eup ara t perquè ell era, el

pL"imar horne de 1 a seva vida, un xicot à.L qual e
"

abraçava amb la seva

virgini-cst intacta, i després sense virgihitat , com il.luminada, men

tre li deia :
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rar tranquil.litzat en veure que no he.urien de cocpartir el mateix vehi�

ele; la dona agaf� el vint-i-tres.

Va continmar esperant .. pacient i gaireb� distanciat de l'encontrà

que s'atansava. Era CO�i hagués de8pr�s tots ela seus recursos emocio

nals en el transcurs de la investigaci6, des de la conversa primera amb I

la vella del carrer d 'Enric Granados fins a La consul ta, en ple carrer,

d'una guia que li precish l'indret on vivia la noia. Ara, dava_pt l'im

min�nCia d'un acte òecisiu, se sentia pIE' de calma, tranquil cO+les
hores que, durant la guerra, UTI:- si 'tUB 016 esdevenia indefugible iI'obli

gava a enfrontar-s'hi. Dins a'uns moments diria: Hola, Victòria. Ella

potser encara somriuria t'f "aque í.La mateixa manera entre infantil i còm

plice de quan es trobaven El le tarda, o de banda de vespre. i ela lla

vis pronunciarien el seu nom � Jesús ••• Així, no be�bé a tall de salu

tació, sin6 t simplement, conate tent La seva. pres�ncia, acceptant-la al

seu davant, i tot seguit al seu costat, mentre caminaven molt junts, de
,

bra.cet. N'onés que ara ni caminarien ni s'ag.starien del braç, perque

ella seria El casa seva i no podrien fer res m�s que re, tar 1 "un enfront
de l'altre, drets o asseguts, potser amb la Maria Je�t1s si no era a

col.legi - La � aria J es11.s. que el mire.ria oom l' estrany que era i obri

ria mol t els' ulls en dir-li e lla amb aque sta naturali ta t tan femenina

que tenen algunes donee d'ac\.:eptar l'imprevist:
Es el teu vere •••

l ell tamb� es miraria aquella desconeguda, tan alta i tan feta

ja, i potser, al capdavallTfl no tan dea con ejguda , car fii havia pensat
prou, durant ols dies pTE? cedents, per imaginar-se que jaI 'havia vist,
que ja l'havia :trobat en un j.ndret ideal, probablement entre els seus

soant.s tot 1 no have r-Te somniada ni una sola vegada, CO[!l tampoc no
,

havi a a omniat La Victòria - totes due s , pero, presents darrera dáqueLl a
.
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- T'estimo.

Va arribar el vin1i-i-dos t , darrera el mo sao d'una confiteria,

carregat amb una capsa l).arga i molestosa, va pujar al vehicle, aL) ar

gà els �iners del tr�jecte i recoll! el bitllet sense d18t�eure's ni

una sola vegada dels seus pens�ments, d'aquella espera ara tan tranquil
la i camfiada, lliure de negui t , car ara aquell grapat d 'anys que sepa

raven el �mrnNmrnBmemnmma darrer encontre del retrobament que s'atansa

va eren com un pont que uneix en lloc de separar, un pont dreça� amb

1 "únic objecte de fer poaa.í.br e la visita a la dona i a ¡a noia dretes

a l'altra banda, totes dues irembbils, amb els u'LLa fits en ell que a

vançava des del desordre del pa ssat per tal d' ordenar el futur e tots

tres.

De tant en tant, però, una breu fiblada li ze co rdava que era in

grat construir quan no disposava de res d'elles, ni d'una siml)le refe

r�ncia, per acordar els sormis o les inte¥ïcions a la realitat. Desl¡!'és
la fiblada, el desassossec. era submergit de nou per l'impuls del seu

pensament que avançava, ��s ràpid que el tramvia obligat a aturar-se

uns segons a les parades, on pujaven i baixaven tot de persones que ell

veia i no ve í.a, e s tcanyee 001'1 eren al aeu univers ideal.

l despfes va venir la panad a final; esa dir, el tramvia continuava

cap a :i:'edra.lbes, però per a ell a qu eLt era el final alhora que una mena

de principi, de començament. Va davàllar amb un selt i a baix es posà
l' aae r í

cana davant �. pastisseria en els vidres dels lU�IiB. apa

radora de la qual es va veure un moment mentre esp......
erava que el vehi

cle arranque/s de nou per travesear: un home encara jove Lben afaitat,

amb e....,.,ls ulls s omnio 80s i va gue s que tenen totes les cz-ía't uze s que ens

contemplen des de l'altra banda de ¡'espill.

Cariftera de Sarrill avall, va alçar els ulls cap al rètol de la

primera travessia, el c�rrer de tialvador Hugué, i a la cantonada se

gUent va descobrir que es trobava a l'Hort de la Vila. L'altre, va pen

sar sense que el ritMe del seu cor s'acceler's, ser' com si an�s a fer

una visita de ritual, en una casa coneguda, on ja l'esperaven i la se

va presència ae r'La noz-aaï., c onsue tud í.nl.r-r.a i tot; liar d'amics o pa.ren te
. )

d 'algú am�ui es veia s ov írrt , com si na.í, no se n 'hagués anat per aque et s

mons ingrats a c6rrer l'aventure. trista de l'exili.

Però en aturar-se(ía cant onada del ce rrer (janet to taque 2.1 senti

ment contingut , tote aquella emoc
í ó controlada &aireh� a despit d'ell

mateix, va vessar-se cor enfora i li em.j)orprb les galtes Mentre conteI!l-
..

plava la renglera de casetes baixes, totes exter1orl.'l,;nt identiques,

ni luxose� �i miserables, perb Menudes i cansades en llur montononia.

Era alli, darrera d 'una a "aqu eLl.ee portes •••
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I, de sobte, descobrí que gairebé no gosava avançar. liàpid, un pen

sament va travessar-li el cervell: i si ara ella sortia ••• Com seria

un enfrontament en ple carrer, ell allí aturat i ells que se li atanaa-
'

va, invertint doncs ela termes de l'encontre, com si fos la dora quí,
.. ,

tornava, ella, la sedentaria fidel a la terra, i no ell, el nomada de

dos continents no aprofundits i gairebé ni vistos, perqu� sempre tenia I

uns braços de noia penja�s al coll.

Però ningú no va sortir de les cases. El carrer, malgrat l'hora,
era quiet i solitari, apLanat sota un silenci fet, més que de sol, de

la vida dele seus moradors, viae tranquil.la. recloaida darrera les

portes, on les habitacine devien ser ombrívoles i fresques, favorables '

a les converses dis ere tes t en veu baixa.

T'erò ja no podia jornar més l'instBnt ci l'encontre. La Victòria

1 La svva filla eren tot just a unes passes, aboaades a l'esdeveniment

més insòlit de llur vida, i ell no podia fer-les esperar quan, després

d"a.quells tretze anys, ara era com .e í, cada ní.nut; tingu�s un valor d
"

e

ternitat que eD es a.cusaven doLo roaaae rrt , i taPlhé ell, ampac t en t COI!l

,

estava de fer-los el do de La seva pre.sencia, de la seva tornada darre-

ra i definitiva.

Avançà amb el cor que li repiceva caoa cop una mica més fort, com

no li havia bategat mai, com ni sahia que li pogu�s batre aquell petit

cor allí ben amagat, sota �a carn, perÒ a flor de pell tamb�, un cor

per a elles dues que I "bav(én e spe.ra n en la l!.ar nova que ell no oonei

xia m�s que La vella, aquell pis on I!lai no havLa pujat 1 on haurien

pogut viure tots d oa ,
amb La filla que, en 110 .....c d'allunyar-los, era

encara un lligam entre d ue s carne pnbxí.nee que semprep 'havien e s t Lmaf •.

I va aturar-se davant la casa" a free de la porta exterior, de

dos fulls, mig oberta sobre un breu espai d0sprés del qual hi havia

una altra porta, aquesta de vidres des de la meitat cap amunt, amb un

botó verne 11 a/J.a banda dreta. El petit ves t:(bnl era net f eranoaaá.oa t,

1 les portes semblaven pintades de no feia gaire. Només penetrar en a

quell reduit espai, va sentir-se trasl}ndat a un m6n fet d'ordre i de

pulcritud.
Allarga el dit, gairebé aub solemnitat, i ei botó vermell es va

, ,

enfonsar SU8U!'lent, amb una resistencia eairf))é imperceptible, i un tim-

.

bra clar z-e se ona molt endans , cap"al fono de la casa desconeguda, l!lan- ¡
I

tre ell espe za'ea , ara tan emocioinat, tan impacient,que el peu dre1i

punte java sObrflS raj ols corn mogut par tm ritroe musical.
.

Però va immobilitzar-se en sentir la reMor furtiva i ràpida d'uns

pcus que avançaven cap � la pota, darrera La qual no efa retal:l.ar

cap ombna , no pas perque el vldre era gelat, sin6 pe rqus hi havia més
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llum a la part de fora, on ell esperava retal:'st contra el llindar,
sible dos de l'interior, on la persona, qui fos, que avançava furtiva
ment, havia arribat ja a la porta, s'aturava, i sense preguntar res,
feia c6rre.r el pany que era. de cop i obria una mica per a veure qui
trucava.

Es va trobar davant' d
"

una dona menuda. j ove enea ra, mol t l!l�S pe ti-
\

ta que no s'imaginava. a�b les espatlles lleugerament inclinades sota
el pes d'una testa que mm corresponia als seus records i alhora els

..

destruïa, perque abans no hi havia hagut cap arruga al voltant de la

boca, I!lés carnosa del que veia ara, ni els ulls no eren tan aprofundits,
ni envoltats per les finee potes de gall, m�s visibles, �s clar, en

una cara sense maquillatge, simplement rentada i neta. I la resta, el

co�ue tenia motius ·per recordar especialment ••• Va sentir una fiblada,
perb aquest cop· no pas per aqualis motius que fugaçment il!laginava dalt
del tramvia, ein6 perquè quelcom acabava d'ésser enderrocat, més que

per cuLpa seva per bbra del tempe, de la solitud, ]lotser del. dolor; per
tot de coses que al capdava Lü 1 'assenyalaven encara COI!l a culpable,
COC!l es va sentir ara amb una barreja de despit, perquè no era pos aá ble,
no era de cap Elan€' re. pos s í.bLe que a ell li hagués pa.ssat aL!..b •••

I ella qui sap què pensava, qui sap si el reconeixta o no el reco

neixia mentre el mi:tava amb aquella 'gravetat, amb aquella intensitat,
��amb els llavis una mica oberts per La p re gunt a rr..u:! via estat a punt de

fer, per la salutaci6 que calJ.ava, doneta insignificant daVfllt el rIas
ele que la domí nava de tot un cap, m�s jove que no pas ella que encara

..

no tenia trenta-tres anys pero havf a ao fe rt i s "havaa ana t ma r-o í.nt; dia
darrera aia, sola, sense home;, m�nt1"e l'home que havia d'ésser seu e8

ficava en tot de l"'its i estimava sense n eeure les petites dependentes
de Paris i les·americanes rosses i altes que menaven cotxes i recollien

desconeguts per les carreteres •••

Cap d'ells dos no semblava es t ranyat, del silenci de l'altre ni d'a
quella corrtemp'la 016 que noné e en aparença s' al.�areava, car no devien

haver passat mé. d "un minut o doe, o potser encara no "tant, quan/la Vic-
tbria. àigué baixet " amb unE'�e u sor-"t;ida no pE.S de la boca, ni de la

t

rr ni de cap indret proper a la super1:icie, Bin� del pou més pro
rund de La- seva persona t d'al] í on no hi he veu pero pot neixer-hi en

ments absolutaJ!lent dnic8 de la vida :

- Jesds ! •••

l ell, amb una simplàcitat esbalaïdora, J!1ai no Lmag
í

nada quan pen
sava en aquell encontre, conte�tà :

- si, s6c jo, Victbria.
I tot ell sagneva, capaç i incapaç alhore de veure en aquella
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ta l'antiga aman� que va posseir en una cambra anbnima, jove i dura

com les seves ereccions, tímida i avergonyida perb intensament amoro

sa" bella con no ho hav
í

a es tat cap més de les dones que des d 'alesho-
,

res s' obriren sota aeu , Potser parque ere encara ma as- ella na te í.xa ,
,

�erb tan singularment alterc�da� li er8 mls difícil de veure-la com la

volia i com la volgué senpre� 8énsè prou imaginaci6 per comprendre que I

per tots d os i que eLc divui tanys nonée es tenen
Iel temps havia passat

una vegada.
Ella mormol de nou ,.

