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Va introduir La ploma aj. tintier a , COM que es tractava d 'un model
vell, li va caldre accionar la palanqueta per omplir-la. Era l'estilo
gràfica que només ntili tzavE'. per les correccions, que sempre feia amb
tinta ve rne lla.

�n "text, una nove
í

v ï.s., era al e eu de varrt , sobre la taula, i va
proseguir llegint eLs d í.aba re te que 2_" autor deia. Era una feina
sa, perquè li ca Lí.a corregir força. Va col.locar una preposici6 de re
latiu que faltava, pensant vagamenti que aquella falta la cometien gairebé tots els aut ors ca t al.an e que escrivien aq\j.ella cena d 'obretes en
castellh9 Vulguis o no, revelaven la llengua ooterna, la qu�l aflorava
en multitud de d€tallso Eis que veia i els que se li devien escapar.
Perb aixb no tenia cap importància9 Ara, moltes coses deixava d'esI!le
naz=-Les a posta 9 Re c o rde va bé La Iliç6 lue ven donar-li d e npz

é
s de La

seva prunera correcci6 d
"

estilo

L'Artigues ve dir-li �

- ho feu massa b6.
Es va creure que se'n buz-Lava, l)e�U� era nou a la feina i no li

hauria es tranyat gens haver fe t t ot de baêa d ee d 'aprenen!;' Es va mir8r
doncs el seu inte:rlocll.-cor, esperant que ac rarf a aqueLre s paraules tan
soxprenents. I l'Artigues féu:
-Mireu •••

Va tornar a obrir el text i cercà una pl-tgina" e fet,. una qualse-
vol, car totes eren plenes a vessat' d'esmenes"
- Resulta na aea o onp l

í

ca t. :£ La imp1:'emta no e 'hi entendran •••
- Que voleu dir?
- M� '3 val que no cor!'egiu tant. 'raÍles aquestes claus i subclaus •••

Aleshores va veure de qu� anava� EXG�ruà �

Perb si aquosta gent no saben ni ordenar les frases
L'Artiguee va asaen t í.r ,

- �teniu ra6. Però els J.ectors no se n'adone n" Mé 13 m" e s t í

no
teu a corregir l'e9�rictam8nt indippensable.

1/observadi6 no ve. e.gradar-li, pe rq uè pe r tany í.e a la men d'homes I

que crenen en la fein a ben fe 'ta, per�1.1 'al. "!ire no v a donar-li -CBmps ne
protestar:

,
,- Esmeneu nof.ll�s els errors ortografics i lef1 C08811 s í.n ta c t í.qu ee m�s

,
.visibles. VlII1 dir les frases que es pres1jin a c on rue

í ó

, 2101,; el ques'entengui, deixeu-ho tal com està.



- f101i; bé.
Li semblava clue 1 "acuaaven d 'un peca t que no ho era, i 1 'al t re de

via conprendre que gairebé l'oienia. Per a2xò afeei :
- l'�ncara hi s ortire u guanya... t. No us donar tanta feina •••

No n'estava s cguz , Fins aleshores ha ví.e corregit autoI!l'aticaPient,

tot al] o QU8 v
í

o La va les regiles gz-ama t t c axe ¡ d'arn en en davan t , en can-
vi, li caldria d ec i ciír quina mena d

'

errors deixa ria passar sense ammu-"

tar-s e. La cosa no e re ta n facil corn aembLave , Si 1 'haguessin de ixo t,

fer, aquells i;extos e ts haurd a canviat de CHp a peus. Però ja sabia
que era impossible.

Va arribar al final el El la pàgina i, mentre La deixava en un cos-
, ,tat" va pensar: une. quar-an ta ae s , Pez-que tot el -t:ieX1í valia cent

ta pe aue t e e , i era de cent folis 9 Un ó La hav Ls con roLa t el temps que
hi esmerçava : une:.:; vuit hores aproximedeso No es podia di:r- que fos
ben pagat, s obre to t si es "!jenie pze sen t que era un treball esvec2alit
zat. Irot es pagava malament. p¡rr a í.xb coa te va �ant de viure.

Va rleixar la ploma sobre �l pap8r mate2x, es va treure la pipn de
la butxaca, la va omplir i Ia tatxon� ne t t cu Lo samen't, con si mi s o bz-é s
el temps; desprén l"'encenOlé i, me rrt re tornava a agarar la pl ona , mirà
al seu entorn. Va d e c

í rtí r- - OOI!l feia una vegaòa e ada Ciia pol cap baix -9
que en aquella cambra no s"'hi Ren-cia bé •. Mai no s'hi acostuPlarJ.a�enea
ra que hi pa ae ée anys � }:n trasl] ada z=ae al pis � La seva dona no hav i.a
pensat que, mé s tarà o més d'hora, ell torr ar i.a a ca sa i li caldria dis
posar d "una habí taci6 de treball .. Pe rquè no era una h;:>bj.taci6 d e
aquesta es ta nça eS(}l1.itidl:!, on només cebi en la tauls i una cadira i on
gairebé 'ni quedava 1100 per une petita llibreria en la qua L arrenglerar
unes dotzenes de vo ï.uns , Li hauHa o onv í.ngut fllés l"habi +ao í ó

on ella
havia instal.lat el salonet.

El naLone t ! S'empre n "hav í.a volgut tenir un , i ell enea ra no havia
esbrina-t per què, puix que de visites ben just si en rebien. }�ls fami-

�.

é I '-f n .J>¿¡Je -liars i qua tre ve rns que haur-í.e n estat m fi bH al me.njador que en 15 .e�� -

• on ni ell ni els nois no podïen ficar els peus, perquè La Ct.cília el
volia sempre � Lnnacuj.a t , lluent corfoi s'hagu.és de menjar a terra.

Els primers dies, ell je li ho havia dit:
- Necessito un indret on trebal1ar� No deus pas voler que ho faci al

mon j ador.
..

.FIla ho va recone�xer :

- llot això no. Et netejar� la

Perquè era la cambra riels

pogut reunir tants durant

camb re ta •••

oal�endreçOG o Ell s 'estranyava que :1'1 'ha
el poc �ernps que duia instal.l&da al pis.

gu�s
"

Pero oè n'or:tyanyava d#nna Planera eupe r-r'a c Ia L, i�n el fons, La coneixia



prou bé per saber que pe r-ta ny í.a a aquella mena de persones que L18i no

a ce ben de de e í, ir-De a lJençar res" Un dia a al tz-e , tot po fiin servir.
Ell va prote�tar :

Es massa petita, per posar-hi un deo.patx.
- Una taula i una cadira bé hi caben.

Però si he de rebre algú •••
- Per això teni� el salonet.

lifo es va B'trevi::>::' a fel'-li observar ¡ue, 81 1netallaven un de e pa tx
com cel, de aaLàne t no en ne ce s e

í

ta r-Lerr , l'ala havia par-lat amb un to de
finalitat, amb una tcraE'sa que no admetien rèplica. D'altra banda, en

aquell nomen t ell ja havia. descobert qUE> La Ctcilia e'ra una de.sconegu
da. S'hi havia tornat durant els anys que z-e s varen allunyats l'un de

...l'al1íre. Era cur
í és ••• Una deacone guda en tots els sentits, adhuc fisi-

o anen t , Se "n va adonar el primer die, i e11 va tenir un sobresalt "tan

gran que gairebé hauria plora t.
Però que no ho ha ur-fa pogu t veure a trové e de les l:�etres, els es

cassos rrtssatges que es van creuar? Rec o rdava els primers 'temps, quan
ella li demanava q ue tornés" I corn després va deixar de deman�r-li res.
Havia des cobe rt que no el neB8sr;Ï tava.

De fet, no li per�onava que l'hagu�s deixada amb dues criatures als
braços. Però no 1 'havia abanñanada , s í.né QU1S-'havin vist a rroes egat ,

Havia fet com tothom, sense tenir la I!l�S petita oportunitat de decidir
el seu propi desti.

'rot era complica t i confús, i els anys encara havien o on tz-tbu í

t a
embolicar-ho més. Qui podia é!ir amb seguretat què s'havia esdevingut, 1
per què d'aquella mane ra i no d'una altra �l J\mb élla" n'estava conven
çu t ,

- no ho acla::;r:-iria l!lEl 10 S "hav a a fet la seva fdf"a dels esdevenil'lents
t , un cop arribada a una conelus ió" s "hi aga rava confiada, vlo1entél.me:Jlt
i tot, i ja no l"abandonava. lnl .rnai no havia compI'A1 aquesta manera

d'an:;ar pel m6n, tan segura, tan obstinadae Però n'hi havia tantes, de
coses qu e no c onpze ndz-í,a Mai -! Sin6 que per La ra6 inve rsa : per una
certa desconfiança en ell aane íx ,

Però tampoc no �f?'. ben bé a íxb , va refl i!3xiof"a:' amb la ploma a la ma ,
aunpe sa sobre el tre ha II Ln t er-ronput ,

El sogre li havia dit :

- Vas demostrar "¡TI egoz ame ! •••

Què podia. replicar? Era cler que per a l'home no hi havia I'lanera
de jua'tificar acue

ï ls onze anys d 'exíli. Que havia fet res, potsèr ?
Per a ell i per a La Gí.cilia tot es reduïa a a í.xb : que po�ser vas fe r
alguna cesa ? Nature Lrren t t voli en dir : que potser- vas a as aae í.na r , o ro
bar, a (? •• E'Ls vence dors havien dec La ret e o ï.e nnercen t que noné s serien
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castigats aquells que t�nguessin les mans b�utes de sang. I ells dos
s'ho creien a desgrat de Iee proves en contrao Semblava que no s'ado
nessin que les mans bru�es les hi �enien tots els bornes i dones que
fe ren la guerra. I ell 1 'ba via fI? 'ta a cons c í.enè í,a des del prir er PlO

mant , ge ne r-oaaaerrt vessat per une caus a en la qual creia, en la qual
no haví,a de ixa t de e re ure rsa i, ni ere.

La d:,iferència era aquesta: rnentre els altres à 'adaptaven, ell
no s "hav í.a Tesi�na1i. El sogre, antor dè aant e discursos inflamats
-això si, en l'ú'mbit de J_a llar, con li aconsel:ava la seva prud�ncia,

instintiva de funcionari que pretén passar inalterat a través de tots
els canvis i situacions, cosa que havia reeixit perfectament -, ara

deia :

- Al capdavall, no sé de què ens po em queixar! El país s'ha redre

çat i nai no hi havia hagut tent d'ordre •••
, ..

Li hauria peget per aqueste ceguesa� Pero que es podia esperar
d�un home que llegia do� d�aIis cade dia, des dels titols de p�iI!lera
plana fins als-anuncis d�. da�rera? Per gran que ros la seva bostlli-

,

ta.::-t prj nc ra envers el r�girn vencedor, tots 8'fuells parlanents i totes
aque ï.Les reali1izacions sobre el paper hav

í

en acabat per convencer-lo
amb el prestigi que sol tenir la l:i_etra irlpresa.
- El que has (ie feI.', ara, és oblidar tote8 aquestes abòries i fer
bondat.

Resultava cinic i r ot , :b'er bondat! Es clar, marca r el pas anb

tots ele altres vividors que respiraven anb conplaença l'aire enrarit
i es pres tavon al contup{£9t!li •••

Va dir-li :

- Viviu en un món moje t petit., pe rqué és fet a la vostra mesura.

L'al tre VEl tar(�ar una mí.ca a en te nd.re-cho i després es va enáa da r •

..

Pero no millorava pas les seves r-e Lao í

on �3 amb la Ct.cilia, a la qual
mots van éSfJer fïctell'.'1F.m-t repe ti ts et

- Gràcies hem tingut d"ell" durant "'tots a qus et e anys!
Es va oentir ferit per la injnstiL�:1a. No volia ne@ar que el so

gre havia fet tai; el que havia pogtrt , per.ò i ell, ell que v a v
í

uz-e on
ze anysp França sense perrnetre's capricis per po�er enviar-li mensual
ment una qt�nti"'tat ? No els ho havia sacrificat t01i, fet i deba"tut ?
I ella que nm es dienà d'escriu.re-li que ha v ï.a acon aeg üt, això si que
amb l"ajut 'exclusiu del aeu pare, d'entrar a l'Ajuntament
- Es e La r , j o s�c 1 'úni c�ue:' no s'ha portat COI!! cal.
- Amb el que enviaves no en teníem per a Tes.

..
- I no se :d:ll!mm� t'ha acuèlit de preguntr'r-te que em q ue dava , e on

vivia, com menjava ••• No se t"'ba acud
í

t de preguntar res!
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I- !'lés r:l.'est1no no sabe z=h o s Si fossis franc, de s egu r que hauries de
confessar moltes coses que no 1!l 'agTP,fe :da de s en t í.r , \No , no t 'agradaria de nentir-les si encara s6c alguna cosa per 8 tu

Però no e ra res per a e lla, ja ho s ab ía , Ni e lla per a ell. Sin6
que aquest no ésser res l"un per l'altre era ple de mat í.s os , Perqu no

podia negar-se que ell, ffsicament. encara atreia La seva d ona , Es
que ella, sota el seu exterior indj_f('rent i digne sempre havia ee t at
una femella m�s aviat ardent. Seepre fou ella qui el buscava. Ja de so!
ters •••

Tanta il.lusi6 que li havia fet antany, a ra se'n sentia fastiene- I
jato Però aleshores li fe.l'tava experi�ncia, e ra un pobre noi com tants I
n'hi ha i co:nfonia l'amor amb alJò 811;1.'e que nOrl�R era una s

í

np ï,e pru�:
jo fisica. 1 'amor no n "hi hav í

s hagut mai, ben mirat. N .. ell no

estima-da, si volia �6ser sincer" Aquella il.111sli6 •••
Va brandar el cap, negui t6s " i mir� de c onc ent z-ar--ee en 1 a corroc

ci6 del text. Perh no �enia ganes de corregir. No �enia ganes de res.
Tot li pesava una mí ca , Allb i l"ensen;rança. I el pitjor de t o t és que
no es descobria amb dlil.lit per cap altra n ena d'activi;t.àt. S6e un home
acabat, va dir-se.

l)erò a Le sho re f), fUTtiva, va ac uc
í

r La ima tge de In Neus o Darrera
d'ella, ben material, la preE�ncia d"en Jordi, el fill, que entrava a
la cambra.
- Hola, papà !

Venia d e patinar; encare. duia elekatins penjats al coll. lUl va
deixar novament la p l ona , mentre le Lma tge de la Neus, ben j us t insinua
da" rleSapz�;xia força da per les ci:rcu.mst�neies.
-Hola t no

í

, Ens hen diverti t ?

Oh, si !

Va be aaz=-Lo i després ve dir :

M"he fet un set als pan1jalons •••
Ell va corueD�ar :

- A la teva mare no It agr8da.L'à.
I després d' això ja semblava que no hi ha guêa res més a dirlt Amb

tristesa, s "adonava (jua les seves re Lac aonr amb els fills, si més no

per part d'èll, sempre serien urr.a¡mica falsejades per aquells anys d'ab
sència. Es ve r

í

t at que no hi pensava sovint" per sor\;; La seva prbpia
vida, sobretot darrerament, l.'abso!'bia maaaa per p re c cupa r--e e de veri
tat d'aquell de acone fxenen t que hi hav í.a en t re uns i a Lt r-e e i del qual,'\

ell era pz-o be bLemen t el més cuLpabLe , Pe rque tian t el noi com l.a I!lIr.I.lh.s
,

Roaa eren a re o tuoe o e , Ja el priMer nia el VEn reconèixer per qui era
'\

sense cap mena de rssistenciao
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La Cicilia, una mica �eDtralt va dir:

- El vostré pere I ...
..

Pero ells ja ho sa hí.e a , tot i que no el recordes['in� i se li van
llençar al coll. Fon la segona vegada que se sent! verament emocionat.
La pr�mera havia estat uns èies abans, en trepitjar la seva terra al
cap òe �ant de tenps.

Va haver d'escurar-se la gorja per desfer-se del nus que le hi
gava i que! amb una mí e a més es conve z-t ot x en sanglot.
- Jordi ! Ro sa

La nena sí que plofava. �enia catorze anys i, per dins, encara
una criatura.
- Papà •••

VI
L'exist�ncia proMetia repr�re gaireb� on la van deixar, una con-

tinu�tat feliç, cap allò d8 fora no havia estat vida ni havia e s t at
res : una rtarga enyorança i prou.

�lots dos estudiaven el batxil)_eret i van come nçe r a parlar-li ex
ci tadanent dels èxi t e escolars, dels amics i e onpanye , delrprofessoTs •••La Cic!lia, condescendent, v a dir:
- No l'amoineu.

Semblava una ní.c e ierictag potser pe reub el ne cr ooamen t havia
lloc d 'una manera ta n simple. Un pet� i un e mo us :
- Què tal, Gi.cília "I

Pe rb ella tam.poo no havia donat peu a !!lés efusions. Va replicar:
- Ja ·t"ho pots Lnag í.ner .....

La veu era plena de retrB'ts. Des del primer moment havia estat ple
na de retr811S que p ro segua re n d ee pr-é s , a La nit, quan tots d os s'havien
retirat al dor-rn t o z-í. i ella esperava.

ElecretaFlent t l'A lbe rt ha ViR o on rf.at que la mu.r.i e r ho disposaria
tot per fer camb ra a part .. Ni que nomé s fos pels fills. Però no havia
est at aix!. l'a llit fYl8. tril'1onial f'or nave part d 'una trad�ci6 Lna Lue.r'ab.Le , IA l'11abitaci6, començà a gravitar al seu e rrtorn , ni que fOE! amb
una dis c re e í.ó oon tinguda, i ell prou que endev í.n uva (fu volia .. Un mo
ment, va p regun t ar-cae : l durant aquests onze anys .? 'El v a colpir una
angoixa passatgera. }:ra possible que durant tant de 'teP.lps s'hagués man
tingut !!fidel, ella que era de sang tan ge n eroaa ./ Com. ho havia solucio
nat ? El 'haviá na s'turba ·c, potser ?

Va imaginar-se-la en la s o.Le da t del llit, I!l.:!.g nuat acariciant dol
çament amb les punte� dels dits l'entrada sensible de la vagina , el eli*'
toris. •• O refregant-se ccrrt r a el s llençols, bocane nnos a i humf da s , , Va
tancar els u.l Le , COM si això pog\l.�f' foragitar La ilTlate;so Però deapr ée
e3 va di r de nou : Ho deu haver fet amb un a :Vtre hOMEl ? Pz-obab'l emen t no



ho sabria !!lai.

A La fi, va sentir que en la 1'O:::C8, Ln ca paç d "aguan t ar=se , li deia
amb tm ac cent vexat :

- Pa onze anys que no ens havier'l vist i �é
ase ni bè e t í.a •••

Aquella avidesa, al capdavall natural, li va semblar una mica in
decent, i t ot segui � se sen1ii encara l!l� s allunyat el' ella. Tot seria
molt d:tfícj_l, prou que ho ve ía ,

- Estic molt can�a"t, C&cilia.
- Ja n'ho Lmag í.no, e 1,;ote[' les perdudes que deus haver conegut a Pa-
ris"

no ets bo pe r Ci:\. :r--me ni

cic11i8
Que no �s veritat� �otser ?

- .l'sturalnant que no !

1':11a ve riure amb un .e o roll agre :

- Es o ia r , que m'ha s de di_r. a mi !

La injustícta, sempre la injustícia. Que potser havia tingut "temps
o bUBar, a �arí8, de pensar en les d�nes ? Es a dtr, temps ••• Perb 011
s'havia proposat de man te n

í

r= se tan' cast com .15os possible. No per La
c1c11:\.8, sin6 per ell mateixa Es volia donar un exemple de fo�titud.
Tothom va a Paris amb la �.teixa idea: tirar-se tantes dones com es

pugui. Ell volia éSGer diferent. Notrl�s una vee;aé'le, amb aquella negra •••
La Ct.cília tornava a di r :

Qui sap si no has ag�.fat alguna porqueria i tot!
... bstic +an sa com quan vaig marxar.

Perl> ej_la, que ho havia dit una mica perqu� síf després devia re

flexionar seriosaJ'l1�nt en la possibilitat d'una ma La i t í.a venèria, puix
que rl�S enda v agrrt , q uan a la fi ell va coap.rene re que no podia fer-la
esperar més, que tenia dret a aquella setistacc16, la dona va insistit

ES1iàs aegu r que' no ren s res ?
- I qu� vols que tingui?

Ivaire.::bé no hav í.a capit on volia anar a pa ra.r , pez-qua lef.� quaz-arrt a
vuit hores trtanscorregucles des la prime ra nit li havien 1,;rat de la Memb
ria aquella obsernaci6 desagradable.

Res, no 'Vu).l qu I} tinguis .. Però si. aleun2Jd' a oue Ll.ea donotes o. �

Altra vacana ? Si jo t "a se agur o •••
No asseguris res. No hi ha cap h ome que pugui Tesís-f.¡�r onze anys

se tocar �n8 dona.

I cOP.! ho S8pSp ttl ? QUE' has estat mai home, potser ?
- No , porò no cal. Hi ha COGe? que ja es c onpz-e nen ,

El que no en:::tenia era ç:ue ell no se li hagués precipitat damun t



aq u e Ll. veapre nat.eí,x , des que van trobar-pe sols dar-r-er-a IR porte e Loe a
del do rrn t o rt , Per 2 e Lr a ere. simplement humiliant. l el pitjo!' (Js que
hi havia l'exemple del qu e havia passat a nb altres parelles que tots
dos coneixien.

�fo 6S va fE.'r cap eflcrl�_pol de contar-li-ho quan , d es p rés d "hav er-iae\

renta�f torna prop seu i cOI!lençh :
,

Ja em pensava qUE' me
í I"l�S no em volèries dir res •••

!fo s� per què !

�'ha cosint tant dB decidir-te !

Ell va callar. continuava trobant una mica Lnde ce rrt a que Ll.a avide
sa on una dona de qu cza n ta anys. mare de dos fills crescuts i d'apa
r-ença tan rospectable. Això potser era el l'!lt!s amcanador de tot.

La Clcilis proseguí :

L'home de la �eva cosina, l'�milia, tot i que nonés va estar dos anye
fora, en tornar no va tenir ni la paoiència d'arribar a casa, sin6 que
a la na t e í.xa ee ta o

í é

•••

Al' es 'ta ci 6 ?

- M'ho va contar ella I!lateixa. La va rer pujar al cotxe i es van tan
car al lavabo. No va deixar-la sorT.ir rins qu� en va tenir prou.

Ell va dir:

No !:!l'ho cre c ,

I era veritat, no s'ho creia. Potser taI!lpoc la Cicilia, Derò a cll�
li in"tere as ava de fE'r ve ur? que El i.

No veig per qu� no.
..

, #.L� ,Aixa v o L dir que t hauria agrafia t que t ho fes a 1;U. auz-i en pogut,

deixar en J'ordi i la Rosa a l'e.nJiana, e ape re n t ! S'haurien pogut quedar
vigilant l'equipatge •••

No cal que siguis tan s8rcà.stic ! No ho he diT. per aa xb , sJ.n6 •••
1.z.t J ordi no s "hav ia nogu t del seu co S1� at i ara li va in'terroPlpre

el curs dels penaamen ta . tan precipitadament acumuLa t s , en dir-li:
..

- Per que o oz-r-ege
í

xea senpne amb tinta ve rme LLa , papà?
Va e 01!lriure-. Aqueste n enr. de precuntes li ag ra dava. Eren pr guntes

n at.ur-a Ia , honestes, demoa t r ven •.• Qu� deno svraven ?
- Es que així es veu fl�S.
- �ro em pensava •••

La veu rle�a Gtcília va cTJ.dar :

- Jordi, C1 uo de storbes E' ". "te u pare
Pe rb no era verlÏl1;at� Tot i quo els sentia llna�ica estranys,els

fills lli. mai no el d ee t or ba ven , L'únic que Lane n te v a e ra no poder dedi
car-los m5s temps, no ésser p rou vell encera per haver pe r-tut interès
en La pròpia vida t en �cs circn!'lst�:1cif'B ex'ce r í.o re., en to taLI ò que ae-
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para l'home jove dels seus fills.

Va contesta r :

- No m-estorba!

Però en Jordi era un bon noi i va obeir la veu de la mare. Digué:
- Vaig a deixar els pa t í.ne •••

Va sortir de le cambra, ajustant La porta al seu darrera. L'Albert
va observar que c ont rnuava fent calor, tot i ésser tan tard. Per la fi

nestra, interior. no entrava gen�d'aire. Però ja començava a resignflr
se a treballar en aquelJ.es condicions.

Tornà a agafar La ploma i pr-o seguf amb Lee c cr-reccg one , La prota
goniste de la nov e Ls La aquella tenia els ulls verd maragda,i l'sutor
sembla:va que tingués necessitat de recorder-ho pàgina darrera p;ginao
Com que era excessiu, I-Albert es va prendre la llibertat de suprimir
l-observaci6 vegada per altra.

A fora van af.xe ce z--a e veue , La de 18 CicíJ.ia, iracta, cridà:
- Et vaiR dir que si tornaves a esquinçar-te la roba no t'hi ñeixaria
anar més !

- Però si- he caigut !

}�ra La veu. d'en Jordi, que se sebtia tractat injustament.
- No hi fa res. No téssiu el ximple. tots plegats.
- I r;e.I!lpoc no s6n e Ls nons !

Nom's caldria ! T�, ja em dirks com ho puc cosir, aixb
Es clar, la CH!.Ci).ia acabava de descobrir el set al camaJjrlels pan

talons.
- A veure si et penses que cada dia te n 'hem de c onpr az- uns

- Però si jo no he dit res, mamh.
Ella va repetir

Només caldria !
,

,

Ell pr ova de continuar corregint, pe ro els crits el posaven de
,

malhumor i aquella mena de �rebe.:)_l, d'al-t;ra banda , el cansava I!lés que
,

no go eave confessar-se .. Més que res, pensà de nou, perque �s l!lal paga t ,

,

Quin estínul podia sentir si cada vegaca que arribava al capdavall d'u-
na pàgina només po dLa di!'-se � he guanya t una qua ran ta ?

Yan trucar al t5.l'lbre de la porta i tot e egu í, t a"o! lu veu de la

Rosa :

Bona ni 1;, ma rn�
,

Però la marla no es tav a per orgues i preguntà
- I tu d'�n veng ?

La noia. sorpresa, v a z-e p l, '_car :

- Del cine! Ja ho havia dit •••

,

La dona emmud! i la noia va avançar pie en�ins. Va atansar-se a la
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..

cambre ta cm ell tre baï.l ava 9 pe ro al.e ahor-ee es t or-nà a sentir la ve u de

la Cicília :

No molestis el teu pare, q ue té feina!

La noia va fe r mitj a vol ta, i e 11 va refl exionar que era curiosa

aquella manera de protegir la seva tranquil.litat. D'una banda no per

metia que els fills entressin a saludar-lo; de l'altra, no s'estava
(1 e c r í.dar tot i saber que, en aquell pi s tan petit, no podia dir-se res

en una habita ció que no fos senti t des de les altres.

M�s d'un cop sè li havia acudit que l'engelosia una mica l'afec

ció que ells li mos t raven, Era com�i el volgués per a ella s oLa , Però
..

no, tampoc no era a íxb, pe rq ue no feia res per lligar-l09 per atreure-

se'10 Amb un malestar pzegon , va pensar de nou: potser ha conegut al

gú altre •.• No pc rtí a negar-se que llurs relacions intimes no eren tan

satisfactòries c om aban s o Ella con tinuava IhmmemeBJ!JmmtJmm�buh�ruhm inte re s

sant-s'hi, això sí, i fins i tot d'una manera activa, però ••• Potser

4raB, simplement, que hay-ia descobert la seva indifer�ncia, cosa que de

via ofendre-la, Però que pOdia sentir, si no indifer�ncia, quan entre
,

tots dos ja només res tava allb ? Mai no havia pogut comprendre el sexe

mancat d'afeoci6,. l l'afecció no hi e ra , Ella era una dona brusca i ner
.

-

viosa que vivia en un món trist i estret on ell no p od í.a p en e t rar , Ni

ganes que en tenia, natura Lmen t , Un dia caldria que pe ns
é
e en tot això

amb calma, que ho analitzés. Sabia, de tota manera, que no ho faria,
que no s'atreviria a fer-ho'.)) 'De mica en mí.ca , a cop ñ. pensar-hi un dia

i u+ltre dia ••• No, no seria capaç de fer 1. 'esforç e cs t í.ngu t que La si

tuaci6 reclamava i de posar en clar, una vegada per totes, quina era la

naturalesa exacta de llur relaci6",
Tornè. a capmassar-s e en 1 a pàgina per descobrir que per aquella

tarRa ja en tenia pr-ou , 1a culpa potser també era uns mica del text,

que parla va d 'un s amors tan ne:,.ts i tan purs, tan ridículament rom�n
tics� Sovimt havia observat que re ra amb molt I!lé G gust les n ove Ls Le t ee

poLi.ed aque a i d. aventures. Les que parlaven d'amor sempre el disgusta-
>

ven s Perquè l'amor .•• s6c ma::ssa a prop de l'amor, es va dir; de l'au

t�ntic amor, potBer� Per� no, no p00ia ésser!
, .

Cargola La ploma, va deixa r-la en una banda de taula, va encen-

dre novament la pipa queFe li havia apagat, recolli l'original, el tan

cà després d 'have r-hi deixa t un s enya L i ana a de aa r=Lo a la petita lli.
# »

breria que hi havia al fons de l'estança.
Va sortir a fora, sense oblidar-sè de tancar el llum, car en aque

lla cambra calB e ncendre'l a partir de mitja tardao La Ctcilia,que el

va senti r des de 1 a cuina, preguntà :

- cJ a ha s a ca ba t ?
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- Per ara, s1..

La Hose. sortí de la seva habí tac16, on s 'havia canviat de vestí t
i sabates.

,

- Hola, papa
.

Ell va inclinar-se lleuee ramen"t perqll� pogués besar-ii la eal ta.
H t b 1 l·,· 'P- a esta ona, a pe .12CUla .

- Qu� vols que et dieui ? Aquestes de gangsters sempre s'assemblen •••
La 01cilia va atansor-se de� de la cuina.

- Has vist quin estrip �'ha 1'et taque 1.1 &1
,

Per que li ho p re gun tava <I No era insistí!' naSSB i donar una
t�nc1a desm�sura0.a a una cosa que no en tenia?
- st, ja ho he visto'

La noia va intuir que a que r l. inici eta conv€' z-sa el fastiguejava
i, aas enya Iarrt cap a 1 "habf tac.íó on ell bavia estat treballant, s'in
teressa :

�

Es femenina, aquenta vegada?
La va entendz-e , puiIX que la pregunta ·es repetia ceda cop que duia

un text nou a caaa ,

81., ho �s.
- Me la deixaràs llegir ?
- Si vols •••

Ha! no deia q u � no. La e icilia va fe r :

M�s va.l que P.1'a.judis amb el soparl! Nom�s pensaries a llegir, tu !
- No volia dir pas ara ••.•

,

L"Albert s'adreça al veetibul, va recollir 1�amer1cana í anunc
í à

,

- Surto un mone nt ••.

La seva dona es va es tranyar :

- En aquesta bora #1

si. Per què?
Ja s6n dos qunrts de nou.

No hi fa res. Després d'haver-�e passa"t quatre hores tanca�, neces
sito prendre una mica I-aire.

lUla va trobe. r :

- Podries sortir al ba rc
é

,

L"Albert va a8�entir :

st , és veri tat.

Però va acabar de posar-ee el gec i, com si no haguessin dit res,
afegi. :

Pins ara.

La nena digué
- Adéu, papà.
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Va sentir que La seva dona remugava :

- Quins caprimis, �2�bé '

Però ell ja tancav a la porta del pis.

s
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Rl bar del vell Ced6, on acabà per ficar-se per no peròre el cos

tum, hi havia l'escassa parxbquia de sempre. A�b el cep, va saludar va

gars errt els d e L segon aegona , na rf t i mul} er" suposava, a ee e gu t s en una

taula., Feia p o ouee s e tnanes que eren a la casa i ni sabia com es deien
Tots dos eren joves.

,

Davant del ta ulell hi he. 'via dos xofe re o mecanics, pz-obabLemcn t
,

això darrer, perqu� fora no havia vist cap cotxe ni camió aturats, 1

aquell parell anaven força bruts" Darrera, el vell.
- Bona nit •••

Sabia que es deia Ramon i que es deia Ced-6, però mai no s 'havia
pogut deci�1r entre el nom i el cogn�m� Ramon a seques no s'esqueia,
ja que la veJ)!J.esa impose. els seus respectes; senyor Ramon encara era

m13s insblit i, al seu veure, finsli tot resultava una mí ca menysprea:r:iu
això de posar un tractament davant un nom pr-op

í

s Ced6 hauria estat més
b�, o pots�r senyor Cedóo Però 1. 'home era ma e se hurn 1 per això darrer,
1 el �cognom tot sol ••• en fl., no s'hi havia acabat de (lecirtir na í.,
tot i que tractar la gent Lmpe rs on aï.mrrïn t, de tu, de v6s o de vOf'ltè,
ho trobava insuficient. Sempre li havia agra�Bt de donar a cadascd la
seva identi�at. Es a dir, donar-la-hi no, per�u� ja la �enien. Reconei
xer-Ià-hi era el l'llot. Amb e 1 vell Ged6, però, havia de confessar que

,
"havia í'racassato No "tenJ.a cap iaportancia, pera era pe r fe o tamerrt ridi-

,

cul.

El ve:'ü va correspondre a La sa Luta o í.ó nudane nt , amb el cap, i es

dispos� a servir-lo",
- Doneu-me un ve rmut.

Mentre esperava, va ro.rar al seu entorn. ln local no tenia res de

particular, però rj'nna manera t o te aubtrí i , inexplicable. ae ap.re li ha
via estat simp�tico Pot'ser perquè se'l veia una rrí.c a abandona t i na í,
no hi havia ga t r e gent, També li ere. agradable el de s í.nge rbe evident
amb què el vell el dirigia 4 Mai no havia vist ningú tan desinteresDat
al CP..p d "un negoci. Li hauria agradat saber quines eren les seves cabb-

"

ries, parque alguna o a Itra en devia teniro ••

In Ced6 acabava de deíxar-li el vas de vermut i el sif6 davant, i
ell ho aprofità per preguntar-li
- l el vostre nebot ?

- o om s empre •••
"

La frafle 8' averrí, a amb el ae u laconisme " pero no voli a dir res. �am-
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poc no feia La iopressi6 él. 'interessar-se per allb, el vell. ne mome rrt ,

quan van de se ná r en 11aristany, si que semblà a í'ec t.a t , però de spz-é e , a
,

poc a poc t ana replegant-se de nou darre ra la seva indiferencia habi-
,

tual.
,

- L'heu pogut veure, darrerament?
- si, ahir.

No, no aemb ï.asa q ue t í.nguês ganes de parl.ar-ne, i )er això l'Al
bert v a callar. Es girà cep a les taules 1 va veure que n 'hi havia dues

de buides, com ja havia obse�vet en entrar, va agafar el vas i el si
f:ò i, contra el seu o oe tum, va instal'lar-se a La m�s propera a les ha

bi tacions in"teriorE.

hncara no havia pogut treure 1 'aigua clara sobre 1; afer d' en Ma

ristanyo El ve)_l es mos t rava vaguer6s t e vas
í

u , o on si li requés de dir
,

res de concreto O potser ni ell no sabia ben b� de que s'acusava el seu
,

nebot. Les coses anaven aixi, qua Le evo L podia �sser detingut sense ex-
,

pl;icacions$ J.:annat€'ix, pero, ara ja !�eia dies que el xicot havia ingreso
,

sat a ]E, Monel.
,

Recordà q ue , en assabentEr-se de la de'T,;enci6, havia mirat amb par-
,

ticular 1nter�s els diaris, sense saber trobar-hi cap no�a que ê'hi re-
feri.s o- Havia d' ésser que àcoa de ca rac te-r politic. aaxb sí; n' e s tava ab-

'\
"

801utaoent aegur , Perb de que es tractava: d'activita"ts passades o

d'activitats pr eaen te ? Qu:tn� me:,na d'actlvitets, d'altra banda? Mai

no s'havia mí.ra t en az-í.e tany COI"l un home d'accióo' Aixb no privava que,
èn aparença, ja s 'esper�s la de teno í.é , F..ll no poc í.a ob l í da r el seu es

trany capteniment de la darre ra nit que el va veure. Tan nervi6s •••
" "

Sospira, va beure un glop de ve rmut , cerca la pipa i va tatxonar-

Ia; l'encengué. El vermut i el tebac IJigaven éstupendament.
La pare l:r.fi\, a 1 'al1jr2 tau la , pa rl ava en veu baixa i seguida, tota

dos inclinats l'UD cap a l'altre, COM per fer La conversa l!l�S in"tirn.a.
Pot se z- encara es trobaven en plena lluna de ne L, O potser no eren ca

sats.
,

El vell va plegar el diari, s'aixeca de darrera el 'T,;aulell i, a
," "

'

passos breus, s adreça al menj8dor� Pero va haver de retrocertir, per-

qu� entrava algú altr¿. Els �ec�nics ho van ap�ofitar per pagar i ales-
,.

hores, com si ea Lud eae í,n 't o r.hom , van nir en veu hen al"'ta :

- Bona nit!

Després el Loca I es va \:uedar silenci�s; la veu de la parella no

se s en.tí.a i els altres no tehien ningú 8I!:b qui p ar-za r , L'arribat de nou

era un x í.c ot jove, d "aapec t e tírüd, i havia entrat sol. Pot�er a íxb era

el qu� ��£ li plaia: aquesta quiet��, aquest silenci General que pla
nava sobre no li havien fet gr�c¡j:a les coses aor o

ï

ro ses ,

,



deciaa, titubejant$ Quants canvis n o r há pot haver, en onxe

via sentit una pena i.l!lJ1en�a dava.:nt d'aquelJ,a vel'Lesa sense

Era com si la seva pròpia senectud li vingu�8 a l'encontre,
sorprenia en un ros t re familia r , tan semblant al s eu •••

,

Br-ande el cap i va dir-se : No ••• No havia sorti t de casa per cap-
ficnr-se en a.que s t ee co" eSf per entristir-se i r-e t o rna r a la 2.1ar de

malhumor .. Ben a 1 'inrevés. tenia la intenció de recobrar una equanir'lÍ-

anys ! Ha

pal.liatius
,

perque la
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A Paris hi havia un ba r, prop d' on va vinre, que s 'assemblava força a

l' establiment del vell Cled60 S 'hi passava ho re- senceres , moltes més

que en aque e t local d
"

ací, car a La cintat del Sena no tenia familia
que l'absorbis •

En pensar-hi" li ve semblar retrobar el seu estat d'espe:rít d'ale!!.
hores. D'aleshores i de després, tota veGaea que des l'acabam nt de la

guerra duia damunt s eu una mena d 'enyorança difícil cie definiro TIe pri-
..

mer havia pensat que tot alJ.o "tenia una l'elaci6 d í.re o ta , n o rmaL, amb

1 "exili. Es trobava en terre. 'descol1eguda, envr e desconeguts. lluny de

les persones acostumades i dels pa ï.ea nge e que ee t í.rsava , Però desptés,
...

en to !'}_(lar, l'enyorança VP. pe re Ü-\ tir ma Jgrat La prsaené í.a dels fills t

de la muller, del pareO. Bl vell l'havia l'et entendrir, tan acabat com

se'l veia e l)erò continuava podez-oaanen t arrapa tal' ext e t enc í.aj pó c dis

posat a cedir a la I!lort tot i el tremolí de les mans i de la parla in-

tat que es teva a pun t 0C-l perdre, abocat com es veia a un treball que li

desagradava. Assaborir el vermut, delectar-se aI!lb el �abac que cremava

alfo rn de la pipa, he us aci el que li ca ï.aa , I no penaa r e n res.

La p are Lï.a es va aixecar i, com que el vell se n'havin anat definí

tivanent cap dins def!)r6s de. servir el nou vineut, 1"hof!18 va haver de
...

qUE' ja e "he v í,a entaulat, pe rque va SOl tircridar-lo. ne aagur-, però,
.1'J�ngèn t a ,

Em saludar-ne amb un

,

,

SOf'lrJ.l:� ,

'lo

sense paraules, i ella ana a reco-
,

llir els diners que el� e lt r-ee li e.llargaveo. "arit i muller van in-

clinar-se en d ír-e cc
í ó

eeva :

- Bona ni t.

- Bona nit.