.

Jesús •••

I era com si aquell Elot ho digués tot, com si ja no run hi hagués
cap més 'paraula, potser com. si ja es pogueSsirpconiadar ara que s 'ha

vien retrobat i acabaven de descobrir que el temps els feia traici6.

Ell va sQmriure amb la intenci6 d'esborrar de la seva cara aquell

e.aguard , aquella expressió entre amainada i desencisada en la qual,

per Le seva banda, la noia potser no s "ha ví.e fixat, ocupada com estava

amb les emocions del seu propi ésser enfrontat sobtadament, sense a

vis, amb la resurrecci6 del passat. Infantilment, observà:

Quina sorpresa t oi ?

l a e I la ara ja li fal'th boca pe r corrteu taz- , car hagué d
"
acu dar

al recurs del cap, el qua ), v a a:firr:lar violentament, però no sense dol-
� I

cesa, mentre els ulj.s se li omplien de llagriMes que ell contemplà·com
si assistís a un raí.ra cLe , Segrüdam€lnt repetí
- Jesda t

Ell vs allargar el s bra ços f advertit per un ins tint que na í, no

l"havia enga nva t , i la recollí contra el seu pit, on�a noia va explo

tar en tot de sa.nglots amples i axha.ur-í dora ,

- Victbria •• a

La va arrossegar cap dí.ns ,
consci en t que encara eren a la porta,

n-omés a dos passos del cP.rrer" i que qualsevcl podia venre'ls abraçats,

ella desfeta en un plor sorcl16s que li sacsejava les espatlles, i es

va trobar en un vestibul senzill i fresc, exae namen-. com l'havia vist

per endavant, amb els mobles més indispensables. de se£ju.r els mateixos

que havien tinsut al pis del carrer d'Enric Gran8dos, vells perb ben

conservats per unes Inans feineres i hàbils.

La noia plorava contra el seu pit, a�b les mans agafades a les so-1
lapes de l'a,r.erieana, i ell, qUE' tanc� la porta amb una empenta distre

ta, li tenia un mà a l'esquena tot i sentir-la tan estranya. tan infi

ni taI!lent perduda II un a pobr€' criatura que ac onhoz-vem perquè un deure

d'hllT'lanitat ens hi obliga. I si hi haví.a quelooI!l [<H�S, si a despit de

tot l'ennuegava una certa tendresa, no La def:.tinava pas a ella, sinó
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"

a la noia que va �sser i que ell va coneixer - i tamb� a ell mateix,
al J"8sds de vin"!; anys. il.lueionadal'!lent abocat" sobre aquell cos que

besava i en la nue e a de L qual aconseguia el aeu goig de mascle enanora t

Va esperar uns aomerrta , fins que ella es calmà una mica, í alesho- .

res va preguntar-li :

- Est�s 601a?

La Victbiria va indicar que si amb el cap, i ell proeegui :

- l la daria J aede ?

Va sentir com ele dtts es cri spave n sobre les mmflmjl"lBl sOlap/es.......

arrugades mentre 11ui't8va per contenir una altra onada de plors. Aconse

guí de dominar-sé i fins i tot alçà els ulls per mirar-lo de molt a

prop, de tan a prop que el� podia seguir d "un a un , malgrat la 15enombra.'
de l'indret, els filets plens de bifurcacions que li envoltaven els uilils
- Ho sabies ?

- Si, ho vaig saber la setmana passada •••
"

Pero aleshores va adonar-se que en els ulls de la noia hi havia

una msna#d'expressi6 tan adolorida que no pOdia tenir res a veure amb

el plor que s'aguantava. El co!' va fer-li un t:a1 t aerrt re els seus dits

subjectaven els braços que li pesaven al pit.
- Què passa ? On �s ?

Ell�O ho va poder resistir més it entre un dGsbordanent de llàgri
mes que li solaaven lEt cara i li fendien una I!l.ena de veu balba i iI!lpor
e ona1, JNm'lllihbmmmmPl digué :

- }�s va morir •••

No s'ho creia, es- negava a creure-ho. El cor 11 havia pujat a la.

gorja nuaada per un crit eecanya t i el cos, per dina, B' enz'ond rava en

una tristesa que era. mol t més que el dolor habi tual d� la persona que
s 'enfronta amb la mort d 'un ésser ee t í.mat , Era COI!l Sl t ot hagués dei

xat d'ex�stir, co1'''4"3i el vea tfbu ï, s'hagués enfosquit encara i ni ell ni

la dona no hi fOBoin ja visibles; com si no fossin en cap lloc ni mai

no hi haguessin estat i tot plegat, la presencia fisica i l'amor, es

redu!s a quelcom que algú ve. pe nsa r un dia i que ara ja havia acabat de

pensar sense que deix�s cap senyalo Aclaparat, r.epeti :

- Es va morir •••
.

'

:Mo ho podia concebre, no ho pOdJ.8 aoceptar, perque no tan sols li

furtaven La seva inf�ncia, Ja perduda abans d'acudir a'la casa, sin6

tot, absolutamen� tot: la seva veu d� noia aòolescent, el Beu sOMrís

i àdhuc el record, car ara ja no podria saber mai com va ser, ni qui
c6ou, no podria saber ja mai res de res, tots doe perduts, ell i ella,
abans d'haver-se trobat, �'haver coincidit •••

Però la Victbria morMolava :
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- Ja fa quatre anys, prop de cinc •••

l ell vol teva pel mén , sense sentir res, absent, sense az-re Là ,

llip:re en la seva pres6 è 'exiliat; voltava pel. món i dormia an.b la Jen

ny, amb l'Elíen, amb totes les altres dones sed�ides en l'oobra, i se

n'omplia els ulls i les mans mentre la seva filla no era •••

Va sentir l'eflpenta del plor, però serr� les dents i va rebut jar- I

lo, amb el.seu cor, cap a un indre� remot on rebentava do¡orosarnent i
l' afoblia fins al' extrem quo are ja e ra la dona qui el sostenia en lloc

de repenjar-s'hi - la dona una mica l!l�S forta que e 11 perr;u� havia

disposat �m cinc anys, ge.irebéfoe cinc anys ,per aco e'tunar-cse a aque
lla pbz-dua , . no tan to�al per ella que aer-vava dins aeu , i el conserva

ria sempre, 1 'infent pel qual va sofrir 1 va viure quan el'vestia i a
IÍlmen�av

__a,. quan l' aca r-onava i el poaava a Slimm.I!l.fum dormir f quan potser
el renyava sense deixar d 'estirner�lot quan li ensenyava paraules dol
ces que Ia ilaria Jem1e reiat"Clue r"ien totes dues, felices malgrat La

,

soli +ud de la llar sense pare ••• Ell no tenia res de tot aixo, ni ha

tindria ma
í

,

Fins al cap de r!101 t de temps no fou capaç de parlar de nou amb

una veu ap roxfrsadamen t normal, sota La qual ; però, es doscobria l'eE',

ser fHrif que fa un esforç de vo.Lun t a t

- què va passar?
l ella va dir, oenzilla :

La aeningitis •••
Ya acota rel c ap , assentint 1 fen t per aanez-a d'assimilar el nom

d'aquella malaltia en la quel no havia pensat mai.

- Ho vam fet tot, abs cLuta n en t tot, però .... Tenia vuit any, prop de

nou. ..1

l ell va afegir :

Ara en tindria tretze.

- si.
..

Es va treure un mocador de la butxaca i es frega els ulls que van

que dar vermells 1 peti ta. Ya. fer :

- Si l"haguessis coneguda •• � Era tan bon
í

c.a i tan a ï.egz-e
Eren paraules oonvenc.í.onaxee però e oTtien c1'un fons de convenci

ment que res no alteraria ja Eai �éa.

- Se t'assemblava •••

ia acotar de nou el capj cu.l.pabLo i} "un a culpa sense pz-e cederrte 1

im.perdonable perquè no hi havia cap c�8tidiue pogués fer-la desaparèi
xer. Ella va sospirar. es moc� i,desp�és, suaument, va tòcar-Io.

- Ji!ntra @ ••

Al l'lI? nj ador el va sorprendre la fotografia que semblava COrfoi l' e!!_



-195-

perés en aquell marc de pell col.locat sobre el bufet, una Mica incli

nat i repetit, d'esqu.ena,' dins l'espiD_ baix del moble. Nomée li va

caldre lar un pas i al] a rga r la mh. l aleshores la va veure per prime
ra vega da : una cri atura � ue no devia teni r pas m�s de sm s anys, set a

tot estirar, amb unes grans trenes que li desapareixi.en cap a 1 'esque
na. La Victbria va dir :

- Sí, és ella.

Va fitar-la intensament, com amb ganes de fer-li recobrar vida,

perb en realitat sense desig ni pensament de cap mena, tota vegada que

pell endins ja només res tava el buit que ella no podia empl enar-, Ja
,

no era dolor ni pena al.lò que el punyaa , sinó una espècie' d'inercia fon-
,

da i perllongada que l'anavp. engolint, ara amb el retrat als dits i

la seva imatge darrera. el vidre com la d 'una estranya amb la qual ma í,

no establiria contate. Va tornar a deixar-la sobre el bufet, exactament

al m�teix indret que ocupava, i mirà de nou la Victbria que deia :

- Encara conservo les seves joguines.i els llibres dw col.legi ••• Ho

vols veure?

Va denegar amb lentitud, corn si hi reflexionés, però aenaê neces

sitat de -fer-11o, 'tot ell instint que l'obligava a allunyar-se d'aquells
�

reco�, a evitar-los.

M's m'estimo no veure res ••• ni saber res.

Va llambregar altre cop la fotografia, incapaç e creure v e ranerrt

que ella havia exí.e t í.t i ja no axí s t ía, que era pole d'lln cement ir
í

,

sota una�lQsa, o t.anca de en un Ilinxol, no res per tan t , com abans d'es-
,

,

ser, d haver e tat, r,ero amb tot l' at xb encara alguna cosa dins seu i

dins la Victbria, una p6bre petita imaginarla entre la ter�a amb la

qual es co�fonia, fora de llur abast i, d'?1guna anera, encára pr

xima, un cos q�et i tanc3� en el siLa�c�'ells ñoe co per protestar

cDntra la injusticia de la seva mort d'elegida que volia riure i jugar
i fer ....se gran en lloc de jeure aota una corona d'espines, (le flora,
sota una t'rase breu i sense co c ao

í

en el 1
�

arg az-reng l ez-arsen t de tots

els qui ja no eren i l'acompanyaven sense fer�li cO�p'anyia.
On la vau enterrar ?

l en sentir el soroll de la seV8�eu li va semblar abàard haver

h o p regurrta t, i m�e absurd encar�que la Victbrifl ho trobés natural i

contestés con ea contes�en leR preguntes que tenen sentit:

- Aquí mateix, a òarrià.

Va pensar que ara afegiria si voli�

el. no res dp. sota la pedra que €'1 freri '.

anar a vieitar-la, a visitar
'\

la calor es �enjaven a poc a

poc, però no li ho va propor-aa r t en canvi, exc ï.anà :

- Ai, Jes&s, no saps pas per tot el que he passat
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Gairebé es va aor-pz-endz-e q U� el t r acné a amb aque s ta fami¡j.atJi tat,

coo si ell fos l'espbs benvingut, ci�cum�tanciatM�n� � absent de la

llar duran t una temporada i no e 1 fugitiu que ma i no va fer llar amb

ella ni aabf.a ze s de la ftlJ.a tot just engendrada quan se n'anà. Però
e ra perque hi havia hagut aqu e at> filla que era parlava a í.xf , que ara

,

1 "intròduia aene e pensa r=a 'hi en la seva intimi tat adolorida, COM. si fos

natural La e ova presènihia aLd, en aquella casa on res no li era amic

n i conegut.
De vegades em pensava quo em tomaria boja •

...

I ja no sabia e xac tanen � a que es refe!'ia, si a la pèròua de la
.. '

filla, a la seva abaenxáe a a totes dues coses plegades. Va aaserrt í.r-

sense fer preguntes, interiorment encara mas se anihilat per interessar
se en re�¡ que no tos el buit que ¡'ésser no trmbat acabava de deixar-t.
$ènoe adonar-fie que ho fe ía , e� va asseure e. la cadira que hi havia

prop de La porta de l'e:1.xida, al fons riel aen ja dor , :i. ella va ir1Í1;8r

lo, pleGada sobre una ca dire be ixa, gRir€' b� als sens peus.