S'adreçaren a la porta,
1 ']�ugtmia es posà {farrera e l

,

van desapareixer cap a la carretera i

1;enlelL. 1m' tornà a so&r, pe rb a2eshores,
en lloc d'encamina,:r-se a l'esta·a interior, va canviar l'or1entaci6
dels sauD passos ID s'atensà a la taula. Ell se'n ve sorprendre una mi

ca i morm o Là :

- Hola, Eugènia •••
í

" ...

laIa va replicar amb un altre SOMr s, pero llunya, gzeu i tot, i
va que(!ar-s€ a t ocar- de la ce d

í

ra , L'Albert va conpr-endre que volia dir-



que el nebot de 1 "aao , Havia
u:üs amb què ella, d8rre:!:'ar'lent.t
jun1Js, ar-ue Ll. pa re Ll , .el fet
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li quelcom i que no s ab í,a cc m comen ça r , Una s obca da intuici6 li féu

mmmfllPlf3mD.mmmQJ1!M endevinar que es tr<,c ta va d
"

en Har! stanyo Pe r això va

preguntar :

- No l'has anat a veure "? ••

No va di r cap nom" perx; uè no sabia com ca
ï

La an omena r=Lo davan t la

noia. Es trobava amb la mateix8 dificultat que aMb el vell, però ara

per uns motius ben èiferents� Per 2

xicot de la seva e 2. t, Ll.e uger amen t
,

dels seus. Perb que e ra per la noia ? 1!'eia dies que li hav ia aemb i.a't
,

entendre que por í.a ésser algun u cosa I!l�S

sorprès detalls ••. HoPl�s calia veure els

el mí rava , Per força devien haver .dot'ni t

el), era s í.mp.renen en úaristany" un

més jove, un company d'exili, un

1 'admirava una mica, potse¡fPerr:;uè e118. anava sempre "tan bruta; d'altra
banda , però, no deixava de re conèixer que per a de te rtm.na t s hone e de

via ésser una xicota engz-ecado ra , Tenia una ca rn freDes 1 abundosa i

se la veia deseixida, fàcil i tot •••
Ella va e ont es t aT' la s eva pre gnn 1;;8 en veu ba ixa :

sí •••
,

Amb el cap in�ica cap Gintre � on hi havia el ve L). :

- No digui res ••• ell no ho sap.

L'Albert ho va "trobar una mica eS1Jrehy. Fer què aquests Mlsteris ?

Es clar que no era normal que la criada anés a veure el nebot del seu

amo •• _ Aleshores se li ac ur' í que ben mirat La aeva pregunta fou una

ximpleria, perquç s'havia exposat a ficar els peus a la galledao Però
el seu instint havin en ce rtat just : entre aqu eLl. parell hi havia quel
com. A l#esquena de l'oncle, probablement.

"

I com esta '/
,

N a ho sé. No I:l 'han deixa t entrar.

Ah

�fo era pas s crpr-en ent , sin6 tot el uont ram , La noia. sempr�arr
lant en veu baixa, va afegir:

Però ell si que 1 'ha vist.

Es referia a l'onej.e. él:, clar.
- No saps de qu� l'acusen 9

,

La xicota v a aa s ent
í

r amb el cap , però aleshores eleva l1ambreea-
,

da cap a 1 'inte'rior de la casa 1 V8 fe r pre cipi tadaI!1ent :

- Ja torno •••

Vol alguna cosa, v a dir-ee l'Albert mentre la seguia amb els uLLe ,

Però tot segui t V8. pensar que tE'nia el cul com una euga. rodó, poder
ó
e ,

,

Pera no era de la ne ba de culs que a ell li agradaven. Sempre havia pre-
teri 1. coses més fin�s o 'l'ambé la Cicília havia acabat per desenvolupar
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un darrera COI!! a;qnell" sin6 que no tan ben ar rodon

í

t , Er a pesada, e

lla$) nent r-e que l'Eugènia ••• Es va arronsar d'espatlles, displicent,
gaireb� molest amb ell m�teix;de vegades no li agra�ava d'a�ribar al

,

fons dels seus pe neamen t e , Per que som tan porcs Ç? va pz-egun t ar-çe e , i\ , ,

refl cxiona que seria int 19'-rc scant de caLcu ï.ar quantes hores diaries, -

,

dediquem a pensam:ents i imagine.cions de car�c"t;er eròtic.
Perh la noia havia volgut �ir-li alguna cosa i acabaria per fer

ho. Alguna cosa que l' oncle ignorava t" o encere l!lés bé, 8lgnnaposa que
1 'oncle no havia de saber que e ra comunica a a un e s t rany , Un secret
ave rgonyidor, doncs •••

];'Eugènia va tornar r?1pidament. De fet, només havia anat a donar
un cop d

"

ull al"oncle, "l)er c omp rova r e i contanu ava ins tal.lat a "taula o

,El xicot que bevia soli"t;ari al taulell, deixa el got al seu

i preguntà :

Voleu cobrar ?

Ella va canviar de tI'2 jectbriEr i d í.gué :

- Tres cinquanta.
El client devia dom1r-li una propina, cosa que no fela tothom�

perqu� La noia afegí :

Gr�cies •

- e orr, pa truller '?

!To era que no aapz.gués de. que es t re c nava. ni que fing! s,

sinó que aquells mots l'havien age ra t
va enganya!' i r�u, :

.

I aleshores es van- quedar sols al local. L'Eugènia va tornar a I!li-
rar cap a 1 'interior i t oi; seguit, caminant amb una gran ll.euge:resa,
6 "ap ro pà definitivement a la tauta ,

Devia recordar mo l. t bé les daz-rer-e s paraules pz-onunc í.ad ea , pez-que
començà per contest ar La seva dar-re ra pregunte :-

T'liuen que era pa t z-uï.Le r-,

cia,
s"hi

ignoran-,
"

d� sorpresa. Ella, pero,

sí ... De les patrulles de oon ur-oL,
- si, síl Parh ell?

ol-I. •Li venia molt de nouo. 81 no s'ho hauria imaginat. Aixb vol dir
,

com podem desconeix.er La gent, refj_ex10nà. Blana."'.len"t, v a pr-eguntar= Lí.
- I pür això l'han detingut?

EIIR ve fer q u e si, sense paraules.
Però d es pz-éa de "tant s anye , , , l C01.'1 ho han sabut ?

- no ho sé. Pe rb l'acusen d'" això. L' onc l.e ni en vo l, aerrt ar parlar.
- Bé ....

No comprenia el per qu� d 'aque:ll.n conf í.dênc á

a .. :rll e ra un e s t rany ,

no tenia z-es a veure amb la fem!lia, era un client que acudia de "tant
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en tent al bar a fer la cervesa m el vermut i a furnar-se una pipa.
Per qu� li ho �eiu, ella?
- :No el tornarà a veure ni pensa fer res per ell.

T 'ho ha dit ?
,

No, pero ja ho lU conec i •• �

"

La veu del vell es deixa sentir des de l#intcrior :

- rugènia !

La noia eeirehé ve sal"ar, COM si l'hRguessin sorp�esa fent una
,

cosa Lnde f'ud a , Es va tombar i se n'ana senae a�egir una sola paraula
,

,

mes.

Ell va qner'o.r-se p€nsa:t�s. Com poó
í

a heve r ea tat un patruller, a

quell ? La COS8 li dee p Is.fa o lilai no havia expe r í.ae n ca t cap mena de sim

patia pe r tots aquells inri J_vi dus que, PlE'n�re els al tres es jugaven La

pell al front, s 'hE�vien enboe ca t darrera una ac t í.v í.t.a t d e Lf.c t í.va , Ells

i d'altref.� COM e
ï

Ls bevien o onvr-íbu í.t a que "tot s'acabés en <fesfeta.

Amb llurs gestes havien sabotejat La Lr_uita con t ra el feixisme. I no

s'ha'\1Jia eètat eJE' nir-ho cada cop que li vingué a tomb. Fins i tot a a

quell ximple de J!'alset" que en faj.alnn no t í,u d'orgull. Va declarar-li

clar� ne t :
,

S:: ps que faria, jo 't Us af'ua eLze r-í.e a tots
.

- Conpte amb les paraules
Però eLL no havia 1;i:ngut por, tot i que es tractnva d'ttn indivi

du brutal, l"aspecte del qua}. indicava e obredamerrt que no patia de cap
inhibició per culpa deIs escrópolsq Ya repetir
- Us afusellaria a tots t Ningú no té dret de fler justicia per

mho

�espr�s va semblar-li que s'bo podia haver estalviat, ja que, a

m�s ò"ésser un t$pic, sonava d'una manera ridicula. EEl clar que ell

aleshores era 121011:; jove i de veeanes parlava I!l�S del que ce Laa ,

l�'al tre se'l va mirar de reüll i li preeuntà :

Què eres, tu, a:b�ns ?

Mcstrse I continuo essen�-hot
guerra ha de durar sempre

..

perque no et deuG pas creure que la

Ja es veu •••

Va escopir i repetí :

Ja es veu qu� ets un d'aquests intel.lectuals caps de cony que no

han servit mai per res de bo. �J. haguessis hagut de 'trebalJar com jo ••
Ell se li va plan�ar e riure i li gir� l'esquena. Perh l'altre se

senti ofés i va aeafar-Io pe I braç.
T'i, tu ! Que quan jo p:!'rlo vull que se !!l'escoJ_ti

P.s V8 alliberar amb una sacsejada.



-19--
- I qui les �iul les xi�plexieB ?

L'insul"t, perD, semblava haver-lo t ranquá.Ls L'í t za t ,

'\

- En el fons, saps que e te , nu ? nonc� un feixista. Con tots els qui
sabeu naSSB de llegir.

L"argumen-c era tan inesperat que ell esclafi de nou la r-í.alLa , Va

explicar :

- Bé, a tu potàer ho 1;·afusellarJ.e, però a un manicomi si que t'hi
tancm:'ia. Que et penses que cal have r treba:üa1; al fons l'una mina

per •••
'\

Es va interrompre" pe r-que el que anave a dir resultava ma s aa gran-

dieloqtlent o Cambatr€' per La Ll.Lb ert a t , .Aixb be.via volgu t dir. Perb
ni la Planera 06 dir-ho ni el rr!oI!lent no eren ben 8so01J.i'ts. n'altra

banda, que sabia a que Ll pobre noi de la llït:>er1:iat Ç? L-:ibe!'tat ele ro

bar, de ns te r , d� "tire,r-se )2. primera dona que 11. fes el pes ••• Ben

mirat era natural, ningú no li havia ensenyat a z-e ape c t'a.r Pols altres

perquè mi no l"hevien r-ee pe c ta t a elle> nesprés ho va conpz-endz-e , però
el disgust per�istia.

I ara resultava que en .l.J.aristany tamhé era tm d'aquests ! Costava

mé� d'enten�rec Bs cLa r que a les pa vr-u l.l ae de v í.a haver-bi hagut de
...

tOf, pero no indicava Sa un defe�te de la personàliT,at el fet d"ha-
-

ver-ne forI!l8t part? Era com fer-se policia. Oonpr-en í,a quo a ï.gune po-
dien sentir-se atrets per la professi6 quan, �e jove, els enl�uernava

el mira'tge ('le l'aventura" Però i després, un Cop dins? No era una pro

fessió d'homes noz-rsa ï.e , I "!;aI'lJ)oc no ho havia e s t rrt la e patrulèer. Al
gun dia seria Lrrt ez-e se ant él "e xamí.na n en d e ta ï.L un aapae te de 1 'hoI!là
que ••• Pel'ò eren tantes, les COSéS que haur í.e calgut examinar!

L"arr1badade l'}�ug�pia va interronpre e1 curs dels seus pe naamen ta]
i va mirar-la ne n tr e elle. deia :

S'bavia acabat la sopa, i mai no 'té espera •••

Volia indicar que, tm nonon t , havia "temut que el vell es ma.ir í.ava

de La seva 'convers8_ amb l"Alhert, i ell assenti abe ne de fer:
- };m ojeies que no té le. intenció d'ajudar-lo •••
- No. No li perdona que fOfl pa nruLl.ez-,

Va e sp ere r , Ara vindria a Ll ò altre que li ha v í,a de denana r , Ella
es va t'recar tm llavi contra l"R:Ltre t , seguirlRP'lent;, sense vacil.1.a

cions, a'explic� :

- J o havia pensat que potser vos 'tè pedr-a a fer algune/cosa •••
Bé, en el fons rl.el fons, ja ere. e íxb el que e 'havia i �g1nat; �s

a dir If el que hav í.a t emut , Sense errtue í.a sme t inquirí :

- Jo .-!

�i. Com q�le eren � cs •••
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Li semhlà que exa gerava. No e re n amí.ca OI S 'havien conegut al bar i I
Ihavien siFlpatitzat per allò que hi hav í

a de comú en llur destí .... 'rots rñmt
dos coneixien el pa de 1 'exLLi" haví.e-n sofert i hav í

en tornat a la pà- I
tria per "trobar-se en una situaci6 enutjosa, rle po r-o ona desconcertada
i sohrerrao No, no eren amics" Però això no voJia dir res. D'altr(�s ve-

'

gades havia fet coses per pe rs onc s q ue encara J.1 ren .[!1.�s alienes que
en

..··ari ateny.
,

- Pero C01"1 ?
- reu tenir coneguts ••• gent important" Un home com vast•••• -

Un home caro ell. El revés de la medalla. Volia dir el revés del
que pensava aquell indiviclu de Pa Le e t , Un intel.lec"tuaJ.. Per a uns, no

,

reSi per d'altres, tot. O b� no res a tot segons les circuMstancies,"\ .,les nece ae í.ta t s ••• Per que hi ha "tanta gent que s'ir!laeinen que si féu
una feina més o rse nye net;' i aneu sempre amb coll i corbata heu de
coneixer obligat'briaP.1en t gent iMportant ?

Va mirar La no ía :

- No t 'oblidis que t anbé jo he passat una colla d "anys a }. 'exili, i
que no s6n pre c í.aam errt els nostres que nan en , o.

-: Ja ho sé.

l va r-ebu't ja r 1 "a rgume rrt amb un gest r'e L cap .• Es clar, �er a ella
això dels "nostresU no aca bava de tenir sen t í.t , Hi havia els s::eus, els
home s que devia haver conegut i que 1 'havien satisI'etag i en H.aristany
formava probablement part do It? colla. Però els nou ure s ••• Devia ima-

..ginar-se que, en el fons, els de dalt sempre s6n els ma�eixos. Pe£o
ni que fos aix:!; ell no are_ un dels de dalt ni havia tinEu't !!lai rela
ci6 am.b la gent que ooupava llocs de prestigi. Un mestre com tants, un

pobre mestre al qu�l ara els alu!!lnes tractaven de professor perque ha-
,

via posat anys i j a no poñ:ia ensenyar a les- escoles oficials; havia
d "aeon sen tar=ee amb unes lliçons d'idiomes, i encara gr�cie¡;¡ que ningt1
no hi tingu�s r-e a a di r.

L'Eugènia feia
-e •• pcr6 hi deu haver algd a altre •••
- No �s que no el vulgui ajudar ••• IJf'agrad arí.a fer-ho.

Es va concedir una pausa. si, no (leia cal) mentida. Si pogués �j

.�

mmmmmmm.Mmmmmmmam ajudaria en _aristany� tot i la poca s:inpatia que li
mereixien les seves ocupacions anteriors,_ .Al capdavall el conei£:ia it
d'una manera a altra, era un dels seus. Un dels qui s'havien captingut'\

equivocadament, al seu venre, pero un dels seus • .Algú que, fos com. fos,
e s tava contra 1 'ordre actual, contra tot al1ò que pe aava i ofegava i
oprimia •••
- £s"tic s egu.r a qU0 si vol •••
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1:"' 1 va bzrandar eJ/cap.
- T'estranyeria de saber com s6c de solitari •••

Va cal] are Per què ho deia ? Qu� n'havia de fer, ella? No era

pas allò el que havia tingut la intenci6 de dir. I tampoc no era un ho
me tan soli tari COI!l p re "tenia. Hi havia la dona, eLs fills, 1 uambê La

Neus ••• Va tancar els ulls.

-Vull dir que des que he tornat no rJ 'he relaciona t pràctic8men t amb

ningú. No veig, doncs •••

Va callar de nou. Ella va humi te jar-se e ls llavis L , al cap d'un
moment, digu� :

- No es pensi, tampoc, que no el sabria z-ec omp cns a r •••

Va fi"tar =La , Qu� volia dir .? Se li oferia .? Va contemplar el seu

cos gen er6s que a
'

a r'e í.xugava r�pidaI!1ent !!lalgra't la j oven esa evident, i
0':0 va emocionar-lo. 11'811::ra banda, mai no havia entrat en cap tracte

d'aquella mena, i no se�ia pas ara Que començaria. Explic� :

- No es tra(ta de recompensar. Com ja t'he dit, érem amics ••• en fi,
ens c oaençbven a conê í.xer .. No �s això, doncs. ]�s que � ••

Aleshores se li va acudir. Havie estat estúpifl, tamhé. Coa era

possible q le nD s'hagués reco dat nel aeu Germà? �s clar que era inú
til., -'�1 coneixia prou bé, i aab

í

a que no t'a r La �eso Res de res, per un

pa truller. Ni per ningú que hagué s Iltü tat al e ost at e la Repdblica
una mica seriosal!'.ent.

Va tornar a fi "t8.r la noia i va pregl1n�ar-li quelcom q ue , en aparen
ça, s'allunyava molt dels seus pensa��n(js :

- �ant t'intieressa,en Hari'1;3nJr ?

Ella va do...,vtar 1 'esguard.
'Es un bon x í.c ot i er! ra pena. Sobreto t quan vete que el seu oncle •••

- l no hi ha r-ee més 7 Però no j no corrtes tis, no n 'he de t'er res. Per
dona •••

La noia no va replicar, i ell prosegui :,

.. Hi ha una pe rs on a que ens podria donar un bon consell.•

L'��ugènia tornà a humí. tejar-se els llavis •

.... Sj. convé que La vag�a ve uro •••

- No" no en tn?,uries r ee ,

Vacil.là, pe rb a La fi es decj_di a c on rf.a r=Lí, part de la ve z-Iuat :

- No faria un pas per salvar un pa+ru.l l.e r ,

Aleshoree •••

Deixa-m'ho a mi. Potser trobaré la rrlane.!'o,de manejp..!'-J.o ....
Se.!'ia dificj l, i per en óav ant ja Lanerrt av a les il.luf'·mons que, vu L

gui:3 o no, despertava en�a noia. l;er a txb , hon e e tamen t , VD afegir:
- No hl co n rz.Ls gaire t eh '! Només puc/dir-te que faré e 1 poe« ib�Le. l'erb



-22-

si ell va come t ro a Lgun rlelicte de sang o ••

- No ho sé.

Potser no, perc) el seu to indicava que en "tenia el convenciment.
L'A&bert aieg! :

Si va ser lm pa t ru l.Ler , per f'or-ça.••• Ho ve í.g molt diffcll.
Eo va permetre una altra pauea i alç� de nou els ulls cap a la se

va cara.

- Ja comprens que no et pu o pz-ome t r-e r-e s ...

�lla va assentir :

Faci el que pugui •
.,.. Això sí.
I tan aviat com ougui.
l)emà ma teix.

La noia va mirar cap a l�interior 08 la casa.

- H�s valdrà que vj_Ugui .més tard. Vnll (iir si El 'ha de ct ir alguna co

sa ••. Quan ell sigui a rlornir.

l aleshores es va ReparnT' 1lestam.ent de la taula, p€I'què el vell
sortia asl menjactoro Se la va quedar mirant, 'rece16s, mentre ella se

n 'anava cap� darrera el "t8111e11_. Bn va tornar a sortir amb una cervesa

qae deixa davant l
...

.Albert. }nl no l'havia demanda, però 110 esLa sorpren, �v _

dre de res. La noia intentava de jUAtificar 18 seva pr.esènCia prop
d'ell. També devi a voler fer-li un p�ti t obsequi a conpt e del favor que
li denanava , puix que quan digué

M�s va 1 que et pagui ara ••.
,

ella contrs ta :
.

Són tres pessetes.
Era e 1 preu (iem

,
ve rmut , Va pag ar-ó.a i morno La :

-Gràcies.

Ella V8 somriure i se'n 1;orn cap al taulell a de:i_::(Rr els d í.nez-a ,

1/.Albert va seguir-la amb l' esguard, com el vell. Era un mu!'ri t en Ced6
�J,avia oLo ra t quelcom, peY'ò possibler'l8n1; e a pensava que era assumpte de

cul.

Ben mirat rn"he posat en un veri ttr.ble comp ronfs , va reflexionar.,
Si el meu gerJ.l1� volia ••• Era Agent Judicial al Palau de Justicias Co

neixia tothom,' es taW1en bon es re laci on s amb to t:,horn. Però era un l.nrli
vidu dur è1 e pe lar., SembI av a es "trapy CJ ue �os e 1 seu ge rmà.

L'havia acolli-t amb fredor :

ne mane ra CJ ue t 'has convençut que pe rrt
í

e s el teap s ?
...

- Que vols dir?
- Conspirant per �oxa.
- No he conap

í

ra t.
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- No hi posaria le G nan s al foc .. Però si ta!'lbé havies ci.' ac ab ar per

tornar, no sé per qu� ca ra Ll, vas toce.r el d o n ••• Ganes re crear proble-
mes.