Van mirar-se, la noia des de sota, 1 aleshores.a poca poc, el

bui 1; ee va ana!' em.plenant i va expe z í.menta r una tendresa difusa que

l'obltgà a proferir tm

Pobra Victbria !
... ,

Pero no hi havia amcr , pe rqub ell havia eeper[-It trobar-se amb una

altra dona i ara 'noI!l�S 8 trBv�S de le. fil1r1 que no e xí.atrí.a e 'hauria po

gu n rechnciliar amb aqua-eta persona e s ur-anya en q ue 8 'havia convertit.

Va c ompzendz-e prou el arament qus ja mai més no retrobaria els seus sen

timents de tretze anys enrera, que el paeeaf ja no faria carn nova.

A desgrat d'a",iY.b. aquella tendresa bar:rejA.da (le conpaas Lé va o

bligar-lo a a::üargar La mà i a aca:r:icinr-J,i els cabells amb un gest
bIn i nanya c , l ella se'n va aporte rar i re�enjà la galta oontra el pal

mell que narrte n ía obe z-t , Va sentir que mor-noLava

- Però hag tornat •••

què podia dir '/ Ni recriminaeions ni preguntes, dnicament una cons

tataci6 senzilla i aat í.e r eta ent'lie de la tristesa que no 1 "abandcaar í,a
, .

mai rl�B. Un mozierrt , gravies a aquells I!I0t5 i a aquall gest, VEt recobrar I

una certa grbcia aemblánt a la d'antany, quan era jove i tots dos 8'e6-

tim2ven, i aleshores ga í.re bé li fou poas.Lbl.e de veure-lfl altre cop corn

la volia, com l'h�via 6sperade malgre.t l'usura (leI temps que treballà

contra tots dos.
,

Ina únia, priicariament, aqu al
ï

a tri8t¡:;sa que els abocava sobre uns
, , ,

béns posselts,de la pez-dua dels q uaLs es òo11en I'.l�s pez-que els era im-
,

possible de recobr.nr-los. Ell va (U,:, amb la ma te í.xa simplici'1jat :

- ]!'a un mes que s óc aquf •••
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Ella ga í.re bé va besar-li el pa LmeLl, que retenia.

I ens has buscat •••

sí.

En deixava az-roasega r per una mena d 'encís tèrbol i nost�lgic,
..

pero alhora tenia unes ganes immenses de plorar, i no tan sols per la

filÍa no r-ta , sin6 per ella, per ell, tç)1-;à dos tan poca cosa, tan per

duts i miserables.

- Vaig anar al car-r er d 'Enric Gran ados i e lli f!l"1 V8 n dir que tenies •••

que teniem una nen�. Des d'aleshores que no he parat •••

La noia va obligarse del seu dolor egois�a i féu :

- També tu deus haver patit molt •••

l'iolt Lent amerrc , per no molestar-la, va enretifl r la mà. llavia so

fert r� Ara ja no ho s ab ía.• Era sorrir aquella dolça any.ó>rança de la

p�t:rià.-; n-o de la Victbria, ni de La ,MaJe, ni de nirlgú en particular,
sin6 de tota aqae

ï La terra i de La seva gent en general, una enymrança
que per altra banda es feia passar entre els braçoB�'unes noies fàcils

i ardents ?

- Hi ha hagut mOMents ele tot.

Ella digué :

- hnuria hagut de venir amb tu.

No ho va negar. potser perquè encara ara creia q\le aquella soluci6

hauria estat dcsitj�ble. Potser,si l'hagués acomvanyat, la Haria Jesús

v í.uz-í a i ella, la Vic tò:'ia" seria una al tr (i ona. m�8 semblen t a la

ò.'abanr:;, amb una cara feliç, :f!l�S madure que aleshores, és càaz-, per�
essencialment La natie í.xa ! Sfinse c onv> c c í.ó , només per correspondre �
La seva gene rost tat, v» con "GeG 1; ar :

- O jo hauria hagut òe quedar-Me •••

l ella rep etí :

- O tu t'hauries hagut de quedar •••

:Però dit amb dolcesa, sense exigències .. Monés en això podia retro

bar-la tal com e ra, ta 1 com fou fins/al d� rre r moment, q un va obstinar

se, eapantiada , contra La s eva voluntat de i'ugir. Ah, sí els anys no

hague as í.n fet al se{damunt aquells es tra lis inconcebibies, inirnat;ina-
,

bLea tot i tenir-los ... Be davant! Pero ara •••

Va preg�ntar-li :

Vius sola?

No, amb la mamà. Ara �s fora. fa una estona que ha sortit. El papà
es lII£l morir.

�;:!, m'ho han dit.
'\

Va estar a punt de pre¿untar-li de que vivien, amb qu� havia sos-

tingut la seva fiLLa durant "tots aquells al'iys, però no e 'hi va 8"trevir.
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Fou ella qui, eaporrtaná.aner t , com en una perlloneaci6 d'aqu�lleEl parau
les, explicà:

Per això vam ñeixar el pis i jo em veig navel' ric posar a treballar.

Què fas I

- Al mati treballo en un despatx; a la tar(fa faig feina aquí.
!Jarrera de 108 seven declaracions s'endevinava una vida huraí.L es

treta, presonera de les ne ce ae it a� s més eLemen t aLs , ben just satisfetes.
- I �i no vas pensar a casar-te ?

Li va aerobIsr que no ho hauria d "have r preguntat, però a ra ja eo

tava fet i ella replicava anb f'c rme aa i rfaturalj_T,at
- No, Mai.

l era com si mammmlll!l i'afirnaci6 encobr-í a unes pa rau ï.ee que no go- I

sava dir però que així i t ot eren prou clares

- E�tava convençuda que tornaries.

No? no ho va dir, i ell li ho agra!".
- De priÈer, E'M devies odiar" ••

La Vicl1òria va fe t: que no amb e 1 cap, mol t g re u i enseriosida p com

s1 contestar ad equedaraenn aque Lr a insinuacl6 fos una cosa fonamental :

La CUlpa va ser de tots dOSe

Ell va assentir mentre li tornaven a La nembr-í.a aqueLï.e s hores de

soledat en La cambra llor:ada i es preGuntava si ella Aè'n devia recor

dar encara i si los evocava amb la ID8teixa franquesa ara que els mota

1
�" T)"

..

1 . . .... ' Ò 11BA Ie1en preeen�so �er a1XO -8 va e�p1ar. ga1r.Rv8 temorec, per 6 __a

o s mostrava tranqnj_j_. :1.8 i els seue ulls eren 00111 f.lGrts aota la llum

que entrava per 1 'eixida. Va fer-li e strany a.leshores pausar que un d f.a

hav
í

e. estat tan s eva , tan incondicion(?,lnent seva, i que l'havia vist

nua 1 enc í.e ada de la seva nuesa davant l"home que la desj_tjava. l �s

que no ern ella, sin6 algú altre que f; "'ha'" ia l'lort e on la mane íxa Maria

C.;esúa a Per dins va plore r-la de nou , perquè havia e e t a t q ue ï.oom de L�u

min6s 1 ara es trobava en 1 "obe eur-í tat, cara a cara amb .m fantasma no

tan :foraster COM hauria volgut pArò que mai més no li tornaria a �sber
tan proper o on per vcsttr-se amb La carn .que e Ls seus dits van apr-endr-e

,

a conèixer i que enea I'P. recordaven a desgrat del temps i cie tot al o

que el temps havf,a acunute t entre tots "¡06.

Els pensane rrt a et 'ella devien hRVE>r seguit un altre camí, car ara,

a poe a poe, es ves�ava :

- De primer "tot va ser mol1; dif:! ci l, anb el papà i 1 a mal'là i tota Iu
, �

gant que pa ríaven , pe rq ue totho£l ho ve aabe r , Pero ella .... Quan la veia

crèixer dta dar-re ra dia, "amb aquell somr!s que et "robava el cor ••• No

pots pas irlaginRr-te qur.n consol era. I despr�s, en fer-se m�s gran, ja
tota entenimentade �uan li deies alguna cosa i ella l'en�enia i te'n
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reia ens, o quan em demanava: mare,no treballis ant, i fins em volia

ajudar, pobra criatura •••

La veu se li �rencava i va haver �e caliar mentre ell esperava

d'esquena a la llum, sobtadament �an emocipnat com ella i sense volun

tat de repetir-li que no digués res t q ue no ho volia saber, perquè com

més coses li contaria I!l�S ê!if!Cl.l seria de.sprée reconciliar-se amb el

present.
- Volia que li exp l í.qué s coses de tu que eres lluny i no escrivies

mai, j_ mirava la teva i'otog::",sfia, aquella que ens vam fer una�arda,
te'n rec�rdes ? tots d oe de brecet i amb els ulls en els ulls en lloc

de nirar l'objectiu •••
Va fer una pausa riol t breu i digué

- El:'.a t'estimava, Jesús •••

No ho va poder. supor�ar més i es va aizecar amb una revolada. Ori-

l'rou
"

Va veure .que les llagrlmes se li escorrien galtes avall, i se

tí tan deaerrpa ra t e om si t'os moz-t , l�mb un esforç, explich :

No ho vull sabe r , Victbria. No t 'adones del aup'Lí.c í., , ,

Ya cal 'aI', sense mirar-la, amb els uL�� fits en La fotografia som

ri-ent que el e on te apLava des del bufet. S'assegué de nou i aoap
í

z-a ,

Va diT :

- Pot se.n en ce ra �s més dur per a mi, Victòria. Jo no 1 'he coneguda ma
í

viva, i no vull coneixer-la de marta.
'"'

"

Era un moví.men t de de f'ensa , pero àevia interpre tar-ho com un re-

tret diss:tmulat, car If! seva acti1l1ud ee feu encara més humil i repetí
- No vam planyer-ni res, Jestlsi res! Però em van dir que ningú no

l'hau�ia pogusa àalvar •••

! ell :

- De què ee rve
í

x torture.x-se ?

Però qu� faria d'ara en enrl�vant,si no torturar-se ?Quantes vega-
I

des no es àir.ia en el trenccurs dels dies, dels anys futurs : no pot

ser ! Quantes v egud ee no es voldria convencer que ella no exist! ma í.,
,

que tot plegat fou un s onn í, que a 'oblida. faciltl!lent en despertar <? I

no hi valdrien raons, pez-que havia e s co l tat La Victòria i havia vis 1;

La fotogra -t-·1a de La menuda t tall bonica amb e 1 seu vesti1b1 anc i Le s
'\

seves trenes, tot plegRt un simple retall de cartolina, si, pero dar-

rere d "a í xb encara. q H;l00m de viu que feia mal , r.101t de mal.

S '81ç�l de nou i ve. mirar cap al petjo enllosat on es distingien uns

testoe amb flors it al capcave D. p unes peces esteses al llarg d'uns

filferroR. nesprée ve girar-se altre cop i mirà la dona encara assegu-
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da amb el cap cot i j. 'habitacj.6 on e_en"i ho ve. trobar tot estrany i a-
I

lib, car allí ell no hj. havia viscut na í, i ara era un terreny Gairebé
enemic. 'llots aquella object;es q u e veia els havia tocat ella, La l1aria
cJ
e aïls l' i per això e a deve n íe n hostils, car rege t e de records que no com-

"

partia pero que pr-o vocave n el He'Ll dolor •
.

Va fi tar' novament l'�sgue,rél en La Victb ria, tan senzilla, tan obe-
"

dient, potser encara més seva que no s'imaginava, pero ara e ra d'una

al�r-a manera, en La qual ell no es re cone t.r í.a ni la reconetxiso Invo

luntàriament, VR Gairebé OOI'IP8 rar-la amb 1 '};ugènia, 1 La criada del bar.

va crè:l.xer¡, brnna i tumnlttllosa, t:r.ion.InJ. i desbordant d'une anl1!lali1::at
"

cñlida i pr-ote c t oz-a , Va passar-se La ma pels uJ.ls per tal de fer desa-
,

par�ixer IB visi6, disgustat amb ell �8te1x i amb elia que tenia aquell

poder carnal damm t s eu tins i tot en aqu e Ll, nonerrt , quan el COI' li

sagnava.

Decidit. a foragitar-ls, va reposar le. m� en l'espatlla de La Vic

tòria, la q ua), i.rrJ!!1eñie tanerrt VEt inclina r La care cap a aCluel}. cos tat,

amb uri tlOvit!1ent trbpic, gairebé vege ta L,

- Vict,brin •••

lnla va mirar-10 bn"rl'lI'ler�t.