Era un hOrle segur d"ell ma1.;eixe Es creia il'!lportant • .A el.!.., sempre
...

1 'havia t z-ac uat com un a c r
í

a tu ra , I no ao Lan en t parque li duia set anys
Si de petits te nien importànc La , ara ja no sigtlificaven res.

- Suposo que et deu� haver adonat que aquelles cabbries no Menaven en

lloc •••

Per a e Ll , e om per el sogre i d 'a]_tres que e ren COPi e!_ls, nonês
es tractava de ca bbrrues. D'idees nonés en pod í.en tenir ells .. Els de
1 "aLt r-a ba nd a eren cent de cab�rieR, �s a dir., pe re on e s que no tocaven

de IJülHS a tt:"lrras exa l te t s que ni aab t en gt1� v o Lá e n , l�lls si, Al)_s ho
...

sabien. Pero 110 ho deien, o deien una altre cosa, per cti8.fr(�ssar-hoc
.

¡Olai no confessarien que es t ra c t ava B "acon aeguá r o �e conservar un

guany , un avan t at ge pe rc ona.i , Ho s abà a bé , Rixò; bo sabien tots els

des6r8ciats COJ!i ell que ja te n
í

sn qua r-an t a anys i no havien aconaegu í.t
rOBo Res que no fos ve ure

t

e tractats de ge n t de cabòries. �ots havien
fet la na t e í.xa eXJ)€;riència. tots havien sentit repe'tidt?l!l''.m-l:; la veu de

la raó que leiH :

Ja UB haur-eu adonat que 8r:J.IJ les voa t r-c s ca b rIDes Gy"dieu el terlps •• o

8:1,el van perdre. Però no eren cab:rieslfi El V8[} perdre pz-e o t eamen t

perquè eren ideals i l1nita"'Ten pe r elü; c1eGint8rescadeI"lent. Es a dir,
alguns. :Jñ.m.çr� Pezqub tamhé entre eJ,j_s hi hav í

a els et e rns pescadors de

mar grossa •••

Un dia n 'havia pa!�lat amb e1 m.atei:. rraris1;an�ro Pe rb el;L !'lB.:!. no

havia dit que fomb. part foe les pntrullesG 'ra eo t rany , en aque c t cas,
que ha gué s t o rna t , �B c La r que se li mor5.R La mare, però cada d í.a es

morien nar-es l)_tm�r de 2.lur fills. :�n el fons � l' enyo rança .... Qui no
t ornaz-aa , per poc que po[;uée ?

A i:arís, IR B�¡ie li deia
- No tornaràs a rinre fin 8 � UI3 siguis (fe nou a cam] te va •••

Però ara era a ca aa seva i no ha v La tornat a riure. No era feliç •
.....

ai no ho havia e e t nt , 1) eva t d'aq ¡ells neaoe de guerra, dA perill,
quan o ada el ia eH j uee. Y8 la v�.é! a 'tan d ce pr-e ocunar'amen t •.• Va submerGir
lo urs onada de recançaiJ LH vida Ple.i no hav La ee t at te.n p:1 etJbrioa corn

aleshores� La guerra ••• Perb no hi volia pensar, per�u� haurir acabat

plorant.
Va veure que e I rellottie ail enra Lava jf' tro'" q uart a rll} deu. Era

Molt tard, la Cecília 'ja �Avia hRver posat e} Bo,ar a �anlRe TotA al
devien eaporaro �l\a, en Jordi i la Rosae nBu�ia
T'l' P

.... � -ú Ienl.r a gu qu� us e�pera ••• era al_eu� a-'-B •• -
.
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tot llunyà, no aab í,a ben bé on, nomé s que era cap a la plaça de Les

seps, la Neus amb els seus disset anys •••
,

No pot ser, Cf21 va dir I!l.lserablement, pero t01; abrandat per una

estrabya esperança que sobrenedava la seva sobtada desesperaci6.
Es va acC\ba:r La cervesa amb an glop, com per ofegar aquell

tinent, i s'ai.:.ecà. GairerJé s oz-r-ut , va dir- :

Bona n
í

t ,

I el vell li V8 c oz-z-e apond r e al1'b la seva eterna inclinaciÓ de

cap.
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La benvinguda va ésüer si fa no fa COl!1 S6 }. 'ha ,,113 Lnag í.nada , Nomé s

obe r-t a j.R porta de"l/Pís, la Cicília exc ï.ana :

- rm pensava que no volies sopar, avui !

}fa eren les paraules, sin6 tot alJ.ò altre que, d'una. Planera per a

ell Lncompr'ens ible f aconseguia de p oaaz=h í, da r-r-e r 8. Ya fer l' e quavo
cao í.é de centee tar ;

l'i o �:: pe s tan tard $

- Pro':p (le les deu. Si e1'; e emb'la que això no é� "Ij "".,:-rd ! •••
1�1 sopar, na tuzeLms nt , ja es tava a puní, , 1"11 J'ordi í lti Rcaa 6S van

apreSEar a seure a taula i ell els va seguir al menjador deBpr�s de
r-en ta r-e e lee IDaYJ8. La dona T,ornà a z-ond Lna r :
- No s� P?S co� es pot 8ê� "tan desordenet !

Un altre (lic. no hauria dit res, però avui e s tava de o
á

d
í

danen t d'unlhumor poc abe Lrrbl e ,

- Si de sor",;1 ' a fer un a volta en dius ser ;lesordenat! He entrat un
raome rrt al bar del ve)l Ceà6 a , amb a í.xb del ne�ot metineut •••

1:.n Jordi prcgun".ià :

-Qu� va fer?

Ell s 'arronsB d 'espa1illes, com per tra.ure ir:;.J!ort�nci�a la cosa
,Ara res3t1 ta que ere. pa tr uL'l ero

+a d ona rep et:r. :

ratruller ?

Aix! ho d í.uen , Es a
ê í

r, d'això l'acusen, pel que se nb la ,

- I t'ho han dit ells?
�·i ., '1..� ,

i- i.J , _� .Lugen a �

L'esposa coment3 auto�àticament �

Acuel1-a perduda •••
Sense saber ben h' per què, l'Albert ee senti �olestat.

Pernuda ? Per qu., per�uda ?

La Cicilia v a fer un a ganyot a expre sa í.v a ,

Nonés cal veure-la ! �s"tic s agu ra •••
Però no va cOI'lpJ.etar la frase" pe rq l..lè ej. Ei fills eren davant. Ell,,

de tota manera, ja sabia que volia dir; no era la primera vega�a que li,

feia avinent La seva opinió. I../h8via. en t re D ue ada un p are Lí. de cops,,

pera n'hevia tL�eut prou per fer-se un criteri.

Interiorment, gaiI'ebé va somriure. La Cicília era d
"

aquesta mena
d e pez-a one s que quaLí.fd que n iI'll..'lèdia't<:'.oent el'. altres a bas', de qualse-
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dit:

110 n'agrada Gue hi vegí,s .. Es veu d'una hora lluny que aquella noia
�s una descarada. Els deu buscar to�so ••

Ara, però, el seu inter�s anava per �n al�re costat.
Què t 'ha �i t , doncs?

- Noné s això, que l'acusaven d'hEver estat �f'l les pa truLl.e s , ! el pit
jor �� que senhla cue l�oncle no vol fer res. Per això m'ha deManat •••

HaYia dit rna::sna c oc cs , �rine;ú 110 li ho pTegun-¡�a/a) allòo Va/callar,

, " I� ","('(;-r�aV'1li enfonse el nas cap al .i.;2_at. 1::1:_8, ,pera, Ja� :,

- Qub t'ha d:manat ?

Si cone
í

x í,a algú, si tenia a.i.gun a i!1fln�ncia •••
La done es va posar a riure.

- A bon indret ha ana t a pa rar !

Qll� vols dir Ç¡
- Que no et troben p8F> en aí tua o Lé �c c omp xome t r-e

ï

t ,

110 �s Gaplc omp rorrís •

�llc va aunp end.re el moviment del co be rt ..

11018 dirt d onc s , que els has pr ombe que te n'ocup&1:il:";s 4?
No he pr-o nbs res. -Però no cm o os ta gens 0(' parlar 8Mb el me u gerMà

i •••

Sempro
.

,

seras el naT¡eix ! Quines £an�s dp. busc�r-te co�p}icacionsc
No, cap_

La Cic!lií.l el va mj_:r.a:;, una l'ltca 0.€sdenyosa, i
"

c on+Lnua r'lenjant.
?n Jo:;ni va aprofi+a r la pausa per interessa:r-se :

- Què feiEm, els patre.1101's �è }�f) ve r í.t at que ma te ve n la gf'nt ?
B� •••

Era �ificil d#explicar, tannateixo La Cioilia,perb, ho conRidera-
é •

\
"1va n D !�C� •

� I il t: 1"' 1 ..
� ",

... 1_. a iaven A 8 rJ.cs � e_s qua no pensaven Carl e
í

i.a It

Va proto8tar blenanent :

No siguen tan durs. l'Il-hi he v í.a de tOtis.
Això, defensa'ls. ara ' Com si no t'hagués sentit condemnar-los

e Lnq uan ta vegades !

l�n 'termes senera}z.
La Hosa va preguntar :

"

l que els f'a n , quan els agafen ')

.No h<; sé. A al¡:;nnfl e L s tan(j'len per totE'. 12 vidf\; d'f.",1t:rt!s deuen
condermar-los a aort ••.
- l'noara C} ne h ag í.n fe t t ot s el Flat, eé.x ?

Con vols air, el nB�eix ?

Vull dir que si t.:nts na cave n een1j •••
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La C:tciiia ve fe r :

_.L·.Lenja i calla.
Però jo només volia saber •••
J El ho�abràs un altre d j,a; ara me!1j a i calla.

La n ena v a obe í

r a repèl, cos a que l'Aihbert e orapren
í

a no
ï

t bé.
lifo �s justa anb ella, va pensar. }'�l noi no tenia dret e fer-sé un

set, la tiosa no portia fer pr egurrtea ••• Si pz-e o í.aanen c aquella e z-a l'e
dat d'inte�rOBar i de fer-De sets a les calces! A t�av�B rte la taula,
va adreçar una mira.:;è'a a la noia i li ve e onz-á ure , cDrri,er inòicRr-}'i
que ell estava a la seve.. bandao Però desp:rés se li va acuctiJ7 que no
bo haur í,a d 'haver fet. l'fo e.ra convenient que ellò f'iL,-s ve í.e sa m que
entre els paree no exi�tia una veritable ha rmon í.a , Es clar que era di
ficil d'enganyar-los,; túJ.s ,8 fixaven en 'l;O t i trei,Gll Le s conc Lue

í

oue

oportunes. No s6n �en innouents co� ene pencam, va dir-se.
Si 1!l�S n o , ell no ho hav i.a eet at ,

: 2.'otes aquelles car-ec llargues,
totes aquel} 013 ve.ue irades que s "aLçe ve n a 1 #a1 tr a banda de p az-e t , els
plorE òe La nare i ItJ� impacioncieE; del pare ••• 'r01; ho havia anat in-.

,

terp:retant a poc a poc i) e dee gzat 0el�; �1(;:US dot z c any 15 c caas oa p no
va t f3r( ar a erideví,n ar }. a ve ri -r; a 1; : el paz-e tenia Ulla aLt z-a dona. No
.sabia COD era possible, allò, perb� ••

- Ja que no penDes en mi, pensa eD els �eUH fillH •••

1J8 veu genegQse. de 12 riare que el z-e convenau a. altes hores de la
matinada, nerrt re el.l e ra dce pe rt i ee col tav a a través del g;ElàIfi fràgilembà guo no ñissimtúav&; ros.

l l'home, nervi6� :

No ho resi8tir6� et dic qu� no ho res2s'tir� ! Quina culpa hi tinc,
si et sobra if.'lag),nac'5,6 ?

}lerò a1e6. l'havia vist a nb aquella, q u í. foe, en un local cèu'tric,
i feien �rfloe-r;. -lai no va saber quxne e exjúicacions don ava el pare,

..:l' 1 \
i b 1 +" •.

com �S o r.s cu.rpava , pe rc ue q uen a rri ave n a re .J.e1.;8 conc r e t s l pre02S0S
canvt ava de t�otica. 'El PH�S Lamerrta b i e de uot era que la na re , sense
deixar-se convè nce r-, acceptava €'18 seus homena t.ge s, COt"1 v a compr-endr-e
una ní c a I!i�S "ta:r è� .. Aloshoret: nonêr c onprenfa '1u� hi hev í a q ue Lo om de
terrir,:�.E'. que aJ.:t,1.myav8 e 1 l�nre de la llE',r. Una dona ••• no era una dona
con la narA, co� les veïnes, CG� les conegLdeE de casa, sin6 una al�ra
mens de o r-í a tura , une/peTè.nCia, COM n:l_riA. ls 0101.11a, COfI la na te í.xa mare
devia l.ave r çlit m�s dE' qua t re onliS" Algú, un a p eoc ona fascinent i
dora que fl:LJunY2vEI ¡TI ,arit df! La seva ouIler i un j.a r e dels seus fills,
.A 19ú •••

Va incl.inE1. .r un a [.'1j,ca Més el ca.p SObJ"B el p ï.a t , 10rin �soer alg\1"

fracil i a o).çe. t bell aae n t enacmra::da •••
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La Ci..cília preGun;;8
Què et pae o a '?

Arib un ao b.re sa ï.t , va cormee tar-ú t

A '?P èr)- M2. er qu .

Has s08_pirat d 'une narie ra es t:,an�)'a •••
Havia sospira t è' una nanera es tranye.

volgut, replicà:
Suposo que es pot sospirar, oi ?

�1�8 e ece men t que no hauria

- Ah, sí, sí
,

,Esguarda els fills �e cua d'ul.).o To;; �os menju:.ven ap'l
í

o ans , p er o
no es perdien ni un mot del que es deia. Ho vejen tot� jutj�ven ••• Qui
np exr ï.í ce o

í é

es Cievj.en �()nar ') ��n el sèu C8S no ec i�n�otev�-: (�'nnu do
nao Es a dir, nin¿;ú no s o spf ta va encara ÇU8 hi hav í

e un ea !'aldilles •

.No es m�s que una cr-a atura , va ciir-se 7;en�r[,Plent, l aleshores llui
ta per treure-fJe-ln d e l. cep, Carl tele s e npz-e , s

í

n
ó

que a ra ja havia a-, ,

nat lYJ8Sr;o enlla i no ern ca pe ç
e foragitar-la. La .ueuz ••• Qui DaI) e

í

-

un dia no es convertiria tamb6 en una dona fs;;al ! La Cicilia li diria
perduda 1 unes q ue n t es coe e » Més, i el s fil).s el pü2"lrion aab rel¡roVa
cióq l tant ells corn la mare s'horroritzarien si arribaven a saber que
tot just: tenia d í

e ae t anys. Però no ho aabr-í.en neí , perquè mai no hi
hauria re� entre ells. 1:�ra un amo!' ci e col.legiala, que �l c om que hay i él
passat milers +e vegf:'. <ies i que es repe;;i riu m:U.ers -:e ve ga de e més. Poc s
a'encenalls sense dure c

í é

•••

}�l cor s€ li v::¡ encongir. No enraria ••• In mon ja r se li féu anar-g ,s'avab� d'empas81r el que tenia a La boca L, M�quin::lr!lont. va a LLunyaz
una mic8 el plet riel ssu <iavant.
- Qu� et passa? No �s bo ?

SePlpre aquella vell a te n t a , 8C]ue}.).. a ulls que obeo r v.rven
aquella ment;ali�at que no ,erc':lonav3 df"'tAll. Va haver de fGr un esforç
pel" conteRtR9 SJ1U'\b}.EH'lc'nt :

�f, però m� n'he posat Massa.

Massa?

S "'exp).ice,va 18 seva sor:¿J:'E'sa, o ar &rl?: lm ta\l cie p')ixc Apressa a

ment, va rectificar -

- Vnll d Lr- que ore nae ca brOA.
]�lle. va noure el cap, obfl0rvnntfi) .. o e nb a t nnc í.é , La no.í c la va dic

treure en él ir :

No [:6 per ('in;' en l'an �e pp'�.x, 8. l'(:>stil •• o.,
-

LA Cecfli8 se li VR tonba r-,

A l'e�tJ.u ? I què hi "':;� a ve ure , ). '€stin '!
,

F� 1;8 n7;B. ce. lor •••
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B� ! A veure si encara voj.dràs ensenyar-me a porcar- la casa
Es que j o trobo que 1'10 �s te n bo •••

- �an bo COI'1 què?
- Vull dir tan bo COM a l'hivern.
- No 't Doncs apa t deixa--r;e'l, -r;ambé ! I tu

S'adreçava a� noi :

- Deixa--te'l, si no t 'agreea
- Però si no é� això, mare •••

A ell Ii va sabe r greu have r de e ence dena-t aqueLta disnnsi6 per
cosa que no "tiebie res a ve ure amb el peix. Va fer:
- Ningú no ha ¿fit que fos dolent, dona. Però hi ha c os e o que de vpga
des, segons corn, no venen 1iant de gust •••

lUla era toae uda :
�

No s� per que. Ee el na t exz peix de sempre •

.En Jordi v� voler fer el gracj.6s :

1.:1 mateix de sempre no, perquè ja ser+a passat.
La seva mare s'8nfad� :

- Aixb, això, és passat ! Ja hi an í.ze u vosal tres, a La plaga,
dia !

1a cosa era irraonarIa, perquè a La plaça "tampoc no hi an aaa ella,
sin6 la Tprrete s , q ne el.8 l'e i a de rli tj a criada 1 des ciel ma ti fins des
prés de df.nar ,

- No t'ho prenguis 2±xí .. No veus que �z una br-oma ?
- Una broma ! Bonos ganes de broPl@jar que title t jo !

No en ten ía mai,pxot1 que ho aab í.a , �_lot er&f eenpz e tèrriblement
greu, important. Mai no l'bavia v

í

e t a al e eu lloc, a l'AjuntaI!lent, i
faria tot el pOf3sib:'.e per evitar-ho, però s"iPlagina:vn noLt bé com de
via acollir el públic.

Abans no ho e.ra , aiy.í, va dir-se. }i!s a él:tr, si que ho era una mi
ca". però aleshores tots dos eren !!lés joves 11%"e li veia tant .. Fotser
també la Neus, nn dia ••• Però n o ho sabria �ai; al2.ò no po+ï a projspe
rar i el que li ca Ld a era evitar-la cop! I!lés millor. No agafaria més el

""'tl'! �""'dr 4tramvie,. Es clar que hi havia les classes ••• No pocia pas � 1"aca-dèmia per ella, ni convencer-aa que deixés d'acudi�hi. Sm era per ell
que s "hav í.a matriculat als cura oa de fr211Cès ! Qu� hi devia haver vist,
en la seva persona? Era un home de queranta anys. En tenia vint-i-tres
més que ella.

Se In va senti r tot angoixat i es passa nerviosamon t el tovai16 pels,Ll..avis. La Cicíj_ia s"halia ai�EHlet, apoderant-se dels plats ne P'32X, ise�ls enduia a 1� cuina.

Vint-i-tres anys, va repetir-se., }1:ra un de sas cz-e , Quan el.la en

B
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gués t re n ta , ell ja ha ur í.a o orspLe z-t els o í.nquen t a-Yz-ea , i quan en tin
guéo qua ran t.a ••• Ja ae r-í a un ve)l. Un vel.l amb s , , Es refus� a pensar
hi. No se rv

í

a ele res pe noa r=h í.¡ era umycDsa sense sentit. :sllD acaba
ria el curs i ja no eo "tornarien a veure. Tot seria com si na í, no ha
gués es t.a+, ro n o , no ben bé , La Pl€'J. 818 llavis ••• Un dia potser l'enso
pegaria pel carrer amb a}-6ú altre s amb un x:..�ot de la seva enat, tots
do 8 fen t bracet i amb elf) ulls clavats a I e uLLS o ••

La O:tcí).:ta va tornar. dien t :

- I tie postrns en vo l en o taPlhé troben que fa raasa a ca
ï

o r per menjar
ne ?

Nonés la Ro aa '_'8'< conteo t ar :
,

'

Pero !!lama, rer que.
.

.

.

J�11a es que í.xà :
• ol ,

1 u�Ju.x�, e� c firo soc jo qu í, �s així •••
Perb d e spr éa va portar 168 pes tre •

,
,Si aquesta fos una llar COPl cal, va i1e;;r}sar e Ll. , Po rquç si hagués

e.s t at una llar e OM ca I ell 8 'hi hI? ur-La senti t feliç i na í, no 1 'han ria
..

encoratjedeo Perqu€ vulcuis o no li hp �onet slesp es va confe8�ar.
. ..