Qu�), Je�3118 't
"

Pero en de. ds no havia voItgut di1' res, o la intenci6 de dir-ho se

li �H'lCap13 nerrt re ella prf'6unteya. Així i no t , va fer:

Mai no n.'havia imaGinat que viuria un nonen t com aq ue sn , o.

Però j o que ho sabia ••• Hi penf1Enle sovint .. De vegades penaava que

podien passar Dolts anys i que tots dos ja seríem vells, ben vellso ••

.Aleshores p.l va mí rar- més 0stre-tar.ent qus no ho havia fet en tota,
la tarda, llevat po�ser del Mo�ent inicial, quan van trobar-be C8ra a

oara a la porto, i d::Lgué ;

Tu gai:t'f�"')� no has canviat •••

- Tots dos, hem oanviat.

- Jo sf; ja ho 5�.

QU� PO{� La dir, què podia fe z: ? Pr-onnno í.er une e par-auLe a con,rencio

naLa i tran�uil.li t zad onea q 11€ e lla no es ere ur í,a ? Yerò La Victòria es ..

parava, va aemble.r-li que e spe rava , t no tingl1� cor tie d f:r�.udar-la.

- T'hauria conegut en qualsevol lloc.

El�a f'S lil11i t� a aoap
í

re r , intir'l2.men-c derrotada, car al capê aveLl,

allò no significavg alÍbsolute. errt res. l'er� gràcies a aquell aoepf z- ell
v .

va aabe r anb abs o l.ut a certesa que La noia no havia perr un l'esperança,
que estava disposad.€': a nusa z- uns 1)_aç08 trencats, ,que potser nOI!1�s es

perava aque st r-ec onença nen t , �u es tia represa pe r obli,; sr-ho tot i aOI!l-
..

riurt:' de nou, potser a dhuc per tornar a fer-s€ bonica com va ser, amb
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la carn florida per unee ca r í.cf.es que d ev í.a enyoz-o r , Va endevinar en

ella un poder de ze oup er-ac í.é especificament feMení que ell no pm:weta

i que ara fins l' Lmpa aientE'. va une. mica ..

Però ja no se'n va sentir irritattsi>:6 cOrlpddit, perquè ell no

,

podia donar-li re s de tot alloque els seus ul.ls ga ire bé imploraven,

manyacs com ele> d'una noieta, ·com. els de la noia de divuit anys que,

tretze enrera, el mirava devotament quan arrelava en ella la seva viri

litat. Per què, per Què l'haviB acollit corn un hoste benvingut i L�ar

gamerrt eapere t ¢? Per qllè no p '-iia hever e.s tat tot diferent, e ï.La feri

da per ¡'absència, rancuniosa encara. dura davant ra seva bona volun

tat, dreçada enrron't aeu COI!l una for,e. hostil, IÍlI!lI!ll!ll!l incapaç de per

d6 ?

Es va as seure de nou i 6S va treure una cigarreta de la butxaca.

Aba.nà d' encendre-le preguntà :

•. No et/"tOles ta ?

}!;11a v a dir :

- Et portaré un cendrer.

Mentre s 'all unyaua , en Jes-d.s va pensar que ben mirat no tenia cap

eent
í

t prolongar la visita, continuar allí. en aquella casa on no hi
,

U haví.a rez seu i it' cm en reali t�t desi tjava fu.:�ir. Pero no sabia com
.. �

"
'

fer-s'ho per anZ?"r-se'n sense ferir-la - i per aixo s"'havia assegut i

encenia la cigarreta i es pe ra va una mica més, corfoi el temps li hagc,és
d 'aportar una s cLuc Ló f�cil.

La Vi4:tb:ria va t.o rna r a nb el cendrer i el deixà sobre la taula.

Després es va aaneu re de nou, però no a la cadira baixa que havia ocu

pat fin B aleshores, sinn al e eu OOS"r.:.: t, amb le 9 mans s obre la taul.a,

a. frec de cendrer. Gom si hi pe ns és per p:-cl:I'1erf-' ve gaüa , va dir:

- l�.i�i no baví.es entrat a Cf1.SFl, a be ns •••

- :Es veritat ..

I després d'una pausa afeGí :

Gairebé ni vam tenir tenpo rle coneixer-nos •••

Perb irtmeòiatamf;nr:, ho va tr.Í'lbar fals i insincer,puie que coneixer

se no era tan ols qüt:sti6 de t enps , sin� d 'oportuni tat, i aquesta opoz

tubitat le van tenir, abundosa,i la van saber ap�ofitar corn feia tot-
,

hom en aquelles c í.z-ouns tanc t es, qU8[) les hores eren comptades i nomêa

cooptava l'1:nstant preseit, l'(micfonstant aegur , i no ben seGur enca

ra, tota vegada que en qualsevol mone n t pod La �sser Ln t e z-r-orsuut per

sempre. Pe rb ells, eeris e saber-ho, d ie poaaven de tot el t emps i els

ere pr-ombs un futu.r dila-t?.'t1;I'it, amb una filla viva i una l'illa morta •••

Inesp'ere.darIent, v e acuó í

r=e e-d í. d�reguntar :

- La devies haver d'in8criure corn a filla na t nraL, a ella •• e-
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si.

Li aenbLa ve normal la pregunta i trobava n o raa L tota aquella con

versa que procedia a sa). ts, car en uns instants hav; en de ccbr
í

e l'ex

perièIH!:ia (18 tre ve e anys, ella potser irr:pacieut i ell temorec d 'exhau
rir-lo, d 'arr'ilJar a l'instant en qu� ja no quedaria z-e,s , o gairebe reo,
d'un pretèrit que e Ls abocava altre cop al p re aent miserable i sense so

lució.

};n Jafilis va CClDI rendre que ma
í

no seria capaç de paz-La r=ne , de dic

cutir-lo, però això no privava que el IDO!l1e.'1t IOs inevi table si continua

va a a s egu 1: en auue 1:'. men j ador, amb e lla q u e el mirava des del fots de

l�s seves conques, amb uns ulls encare plens �e plors, de rlolor,i qui
sap si d'il .. lusi6. Vulguis o no, se n'hEvia d'anar.

Pez- no fer tan bruc el o ozuat , en aixecar-se va dir sense veri -ca

ble convencime_pt :

M'haurie agradat que hagué e dut el ne u nOI!1.".
"

i
.

- Pero no era p08� b�e.

Ja. ho sé.

LVinic q ue po d ía fer era po�ar-li Haria Jesds.
- f'í"

Amb l'esguard l'invitava a aixecar-se 'taMbé, però e
í

l.a no es bcllu,

gava; no bavia end ev.ínn t que se'n vcli'l �np:r., qn l'estada en aquella
casa. li pesava ja, sobre-cot ara que al seu tem.or de veure

"
a aou'La t a

una conve rSB COWl):CI!1C tedol"fl,- a
"afe �j_ a I na aenaacá

ó d "

asfigia sorbt adarrerrt I

mioterl.osament sQ.:.gida d'unes parets entre les quals feia !:'.ült;n anys

que � no havda z-e aaonaf cap riaLla, closes COf1 eren sobre dues do

nes grises i soli t�1::r.ie$ que s 'e,ve sar-en a pe z-Lar en ve u ba í.xa ..

Vo have r de oir ;

Me n'he d'anar •••

Ella, es t r-anya da , ga5_ ..... ,bé va s ob re eaLta r=ae

- Ja ?

Sí.

Ee va alçar 8 poc a poc, com si li coctés un esforç. o com si vol

gué e donar-li temps ñ' afeGir aleU:J+ltr'2. cosa. l quan ell VE'! continuar

callat, va preguntar-li :

ferò tornar�s i;>

No gos� dir que no it d'altra banda, que potser ho sabia? No era

pcsDible que, un cop ei!l paits el di8gUAt i 12 riesil .. lusi6, sentís la

neo eaut ta t de pr-o í'undñ vza r en l'exper!:hèncie, d'aque:U_5 tretze anys per
veur-e que li res tituiEm de la noi a an t í.ga .? l me nt re e 'ho preguntava,

ja sabia que s'enganyave i, per tant, que deia una mentida en contestar:

Si, na turalI'lent •
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I immedi.atam�rlt el s eu desig de fugir es féu més intens, més viu,

i començà a avançar cap a iora el menjador, cap al pas�ad1s i el veD

tíbul, La porta del qual aze.... van descobrir que no hava a quedat ben 1,;an-:

cada.
,

Va pré.me r la ma de la noia entre les aeve s ,

Ja ene vel; rem, V{ctbEj.80 Adéu •••

I sabia que es te ie. cU¡IJ8bl e et' un a c t e deshonest que l'ave rgonyia; ,

aaba a q ue ella e ap e re v a que Leon més i que r;enia dret d'esperar-ho des-
,

p:roés d "havor-li servat une. fidelitat Lnn ec e asa zu.a i un amor inútil du-
,

.rant anys 1 mé� anys. Ho aabfa tan b� i l'amoinava i.arrt , que potser

h.aU::.':'ÜI VLrllgu abra çar=àa i be aar=La per deixar-li ni que nO:'166 fos a

qu es t rw.gre consol. Però li era i1"1possibleo Res no e) s bavia atansat

prou, ni aquelles liagrimcs q ue ella havia ve saa t 1 que l'entendriren,
,

ni el gest enciser i espontani '1::: quan La noia va aGaft r-l1 la I!l� per
.. 'b' 1 Iacar�C1ar-s .1 _8 ga��a.

Va abassegar-lo un sen"1;il'lent de cu¡;¿ab:!.litat scnS8 rernissi6, i va

lluitar sense èxit contra la pròpia duresa, que potser tampoc no era
. ,

duresa, s í.n
ó

quelcom d 'ina.itèli tzable que 1 'estranyava i el deixava buit

i indefens davant�ou negu í.t ,

Va repetir :

- Adéu ..

l ueguidEment es girh i sor�i al c. rrer, consc�ent que ella, sense

c orapr-end're, i e sbaLe ida, bavin avança t fina a lEI porta exterior, dea

del llindar de la qual el ní.z-ava amb el s ulls enllora te per si ell es

t.onbava ni que fos una 501a ve gade a sa:Ludar-la arab La l.�à ... �

l'fo ho vn fcY'�
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En arribar a l'establiment de l'oncle es"t8va més cansat que no

justificava aquella L'..arga. caminada, potser unes 'tres hores de fer vol
tes pels carrers, afeixuga t pels seus pensaments. O potser ni pe neamerrte
no eren, sinó una mena de nebulosa espessa feta alhora de reminiscèn
cies, de perplexitats, de dolor - sobretot d'aixb darrer, a'un dolor

que no augmentava ni minvava ara que havia adquirit una densitat de

terminada, exce sBiva per La seva fragili "tat d "horne que mai no s 'havia
vist abocat a un sofriment sem.bl.ant, excepció feta, potser, de quan,
derrotat, fugia cap a la frontera. Ni la mort de la mare, ni res, no

havia alterat fins a aquest extrem l'equilibri del seu �sser sempre

propens a descobrir una compensació abastable i desitjada.
Ara no hi havia cap d'aquestes compensacions, en general de natu

ralesa femenina, car nmmmm acabava de veure's colpit en la seva fibra
de mascle i, per damunt d 'ella i més enllh d'ella, a1iès per un sentiment

nou, tot just desvetllat dies enrera,
.

en saber de l'exietència de la

Maria Jesús; un sentiment que fins aleshores no havia sabut que tenia

pOSGíbilitats de florida en el nus de la seva personalitat afectiva •
..

Pero ja no en podia pas dub"tar quan la seva mort el lliurava a una sen-

sació da prisaci6 que" despr�s de l'impacte produí t pels mots senzills

de la Victòria, s'aquietava en una forma estable .í., per aáxb mateix, més
temible. Havia estat ferit en leu rels del seu desig inconscient de per
durar i, per b� que les seves possibilitats de futur mmmMmrnmeesmmmeBmam
restaven gairebé intactes, jove COM era, i amb voluntat d'amor, aquell
primer frachs tenia totes les ca rac te r:!stiques d 'una veritable catHstro

fe.

I el pitjor �s que no hi havia, en aquest cas, una imMediata pro
babili tat de conhort en la persona d 'aquella noia a la qual, ceda dia

una mica més des que Bcud:! al carrer d'Enric Granados, s'havia anat a

propant eens e saber que se'n veuria brutaJ.ment separat. Els Slfparava,
en lloc d'unir-los, la �ort de la menuda, perb també aquesta altra ma

nera d'ésser d'ella. tan diferent de l'antiga enamorada, més diferent
potser encara pel fet ñe conservar en el fODS d'ella mateixa, intocades,
aque Li.ee qualitats que, m�s enl.Lh de la seva bellesa física, 1 'havien
impressionat tretze anys enrera. Ara, quan an -¡p't8.ven una fama novella

i per a ell tel!luda, mée aviat ha.vien de l'er-li una mica d'angúnia.
Potser no ho acabava de veure gaire clar, això darrer. pez ç ni ga

nesro en tenia. Fos com fos, ara com ara era incapaç de recobrar-se
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del seu. sentiment de frustraci6 it durant le seva marxa cega pels car

rers, li fou impossible d'evitar que aquell nubulosa avancés aP1b ell,
dintre s eu , com una part consubstancial de la seva intimi tat. No dispo-;

,

sava d'armes 8I!lb que lluitar contra la disgregaci6 que, provocada per
,

la descoberta, va obligar-lo tot seguit a escapar-se, a fugir, com con-

tinuava fugint per una ciutat invisible amb l'esperança, potser, que
la marxa acabaria per adorrni�li la sensibilitat.

I fins a cert punt ja ho va,fer, però no prou per confortar-lo,
tota vegada que aque s). ritme mecanic de mar-xa i de pausa, sense objec-

,

tiu, reforçava un sentiment de pl_,ròua i, m�s que això, d'inutilitat.
Veia la Victòria i veia la seva filla, aquesta dins d 'aquell marc

de pell, sobre el bufet., i la dona al seu davant, asseguda con havia

restat"ttfta l'estona, o eair-ebé tota l'estona,i l''Una se li escapava

per l'altra. mentre totes dues l'instal.laven de nou en la seva soledat,·
fins aleshores no' sentida encara que existis, desvetllada de cop pels
esdeveniments i ja àmpoe sible de be.ndejar e on qui s' espanta una nos ca ,

No n'hi ·havia prou arab fer un ges t '0 amb- rec6rrer +a voluntat. El gest
restava exterior i la voluntat, tot.1 obectient,era ineficaç, perquè a

llò altre era m�s fort i el tenia ben garfit.
Sabia que mai no hauria d'haver deixat la Victbria com va deixar

la, car això. era, afegia un altre dolor a un dolor anterio� destruia

de S008 arrel una confiança llargamen t sostinguda i, durant uns moments,
,

refermada pe r- la seva pre......sencia. Ho havia. destrui t tot i el negui teja-
va d'!maginar,com vulguis o 'no havia de fer, què IIIImml!!!.!1IÍl81 succeiria

quan comence.ssin a passar els dies - ella esperant el dispar del tim
bre 1 endevinant-lo falsament en cada desconegut que trucava a la porta,
i ell sense acudir, sense acudir 111ai, pe rq uç bavia marxat per no tor

nar, per oblidar-la de nou i, aquest cop, per sempre, definitivament.

Se'n sentia dolgut per ell mateix i en algun indret del seu ésser
, , ,

potser amm adhuc comprenia que s equivocava greument, tOtSI vegflda que

ja mai ��s no trobaria ningú com ella, ina cosa que ja bavia sabut des

dels aeus dies -d 'adolescent, quan El' e s ní.mave n amb tota l'empenta de llur

sang verda; al mateix temps, pezb , per res del mén no s'hauria pogut
avenir a viure al s eu cost��t, prop d'una persona tan prbXimaP- tan l'1emo

ta que l'obligaria c on ta nuamen t a ze c or-da r ;e comparar,a sofrir, i amb

la pr-e ebnv í.a invisible aro la pe t
í

t a per afegiment, d'aquella criatura

que contribuiria encara a·fer l"atmosfera 1!l�S carregada, m�s irrespira
ble, corn s 'esdev� sempre a nb els morts ee t

í

na te quan tot ela retorna

sense que res, al mateix temps, no ens els restitueixi •••

M�a d qua t re cops, durant el se u vagar., 8 'hauria posat les mans

als.polsos per tal de fer ceasar el batec on s'inotal.lava la manifes-
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tació fisics del dolor, però un residu de oons o í.è nc fa el privava d'un

gest aaaaa cridaner que podia l�er girar la gent i obligar-los a mirar

lo amb estranyesa en sospitar una pertorbació que ell volia neear de

totes maneres. N'o disposava doncs de res capaç de pal.1Jtar el s eu so

friment, de reduir-lo a una pe1,ita nosa tranquil.la i vagament fora�te

ra en algun�ac6 del seu esperit. Era vau , era gran, era allb, el contin

gut sencer que ara l'omplia.
r, en el fons, res no havia canviat quan, ja tard, entrà al bar

i travessà feixugament La sala. Davant el taulell hi havia en Cros,
però no es pog'ué deciêlir a a'tura r--e e , a é'.ir-li quatre mots amr.ca Le , com

l'altre de�ia esperar� Al seu:

- HoLa, ¡\.laristany !

Va contestar EU'l'J.b un indiferent :

- Hola •••

I va passar de llarg, sense mirar ni veure ning6 .I!lés, ni gairehé
1 'Eugènia lJue e ra darre ra el taule 11 i a la qual no dedicà ni una in

c Lí.ne o í.é de testa, cap gest de reconeixença.
Pene tirà al menjador, i va enfilar les escales Lenuanent , amb el s

peus pesats per tot l'asfalt, per tots ela adoquins que havia petjat,
més feixucs encara sota l"honre angunie jet qu e sostenien.

En arribar a la seva cambra j ee va treure l'ar1ericana, La va llençar
en un rac� sense preocupar-se d"on queia i es va ae s e ur-e al llit, amb

1 'esquena repenjada c orrtzs el capsal, amb un a cama damunt la vanova i

les mans entorn del genoll, en una posici6 incbplOda que tot seguit va

obligar-lo ti a jaçer--a e cansadament. 8 "aixecà de nou per treure'8 les

sabates i després, per segona vegada, quan va encendre una cigar"t"eta
..

que, al cap de tres o q_uatre pipade s , oblida sobre el marbre €:le la

leta de nit, on va apagar-se sense que se n
"

ad oné a ,

La porta es va obrirflavant I 'Eugènia, La qual avançà l!1!1meel!1Jl men

tre ell, sense dir res, continuava mirant cap a un indret im.prec:{s de

La pa ret, com si no hagués entra t ningú". com si mmml!ltñnmPleillmmmJDssI!1mB.t!Ullhmm
hagués per¿¡l1.t el costum de servir-se de la llengua.

La noia va aturar-e e al cos te. t del lliti preguntà :

Què et passa, Jesds ?

Es va quedar una mic a s orp:r�s. c om si li vingués de nou la idea

que algá altre pooia tenir-ne prou ar1b un cop d'ull per endevinar que

dintre Beu acabava de tenir 11,c una transformaci6 , m�s : un ender1oca

ment. Una mica bru�c, amb els ulls enaara fits on els tenia, va repli-
car :

"

No res. Que vols que em passi?
No ho sé. Fas una cara ••• També el teu amic sa n'ha adonat.
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lUI va dir :

Deixa'm tranquil.
L'Eugènia, sense contestar, v a continuar e nee ra uns mone rrt s al

coe ta t del llit, observantt'10, però a La fi va az-r-on aar-as e d'espatlles.
- e am ·vulguis.

La va deixar sortir sense una paraula, pero quan ella ja fou fora
,

va aixecar-se i � descalç, comen çà a passejar-se amunt i avall del dor-

mitori, cansat i tot com estava, sense ni recor,.Aar que ho estava, gai
rebé oblidat, ara, d'aquelles hore� de vagabundeig.

Va �cendre una altra cigarreta, i aquesta se la fum� 8Bmmmoemm

sencera, nerviosament. sense trobar-hi cap !!len�rle gust. S 'ajup! a reco-
, '

llir l_'arnericana, cosa que l'Yugenia no havia fet�potser perqu no se
, -
",'" , ,

n adona, pero tot eren gestos maquinals, gairebé manvats de c onsc í.enc í.a.,
sense significaci6.

Quan va aturar-se prop de la finestra, a ¿ora ja no�'hi veia i a la
casa nova haví en en cés l'electric:í.tat. Ell,pero, va continuar a les fOB-

•

ques fins al cap de molta estona, quan sentí de nou la veu de l'Eugènia
que, des del repl�, li deia:
- Ja es por sopar. L'bncle fa estona que ha ar rdba t ,

S'havia oblidat gue era fora. Va travesser la cambra i sortí al
..passadís. No tenia ganes de sopar, no tenia ganes de res" pero d'una

nere tota infantil i absurda pretenia encara dissimular el seu es�at

d'espe"it, i això l'obligava a complir amb els gestos de rig(¡r davant

de l'oncle i davant. 1 '},.'Ugènia, si, incIds davant d 'ella que ara el tor

nava a mirar, drete. al pasasdis fins que se'n va anar escales avall
mentre ell entrava 8 la cambra de bany, on es va xopar cop.í oaamen e la

cara.

Mentre s'eixugav:?, dev8<nt el mirall, se La va exaruna r aab anenc í.ê ,
pero va semblar-li que no revelava res d'anormal, que era la mate�xa

,

cara una mica phl.lide de sempre, potser amb els trets més estirats,
després d'una nit de fer el boig. Es va dir qUv6 sabria doaina�-se i

que el sopar era un acte breu, aviat enllestit •
.En baixar al nen ja dor-, l'oDcle ja era a taula, corn si no 8

. ...,e n'ha-
>

gU�$ I!logut mai, com si mai no se n'hagués anat a Cervera a �� pagar la

contribuci6 i a donar un cop d'ull a les finquetes l!lentre ell s'entre
nia amb el cos ge ne r-ês de l',J.;ugènia. Veure'l alli,tan no rnaL i tranquil,
va .fer-li un bé iEl!lenS, car aquella pr�s ncia d01'l8ve pes i solidesa
als aotefJ cor_ents de la vida, al seu transc�rrer monòton, aparentrnent
sanse rn�s canvis que le petita mo�ificaci6 ind�scernible que ens posa
dies i anys a l�sqllena i ens prepara a La veLt eaa , II!l.I'!lediatnment va
instal.lar-se en aquel} e en t

í

eerrt , més àE.'ré, gairebé reconciliat amb ell
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mateix. Sense violcn�ar-se, ve poder dir:

Ho¡'a, oncle

I 1 'hone, s en zil:L i e J_emental :

HOla, noi.
- Com ha anat, aqueat viatge

..(
- 13�. Molt bé.

l ja s'estava acabant les s opee , inalterable. amb quelcom d'e'tern

que an1juniejava i tranqu.:>..l.litxave alhora, segur del seu fer i de la

vida. que durava malgrat e ls dolors i le....J3 alegries, la vida que dura

sempre a despit de la mort que mai no �s ben nos j�ra ni'�8 de, ningú.
Però 1 'Eugènia no participava d "aqu e iI aen t í.men t t pe rque mentre

,

els servia a era dre�8 i i��òbil a llur costat no deixava de mirar-lo,

però no d 'aquella manera e-ape rançada i càlida que ho feia de pz-í ne r ,
abans de trobar-se nus entre una llençols Sl sinó gr�Vida deforeguntes
greus q ue li enfosquien els ulls inquiets.

\,
.

Ell evitava de trobar-se amb el e eu eegiard, pero aquest ma t e í.x

etlforç el pri¥ava d 'oblidar-se que .e ra alIi, sotjant-ío, espiant-lo, i

ben a desgrBt seu havia de barrejar-la als spus pensaments 1 a aquella
vida interior on tot t la Vic tòria " la n ena morta i ella mateixa e B con

fonien una mica. Va acuèi�se-li Que aquella angoixa potser trobaria

una sortida fisiea en el seu cos, i de cop es va complaure a imaginar

Ia de nou al dormitori, oberta sota seu, exigent i alhora protectora.

l'erò avui, justaElen t, no seria possible, avui hi ha lia l' oncle

que potser també tenia ganes d'ella. Ei pensa�ent el va repel.lir i
" ""

tot d'una expe t í.rae rrta lID fastic immens per tot el que havia passat. No
, ,

la volia. Ella no wra n í.ngú ni ae rv
í zí,e de res, com nos fos per tnrnon-

tar-lo encera, car sabia perfectnment que apr o fitaria els MO errts

d'intiMitat, si la "tenien, per insifitir,per pnegun ta r , per confessat

lo. Com totes, es valdria del seu coa,dele pits esplèn/�ids que les ��_.

gairebé no abE'.�taven, del ventre bru i pesat, de les cuixes dures i

nervioses com el aeu espasme contingnt, silenci6s i gairebe fermtge

que ja havia aprés a conèixer •••
\,

Prova d'oblidar-la I!lentr e continuava menj an t. pe ro com obliciar-Ia

del to� ,uan era atl!, servit-lo i mirant-lo, nomé� a�b algun cop d'ul�
ocasional cap a la sala del bar on, eom de costum, ja gairebé no hi

havia ningú ?