Potser no amb ca pacte t pero hi ha paas Lví, i;p.t.s- que no 8':IlC8n�'en o La
xava fer� insinuar-se, guauyaz- terreny ••• I a que n t era el resultat. Li
calia lluí 1;8r contra ella, con t ra la seva 2I':wtCe � contra el e e u record.
J de vegades, con ara, era in�til. La noia el vencia.

Sense a d ona r=ae rn , e'bp.via pelat un I'r�ssec i ara, en ficar-f3e'1
a la boca. va dc"cobrir quo encara erH una :rUCD. verrlo Va estar a punt
de diY-hot a tall de co:r:.tentari¡, però ta:1cà e La l:!..avifi a te!'ll)se Homé s

"'

fal"terj.8. eJ.] b , que are trob�s de¡fectes a)fl pr�ssec8 e Vigila els fills,
,

per veure que feien, desitjós d'interceptar l.lur e eguar d i d·'advertir-
los, però o els pr6ssecG d'ells eren m�s !'ladurs o també havien comprès
que :m�� va l

í

a caLu:�r .. 1'ots d ce menjaven s
í

Lenc í.oean ont , Un momen-t • a

quell silenoi el féu re tr-oce d
í

r- al nen je dor- de o as a seva , quan era in
fant. J;ntre ells ma

í

no es pa r ï.ava ;a 1jl?ula .. No rf'cordava pes que el
..

pare, o la flar�, no hzgues8in prohibit. pera ios com fos seMpre !!lenja-
VEn ca l La te , com �ui a o omp l,e ix UD Ti tus .. Aleshores el pa r era un home
relfl"tiyament jove9 (levis r,enir l'l�1:' o '('len�rs 13 mrrce

í

x a e da t que ell te
nia ars Sl però ale sens ulls inf��tils semblava ve ï.L e Pouae r 1jaC'lbé 1 'hi
veien els seus f1l1s� de vello

P€rò �·lla només té un any .m�s que la Fosa i no m'hi cons
í

de ra , va

dirase. LE' Rosa ten�. D ae t z e anys i po te e r tamb1 es ta va enamo rada d 'al
gun dels seus professors o Les noies sempre s 'enal!loren twa l'!l1 ca dele
professors. Perb jo no h� era pee, el seu, eS repetí.

Hai no s'haur�8 fixat en ella si la noi�ta no l'haGu6s esguardat
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amb aque iLs ulls ... Eren uns ulls grossos i manyac s t que e onro.íen d'una
manera t cndre , Per qlH} em deu mirar amb aque s t a expressió de bo dego
llat ? es pr-cgun tav a , No sabia reB d

"

ella t ni e1 nom , Nomée 1 'havi a
vist sOT�ir de la classe de tlBtetlàtiqueso La va trobar molt agreeable,

...

a�xo sio No era exces�iva�Bnt feta, sinó �al COl!l convenia a la seva e-

dat , amb la cere encara vagam en t infE�ntil, porò el COG ben f!1>rI!1at, si
bé susceptible a'un òesenvolupBmsnt pos��rior� Sota la seva brusa blan

ca i e en z í.TIa f canñ ee r-a , les sines burxaven d'aquesta manera r'aLsamen t

annocen -t; i prOl!16-r¡etilora que DFiVi F,\ ob s :.rvat en al "!;re�, ad o ï.e s ce n ts o Era

rn�s aviat alta, tenia les caMBS llargues i Iee fa11i}les dibuixaven u

nes catxes p Ie nee i ne rvd oe ee , ...

La C:£Dilia començava a recollir els plets i La Hosa s'aixecà per

ajud.ar-la", Irí ns de La cuina van be scenv í.e r unes paraules i després La

dona tornà a so:rtir a �I!PmP.lft:tmn treu?'e les e e+ove j.lesc> Ea Roaa frega
va plats" Els f:r.e[;8va mol ij (:) d

í

es , 2 ra.

LI'Albert es va '1jr'·' n re l� pipa (le la buvxaca ñe 2.a carrí aa , però
s'havia deixat la -pe-;pca a l"americf!na i vejhaver d'alçaT-se per anar a

buaca r=J.a .• nesprés va pensar que no vali� La pena de t oz-nar al I!lenja
·dor i es va 2drE'çar al balc6 .. En reali1;et no era tm baLo ó

, sinó 1'ei-
,

1 'xida" pero e ls des de bon c oraen ç amerrt q ue 1 hav í.en ba t e ja t amb aquell
nono

8empre hi havia alguna peca es t;esa, i ar a I. 'Albert va haver de pasi
sar per sota d'un LiE'nçol per e :rori bar' a una cie les rctctircs rep enjadcs

-

contra el muro L'indre't quedeva una ruca ence í.xona t j pe r-o així i '1jot era

I!1�S fresc que les hahi +acf.on s int;e:d_ol'S. V8 erice ndr-e la pipa, s 'asse
gué �P()S� pls ])I3US sobre I 'altra o ad í.r-a ,

Ji Paris, a l_'estiu� en aque ï.La hora li agrernva ne 60r-r¡ir de la

seva canbra a ot a te uLaría i ell.UnlD!!lmMmJftinl'!U!Blm ana r-8e'n fins al Senao Es

repeu] ava a I. par-ape t , <'te care a La f08cor d� l'Rigna, Mentre el xopava
tm een t í.nen � do ï.ç i punyent c!'et d,·> to-t; de COseA que es bar-re javen , 1n

deo�r:iRble8c> Algunes enC81.'8 reetl?ven din-r;re a eu , i pr obab.Le nen t ja no

se'n de:::faria l'!l.éSe Br�m com una habitud, com una ne gon a na tuz-a i e ea ,

l' .

-1'·
' -¡...L· •.

b-I d'
"

I i. a�gua pass VA 52_enClosa, g81re'J� 2nV1Rl _A, per sota e_,
d amun t hi hav í.a el cel que gairAhé no rrí.rava na

í

, Lg o i.u t a t , a La aev a

e squ ena 1 a. l'altra banda d e riu, es redn!a al p arpè Lr.e í.g dels llums,
a 'lcF! raas s e s a'or-¡bra delR edificis, a les r-emo r s t4e o Laxon ;a les veus

de les pe r-s oncs que p aasave n !)rop à 'ell t a Le s p aro Ll.es lliurades a un
,

amor públic i sense ve rgonya , La gola se J1 nuaava , pera en el fons no

hi hav í,a res ne t�rrih).e en a .ue L] f'!f'lT,rrt rl'eynim entre e�yoradis i z-ecan

c169 Q ]�!"a n6s 'TjerribJ.e ara.
..

Es va a'í.xe ca r i es recolza contra La ba ra na , Mir"int eap a les om-



bres qu e pujaven cel a nurrt J amb la nun t anya o }!o}.t I!l�S terrib1e t va pen
sar. Cndn vegE'dp era tot una Plica P'l�S terrible� pe rquç cada cop sem-
b'ï ava r:1�S difícil recobrar ••• Not1és es recobra a1.'...(> que s'h,.tingut, va

dir-se tot d'una4 I jo no he tingut As1 reso Va sent1J-Se colpit per un
males-1;or inpI'€'cís, car. ni eJ.l ria te Lx no sabia que havia volgut dir.
No aa bd.a què e sp orava , q:n{'-' volia, qu� era allb C1 ue e en

..
re li havia P.la!!'

CP. t •

l)er le nit era b i ana al sen e n t o rn i anb ella duia un e ï.enerrt de
ccnhorto Podria tenir encrra vint-f-circ any�, VD �cnsa�, i trobar-Me
en plena gue rra .. Però no e]"? ve z-a t at .. )�a te!'lsió Lnne r t.o z- no e ra La J'j8-
t e í.xa , a Le chor-ee , í.':n aque Lï, +e np s 1,,01- vibrava, ne n t r.e que ara ••• �ar:l.b�p_nsltQ Però ere une 1Jjbrnció ¿¡'iI'lpo:!;�ncia. Saber C:UC; rx e ••• Ef' cuz-í.óe

,que 1 'exiJi ens hagi abuz-ge sa t , refjeY-io��. Uo és ben bé q u hagi. !Jér-
nut IE'S il.luslÍlol'!s; obe í

n s í.mp ï.e n nt La llei del .�í�¡irl oGfcrço Que ens
�ej_xjn viure •••

Alg6. es nov í.a dar-r'e ra SE'U i, en e¡trar-se., v a veure una ma sea fon
ca que s"'atI.?,TIS8ve.• Era lE 0i.ci.J.ie. Va a tuz-az--oe al s e u c o e ta t i )_i pre- I

gunth :

Qu'b fas ?

Ja no bi havia b rue qu er.í.a en La seva vello �ío ere. tú!!J.poc dolça, perl
ha v í.a re c ob ra t una certa ca Lf.d e ea e ada fié'. I!l�� dij>í .c i L de c ons e z-va r ,

Rec1 ja bo veus. H

Ya r-e c o Laa.r-ss e a la bar-ana i tots d o s ven queda.r-« e conteripjan t
le nit. !le La oa rr e se r a , de t an e en 'tant, ela az-iLba va la z-e nor d'lUl cot

..

xe a d'un CE'o160 �'71s fars i;roncaven lEi nit, que semblava esbocinar-se
en mil fraG�e�ts quon la llum irro�pi8 entre les cases. Desp��s, l'obs
curitat endolcida nOM6s per leR eSOSAses bombetes afilerBdes Bota els
arbres, ret o !'nr va ';'3}_ oi stE-lri al seu 1).oc.

Va p.re gutrta r :
..

Que fa, en JorRi?

Dibuixa.

Va c on t í.nu sz- fUMí-mt, sense preguntar r ee més •. ;ls béns r-e o obr-a ta ,
riit p" "ve pensar V358.Ment •. ero, per qU(� s obat í.ne va aenpr s a ��f'nS::lr en el re-

c cb rsae n t d
" aletm<'1�Ofie. ? l.lecohrar el pane at 9 2:'e eobiar e2 futur ••• que

enea ra no e x.í.e tia II rEtrÒ el futlli" � ale shores, va ,. er.J.blar-li que era una
no í.o ta arí o Les ce n t a rr-auLí.d a al aeu oout at , repenja�a en La barana, a
1 'ind:ret que ocupava La Cicflia. _ o BrA.nc"'à el cap .. !.ro pofi8 ésser.

La veu rl8 la � .V8. èon� IF'egnntb :

(2u�' et; "assa?

Era 18 segona v('cr:�c! que li fe-ie La r-é'�4??.x...q pregt:nt�, a nue Lf.a nito
- fío reRe
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No res, perquè el qu � li passava no "tenia remei o Ho teni 11 z-en cí,

haver corsp.ï.e rt els qua ran ta anys sen se haver aconaeg lit l'lai res.

Tu fa s con ele cz-ancs , not !

Qui li ho havia di,: , aí xb ? Si, el sogre, aquell poca-ce ol ta ,

- Se'nse les +ev ee atz8{;e.ladns, B:':'R, amb La teva intel.ligènciR, ja
ries ej. dI rec tor é!'un erup.

si, i qu� ? Quina 2!!lportància "tenia ésser rllrector a'un grup es-
"

'
"

colar? I per que li deiR amb la teva in�el.li�endia, si no h� creia?
I

Nin€Ç6. YlO creia en eD,t i anb not í.u , és clar.
- No compr-en o per quins set sous "te n'havies d'anar. Un hom e casat

anb fills no té dret de ccmp rone tr e te d'aquesta nane ra , Oh, i encara

per no res, si ho mirem bp. !

lJaturalPlent, havia hagut d'aguan-r;r,r el serrn60 -SIs sermons. lhns

i tot el pare, perdut i tot con ee t ave , es va ere ur e obligat a di!'-hi

la seva :

No 3� per que t'hi havies dE' barrejar,en p011"tica •••
,

�ra inúti 1 contes tar-li que na
í

no n 'hnvi 3 fc -I.;, ele po. 1"tica. Ara,
haver 1"1 ui "tat anb La Rept1blica, haver rlefense� una causa justa i pa1jri�
tice, era haver fet politicso Pronunciar el non de Uatalunya,
fe:r política.

Mai no h 9 donat res a ningú ••• fora cie quatre pispes que en viuen •••

�"fa havia passat I!l�S ct 'un any, d 'això. però aembLava «ue fos ahir

que li ho deien o l és que de fe·c C on t í.nuave.n d 2ent-l 'hi amb cada mira

da, amb cada gest es bos cat en presència seva.

- No paS�ja gens d'aire ....

Era La Cicí11 a <) u e fe ia un comen tari.

"f "h· , ", ,
l' o; pero s 1. ¡'ifl't,a tH1, aqua ,

No er a verita.:;tOl No s'ef.'tava b� enlloc. Expe r í.men uav en els a1-

t!'es aquesta mateixa sensnci6 de desconfort? Si havia de fiar-se del

que veia, no , En .I>laristany semblava c on te n t 21Mb el seu vege t az- absurd

al cca t at fie l'oncle; en Houre,el de ,L'aoadèr'lia. 'tan inqu2èt cie m�s jo
ve" s'havia abur-ge ea t d'ttos. manera inà(·'cent. Ara era un hom e p ruderrt ,
ben pensant, que deia sense woar{;o r aparent t

- };l passat, paas a t , Cal mos t re r--uo realista, dic jo� S6n uns al t z-ee

t empe , ara.

Aleshores, �!=J Cl ue ningú no hev í,a obra 1; de b on a fé, amb cmnvenci

men+ ? I "tots a que Ll.s que hav
í

en ofrenat La vida,:!. tots aque ï.r s altres

el do dels 'luals no fon acceptat pels poders obscurs de la euerra ? Va

sentir que no li hauei.a fet res moz-í r , l)avors. l no era�a pr í.n ez-a ve

ga,da qúe s'ho de
í

a , SeMpre havia pensat a
í xf , S6c lm pobre rO!!l�(jtict

reflexionà: sempre ho he ee t at •••
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La �ort. però� nom's el va fr�Gar una vegadaG I per ¡rista 2ronia,
no fou encare aj. fro1èt, on tants fiesos s"hav!.é'. paaoa t , sinó durant un

cmrt pC!'I!lis a Barcelona. Els Eocal!.a, als qua Ls duia notícies del fill,1
,

l"havien convidat a sopar ar-b tanta él. 'insistencia que va conpz-and re
,

que , si. no ac ced í.a a qt�ar-se, se n'otendrieno Va c ompa r-t í. r dones amb
ells les magres racions n'aquell monent.

Ja eren a les p oa t z-e s , quatre ame t l Lea que la vella devia haver

estalvia� d'uns temps millors, quan van sonar le� si�en�s dálarflBo Nin

r.-ú no es va ir!)J�e�f1:i.orJ8!:' g2ire. ;:1 pe z-e va �i:, :

Ja elB teniI!l aquí.
-';1· �"" 1 1"·1' ·1 l1.Ol.( .

1.' ; + -+. dJ,or:¡c; -' �!?, _1. _8 e1!lJH.L.• _ .. u .. una !'llcaiJ �,!'a una no�.e�a mol.., Jove, e

divuit ° dinou anys, potser, i �e tern.per�('mt nenri6se Se 1i endevina
va en La aev a man e ra una rrí c a flesco:r.dRrla i inoportuna de riure.

B ..\ . -," 1?- BLxern A _ en�:reso_ .

e- • jI'-

1.. � VD. €lll...
,.Jr.';" ��tLt�1�1 pare sab.í a que �fhSEt� i e}. Regan P�_E' � el èe.r�er de La casal

onr11.s v í.v
í

en , no hi havia pr-ao t í.e er.on t cap è i!'er�nc La , Per o orsp l auz-e
i� noia, però, tots van baixar .. Sin6 q,':ue a }. "errtz-e so) no hi havia nin

gd i es ven veure obligats e qued�r-�e a l'pscala.
La pr

í

ne r e explosió e ra lJ_tm�renap i el p nz-e digué:
... lixò és cap al mETe Po t s er- e.taqu en la Campaa ,

Ningú no ho aab
í

a , pf'J"ò. Er� dificil. éI.'idenT.jfic8r e quina ban
da venia el s o ro'lL, aj. qUD}_ e s barrejava el de Le o ba"tïeries de la DGA.
l 18 pr-o v a q u e es van e qruvncs z �s qUE' ers avions eren I!l�e a p rop que
no Bel pens2Vfln.

rJs por dir que no es va-A adonar de res finI que €'8 J!l;BI!U!JMmmmmI!lamma

va veur-e s ot fi leFl r-unes de Iee ps re ts ca igudes, entr e i? 2. mur !!li tje.nce r
i un tros de bice que va subjectar-lo pels p�ntalonG sense arribar a

,

eS'luinçar-li La pell. 'No sab
í

a si hav í.a pe rr' u t ei cone í.xenc nt , pero
,

La muntanya d'enderrocs 1. 'otege.vf!' i el f�u tossir z-e pe t
í demen t amb un

e�bufec cavern�s p��o�8t per 13 pols. Tot era fosc i li se�blavB com

si en trob�s enterrat en t r-e q u at z-e I,RP(!1;S, en un a cambr-a 1'101 t z-e du
í

da ,
on €!:'B no ï. t dif2C:i.l de fer un moví.nen t sense ensopegar anb can t eLLs 1
ares t es Lnes pe re t.e ,

..

];6 va a r-r-oe aega r , pez-o "to,,:; just havia avançats uns [l8l'18 quan va

aturar-se amb La rrà sobre una ma aea bJ.fHlE' i fina, encera c a
í í

da , Se'n
,

eo rp rengué i, ñeseSrCY'FV-!pI18...'1t" pr-ova dLacostuI'1ar e1..8 ulls a l'obscuri-
tst , 11espré:c! ve desplaçar La nh una rrí c a !'l�8 llnny, p aLpan t e ï.s con

tornsd' a que II c os •

El cP--t;pclismc devia haver-:w tr'astornat una mí.ca , pez-que fina que
," .L"

'
,arribà a 18 forca �� Iee'! carnee no s 800na 'Jue palpava kentrecuix duna
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dona • Amb un gest nerviós i gairebé hoz-z-or-í.t sa t , be enretiul:r els dita

l!'ora se eerrt r e n veus i el xiscle d'una e.í.re na , Dev í.a haver passat

més estona que no es pensava" o l'a'cae havia cs ta t de cur-sa dmraci6.

Van acndir gent amb D,anternes i e Ls raigs lluID]nOf;JOS es lHfummEllI!! filt:ca-,

ren en tre els enderrocs. Van rodoAar un s maons i ell va avançar per da

mp."t el cos de la noia o El cap t escl.afa t, li penjava cap a una banda ,

sobre el buit que 0sixaw. el t01:.'S cJ!!�resonat ern.re dues pedres.
A 19t'i cridà :

- Aquí, aquí
l una mà s 'allargà l,er a j ud ar-ú,o E f:3().l�ti!' (e l'oncreuH£'ien1j +e bi ....

gues flue 1 'al;z8.r ha v í.a dispOSf?t 1)9r ea Lva r= Lí, La vidao 1)e lU'ime!' es
,

creia que t01,a la Casp. h avz a sa L'ta t en iaí.z-e , pera ct' dpró ... v a veure
,

que l' obús només ld. hav i a fe t un eEl qu
í

nç q UB la aepa ra va do l' e d í

ríc i

proper.

Va s enc í.r que li preguntaven:
- Hi havia a1ell a:'_t:r.e ?

Va aaaenuar L, con que no eetav a l'E:lrit, es POS[1 a ajudar els mmi!lm:

vo.lunuc r.í.s que a cab aven (1" acud í.r , l)e::c(-) no van troJur ninGÚ !!lés amb vida

Tres
,

ca dàver s ,

"

:ua Ci-cilia havia dit. alGuno cosa" pero va haver de �ltl§lRTI.q!llnmam

mmmmnm fer-li-ho repe�ir.
"

Deia que el "':;eu f,f L'!''l8 no hi v:)�'-drÀ saber l'E'S 8 ••

,

AI!lb què ?

Amb això d" aque e li del ba l'.

Ah, a1 !

S "hav í

a a Li.unya t te.nt, anb e�. pen e ara ent , que li c os ta v a de no rnar

a fer-s e capaç de la r� a ï.í, t� t ac nua l.

- I al meu veure, i'$.ra b�.
,

}�s va treure La pipa dE' la boca i colp .... j� �.; 1 f'o rr; con tz-a el fer-

ro Ne la ba rana per 1;;8]. de f'e r ca ure La cendra.

l'i\) COSta res ce provax-uo •

.

'\- agaaen t, corrt í.nuav a p ensarrt er/els Hocallu o ,;":;1'1
....

av
í

e.r , el seu COI!l-

pany, va morir tre� nita

qu� el perroí 8 era de VllÍ t

La Cecília inzi;:,t:i :

- :�t c onpr-ome t a a�b ma s sa iaoj.li"tf,ta SC!.'lpr(,lhas -o t at Lgua L •••
]�11 e�j re dreça, IJ.t".r!lbre gant La nt 1; z re no a-: a po r un o fr.H'S que 8' en-

,

filaven per la carrete�a de la jHhasB3rta.
1I'r#

- "

d
.

l'es val. peca]:' per e xo e s que l er e rec t e ,

}�.L1. ja no el v a 'to!'?"1tu:- a veure, p0r-

rtiB8.

p6u una pausa i aiAgi :
l..eJ/l..p J1ü-J al'

Bé cal fII'«!'ifMS!F&� a "una uanc L'a o ,Ú t ra 1 ' E: ê'rO -; � t" (I £> 'i t
- b _ü • ..:J. _, _'\")"_"') p ruden te , •• o
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la prud�ncia deIs egoistestsi vois •••
Ya separar- se c1� ). a barana, i e

ï

La es Girà.
l'erò no sé per qne sempre h8S d e ser "tu !

...
'

Doncs parque s6c així, tu na te rxa bo has dit ••• Bé, me'n vaig
ballar una estóna P.l6s. Fitis a la Ulla •••

•

Blla va seguir-lo cap dins, fins al nen jad oz , j.ez-o ja IlO t oznà a

obrir la boca.
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Al ma tí ha via plogut, però a pr í.ne r-ea bores de la tarda, quan
va sortir de casa aMb la certera a les mans, elp CBrre�8 ja eren secs

i de�s xàfecs �és o menys in�ermi�ent� tan sols restava aquesta dolce

sa de 1 'aire que ce nbl a fer-j_o l!l�S fi, I!l�S r-e ep.í.r-ab ï.e , �l miracle d'un
n6n nou es devia vestmr per la muntanya, els arbrec de la qual, com elsl

..

que vorejaven la cerz-e t e ra , treien una ufana renovada, pero les cases

eren les ma ce í.xee de sempre �id�ntica la gen t que c í.rou Iava amunt i a

vallo enpe rava a la parara del t ranv í,a ,

Quan el vehicle arribh" va que ar-se a La pLa t af o z-ma mentre 'tot

de doncs i uns quan t s solda'tq de L 'Hospital Mil.i tar corrien cap dins a

apoderar-se de:¡ s ee í.e n te , El cobrador va canviar l'orientaci6 el "tro-
.

ll� i el conductor es traslladh al motoT de l'altre extrem. Aleshores

engegà.
La gen\i en.raonaven i, un cop més, L'Albert es va sorprendre de

consta tar que gaz.re bé to than parlava en ca stellà. A despit de l.'any i
e s cn

í

g que .feia que pr-ee enc
í

ava aquell fenot'1en, encara no s'hi havia po-'

gut acos�ur2r. I no e�- ell sol, prou que ho sa�ia, car sovint ho havia

cOl.'1entat amb d'altres persones" De veeédes li feia l'efecte d'ésser com

una illa enmig d'un I!lar im:1ens que pu j.vve i pujava anb 1 "amenaça d 'en

golir-lo. Als 110C8 púbx í.ca la de sagr-adabl e impressm6 d 'ésser el s,:obre
viven't d'una raça anihilada adquiria proporcions esgarr;tfoses. La feina

que ens espera, es de ía a r es ho rea, Pe rb fein a l�er a qui t per a quan '?
L aví.e n passat e Ls anys i tot con t

à

nue va igual; tots els s:{mptol!les que
s emb), even pre sagJ.ar un canvi es conve r-¡;i· n Lane d í.: -r.er..c. t en men ":iiders.

Es perquè vo ï.e e , es de í.a ":i!H!lbé. I l'anguniejava un neguit estranyen
pensar que ell, ben ní r-at , e ra "també un de Ls qui ho conoerrt í.e n , No es

,

lini teya a la seve vida diariaP,l rutinària, sen e l'er res, abe o iutamerrt
.

re s , per mil ).. orar aque L� es 1:; at � e cases ? L' axeLana ca ó final era : :Po-

bres de nosal tres ! Una m ena de compae 1i6 sense eficàcia, una cosa epi
dèrmica, uns mots que no ama.raven res i que Ja eren COM un costum.

N'era agudaracrrt conec
í

ent me n tre el tranv
í

a davallava per 2. "avingu-,
dn de la HepdblicB Areentina. Mira� ele ros�re6 que l'envol�aven amb la

intenci6 de diotingir llurs e rac te r f s tnquea rac í., lo, perb !!lai no havia

es ta t gaire fi en aque a t es coses i no aenpze li era possibl.e dec�,Jir de

quina regi6 procedien els �ou vingu�s ni 8 quins d'ells esqueia el nom

d'ocupan1:;s. I t o t d'unQse li va aourtí z- de pen aa r : .ampoo e),18 no poden
,

errta r c on ro rnes anb el que pae aa , Pero això no era suficient perquè els
,
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estranys fessin causa COI'lÚ a mb U'! poble que s'i>b_Lidava. Sel'!lpre hi heu

ria una barrera. l'fo ere, m aranen t la parla, sino una disposici6 de cnr.£

tcr espiritual, una nane za d .....ésser, d'enfocar l'existència, queLeon que

ell no sabia definir a.l!lb precisi6 però que. així i "tot, reconeixia

li ho posaven davant de ï,s ulls.

':!:ambé ho reconeixien els al.tres, i això era precis8nent el que I!l�S

els co
ï

a : consto::'"tar una di!'eJ"ència. I, mé s que con st aue r=La , saber

que en ella es recolzaven unes aspiracions a les quais ma í, no accedi

r-Le n de bon grat - i la histbria e ra allí per rlemostrpr-ho. Con també

demostrava que no tots eJ.s enemí.c e eren de fora, sin6 que no ï, t s perta

nyien al mateix pob.ï.e oprimit. El aeu germà ma te í.x , per no abar més

lluny.
�

No ho ha via conr'eeaat naí., ,�s clar, pero ell sabia no ; t bé que a
.

,

casa seva es parlava castellA. Es a dir, el pare continuava expressant-

se en ca ua'Là , no pas perqu� cregués en la virtut o en la necessitat d'a-
,

questa parla, sin6 pez-que era un home senzill i, a les ee ve e velleses,

li devia venir coste, amunt canva ar de pell. Perb eJ_1, en Josep, la SElva

muller i els de s fills" totfl enraonaven sempre amb la liengua imperial.

Era tanna te ix CU! 168 q ne, fins a cert punt, haguessin in1; en sat d "ana

ga r-d, 'bi" perquè en les rares ocasion s que els visi tava cedien a la par

la maee rna i eren només els no
í

a , format s en t n anb í, ent ne tam en I, cas

tellà, de Front de �foventuts, que ara i ad�s es traien. ,Allò, aquell
dismml1.lar-li que hav í.en trave e sau 1 a tron "era lingUistica, la qual era

tan sols el símbol d'lma altra barera d'implicacions m�8 greus, indica

va perb una mena de sentiment de culpabilitat � que, per a molts

timistes-, hauria ee t at un mo t í,u irrefutal¡l_e d'esperança. :Ell, però, no
,

,

o onf'Lava tant. Perque si en Josep encara es mig avergonyia d haver can-

viat d'idioma, els rills ja no expe r-í.nsn tar-í.en aquest complex, o l'ex

perimentarien en un grau mínim. Si, d� grahs. es casaven amb una dona

de l'altra banda, el canvi potser ja seria definitiu. Ms a dir, defi
nitiu 1 ••• No pod La assegurar-se mai res, �s clar, per��1 aembx av a que

� les c oe e s s'orden2ven de tal manera que aque s t s ca t al.ans que renegaven

í d'ells nate
í

xoe venten a ésser le contrapartida del'l fills del s caste

llans que, dins 1 'ambient noveH , acabaven per incorporJ1arar-se als u-
I,,;>'

sos i costu�s i al mat�ix imperatiu de la llengua del poble d'adopció
dels pares, i això fins 8 l'extrem de conve rt2r-se, algnnsja' eLLS, en

perfectes sepa ra tis tes, I!l�S v í.o Le rrte , !!lés conve nçut s , de vegades, que

els ca tala ns en el s quals 1 a virtut de 1 a raça deixava d'operar. O �s

que potser les virtuts de 1.a raça eren unes altres '? ••

- Si us plau.
Els !!lOtiS, qu� trencaven els seus pensanents, li van caure al cor
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, , ,

corn un ba.ï.aam , Va Mn'.r 1 horne que els haví.e p ronunc í.at , pero es clar,
.

pertanyia a La seva eenereci6. Cap jove de menys de trenta anys no els

hauria dit, va pe naaz , J�l seu eof va rebu"t.jer el bÈúsaI!l',i el convert!
en quelcom de verinós i de mals�. Eren p re ca.aamen t el_6 joves de menys

de tren�a anys els qui irnpor�aven. Blle decièirien ea demà. Ja sa�ia
que a 1. 'al tra banda de f r-orrtera no s' opinava igual. Allí tothom seMbla

va convençut que els !!I.8teixos que bevien menat el joc antan; el dirigi-
,

rien en canviar les circUl'!lstancies, les l!listerioses circumstf!ncies. l
ell també ho havia cregut, perquè els pares de La p�tria, per dir-ho

d "a Lguha manena , eren un mite que pe sava , :r'ins al seu retorn no va can

viar d'opini6.
Era sorprenent, de tan narura ï., trobar-se amb que duz-arre aquells

anys havia cresgut una altr.a ge n erac í.ó , Una generació que ja no sabia
,

res de La guer ra s o res d'autentic. p e rq ue , en termes generals" s"havia
" ,

deixa¡_; engan�ar per les ver�ions dels vencedors. Berb fin�� tot els qui
n o s 'havien deixat ensibornar, aque L'l s que p rcce d í.e n de famílies tradi

cLonaLmen t liberals i ca taLan í.s t e e ••• No era genJd'cstrany, si bé es

i '
�

cone í.de rava , Les fam lies eren c81;alanÜ':ltes i Lí b ez-a) e , aa , pero per a

la naj o rí a d'elles l'experiència de la guerra havia estat un maison;
algunes foren p eraegua de s pe zque pertanyx en a la cLa aae benee tan t , o

anaven a missa, o no eren prou ex tz-eroa de a en lj.m.rs idealso Aleshores,

apressada t: ent, havien :fet I'1arY� enr'c ra i, sense junyir-se potser al

carro del vencedor, s'havie�quedat a la cune1,;a del. carli, esperant. I en.
cara esperaven" amb una vaga hostilitat contra tot allò que poria al te-

,

rar i
'

ordre de COBes exis "tent, pero alhora ideologicament contrarieJ
a la situaci6e Amigues del comprom!s, el�besRva i no sabien com aortir

se'no Devien afitorar à�idament una tercera soluci6.
- M�s val lladres que assassins •••

Li ho havia di t el cunyat d' en Roure. amb el qual va parlar uns

moments als despatx del seu 8mic,quan a que s t ela presentà. La frase

l'bavia sorpr�s i 1.mpre,:ssionato Mol'ts op.í.naven igual. M�s val lladres

que 8ssa.ssinso Pefb, on eren els assassins? Hi havia dret a jutjar
d "una mane ra tan pri mÈ'. ria SI sense cone ixeaen t de causa -! Hi havia hagut

viol�nci.es, �s cert, COrl n'hi ha enfots els períOdes de desordre, quan

l'inotint dorrí na la r86. Però 'taMbé els enemics bavien trait La aeva

hunan í.tat percaçant elf, enemics politics, i això durant Més t.emp a, d'um

faiç6 m�s organitzaòa� La treien encara, i anb menys excusa, quan al

cap de tretze anys d'acabar-se la guerra, continuaven silenciant els

opon nts verbals entre els murs d'una pres6� £1 seu ger!'1é un dia li ha-
"

via dit :

- Es que no s'�acaba"tl la guerra !
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Tenia ra
é
, No hav í.en permès que e'acah�s. No s'acabaria durant

mol t de 1;ern.ps. :No era d
" això nate ix qué es Lamen t av en ells, els exi

liats, d'a�ue:�l ee t at de gue z-z-a civil que�l règiCl franquista mant enaa

a la pcnír..sula ? Però era un e:r.ror que í.za re se "n , Perquè aquell estat
Ide coses només els azavor-í.a, Els qualques joves que s embLaven t o maz- a Isentir la p�tria. molts el. 'ells fij.ls de famí.2..ies poc s Lmp aví.t aan se amb I

ler, aspiracions nacionals ca ea ï.ane s , o de t'arníJ.ies es camade s per la

sang i el carnatge, no es deape r-rav en pz-e c
í

eamerrt a l'imlmls d'a uest
climB irrespirable 1. I ele altren, molts 1bmàIil�aramI!lI!lI:'H!lllll!lell!'ll!lammBl!lmhlmmm
i.ndiferent s que mai no havien sabut deci(lir qu í,n era el s eu canp , no

conenç aven a entreveure'l ara, quan sentien pesar damunt d'ells, i a

l�entorn, una hostilitat que es manite. teva en tots els aspectes de La
vida ?

- Un menen t t •••

}11 tramvia Bra aturat E'.� pas ee
í

g de (tràcia, can nonada Pz-ove n ça j
á

havia estat a punt de deixar-lo engega.r de nou sense baixaro Gairebé
m'havia oblidat q ue he de veure el neu gemà, va dir-se.

Travess� la breu calçada, fins a la voz-er-a, però aleshores es va

recorder que' La p arada de l "antobús quedava !!lol 1; I!l�S enllà. 'raI!lbé po
dia cr-euar el passeig i anar-lo a buscar davant La Pedrera ••• Uns se

gons, va quedar-se paj�plantat, indecís o l'erb aleshores 1 'urbà va donar
� pas als vehicles gu pujaven i ell,per no esperar-se, va seguir pel

carrer de .l:'rovença, cap a La Rambla de 0a na Lunya , cap a .BaLT!16S des prés.
Tanma'T;eiz; era no l ee co aa , aque r Ia oonbfnac

í ó

, Tramvia, autobús f , ales
hores,un parell de b ï.oc s de canee a peu. Per això anava tan poc sovint
a casa d'en (Josep. NQ, no �s per això, v s re!�lex�onar.Eren un a cada
banda de la bar-r àcaña i ere. na nur-a I que lieli tessin llurs freqUentacions'\

a lea estric�al!1on" nemea3a�mae indispensables. Per això cada dia es

fre Uentarien menys.El di� qu� el pare es moris ••• Perquè les poques
vegadee que hi anava, ho feia pel pare. Ells, acebar1en per perdre tota
mana de contacte. C om no si.gui que em decideixi a demanar-li ravora ,

va bur-Laz--e e
" d'e :'.1 I'J8't'eix.·

Tot d" una VE'. eonp.renòr-e que t aquest cop, la seva dona tenia raó ,

Ben mirat havia estat una xiIllpi..eria pensar en Josep a pr-o pbs í. t del po
bre Maristanyo I l'!l�S XiI!It,)..eria encara in"ten-r.ar e fer honor a la porau-,..,

la mig donava a l'Eugènia. Que potse�o ho sabia que no en, traurla ren?
N'hi haumr, prou anb pr-onunc í.a r la pareula pa1irulJ.er perque sal 't�s com

,
un home que s'ha a saegut sobre uns mat a d'ortigues .. No era que li na-
gue ae í.n fet mai res ,a ell; mai no havia estat un home prou inportant
pe rq uè el no] es'teszthn. O potser �f'I aix� el que li cou, va mig riure nen

tre evi 1;ava una criatura que acabava de sortir disparada d 'una botiga.
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Senpre havia ee tat igm'\l, aquell. Al}Ò que e1:' ea ce í,x en deia un

ho�e d'ordre. Volia dir, fe clar, del seu ordre. Un ordre on ell pogués
ocupar un lloc més a menys responsable i sentir-se it'lportant, amb la

,
.

possibili'tat, per danun t d'aixo, d'atropel-J_ar -eLe al;tres, els qui no

pensaven con ello no li eren prou simp�tic8 ••• Caldria tr�bar una ex

cusa per dec,idiT-:lo a intF.ressar-se per en Maris"tany. El M�8 difícil
era que ell na t no havia sabut nenm.r amb prou convenc í.aent , M�s val
drà, va decirlir, que no li doni ma eaa explicacions. Al capdavall, qu�
volia9 d'ell? Sinplement, que li inCliqu�s una p orr-ona , un advocat hà

bilo capaç de defcnser el nebot deJ bell Cect6$ Perb n0, tampoc no era

ben bé a í.xb , }<�l que calia ere un hOMB pron ben situat, prou influent,
perquè no fos necessari de deiensar-lo. Somnio de s pe r-t , va/dir-se. No

, '

pot coneixcr ningd de tenta influencia; p01iser no existeix ningú que la
,

i;ingui. Ara que la l!làQuj.naria s'ha engega t , he. d'acomplir el seu pro
_,
ces.

Havia obrat� la lleuge :!'8, sense reflexionar en t01;8 els aspectes
de 18 qrtesti6, en el que e em a I!l�S inrl icat de fer en aquest cas (I Per

això provava de reflexionar-hi ara, nerrtre s'aturava a la paz-ada de

1 "aunobüe i esperava darrera les tires persones que el precedien. sl, a

en �"'ari ateny no era poae fb.i.e de treure'l de La pres6 així, per le e bo

nes •. Era m�f\ encertat al1.ò que e "ha v í

a dit de primer: interessar-hi
un bnn professio. a:1, un advoca t expert

à

, alhora, ben vist ent re les

autoritats. D'aquests en Jo�ep en devia con�ixer I:l�S de quatre. NOMAs

que poguês aconseguir: qUE' li fes unes ratn.€S de pz-eaen ta c í.é ••• A nom

de l'Eugènia, �s clarp perquè era ella qui s'havia a'espav1laro No que
ell no ho volgu's fer, per� com podria justificar el seu inter�6 per en

.Har1 stany ? Ara que ••• ïaI!lbé valia la p ena de pensar en COI!J podria jus
tifica:"" el e eu l '}�ugènia, 'que no li era res � a be oj.utanen.t res. Es pot
presentar com la seva prOIYJE;ga, va dir-se. })'altra banda, d'un� dona

pre se'n fa més C8S.

L "aut obáe s 'aT-urh a ran de voz-ez-a , Van sal tf�r-ne set o vuit pe rno

nes i el cobrador deixà pujar tots �.ús qui esperaven. A baix anava ple,
de manera que va hav ez- d'enfilar-se a l'iMl)erial ..

o.

L'assumpte era aquest : demanffia al sau gernà una bona z-econanact.é
..

per un advocat ben situat, llest, in�rigant i tot ••• Pero li caldria

explicar aLgun« COSB" dir que 1 '}:ugènia ••• :El e eu gerI!l� era un horie I!le

ticul6a. Voldria sa ber a q,:uè es compz-ome tia, i anb qui. La faria pas
sar per una amiga ••• No, serie. ub. error; aquell. de seguida hi veur.ia

algun embolic 1nconte�a8ble. PotsAr valdria I!l�S �1r que l�amic era ell,
�L •

ien ar2s:tany, que la seva pr,,:omesa, que e s t ava al corren t de

mis1Jat, l'haviz anat a trobar. Semb).ava ze onabLe , Però "també li
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explica r que ha via fet l. "ani e en qües'ti6 o t si més no t cie què l.' acuoa -

ven. �i deia que algú l'havia denunc í.a t per fets de gu-rra , en Josep

es begaria a barre jar-e 'hi •••

Gooençà a suar. Bra mol 1; l!l�8 d,:ificil que no s "hav í,a irlaginat. De

fe't, era 'tan difíci.l que, en anahdona r 1 'autobús a La cantonada del

C8r�er Urgell, encara no havia fet cap progrés substnncialo Ni l'havia

fe�ta�poc quan posà els peus a l'entrada de la casa on vivia en Josep •

..

Mentre pujava aMb l'ascensor, decicí : no importa, improvisaré, Pero

no errtava tranquil.
Es per afxb que gairebé es va treure un pes de sobre quan, dalt,

La criada va riir-li que el seu e;e !'mà no hi era � Es clar que allò n omês

significava j ornar J.' afe r , no desI] :turar-se'n. Però li donava teI!Jps de

reflexionar-hi néF. a fons.

El pare era al oenjactor, al costat del balc6 obert, amb el diari

a les aana s Però no el llegia, sin6 que l'eta una becaina. Era una dor

mida de vell, perc;n� va sentir que algú entrava a 1 'es1;ança i iI!ll'ledia

tament obri els ulls i alç� el cap.

- Ah, et:£: tu !

An� pex aixecar-se, parh ell ja havia travessat el menjador i el

va retenir amb una m� a l'espa1;lla.
C01'1 va , a í.xb ?