L'oncle va dir de cop, com si fums aleshores ho hagués e�,'tMt ru

miant - i les seves par8ules gaireh( el van fer riure, tan insòlites

semblaven en aquella atmosfera on ell i l':&ugènia es miraven, on ella

el mirava i e 11 provava de defngir*la s e ne e aconseguir de foragitar-la
de les seves preocupacmons :
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- A Oervera rn�s aviat feia fresca •••

No va correes te.r-li, er-é? incapaç de pronunciar un MOt banal per 1n

dicar-l�que 1 "havaa sentit. IJ'Eugènia, indiferentment, digué:
Sí ?

- Vaig haver de dormir amb una flassada.

r novament va instal.lar-se e l silenci, només trencat, de lluny
en lluny, per alguna reI!10r que venia del bar i, després, per l"'entrada
de dos obrers que van cridar :

Ei, noia !

L'Eugènia, que en aquell moment se n'anava a la cuina, va retroce

dir per tal jmammmmm servi�los.
I

En tornar, va deixar damunt la �aula el peiX fregit que ell i l'on-
clees van anar nen jarrt , tots do e una mí ca de egana te , l'oncle perquè
devia estar cansat del viatge, ell perqu� duia damunt Beu el cansanci
més ferotge d'unes emocion¢>ertorbadores.

A la fi l'home a'aixecl i sarti al bar, on en Jesds va creure que

s'instal.la.ria nen tre sopava 1 'Eugènia, perÒ en lloc d 'això va entrar
",. I 'n.., ceu" (Q'

al waterj¡¡Ptútij.;¡riít:nH!:e;:�f2 bre ursen t abane de tornar al menjador, on va

-Jo me'n vaig a dormir. Bona nit.

Sense cap explic8ci6, com mai no en donava dels seus actes si no

era directamen tinte L'roga t , i aleshores encs. ra no sempre, com fou ara

el cas quan en Jesds repet! :

- Us n'aneu 8 òormir ? Tan d�hora ?

lIorols a firmà :

Si.

1 aleshores va girar-se cap a la noia per tal d'afegir innecessari!
ment, at�s que ja teie prom. temps quefora al bar per saber quane s eren

les seves obliga.cibns,�egudament complides durant la seva abs6acia, i
"

aeana i tot:
,

Ja tanca ras.

Si, no paaseu pena.
- Bona nitt doncs.

Bona nit, oncle.

Ho va dir mentre suposava que el via1ige e ra a l'origen d'aquella
re-tirada desacostumadal;l i I 'Bugènia el c on rá rná en la seva supo aí.o Lé,

quan després explicà :

- Senpre fa el mateix, quan torna de Cervera.

Ell va assentir amb el cap it desagradat del seu pens ament , va re

flexionar que l' oncl e j a era ve-ll. Després va continuar pelant la :t:àron

ja que la noia acabava de servir-li.
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lUla va ficar-se a la cuina i en torn� 81'1b el seu plat, que deixà
sobre la taula, al c oe ta t del d'en Jesds., Duran t una estona tots dee

menj aren sense parlar, però 1 'Eugènia devia sentir-se incòmoda i tot
d'una, COlD. qui no hi d6na importància, va preguntar-li:

On has anat, aquesta tarda?
- Jo ? A fer un tomb •••

Sabia q�e ella no havia renunciat a esbrinar que li passava. Es

obstinada com totes les d ones , va dir-se. I si, ho era, car la noia

prosegui :

- .t'er això fa s aque sta cara !

- La que tinc.

No m"ho diguls t sl no vols. Però fas mala cara.

Aquella insistència el va molestar. havien dorm.it plegats, d'a
cord, pel!� quins drets li donava a ixò de ficar-se en les seves coses ?

Que se'n preocupava, ell, d'el¡a ? l'erò també l" gugènla e s t ava irri ta-

da,
tre

reta

�

es veia en la seva manera de menjar, are novamen t en silenci, men-

en Jest1s,que ja havia €nlles"t;it Lave eva +a ronja , encenia una càgar
i, absent i fastiguejat, esguardava seaee veure-la l'ampolla de

vi que tenia davant. Fins que va entrar algd.
La noia féu un gest per aixecar-se, però ell digué :

Menja. Ja el serviré jo.
...

Ella es va quedar �an admirada que inclús s'oblida de la seva

irritaci6. No� propi d'en Jesds,allò, tota veeada que'el bar m6s a

viat el molestava. Ell, però, va trhl>ar ben natural una decisi6 que

li permetia d 'allunyar-se de La noia s ens e que semblés que ho feia a

poeta•.Hi l'un ni l'altre no es van r-e oo rdaz- que no sabia manejar la
cafetera i que, pe r 'tant, es veuz-í,a en un compromís si havia de servir

cafè.

Perl> 1 'home va demanar una ae z-veea , La hi deixà dallant i aleshores,
en lloc de quedar-se darrera el taulell, se n'ana cap a la porta i sorti

,

a la nit de fora,amb el seu misteri des¡;ruit per la pre�ència de l'ho-
me i les seves habitacions, però Bci no destruit encara el tot, car més
amunt hi havia La muntanya i m�;¡enllfJ s'estenien els canpa , foscos i

estremits per una vida latent.
...

Es va acabar la cigarr€)ta i continua al peu de la porta, com tan-
,

teo al tres nits o Del bar no fIWIJbr!UUl'fi sortia ningú, ningú no hl entrava,
i el vespre progressava lentaMent al seu en�orn i dintre seu, penetra
va el e cu eB� er enea ra confds i alhora CO£'l no cor. fú s de res f parque
tot aLl

ç , el mot Lu de la confuslil.§., era com mort o amaga t en algun in--

dret obscur i inabastable, si b� disposat a a"tacar-lo novament m�s tard,
quan tos sol i cooencés a sentir-se en �mEmmmm seguretat.
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En entrar altra ve ga da , va dee cob. ir_' que la noia ja no era assegu

da a taula, sin6 que havia rlesFlpereeut cap a la cuira, on devia entar

rehtant als plats. Es va servir un conyac gent'r6s i l,'anà glopejant a

poc a poc. El bevedor de cervesa s'eixugà els llavis plens d'escuma,
va pagar-lo � i abancton� el 100al.

La nit a'arross€cr8va, feixuga com totes les nits sense objectiu
i sense altra e aperança que unes hores de descan , d'oblit. L'oncle

ja devia haver-lo trobat en el seu son primer, l'unic son autèntic del�

vells, �W� quar/dormen amb la boce una mica babejant com els infants,

de nou propers a La terra i per aizb, li Ser'lblv:vejara; envejables.
, S'acabà el licor pe rb no es�a moure de darrere. el tJ:iulell, on era

'repenjat de colzes aMb una mh ran de cap, pensar6s i alhora buit, lliu-I

rat a un vagareig mental que el feia travessar les més estranyes i mpo
sades contrades, pa saan t d.el velYa l'Bug"nia i d'aquesta a la filla i

a La Victlrria, ben !!lirat tor el aeu mén , 1 'úni7Que tenia i no tenia,
tan pròxim, tan indiferent, 'ten dolor6s i tan cobejat - to"'j dintre

s eu i a l'abast de Les mans que acabarien pel' no collir res de res,

pcrquèfes no �s tan difícil corn fer el gest definitiu que ens perrne

tria de possessionar-nos d'allb que hem tingut i rebutj�t.
Se n�na.ren els G05 darrer� clients, i ara ja dev

í

a fe:!: estona que
.. ,

l'J.<.:ugen_J. a havia enlJ estit, pero no sortia, continuava tancada a La

cuina; La sala es va quedar buida i l"invitava a tancar l"establinent,
pcrb In nit. dalt la cambza , era plena de perilJ_s, i per això va sortir

darrere els dos homes i, fora, va rep�njer-se al mun�ant de la porta

mentre ells, xino-xabo, s'a�L}unyaven caz-re te ra enllà, ara i adé s vio

lentament ·revelats per le\11um d"un�l fars que els engrandien per anihi

lar-los imrlediatnClent.

Al cap d'uns moments, la noia va sortir i s'aturà al seu costat.

- Què fas?

Prenc La fresca •

.No en feia,. però; era una nit quieta, iI!ll"lhbil, sense gen�de bri
sa, i el fullam dels arbres propers reposava ext�tic, com adorI!lit.

Algd de les cases noves tenia La r�dio engegada, maasa alt per aquella

hora, i la nit es vessava nit enfora. remorosa però distant. La noia

digué :

- Més val que tanquem i ens n'abem a dormir •••

N{) s'hi oposà ni VB a e sen t í.r , sin6 que c on tií.nuà sense moure's, amb

les mans a les butxaques trepE' nj at contra La .fusta del muntant 1 amb

els ulls fits en la murrtanya fosca 1 invisible que hi havia 8 l'al tra

banda de eaz-re tez-a , on es dis�ingmen uns quants xalets ,eqnn dels quals

resplendia una llum que, en lo distància, eemb i ava una e a t z-e Ll.a ,
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L"Eug...,..ènia se li atansà una mica més i, molt baix, digué :

- Si vols que vingui al teu llit •••
En leeds sent! una mena de sacseig interior que brutalitzava la

seva inèrcia, parb va liMitar�8e a mir�r-la. Ell" en veure que no li

contestava�in8ist:!, ara gairebé a'una manera humil:

- No ho vols 'l

:No ho aabf.a , No ho s abf.a encara ni ho sabria a bans de (�ir ei o no,
i aleshores seria I!l�S iI'lpo:r:Íánt aquesta afirmaci6, o La negativa; que el

sau desig o la seva repugnà.ncia de tenir-la tota la nit al seu costat.

Ara, mentre era presoner de le. seva ind'-::cisi6, les hores futures però
terriblement properes van caure-li daount i les va haver de sospesar,

do mesurar,en relaci6 al cos oàlid que cone f.x ía ja tan b�, preu bé ,

tot cas, per no ienorar què podia donar'-li. Va sentir-se envait per un

gran desig d'anihiiaflent i, gaireb� sense adonar-se del que feia. re

plicà :

- sf que ho vull •••

Va mirar-la de nou i va vou r e que e lla també li teni a e 1 s ulls

clavats damunt - uns ulls m�s àvids c; ue de COS1;uI!l, ponser perqu!! fins
aleshores s 'havia sentit rebutjada o Va .pt3sear-).i el braç pel SeU i ell

La va a-treure per tal de be sar-úa , To't .seguit va saber que feia )-/e�
fet, i toto els dubtes que dintre seu pod�en 8ubsis-cir van de8apa�eixer

,

engoli ta pel tra u profund de La seva set Lnes pe racane nt deevetLï.ada ,

La noia eo queixà :

1�!!l fas mal t

I COl!1 que ell no La deixava, ve debat:re's una mica i preeuntà :

- Perb què et passa ?

- Res. Ets tu •••

Van entrar l'un darrera l'altre" sigilosos con d os cò:nplic8e d'U,!'l8

mali:M;a fU1rura, i allò v li semblar-li lm acte s il!lbbliC que, un nome n t ,

el feu sentir-se traidor ••• iqUi 4? Ningú no tenia dret d 'espel;...rar res

d'ell i ara ja només li restava aixb, l'Eugènia, o qui fos, una dona on

càlmar la seva ma La c ons c í.bnxaa i oblidar aquell e an t arne rrt de derrota,
d"inutilit8't.

Van tancar les portes i els llums it sempre a í.Lenc
í

e oe , enfilaren

les escales. El- va acariciar�li les natges i la noia es gir� amb una

m� sobre la seva,somrient. Un cop dalt, va posar-ae el dit davant els
,

'lo

llavis i se n ana cap a la porta del do rmí, to I,'i de l' oncle, al capda-
�

vall del oorredor, prop de la c8[!lbra de bany, i escol"t� breument. Deo-

prés nigué ;

Deu rlornir com un trono •••

Van entrar a 1"babitaci6, on ell ob:.í el lIu.!!!. L#Eug�nia indioà. :
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M�s val que apaguis i obris La finestrall Fa calor.