- Bé ••• Vaig fent •

.tarlava ar b una indecisió penosa, a la qual ell encara no a 'havia

pogut; ao os tuna r-, Aquell era 1 "hom e que tenia una emz.gu e ra i donava dis

gustos a la seva tmller? Se'n recordava, de ver;ades, d'aquells temps 1
..

'l'ot d'una fJ6 senti molt triS1;. Pero una aLvra veu, fer.1enina aquesta,

deia darrera seu :

-Hola, Albert.

Era la Francesca, la seva cunyada

Ho�a, noia. Oom va, alZb ? r els nois?

- No són a 'casa. Se n'han anat d'excursi6. amb els del camp amen t , ••

- EST.à bé, aixb !
.

Es va ae neure , 1 La dona 1 'lMi t� o. 1:1 pare va plegar el diari treba
lloasment i preguntà :

- Has vist el dis cnrs que ha fet el Minis tre de}. treball �? ••

No. No els llegeixo mai, els dim-cursos.

Na1 fet ..

La seva cuny�da va riure :

Tu 1;an expecti tiu COIn sempre !

No. e. Diu que en Josep no hi és �! Jo que pr-ec Lsamerrt he v
í

ngu t en a

queata ho ra o ••
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- Ha dinat fora de casa i no sé que n t o me rà , ��ant pot tar ar cinc

minuts com no venir fins � la nito

Ll pare es va interessar :

Què fan, en t.Tordi i la Josa çt No els veig rla:. •••
- Ara vindran m6e sovint. Ja fan vacances.

Després, com cada ve&�da que els visiteva, afegi :

Però viviu ta�lllmy !

La cunyada va dir :

'luan hi ha bona vo i.unt at •••

l'lo 6s això •••
Se senti molestat i afegi :

Vosal tres ei que no veniu m.ai.
�

I va pensar ,: per que s 6c 'tan hipbcri ta <? Si ni ho vull, que,

guin.
- Que vol s que et digui ? SembI a mé s na "tura} que vingueu vosaltres,
vivint con viu el pare aquí.

Es cOt ar , tenia ra 6.

I J
\

-

- en osep sempre esta tan

Es v a interromp!.''''' :

enfeinat r .des 'rés •• o

- rlira, er! sembla q u ja el "tellS aquf !

»ra ve rf ta e, acabava de sentlhr-se el cop de 1n porte del pis.
Has estat de sort. enc2.r.?.

,

:Non" estava "tan oecurO' Ara caLdrt a imf-)g(ovj. sar, com s 'havia dit.
Pero va. descobrir que continuava tan b�lit d 'explicaci(}ne convincents

,

com una es tona abans.

bn Josepra retaliar-sa al llindar de la porta. En veure'l, mos�rh
una expressió e or-p re sa :

Tu per aquí ?

No semblava hos'1;il. Pz'o bab Le n en t havia :r:e� un bon dinar.

S:t; et voli a ve ur-e •

L 'expressió de sorpresa va a ccen tu ar-cse ,

- Ah !

Et voli a parlar d'un aeeump te ,

L'altre pleg� el front.
- No et deue pas haver posat en algrtn enbo ï.í o •••

No, no

- Bé, �s que tu •••

No va invi'car-l0 a passar al dee pa tx , sinó que pene'trà al l!lenja
dor i and a asseure�s el costa't del vell.

,

De què' es tra eta ?

Sünpre apressat! va p�nsar. Va ficar-se els dits 8. la butxaca,
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a La recerca de la pipa" però aleshores es va recordar que a la i"'!'an

cesoa li molestava el fu1"1. En Josep no IUflava i el pare era nortés un

f'uma do.r ocasional al qual hav ï.e n a ca ba t per fer perdre el viei.

Se'n sentí contr.8riat� Sense la pipa \;ot s�ria encara una �ica mé

difícil. Poc h bilrnent, va començar:
- l'u, pel lloc que ocupes, deus con ixer I!lol\;�� a voce ns •••

En Josep, sen� cornprometre's, va reconèixer vaganent
- Alguns, si •• Nec eae ibtes un advoca t �)

NOt jo no e Un ami e ne u ,

El germ se'l va l'lirar corn si li ser'lbJ.és una mica xil!l.ple alJ.b d'a

nar a preguntar-li el no� d'un advocat per cOMpte d;un aI!lic, pero va

limitar-se a precuntar :

Què li passa �?

_ Aquell era el nomen t d'it!lprovJ.sar :

Veuràs" es tracta d'un xicot, en l.'laristany, amb el quaï, fa anys que
Cet-< QA'x VI.,

ens t¥ ça i que ••• Una vee da, durant la guerra, es pot dir que e�

va salvar la vida !

No sabia per què ho havia dit. Per ganes de brodar, de fer-ne una

cosa personal. Volia que 1 'EÜ tre ve iés que el s eu interès era sincer,

que ajudar aquel a�ic era CQ� ajudar-lo a ell ���eix. Es clar que ni

a ell no 1 'ajuò2ria si hagué s es te t ne les pa�rulles •••
En Josep no e� va deixar i�pressionar per aquells

- Què li passa ?

Bé, el cas (;s que es 1;robZ?, en un c onpr-omfe i la seva promesa, que
con eix La nostra amí e 'tat, Pl 'ha vingut a veure. e •

ImMediatan�nt, sense cap �,6 especial, va s8mbiar-li que sonava
..

artificial. El a eu eem? ve. e nc reua r les canes.

- Per què ?

- ionca per aí zb , perquè corn que SOM tan amics •••

- lfo. VulJ. dir que v oLaa ,

Es una noia senzilla, que no con e í.x cap advoca t , i aleshores •••

Impertorbable, en Josep el va inter!'o.mpre :

,_ Qu� .11 passa?
- Ah, sí ! ��l ven de nerrí z-,

L'expressi6 d'en Josep canvih una micao A l'Albert li va semblar

que fino ala ahores s ·hr.Cvi a iJ'l18g1na't e.lgunn altra cosa.

- Ja veig.
- Li cal un bon advocat que el defensi, aJ_gú que tingui ••• agafadors.

Jo. m' entens, oi ?

En Josep assent!..
Per aix� he penaa t en t u, Pel car-r-ec que ocupoe , deus 'tenir relacion

• s
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que ••• ja saps q ub vull dir •••

Anava pèssimament. S'emb8rbus�ave. i dev fa fer una na La Lnpz-e sa ï.ó ,

Però en Josef' no semblava preocupar- e gens d'allÒ. No sense una 1'11ca

d'ironia, pregunt� :

Suposo que em diràs què ha fet •••
- Vol� dir de què l'acusen '!

Exacte.

Bé ••• ja saps com 86n les dones. Jo a ell no l#he vist. He parlat
amb la seva promesa i prou. Pel qui pogut deduir, no es tracta de res

d#iI!lpOr1;ant; converses Lmpz-uden te i coaee per J_ "o s t z.L •••
- I què entens tu per converses inp!'udents '?

Semblava un cape llà darrera el conre aaá ona r
í

, o un policia. Es va

èmpassar la saliva :

- Alguna brometa sobre el règim •••
En Josep es mostrh egcèptic :

I perJaixò l'han detingut?
- Cal que pensis que durant anys ha estBt exi12at. A

mira sempre d'una aJ tra Planera.

Ja ho havia dit. No n'hevia tineut la inte',ci6,
comprendre que era inevitable. Afegi :

nosaltres se'ns

,

pero ara va �

- Una cosa es compï.í.ca amb l'a2.tra i •.. Si es busca bé , aerspz-e se'ns

pot retreure algun pecat.
1U ge r!!l� tornh a p�'..efla rel. froht.

- Vols d1� que va tenir Bc�ivi�ats delictives ?
- Que jo sàpiga, no. No ho crec. Però com que ja �s un dellcts baver

comba�ut a l'altra banrla •••

}�n lKosep no va pe 1:'I!letre que l' observa ci6 'Passés sense conerrcaz-á :

Uo cree q ti e a tu t "hag í.n Mole a ta t ma 1 !

No, �s o ra r , Per o ome near , i bo flaps 'tan bé COD jo, vaig estar s
í

o

mesos detingut; després, no e� permeten d'exercir la carr�ra. Es veri

tat Que •••

El germà va ,;e.llnr-lo :

- Aixb és el que �eniu vosal�res de ho : que després d'haver eI!lpunyat
les a rmea , encara voldriet1 q ue se us p aas ée una pens:!.6·!
- Ens acon te n ta rde a amb mol t menys; en tindriem pz-pu amb que ens dei

xessin tranquils a case noe t ra , i en dir casa noa t ra ja saps que no em

refer.ixo a les quatre parets del pis.
- Ets un cehall ut t �)onC5 mira que si aque S1;a és La teva nane ra ce ve

nir a pidolar favors •••
- No �idolo favors ! No pas per a mi. ne �ota !!lanera, ja veig que M'be
equivocat de porta.
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Es va aJ.çar amb una z-evoLada , sob"ta:del!l8 nt moLe s ta t i penedit.

Alber·G !

Era el pare que j.Eplorava. Es va quedar :nirant-lo. sense Baber què
,

fer, sense eaber que dir. 001'1 que la co aa no li venia de nou, la seva
,

indignaci6 no era prou forta per obligar-lo a un gest r:mw:n definitiu.
En el seu desig de restablir la concbrmia, perb, el pare gairebé va a-

cular-l'hi en dir : �
- S'ba d'ést'�r una I!lic:�u'1il •••

I

- Us s embLa que no bo e om p!"ou, potser �I Ens trepitgen COl'1 ai .f6sfJim

insectes, i el pitjor �ü �ue els !!lateixDE infectes •••

El pare no ho va p.ntendre� Trcmolosanent, aiegi :
.,

- En ¿rosep no t 'ha dit res que no fos veri nat ....
- .Naturalment, vós sempre li feu costat. Si ell ho ve� bl au , b.ai ho

veuren '.166 !

En Josep, que no havia pentu t la serenitat, va dir:
- No et dea ï'oguf.e amb eLI.. , ara, que no hi t� cap culpa.

No la té ningú, é$ clar. Fer aixb anel!l com aneB ! •••

- No saps el q:ue et dins.

El que em die, si. El que no s� �s el que eri faigo Mira que n avor

pensat que podies ajudar-t?le ti!" que podies ajudar algú rle�1int'eressada

men t ! D9"i8 es tar boig !

En Josep va r-ep ï.í.o ar

- No reco rao que m 'hi hagi nega t � encara. Simplel?1cnt et preguntava •••
}>erò ell ja havia perdu t el a erruí, t de les proporcions o Era Ilmútil

que es digués que no n 'hi havia per tan t , que aLl..b que havien dit no

teni a tant a importàncj.a, i menys entre germa ns. s obr.e to t quan

va COI!l era acu ell •••

- Pz'e gun caveu , preguntaves! Quina po r de c omp zane t re
ï

e , Que et creus

que m'has de pe rseeui!' CO£! un inq u1sidor només perqu5 et d ... Mano el nOM

d'un advocat?

- Però �s que em devies voler d Manar més. No liUC r-e conana r ningú
sc aab er de què es tracta, de qui es tracta •••

- ).f'havies de tenir prou �b el q:ue t'he rlit, que �s un arrí c ,

- ].)1 ten s de força indesi tje bles.
Con ho �mmmm pots 8ssegurar,si no saps res òe mi ?

- sé el suficient per com��nrlre que em cal obrar amb prudència. Ets

un Cal) calent.

t'Albert ès va a as e re ne r �e cop. Per què discutia él Es cone
í

xí en

de tota la vida. Quan el pare es rnorí�, prObableMent ja no es veurien

més. �ot d 'una va t roba r absurda la seva p:resèneia al:d per +emanaz

un favor a en Jonep. Tenta re,!>, era una idea (if! cap calent.
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Exagerant la nota polida, va dir :

:No parlem !!tés. :Sm sep gre u have r vingut a amo í.na r-cte i haver-te fet

per0re el �eI!lps d'una mener.? tan inconsiJeèada •••
�ots se'1 van ní ra r com si li hagués agafat alguna cosa. Però ell

no en va fer cas. Posà La M.à sobre 1 'espa1;lJ.a del vell.
- Adéu-siau, pare. Fins tm altre dia.

S'atansà a la e eva cunyada, que no haví.a dit ni un mot en t o ta

1 'estona :

Encan"t;p.t dé' saLuda z--j.e , l"rences ce.•

'En Josep va pz-e gnn tar

-Però què t'aga fa, Era II

.A r:11 '? Res it Es qua tampoc no aprove e la neva nan era ci #acomiadar-ce?

Es clar, co�ue 56c jo •••

El s eu gerI.'1à féu un moviMent amb els LLavis i e 'arronsà d 'espat
lleso Ell s'encaminà a la por"ta.
- No cal que us molesteu. Ja conec el carni •••

La cunya da , plfl'r{), va sortir dar re ra e eu , 1;;1 va seguir fins al

tfbul" on va dir-li :

D6na records a la Cecília i als nois •••

Gràcies.

Després va afegir :

-Veuiu a veure'ns, un dia d'aquests.
Se sebtis Baireb6 ferotgeo

- Tindrem molt de gnst.
}iaIa se'l mi!.'8 Lnexpre asive aen t i eLt sal1;h escales avall � Després

es va gira:;.r i pre¡;� :

�anca,tancaJ no et noleAtis !

Tornava a ea t.a r enfurit. No tan SOlE) no havia aconseguit res, sin6

que s'haviR posar. en ridicul per j_fl ae va cbLe r-a inter!lpP8�iva. SeMpre
pa6s�va el mateix : ss c8p�enia de tal Matiera que en Jo�ep acabava per
tenir ra6. ! el pj.tjor e ra que allò n0I!1és li paaeava anb ell. (lorn que
�s el L'lE'U germà, va diX'-se, no puc perdonar-li qUG stgu1 llm1l9mmrb com éSe
A rn�s. va pen eaz-, com que ni pots fUPlar •••

La primera cosa que féu, en arribar al ce r-r-e r , fou encendre J_8 pi
pa. Després, COM que ence za era avia 1;, va emp re nrt.re el camf de l' acadè
mia a peu.
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Molt abans d'arribar al carrp,r Aribau ja havia co�prèR

captenimp,nt fou absolutament id1otao Absolutament idiota, eB va repe

tir, COl'!l�i el mot li agradés o Qualsevol altra pe.ro ona que no fos el seu

g¡:;rI"l.h li hauria pogut dir to t allò, i molt née , eenee provocar en ell

una resposta tan f ora aenya da , Perquè, al capdava l.L, CJuè li havia dit-?

l no havia estat e).} na+e íx qui c()fl1enç� FI. dee oerrt rar- lahüesti6 Ç? Quan

hom ve. a demanar l1nftavor t i él "un favor es �rac"ta'la encara que aleshores

s'hagnéR refusat a admetre-ho, l'orgull, ja que no la dignitat, més

val ficar-sa-la fi la butxaca. Però (;s que en Josep 1 'exasperava. S "ho

confessava i no s 'ho con r'eaaava , pez-que gairebé li sabia greu, però
la veritat .e ra que l'animadversió que sentia pe). seu germà augnen tava

en z-eLac í.é directa al s eu pa r-e rrt í.u , Si hagués ee t at a:i_f�ú altres un co

negut, un indite rent .... Les pers ones podien desagra'iár-li , com a tothom

però en general no aportava cap nena de paee i
ê

, o una pa e e í.ó no l.t mode

rada a 'tot estirar" a Les relaciona que hi sostenia, ja que conp rerrí.a

que ca dae cú , per molt equí.vocat que anés al e eu veure, tenia dret a és

ser qui era �a pensar con pensava. Per'b no en ¡rosep. Es a dir, en la

mesura que era una pe rs on a com una al tra, participaV8 també d'aquest

privilegie Però 6s que per a ell no l'odie �sser una persona com qnaj_se

v o l, a ï.tra , I, ben Mirat, no aab í,a per quire Mai no havien ee ta t units,

mai no s 'havien captingut com doe veritables LÇerrmnso Allò que ope-rava,

doncs, era noP'!� .. el coneixement que, !!Ialgrat tot, tenien de IJ ur lli

gam frate!.'ne.l en tie raes de s ang , no l).tlr afecte o L'ur desamor. :èampoc

no és ben bé aixb, va reconèixer4 �ra ��s senzill i, alhora, més conpli

cat e Potaer per a í.xb resul teva m�s dificil veure-hi clar.

Hi havia altrR coses, tacbé, coses �le aemna venien dels teMpS r.e

La infantesa. En Josep sempre ha Tia estat SOl!linador, absolut, absorbent

Tenia tots eLs d91"'e c tea , i els set anys CJl1 e els e epa raven feien que a

quests defectes pesessin al seu damun� d'una manera desagractable. Pre

tenia manar-lo e n tot, se�n recordava bé. No poctia oblidar, assenyala

èament, les moltes vegacte� que l'havia veGeto

LI disgust, l'odi, si, perc.;uè fins i tot era odi, devia p roced
í

r

d'aleshores. COfl l'eY2speraven els seus capricis, les seves ordres!

Gràci � a ell, hav í,e viscut una int nc í,a repugnant.

Albert !

t..Tneav2 tranc:uil.larnent i la veu èel a eu eer' à venia a deatorbar

lo sense solta ni volta. l era ben i�útil que fes el sord, car la veu
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tornava a cridar-lo, I!l�S perenjrtbr 1a :

- Albert

Ara s'estranYEva Que hi acuàis, però devia éS8er que temia el
"

castig que , d' al"lasat clnJ.s paz-e s , se'n pc+í.a seGuir. Aca"a a deixant
,

les joguines, doncs, 1 se n'anava a la cambra on en Joaep estudiava.
- A veure, porta'� el plunier !

"

Li hauria ea t at I!l�D i'acil aixecar-se i agafar-lo pez-o ona Lmcnt que,

cridar� Per0uè el plul!lie:r. era all i, a . os passos,sobre un mobLe qualso
vol,on ell!lateix Jo�ep =,_'havia deixa1ï La darrera vOGada que se'n

S'hi negava� �s cl�r.

- Agafa'l tu !

El gerfl� se'l mi�B fitaMent, com si el volgu�s fascinar, exacta

ment CO!!! un �erpen1i que espera la ca í.guada de 1 'ocell.
Et dic que ne'l por�is !

Eren ganes de noLes tar-I0, sempre he v í,a efJ"IB!; el mateix.
-No vull !

:El plumier /.
1:0 vull ! •••

La seva negativa ern ca da cop I!l�S feb"' e, més indecisa, mentre La

veu d'en Jonep es feia progre�8ivarn6nt sorda i anenaçadora com un presa
,-

gi de tempesta.
El pltll'lier !

S'obstinaven tots d o s , finis que el gernà, si ell no I!!l!Uñm cedia a

bans, a'aixecavao Pe rb no 1)88 per anar a. ce eoar el plumier, o l'objec
te qUB li havia deflana�t sinó per eniron�ar-se-li de �ós a proy. Ell

fueia_, o mí:1s bnn dit, intentava de fugir, car no hi hRvia cap lioc on

anar ni ningú a q uf acudir. }�n Josep sempre e spe rava que fossin sols.

1<;! plumier
- No vu.Ll ,

,

,,1 perseguia fin IS que poctia pose x-Ii la ma damunt. En aquel.' mo-
,

ment, le, seves llargue caMOI.: de ganapí,a li eren d'tm gran utili1.;at.
No has sentit que et r.lanava ?

- S:!, pe rb no vull. fer-ho.

Li e ub jee t av e el bra
ç
i l'hi z-e ro.rçava sa Lvat.gemen t , Ell intentava

..

de llui tar, pero El ra rrasna feble.

�.;;m fe e ma 1

- El plumier
- No vull •••

Accentuava le presfli6 sobre el braç, fins que 1'06 estava a punt
(1e penar-, "Ell, na tura trsen t , es posava a plorar •

..

El portaras ?
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No li que dava M�C re n eí, que flir que si i, encssre 1�agr1oejant, se

In'ana�Ta a cercar-lo nen t re en c:roaep, t.!'ior1fant, s'asseia de nou a La

taulao \
I de vegaòes, al cep d'un8 mOr1ents, la cosa recomenQava amb un�l-,

t ra exigència. El ganap í.a només devia pensar què podria exigir-li per
turI'lentar-lo.

, o,
__ 'No sé per que rl'Od�a tent. va pense r a ra , Car "tot a i r o era odi.