EL'_a ma t et xa féu �irar l'interruptor mentre en Jesús se n'anava
cap a La fine s t ra mig ajusta da i La ba dava tan ampLa COI!! era. En una

de les eixides de les cases noves encara hi havia 1) um i la claror

es vessava cap a 1 'interior de 1 'hahi taci6, on un home seia a la taula.
Es girà i digué :

,

Esta bé, així ?
,

si.

Era aturada al costat del 11it,d'on l'i.nvi .a va amb els braços una

mica avançats ,a punt de masar-Be darrera La seva nuca , Va atansar-s "h í

amb dues gamba
ê

e s , deovetl1at com no e 'ha r í.a sentit en tot Ell dia dos

de La seva visj_ta a La Vilhtb"�ia,i la va fer caur-e damunt (JI ma'ti11às
mentre la besava amb la mate Lxa violència que havia tinr.�ut de pr í.ne r

f , amb les mans Lnpac í,ents, li cerc ava les e ines s obtadanen t enduri

des.

- Ui,que m'o£egu€s !

Però va riure baí xe t. ardent i panteixant sota La sevn eraperrta ,

Despr ée el rebutj�l i digué :

- Deixa •••
I aleshores ef:) van iI!U!lobilitzar tots dos, CEr tot d'una hi h8via

hagut un canvi en la quietud de la cambra� Uns segons després van auo-
,

na e-e e que una radio ha v.ia callat t , alleujats" van riure nerv aoeamen t ,

Ella ho apr�fità per escapar-se cap a la finestra, prop de l.a qual
va asprar-lo amb les faldilles recollides cuixes amunt t sobre les mi t

ges que devia have r-se posat potser a la cuina Mateix i que el sobtaren,
ae oe tuma t eon estava a veure-la am b les canee nuee , L'n a tanBar-se-ii,
la noia va ret rocedir ambl,m aonr f s en tremaLLat i ell digué :

Tens ganes de jugar, oi ?

L'Eugènia, sense contes t2T', v a continuar rient. I, de cop, en Jesús
va adonar-se que tots els neguits l'aba!;(lonaven, que ara només existia

aquella noia al seu dava rrt , pr-ovoca t t.va 1 tan engrescada COLl ell. Va

avança r mentre ell.e. anava esmnnyin�-se per la pare t, cap al' ang'Le on

va tornar a enllaçar-la i li clava els llavis febroso� a la boca q�e
,

l'espera va i va moss�gar-lo. Havia az-r
í

ba t el momerrt de preeuntar-li
Què et pao��, Eugènia ?

I ella, ronca, va I!1l'L."'llbI!!IÚlm!lHU!lln contestar mentre e e
_

i escapava:

:t:n<levina-ho.
- M'ho vols fer gruar. eh ?

l'fo va negar-sho , sin6 que a s een t f o Laranent en la penombr-a del dor

mi tori. Però quan ej.l tornà él. eru.ï.acaz--La , se li va arr�par. Enfresús
va despullar-la aen se p re seee , aturant-se a be s ar=Lt el coll, els pits,
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caricia més !ntima, aegud daric n t pe rLt onga da sobre el llit, on ella

va lligar--li le s cames entorn del coll i s
"
ee t remf v í.o ï.errtanen t amb

un xiscle ofegat.
..

Quan va incorporar-se, la noin el I!lirava amb un esguard buit, pero
,

e18 braços que van enllaçar-lo eren avids corn el cos bellug8d:{s al qual
,

va abcc az-e e , tèrribj_ement excitat sota le. I!l� que or í.en tava el àeu de-

sig g8.ireb� sense ne ce as Lt.a t , tota vegada. que l'�ugènia alçava elf¡

flancs al seu enlhontre per tal d'arrelar-lo en llna profunditat dolça,
on va c�ixer encara abans de buidat-se incont�niblerncnt.

)ksJJY·éf:i, me ntr-e ella se n"anav8 de pun t e t ee carla la cambra Me bany,
. "

ve aixecar-ss al e eu torn, s"acaba de desvestir i, tot eLnerrt nu, es

"Ir. as soure a 1 'ampit de la firwst;'a, on encengué UTIG c Lga r t.e ta que es

fumaren mésPlS dits que le boca.
, , .

El l.'um de 1 eiEida veïna va apagar-se i la }Josca e apod·· ra de La
�

canbr-a , pero 81'a una f'os: C8 arnica l, avinen t, d e La qual va oentir-se en-

vo l. t at com si fos una eoLuc í.ó balsàl'licBo De tota mannr a , el e eu neguit
encara np s'havia aquieta del tot, o tornava a mand fe s t r-se ara q ue

es t robava novament' 801, f'uman t :fie cara Et La nit, amb La cama replegada
sota el cos i am!n!Impmemm.mm. gairebé c ons o í.errt que l'Eugènia :1 el seu

desig eren noné e una engruna de le terra ee t ranya que, tot i és:,er se

va t des cone.ina. Es que potser no n "hi ha prou amb l'ancr- ? es pregun

tavu. I sabia perfectanent que no es tractava d'amor, que l'ano/en tot
t-

eas era allò altre, un m6n perdut al qua L \10 s empze s'accedfÍx pels ca-

mins de la carn,.
�, ,

Quan olla va torna r, pero, desafia el aeu aerrt í.men t de pe rdua o

d'insuficHmcta i 1 'enllaçà de nou, aens e desig de momerrt , si'"bé amb
"

l'anhel indoptable de retrobar-lo en el �eu cos froRc. Ella, savia i

prudent, va adve rti:r-�_i •
�

- La ni·t és 1:1 ar£a, Jesd."" •••

Però ell no va deixar-la d�HicRusar, s obt at per nne. fretura d- ec ruc-

tiva qua anenaça va 1£1 font mateixa ele La seva ex.í atbnxí.a , La va aca

ricia r 11argammt, fins que e 11 a, en tocar-lo, va observar :

T "ha ur-Las de re n tar- •••

Per e omp) aure-ó.a , ve, eSIl'lllnyil'-se cap al bany, d'on re tornà esbra

vat , pCI'� e LLa era all!, sobre el llit, en la fosc8, to't�111ida de la

ni't, df'Ü� L�ençols i de "tot allò que bevia esperat ment r-e ell reBt�
absent. Va abr-açe r=La i Lí. bUBo..), els llavi::; e Lhora que, amb La mà ,

..

recorris la linin ampla de les natges t pero quan va penetrar-la de nou

.1 ' ,
ho fiJ,6u sense veritable desig. };lba se n adona iI.lli!leèliatament i el cos

.....;:.¡

se li encarcarà una mica, sense respondre.
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Emgènia ••• Que no ho volies?

Si no en tenA ganes, no.

Penoaamen t az-rí.b al final i imr'1edü:�tal1ent se separà. Lt_¡noia repe
tí e Lv í.a tge a La canbz-a de bany L, en tornar-ne, va esmunyir-se prop
seu sense Ulla paraula. Tampoc ell no va ir res, irat, no pas contra e

lla que cap culpa no en 'tenia, sinó C011'tra La seva sensibilitat ma La t í.a-
sa.

�� �,
Va trc:msc6rrer un temps llarg, finsl{J.. 'Eugènia allarga If'. ma fiel'

,

tocar-lo i li pregurltl-\ :

Dorms ?

No.

No havia aconseguit res del que vol í.a , res f p). que s'bavia proposat
,

en acceptar La eugge r-ené í,a de li?' nof.a que li oferia el nar-c l1ie del seu
,

oos , Ara re sul teva que no era tm naz'cb t í,c ni ae rví.e òe res. Senti de

nou la seva veu t

- Què penses '1

- Res.

Ve recordar que 1 'altre dia tingué 1a fehl e sa de confiar-li l'exi,!!
tèrwia d 'una filla i es va p.regun taz si ara ella rumiava aque L; assumpte
Nó n'havien tornat a parlar més, con si ho haeu�s oblirlat, però eS1jD,Va

segur que Ulla dona no oblida úitcilment una cosa d'aquef-ote na tura ï.e aa ,

Hi devia pensar, potser hi pensava exa, desperte al seu contAt tot 1

1 'hora avançada. La seva veu el ve sorprendre de nou

Des que has torBat � que no ets el ma te Lx •••

Si no fOG el mateix, no eS't[-:ries aqu:{-f¡. � die jo
._.

Ella va tardar una nie a a respondre, pero a la fi riigué :

Em sembla que no m'ho nereixo •••

4'Me que of'e aa , devia. e s t ar dolguda. Però no se'n va entendrir, sin6
..

que acaba d'irrivor-se.

Calla, doncs !
"-

Esta b�, COM vulgui6.
vá girar-ee-li d'esquena mentre ell o orrt í.nuava t't(.:. sobine t amb

les cames 1mB mica arronçades i les Mans caigudep. als (;Ostfl ts del cos,
sense ni mica de son.. Seria la mena dA nit que havia temut1fi una nit
soli tàrie, ja que l'Eugènia no eza res ni nineú, una puta COJ!i una altra

qu e nomês demanava que li refredessin la aang naas a caLerrta ..

Va adona z=-a e que , e-, poc a poc, e "anava enaop í.n t , satisfeta matgra t

tot, despreooupada d 'ell i delfl s eus pr-obLenea j le. seva respiració es

dev í.ngue !!l�S i El.és pauaa da i regu}at· i fins i 'tot La temperatura del
seu vos, quan la tocava ,e:r'B de persone. adornu da ,

Amb la inteflci6 d'inita:r-la, va tombl?r-se cap a l'a1.1.r03 banda, c10-
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gué eLsr ulls 1 enc.re uà Lee m ans davarrt el pit. Tot i La fines tra abe r-
'\

te, pero, f'e La ma asa calor. Er} va girar encara i ensopegà amb el seu

,,- ..

'

l'
,

1 6 ò
..

cos • .rÜJ.[;. a t.e r-a e rit['1e de La r-e ep
í

ra c í. , pe r no azrr
í

ba a

He. Va enve ja r=La i en veu gairebé al ta, despitat, va dir-se

},o hi )10 con ser ml an irlal

desp'!rtnr-

! ara no bi feiB res que
"

fos tm be l_l an í.rsa.L al s e u servei, sempre
..

disposat a les Reves exigencies �e na ecLe , De monen t , ai .o , e nca ro ora
, '\

un d e f'e cte. Torn a tor::bar-se, pe r-o RegLüètar'lC:' ni; s
"

incorporà. �eni a ae t ,

Va aáxe car=ae p obrí el 1}.Ul1l de �a tau), e t e de nit i t sense ni rrí rar
"

la ae va conpanya , se n'ana a la oanbra rle bany , on va beul'e}a ra5.[;
,

xe ta. e Dedprés orinà.

En tOI'lm:t' al dormitori la v a VE-ure tota b runa , gairebé negra Hcta

1a ).lllftl que noaés Iu rf. v ej.£! va inrlir� c+anerrt , S "hav í, a T'lib g¿_.!:'at vc n t r e

enLa í.re , a nb e Ir, bra ço s ea í.gu+e t i ell ve. e èrrcempa r-la com encara no

havia tingut. cca s í.é ae ter-bo naí , ni el p r-í ne z- dia. 5:{-'·nia una C8I!l8

estirl:'{ dn fins al ca p......davall del llit, on es perdia en t r s els l1ençols

rebr.eo�ts, i l'altra plegada cap amunt, amb el peu gairebé a l'a:':"1;ura

del gf.moll de la pz-í.neza , en una pcs r ci6 descuro_dEI i iHP6.cUca que .'3X-
� AJet.

posava descara dam n t l;m?¥ff§M""*i#§it4rJWeu·g eó La mirava tot encuriosit, in-

cLí.na t al aeu damunt, COPi si fos una pe re ora nova , pe:!:"() al matei:_ "ter_r¡ps
s enae desig ni 11 � Lue í.ó , €r.Elctamen t con he.uri\-: e orrtemp ia t un a carcassa.

Ella, Lnc onac Le rrtraerrt , tievia sentir que les c ond
í

c
í

on s sota r es

qUE}ls de !T'..ia e "hav í.en al te- :toat, va nour-e un braç i eE', ti:r:� La cana encon

gida fins que teten dues van quedar jnntes; de::3prós va separ:è r-les en
..

una a ct í.uud amorosa i receptiva que li obria de nou La inti�i ta-li. Pera

cdmi;:Lnt:ava essent com una m.mmJ1llU despulla .. l ho era malBrat la vibraci6
de ls pits feixucs i mmYJ.!lU!LlImmam compaete s s oLí eva ta perP-a respira 016 i

el breu aleteig �elA llavis que ee movien subtilment.

I :alesbores, a poe eo poc, deix� él.' é �):;er ella i o s t rans ronaà , car

un dia molt remot ell també havia tingut OC85i6 d'obRervar la Victbria

que 8 'havia adormit' al aeu coe ta t i, en el e eu obl::l_t, ecnze
í

a , Però
aleshores e ra 1"e11ç, ho eren tots d os .... Br-u scamen t , apagé} el 11.UJ:l i

es gità de nou.

l'ala ve mor-moIar , adorrrtda i tot, però vaire bé no ve adona "'-6e'n,
projectat enz-etanen t cap al pas. a t distant i pròxim, cap al dob'l e pas

sat que eren la Vict'brie. de tre'1;��e any s enrera i La Y'ic1�bria è�ara, la
mare de la aeva fj,V_a aor te , Aque�;.l e errt í.ne n t inabastable de p�1ua va

abaa-iega r=Lo amb +arrt a força o on hores enrera, a La t�:f1:'da. No, l'amor
r.

n_o bav í a servit de res, ni servi(.lo;, en e:� futur. :t:ra iniÍtLL fuelr.
Inútil !

,

Es va r-ed roça r sobre el llit, pero no. s'equivocava, havia estat
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un r-e sab Yl8SSa breu per contenir un veritable mí.s sa tge , 'lto't segu í,a com
,

ho deixa en aba r.donar la ca sa de la Victò�ia i res no pOt ia �s:;-Jer al1ie-
, ,

rat ni a ab le seva p re s ennèa ni amb La s eva abaenc ae • .lfo �s pos�!ible
,

bastir sobre un d ee c onegut ,

Es deixà re lli scar de nou fin s

i va fitar els ulJ.f-l en Al rectangle

-\

que el cap li reposà sObro/a2 ooixi

de la finestra, per on penetrava
,

taca molt pallida i lleu-
,

la vaga lluminositat de tora en forma d'una
,

,

ge rame rrt verdosa. Despres tanca els ulls"
,

-

L'Eugènia, en moure's" li v a deixar caure el braç
'lo

tre i ell p rova d"enretirar-se, pero ja era a ll'extrem
,

maaaa mi.....z'amerH;s, va al] unyar la carn calida sense que elma es desper-
,

tés. Va enva ja l'-la una mica i al tI' e cop 8S digué en veu a}. ta :

contra el ven

del llit; sense

e om un an í.mal, !

Ell havia intentat d#esAer-ho una estona aòans i no ho havia acon

segui t. On era tot all0 q UB l'bavia de fer/oblidar? No era cap OOI!lpa-
,

nyia aquesta dona adormida al seu costat � ni ho seria desperta.

pany
í

a , si de cas, potser la hi feia una altra do at també en el. seu

llit, ()D 6S regirava d'una banó a a 1 'altre tot prngu.."1tant-se encar-a

quin senti� li calin donar B sluell comiat abrupte. Si, ella el devia

acompanyar - ella de La qua
í

havia f'ug i. t t cor en trany al aeu o o z- que

e:}timar-la i que per això maten ara/ja no era capaç de fer res en el

seu nom.

La tlà va tornar cap al sen co st at , ülsifitent, però ara ja no es

preocupa de defugir-la ni de re bu q;:ar-la. I quan va girar-se aLt re cop,
" ,

la ma relJisca per les seves natges amb naturalitat, gairebé fine a
� ,

1 'esc!.'ot, on va qu eda r-e ee tota l�esto!la que e L) restfJ amnob
í

L, amb els

ulls closos, mol t closos, 00':'1 si aque L'ï.a fos la o ond
í

o.í
é

in118pe.j1sable
del Bon ..

Perh tot bullia: el seu cos i elA 1�enço18 swota seu i el cos
,

d
'

e lla a i el t o CE. va , S' aXE. ape ra tan t q li e t !i:u!lmmpu!U!1lin:maI!lMnuhm!mmU!U!l�1.l1Ut
,

inconclcientrnent, per pura d. se8peraci6. va r-e ï.axa r= ee una mica. l'rojec-
,

ta J.e13 Plans al aeu ""avant, i una cara - tot fora t',el D_it, en el buit

o�o feia calor ni fred i un a te b í.o r dolça eubs t
í tuia I' a�dJn(;ia d'a

bans. Els ul 8, tot sols, van anar cedint en la seva tensi6, es tanca-

. ren, a 'entreo'bri!'en i es van cloure de nou , Féu des o ro.uz-e un/quart de
...

volto al seu COSt que es querta bocH"terrosa, i els dits fregaren els
#

pit� de la noia abans de separar-se'n precipitadament.

Quele om treballava d í.nvre seu, i era una cosa dolorosa i <IAI Pla teix

temps desitjable. En sngria i no en sofria, �ot ell cetitrat en una ac

titud espectant i incomprensible. Po� sà li escJ�a una �ica, l'�ugènia,
la Victòria i la filla, Le s dues darreres un

í

d e e com si fossin encara
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v í.vee , com si ho iDS La Haria CJfl3(t::Aue e 'havia mort sense morir-se •••

Va canviar la inc�inaci6 de la cara i va moure el peu, que enso

pegç amb la cama de l'Eug�nia. Ara no el va separar, sin6 que va deix8£
lo allf tot i l'escalfor suple�ent¿ria que es dcuprenia d'aquella ex-

,

t.t:emi�at. Alguna cosa comença E: JJ)romtbmélllmrl!uDm creixer sota sau, entre el

ven tr-e i els llençols, però 110 li duia ne guít , sinó ma eenaac
í ó

conhor

'tado ra i fam:':'lillfr a la qua I ve abe ndcne r= se '.:;er dz-anen t , bavejant.
r.Lcehoros a igú va p osa r--e.o a donar cops al llit, potser 1 'Eugenia•

que de v í.a have z--ue d ec per tat i el volia li.ma� f101est8r,i el}, va enfon

sar més el cep contra el c otxf per no sentir-los, d si tj6s d" ado.!·mir

se d'una veghta, el" troba,r aquell son iZ!1ppsEnbble que se li escapava

com ell bav í.a fugit de l.a Victb:tia. Pe rb ej.la,l'l::ucèl1ía, picava ceda

cop mée :fort, potser de o.éc lluny, �� puáx �ue ara es de via heve r

L.evat 1 ha f{;ia des de La po r-sa , c.cn t ra la po rta , una cosa que era

sensata.

La r1à va tocar-li l' e s pa t}.la i la seva veu pr0gunT.à :

._, €f,n "tS 'f
,

Va proterir un s oc p í.z-, pe no no vol€;ué conteetar-li, sobretot ara
, ,

que ja no -eruoava pe rq ue 91:a d{.' nou aj. seu costat. Pero devia anur-
, ,

se'n tot seguit a trucar altre cop,encer1�ue així no e 'explicava que

continués amb la Dl� sobre La seva espa t.lla nen to-e la ve u, 1Ian a p rop ,

insis"tia :

- JeSÚS, no bo sents?

l aleshores ho va serJtir de ve z-í t.a t , .ETa a La porta de ba í.x , Al

gú trucava mol t tort, po tser 8r.J.b}.ml:\ pedra, perC! ue de "trucado1' no li 'hi

haVi�cap. Va dHsve'clJar-se in£{�c nt�n:::. ac en t , ee t.rabya t d 'haver-se ador

m i·t, i ella tornà :

Sents ?

�a :fer q u e si, sc��e reflexionar que, en La fosca, ella no poda a
veure e:!. seu gest, pera la ncaa , que estava incorporada, va saltar del

,

lli·t.

On vas ?

J� La m�va bab í,+'aci6. gi l' oncle es deepe r-t a s , ; �rhmdmmrnrumI!lf!l
"

Van trucar de nou, i ell pregunta
#

Qui deu se r ?

l,lgun bor-ra txo.
,

Pero no ha dcir co�vençuda�
no valdria més que baixéssim ?

S'havia redreçat i va allarBar lo
,

ma cap al Ll.um , La noia ja ha-

via recollit La seva roba i, aene e. ves t
í

i--ee , c or-r
í

a cap a la porta,
S'atura' i di '.on un sebon guc.
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EspCl1cn un� mlCH.

I va dCBapBr�ixer.

ErH;:�[�O t'levis haver ar:r'�h2t al seu do rm í. "tori. quan es va sent�_r

La veu d�. l' oncle Que cz-í.da va :

�ug�niB ! Eug�nia !

lala va tBTde.r una rri c a a corrt e e t ar=Ld , i en JesÚS va pensar. que

davia vos t
í

r al'reSSad8.fl,ent dar r-e ra If' poz+a ,

J[;l. ho cerrt o !

L' oncl e no va (li � res n�s, però a ba íx P.8 van r-o p rtj_ 2:' eLs "!jrucs.

En Jecús va aixeC;£:-""-SH if deE'rTé� el 'haver-s......
e

ti'- d' L'�'''' .;'J d
.. •.

- 2),1- p::H:HHl �s.. :'.ugen1.811 o es e s:a f.l.nes �ra

ve. ni 1; en f'o ra :

posat e ï.« »arrtaLona , sor

ÒO 1n D0vn canbra, crida-

Qui és ?

No va entendre quw det? el v¿_ �}'5 tant, ni tan SOlA no senti La seva

, �

veu, pero si l'exclan;aci6 de ao rpr-e sa de la noia

Ah !

I aleshores, a nb unafE'u e�..¡cany!:.... da ;

Ja baixo.

Ya espe:r.'<�r-j-e, prop de Le s <'�,'"1c�1.es. Ella fi "hav í.e posat una ba ta,

�, �

,

pero e en eVl.TIe.'''8 que sota no duiR reSti Enoctonr;tda. x
í

ux í.ue j
à

;

- �s la poliGia
La policia?

,

_ si. Que -t'ha llassat, aque s tr. tElrda ? JR deia jo que estfives es t rany ...
,

- No té re8 a veure.

I coo per oferir una justificaci6 que no calia i que al capdavall
,

ella t.a mpoc no li d0l'.'l8nav8., va di:r aLl.o que havia cellat durant tot el

V0sp=e,tota la nit:

Re sabut que s 'havia no rt La meva filia. _,
... ./�.aMtAI11/)v� fl/lT 1fl4 �/(aJo/

L' :ugen:l.a � que ja $W !2larl@jli@;J;ruy1U!ÀP+':L�' ,COI� "temeros a de fer-los

e�perart va aturar-se en sec i eA girà. I ell rep�tí :

-:No té res fi veure •• o

.. ..

La noia, alDshore::1, es torcba ne nou i continua baixant eJs eraons,
,

8 ra m�s a poc a poc. En J esds no es va noure de p!:'Op del pa s aamà , es-

porant no sabia qub.
]�s van encendre: els 1J uns de bah i La n o í.o devia córrer cap a La

po r-ta , L'oncle, pr-oba b l.erren't enquirrwrat, també hav
í

a acabat per llevar

se i arn f�u Bcte �e presoncia al passadis.
Qui diu que �s ?

La p o'l íc
í

e ,

Però no va exr:lj_car que venien per e1.1. I que només podien venir-

hi per una cosa. No hav
í

s di't en I-rateu que investigaven minucios8meo_t



�22e-

tots els exiliats que "ornavon ? A la fi devien haver descobert que

formà part d'un gr�p de patrulles •••
"

No va pünsnr 8 escapaz-se, sin6 que se n'ana escales avall, m6s
,

encuriosit que espentat. En s o r-ta r al men jadnr , els doe homes ja avan-

çaven per la sala: dos xicots joves, ben vestits, aI!lb corbata 1

En ve ure 'l, un d'e Ils va girar-se cavp 1 'l:�ug�nia :

Es ell ?

I, -
. ,

..... �
" .

t ..

J altre, .Derc, se ..!.J. a rrre ça d í.r eo am sn t •

Jesús Marjst;;;ny ?
-

.,

Ell s'empassa 12 saliva.

- sr , sóc jo.
JJ'individu V2. idehti.ficsr-se girant le sol '3pa de la seva ame z-í ca

na f'os ca o

- SoZ!. de la brig2da polí+'ico-�ocial. }l'ns heureu è'acoMpnnyar a la co

n;.is fiaria •• �

Darcelona, 7-31 de �aig, 1957