,

, ,

ER clar, va dir-sEl com s hav í,a d:t t tants cops, en el fons es tr'UC1;[.va
de gelosia. Perb qutna culpa tenia ej-l d 'h2vpr na scut quan en ¡¡osep ja
es dovia haver :,'e·t R hi id�}a d e disposar sürt¡pre, en excLue í.va, de l'a
ff)c-C9 del s pa re s 6t r si a).. eshoJ?tJ8 ere f'1nS�B j ove per z-a one r=ho , per su

perar el sen -cim en t de fruE'traei6 que li p rodu'ï a La ee» naixença, per
que despr�s, cte 1'l�� g ra n , no havia fet rA(j per e snenar la seva o onduc-- I,

ta passada, per fer--li obLí.da r' Le rt seves cruel "tB'tfJ ? :ps que {J s natural-
men -: dol cm t, va dir-se � lro hi poê ía f'e r m�s, era una q ües ti6 biològioa.
Tamb� per a ell, �s cmar& Una vegaaa per totes s'havien dr çat l'un en

fl'ont de l'81;,;re i era Ibgic que nesprés con ní.nue s s í.n lluitar¡;,; en camps
dis tints f corn d Q S enemics que eren .. };s a dir, llui tant ••• Això e ra mas- I

sa, puí.x que en Josep.a tots els altres rl"'fectes, afegia el del s eu

esperit covard. No havia llut't;8't per ning6.o Dur-ant La gu.erra., s'havia
emboscat.

I tampoc no m.'ho perdona, va reflexio<¡ar. Perquè ell podia dir tot
el . que voLgu ás i trobar t8'lutes eXCU�H3S com. j.8 seva intel.ligencía foe

,

capaç de fornir-li; el fet seMpre ser í.a el ma t eá x : no h av La tingut pe-
brots per pa e s a r-ss e a 1'a11;re e o at at , on hi havia ele qui ell anomenava

els seus. Un couard , doncs; un perfecte covard que es refugiava darrer
l'excusa de la dona, dels fj_lia ••• l pensar que l'h�uria POBu-t; dela"tarj
Ell b� ho hauria fe"t, al seu lloc ... It

Potear no, va recon�ixer despr�s. Potser no hau�ia esta� capaç
,

ribar a tant. Ni que nonés fOB per cara dels pares ••• Pero tot això e-
ti

ren h5_stbries passades i, cu r í.oear-errt , enca':rB que beneficiessin poc el
seu gernà, no li era 2[;ra18 b l, e lie reI!lenorar-les. Exi atien, exilttirien
ser!lpre rnen"tre un d'ells viaqués, però no ¡Jervia rie res pe:::nsar-hi - fins
i tot era abs nz-d pensar-hi ara, al cap de marits anys. e tota rsan e ra ,

va dir-se, aenpz-e fer! que Leon !!lés que re co rdar-d ee : les vivl.I!l en algun
indret de 1 a noa nr a sang; contim en actuant din'tr e nos tre t formen part
de noaaltref': mateixos ••• Per aixb �eI.'lpre e� trobaven a La dc re neava , a

punt d"atacar-se, e ada cop q u e cet veie no Feia anys que totes les entre
vi�tes que havia tineu"l,; amb en Josep s 'a ca ba::,Jen si fa no fao Però a í,«

xò no vol dj,r que avui tingu�s dret d'enfadnr-I!le, es va confessar. Què
li diria, ara , a aquella no í.e ?
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Una altra p reocupa cd
é
cou ençava a furga:c-Io, òe�(Jta nan e ra , Què

s"havien dit, e xa cuan ent ? Es a (1ir : com havia co':I!lença"C, tot allò?

S'havia sulfurat tan ins"tantàniar1ent que e:rs cor-¡ si hagués perctu� el

m6n d e vis"ta. J�s cler que ara no tebia ,cap inter€)s particular reviure,

refer aquella en t revá sta. però na Lgra t aí.xb , i ben g.ra tua tamen t , el
"-

turmcr.nava 1a iOP0Ssibli"tat en qu� es "Crohava de remuntar a la frase

concreta, precisa, que fou l'oriGen �e "tot.

Aleshores, però, va penea z' : en el fons ,el que vur.L �s esbrinar

qui ha dit 18 pri!!lera fr2sf� ofensiva. Va aomr-Lur-e • ..t::s-t;ava a punt de

caure en una t rampa, perb ho havia vist a "tel.llpS i,per tant, la podia

evitar .. No, no es "t'lt:rmen1.;aria per allb. Estava disposat a carreGar amb

la culpa de tot l'esdevingut. Al capdavall. tenia dret de mos'i;r2r-se

injus'c en una ocae rê , en cen�ocasions, en totes les que fos, perquè

semprehi haurin !!1�S culpa de l'aJ1Jre costàt • .NoI'l�s e!!l sap greu per en

Maristany� va dir-se.

Es va consultar el rellotge. eaireb� s or-pr s de trobar-se dav an t

l'acadèmia. Faitava un\ctuart pel començ amen t (le la cl.asse t , per
àí xb ,

fa enfilar l' e aea I a amb lentitud (>}"ugaçnont, merrtre posava el peu al pr,!
mer gra6, peúsli :. La Neus.o.

PeE' hi hs 'fia en M.l3ris¡;any i l'l;uBènia. Ells si que eren un pra

bl eea , una p reocup ac í.ó , Lp, Nens, no. Es a dir, no d'una nan era i!.'unedia

ta, ja q:ue Ei La :::"J_arga •• El penaam errt se li n'aneva pel" dues branques

diferen"ts 1, misagan, va expem.aen tar un a cur-í oaa s eneac
á ó

que no arri

bà El espantar-lo, tot i que l'' impressionava O' Era ca p aç de penaaz- en due

c oe es aLbo ra ,
i de pensar-hi c'i aranent , sense eob repo aí.c í.é , sense intc_

fer�nciat exact enen t COI'1 si dintre s eu , en la !!loD.R del ae u cervell,

hi hagués do e cana l,e que ac ruaven SiMU.!.. t(¡ni 8l'1.nmt amb nna Lnd spendenc í.a

conpLe ta , Però tot segui t van unir-se d.e nou i La Neus i 1 'Emgènia van

desaparèixer per èleixe.r pas a J. �re!:lexi6 sobre allò que acabava de �uc
ceir-)_i. De tota mane ra, pa z-La z de reflexi6 potser e ra maaaa , pez-que no

discorria ni, en definj_tiva, s'oriar¡tayB. carla res. Es curiós, va di;
se, i aleshores ho obliM�� Però cap cie les dues dones no va reapar�ixer
encara, sin6 que totes dues restaren en La penombra del seu esperit per

dOru?r-li temps d 'arribar al pis indcstorbat.

La pozrta, com sel!lpre t er<? oberte.; �s a d
í

r , ajustada, perquè només

cal[;u�s amp anyer-I.ao- Va disparar-se un tinbre, però no va acur'ü r nin

gÚ8 Som�va massa vp-g80e2 cadR nie. e fet,era con si no hi foso Tothoo

e 'hi havia a o o snuma u tan t que ja ni el serrt í.en ,

l2.

1'1 coz-r-e dc r era buit, però quan ja anava a poaa r els Pfs a 1 'ha-
'\. ...

b
í

tac í.é que en Honre, una mica e!!lfatic8ment, qua
ï t r'í ceve d€- "sala de

,

IJrofes·;orc::", una (le les aules 013 v a obrir i una do t zeria fe nois i noies
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es precipità ao r-oLl.oa amen t fora. 1)espr�s, quan eLL ja era d

í

ns La sa

la, van obri T-se encara M.�� portes i, duz-an t uns mí.nuus , el local s
"

om

pli de crits i corregudes.
A la sala només hi he.vi a en �'J:emae \Jalia nave r--Iio es p e::ra �. }�n

:h'lerla hi era sempre. 2.:ots els profesf:ors mí.ravcn d "arribar a 1 "hora
justa i quan, cbm el mateix Albert, tenien una hora lliure entre dues
cLae s e s , s 'apressaven a fugir per aprofitar-la d'una nan e.r a a altra.

AlgunG eren també pzcre as one d'f�cad�mies vernes, d 'alt:ve8 t.en
í

en clas

s es particulars, uns tf�rc¿'rf3 p re rez-Len anar-5a'tl a pa es e jar , �n }'lema,
no. �leI!la es passava moltes ec; tones a la ss

ï

a de ç,rofessors que, a

poc a poc, s 'havia anaf c onve rt í.rrt en el aeu de::;llatx. Prep8rava una
"

Histbria de les Mate1'l8't"iques que no acabaria za
í

, pe.cquè jI? era no lt
.

vell i treballava Len tamen t , Ningú no ccmpzen í.a 1)€11'.' què pr�'.feria a-

qUBL¡a sa La a Le b1b1io1;608, pero una ve ga da e z.L v a dir que això li
estalviava tempse Yotser si.

Ara, en entrar l'Albert, va a í.xecar el Ol?,P i 'tots dos es van salu
dar e ir.nl tàniam.en t :

Ho l.e , Cros.

Bon a tarda.

})"Albert va deixar la CE',:!"'tGJ'B sobre la tau l a i s'assecué. 2:.11 }'1..ems
es va tornar a capbussar en el seu 1;ext. l'fn era un home de paraules.
Prop d'ell podf.eu seguir la voe t z a vida normal amb la segure ta t que no

us moles taria., III v a nir.a:r. vagar; errt , va enz-e tirar _ a pJ.p a que encara

tenia a la 'boca, apaga da , La remen� i, en ve ur-e que "to ti (ra. cendra, va

buz.dar=-La sobre Ull gros ee ndrer fins ale 8ho2:'€8 imr.:lDcula1i. }'mra, el tim
bre re eo onava Ln í.rrt ez-roapude n errt al pa a dBis a Luan ee que entraven i sor
t

í

en , Seren'ti la ven. d'en Rour-e quo deia:
- Apa, home, apa!

ED Roure sempre deia el na t cíx, Ja �s com tm t2.e', va pensar l'A*
bo r-t , Abana no el i,enia. Perb en 'tenia un 81 tre � mo ï. t comú : no sé si

m'entens ••• Va somriure. Abans en Houre era un doctr�nari. O se"n deia
It

zea Inerrt a í.xf '? navis es "1.;a t un <iej.::? j aves I!l�.c p ror'let�oI"J q ne seguien
en Doncae , anb el qU£11 va estar tanca t aÏlml a Governnci6 la famosa nit
del s Le d'octubre o Tamò6 en a í.xb hav í.a C8 nv í.a't força; ara parlava néa

poc, to't i que continuava. esaerrt una por-acne fal::iguf:ra.
L'evolu.c5.6 d'alguns no La oonpr-c nc , v a dir-se l'j'1bort. I 'ja no es

referia a til paz-Lava m callava, sin6 al canvi �ue s'hayi8 operat, Ai
m6s no en apaze nça j en la nan ez-a (l'ós�'er d'aqt1e:.J. xác ot ,

Quan es van tornar a veure, va (Ur-li :

Vull advertl1'-te ele aegu i d a que no sóc/el P13t ....3iX. He ref:':"F'Jxiona't molt
i ('1 'he e onvcnçut que pcrseguier.¡ una quí ne l.'a. to •



-53-

x'inG Ò¡;Sp!"ós no M'Via v
í

n.tut allò e

Cal ésser reelis-r..ao Els teI'lps s ón nne altres.

Potser tot es reduïa al 'lsi;eiz, però. En veure que anava a 1nter-

'] �,

rompre _, BIee1 :

- No, deixa'm dir. Respecto la teva �anera rie pensar,

ara ho veig, tot a11ò va ser una fogneY'ar'!e. de joven"tut.

,

pero per a P-li,

Ell només va saber protestar :

Que tu parli 8 aí.xf !

Hones i c
í

rcun suanc ies L'l 'han desil.llilsionat. A pa rt d
"

aj xò, si no

vam aconseguir el q ue voLí en , fou per !l� no n
' �reI!l dignes. l encara l'lés:

p€rqu� lluitaven per una case que ja havia perdu� actualitat. El cor

rent ne la h.í.o tbr í.a s'encaMina a IE 1ntegraci6. "'Ii'S s omní ar truites 1nl

ciar o Degui r mov í.nerrtr de ee pa ra c í.é quan vivim 1 '�poca de la for':!'lac16
dels grans blocs •••

Ell va dir-li·:

- No ho veig �R aixi, jo. PeT cooençar, voldria saber �e quins blocs

èm pazú s s , Es a dir, ja suposo que , com rar t e altres que esgrimeixen
quest�; a rgur.en t s t et ref€'r e

í

xea a la comun í, tat europea ....

- sí.
- NV crec Que el c at.aLaná sn e a "oposi a ar-ue s t Moviment. t4llllh No ens rc

f'uaem pas a integ.!"ar-nos-hi, si se 'ns garanteix que no pez-dz-en La nostra

individualitat.

Veus? Ja comences per posar condicions.

- Con�icions ? No veig que cap naci6 europea hagi ppnsst a pernre res

de la seva pe re oaaLí t nt , R""s d'esEencial, s"entèn. Una iYltegre.ci.6 d'a-
,

et ue o ta nena �El un fet volun tari f per I!lO! t hif:Jthrj.ce.m e.:n", dete .!"I!l2nat que
el vulguis presentar. l per teni!" aques�a voluntrt ens cal, ahans, ser

noaa Lur-os nace Lxos •

.... si, ja ho s�; tot aazb m'ho sé de meT'lhria. No et pensis que no m'ho

hag�ólit cent vegeàeo. Perb no podem pas aturar el rellote;e de l'esde
venir universa l i inicia r pel nos tre propi c onp te una petita hi !it�}ria

p::-iveda •••
j�'Al·bert €8 va acabar molestant

- I -cot aizb bo has trobat tu sol ?

QU� vols dir ?

Vull air que tamb� jo a'ho 86 de PM)ria, aixb. A�h 1gexcusa rlels

gren8 corrents bistbrics, que ningd no pot predir a rleApit de Spengler.
Toynbee i C0J'!111GmyiB" us renten les mans ñe tot, COM si La }lül1:;bria es

fos tota sola en 11.00 d'ésl?-A!' obra nostra, dels hones. La veritat, Hou

re, d'aixb jo en �ic amagar el cap sota l'ala.

L' anrí.c brandà La te�, 1;1,.'\ •
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- No ha cc nv

í

a t gens. Observa, C,�P1 ja t'he dit, que respecto La teva

mangra de pense.r. Qui sap si no �s encara ind2s:pensable que hi hagi
persones COI- vasal tres ! l'erb a !.!ü les his i;tlricz cie familia han deixat

d'inter€'t ia r=rae ,

- Es que no 86n històries de f8mi�ie ! Tenim dret de defensar-nos, oi?

Per q u no hera de v o l.e r cons e rva r les nos "tro s o ara ate rí:1 t aques parti
culars; I�ls altres bé les conserven. Si "'atalunya fos envaida, no et P,2
aaz-t es lJ8S al costat �e 1 'invasort suposo !

En Roure va tAnir aquestR respo.ta deacon0Artant :

- No ho sé. He de í.xat de creure en el p.;¡rtj.culer p r c r-auz e on el ge
neralo No hi ha una cultura ca \;8 J_e.na; hi hA una cu I t uz-a europea •••
- No hi ha indivi�us, sinn q ue hi ha pob i.ea , podries rli!' tanbé , Però
jo e oe t í.nc que hi ha r;ote8 dues o ce es .. Sense indi',i..:lus no hi hauria

r-e s , 110ts pi egat a forMen un a or(;an1 :;�ació SUI)€) rio!', pe rò a
í xb no s' opo

sa gens ni mica a les det, rrrí nan t s in ividlL?ls d e ca da acú , Admeto la

cul tuza eur-ope a, però qui la constitueix? Els diferents p obLe s que in

tegren Europa .. Sense ells no e x í.s t í.r-í.a , això no !!l'ho pots negar, L'(mic
que demanem, doncs, �s que se 'ns re conejgui aquesta indi v í.dua r í, tat que,
lliurement, s'integrarÀ al concert genero)..

En Haure va aonr-í.uz-e , diverti t, gairehé eupez-í.or :
"

- LliureMent ! F�8 fàcil de dir. N" ens intecrefl ll:i.urem"3nt al n os t re

poble, s in6 que hi s on integr8 t8 per forçe � l'er a íx b et rlic que lluites

contra eJ. co rz-en e , }�s"tà b� que hi hagi inconfor!'1ietf'l�, I)erquè SerYE.:l

xcn per estirlU:;.8r el pr-o o ée hisr;�t"ic al qual s'oposen, per •••

Hl va ta 1) a r :

- l'ro fugis a'estudi. :¡';n realitat tot això no té res a ve ur-e ano el

que par:thvem. l'finglÍ. no ha di t emmmB1Pml'Ïl.IDfmIl'1l!l!nel�h�rubmrub.ml!lfJm�
encara Que siguem tm poble incon:f01"!'lista q Ho som, n omée , contra aquells
que ens 'Tolen anor-r-car-, La tnteg�.cj_ó a 1Ft qual et refereixes és une

nena de col.) a bora ci 6.

Ben ce r-t ,

l no crec oue noaa ï.t r Sp cap de nos a'Ltn-ea , s'h:!. negui. Ni amb els

c&s1JelJuns, fixa-t'hi bé ! V::u, col.laborar ml f10MP.r.", duz-arrt 1R gtH..;rra.

O potser cald ri a dir CJ ue 6�:'l a Le eho r-ee quan V8Pl e s tnr I!l�S a punt de co1-
laborar amb nn a certa l�spenYl? e l'erò are. '! Ara es tracta e í.ap Lem en t d 'u
n conquesta. •••

En Fleme. va alçar el cap del lLibre i digué :

Ja �s 1 'hora #1

L"Alber"t, Lns t í.rrt i vamen t , va f'lirar el rnllotr;e. Sí, ja eT'S l'hora.
. ..

Va aaepa ra.r , -sero el e ospí r 'no tenia ref' a veure ni anb el rell�tge ni
amb la classe que eS,,2V8 e puht d'in2ciar, sin� ��b aquella conversa
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que, un any enrera, havi a tingut amb en Roure. No pad
í

a negar que

via impressionat una !!lica. 'Hn Haure semblava !!lolt seLJur del que dE'ia

I , en la mesura que era de r'enaa b Le , sabia defenzar-ho. Pe rb despr'és va

veure que tot alIè) ere. rUM, un caI'luf:La+.ïge da rre za el qual amagava La s,£
va derrota def'inj_tiva. Però hav í.a estat un xicot Ln te Lv Lí.ge rrt 1 IJ_uita

dar i, malgrat t ot , li dolia la ze núnc í.a , Per això no tolerava que els

altres e 'adonessin del sen end e rr-ocarien t int '3;r10r. sí, :Li fal tava fi

bra davant 1 "a dve rnaz-t ,

1:;1 m�s estrany de tot, va pensar ara, COM ja. ho havia fe"!; alesho-
� L ... ,,. ,

res, e s que em volguêe aèJ11�tre entre e i per-s ona I ria ]. ac adèrrí.e.s Pe rque

ell venia a ésser una mena de retret vivent, l a ningú no li agrnrla de
..

tenir el retret da v arrt del na e , o prou a prop parque impossibiliti l'o-
blit. P

....
tser era llU€" l'enderrocament aqueLl. era més profund, més defi

ni tiu que no s'ireeinava. O potser, nés 1.�àcil11en·t, que no s 'havia atre

vi t a dir-li que no. A 1 capdavall, havi en es t a:t fo�'a amics. Va e:xp11-
car-li :

- 8i t'esperes un parell de mesos, et podré co:nf'iar una classe de
,

-
- ,

frances� Tu ja el eebaee be, i ara, amb la teva estada a };'r�mça •••

Si, en això s 'havia portat magn!i'ice.ment, com un ve r-í nab I.e amic.

El sou professor de francès el de í.xava B finals d'any, pero pod.:1a ha

veres'ho callat i dir-li que tenia tot e)_ p ere on a.L que li feia falta,
COSD que en aquell noment €:r8 ve:r.-i1,;a1;.

Per què ho devia fer? va preguntar-se merrt r e 8 "a í.xe oave per adre

çar-se a la 8 va BulBo r 1:;arnpoc p o a'te r-àozmerrt no havia dee ne n tá t La

seva benvol enç a , Aixt) sí, de p01it:toa j a no n "nav í.e n "tornat a :r¡arj.ar t
era una Dana d'acord' tàcict que tots doe z-eepe o te ven ee o r'upuLo aan en't ,

Mentre travessava la porta de la'sala de p ro f ee uore , es va adonar

que se s entí a tr1st. Malgrat tot, ea t i.nava en Rour-s , r ell ••• Inespera
damerrt , e�v� aturar. l�n Houre... en Roure pe r fO!'�,e havia de c one í.ae r

gen.t, i servicial. e on era ••• Va brandar el cap. Sí, conexia gent� perb

aix� era en un altre�eFlP60 Ara, encara «ue naguén renegat dels seus i

deals, no havia fet fron t comú a nb 1 'adversari,. Amb un lleuger z-e t ard

sobre) 1 'ho:r'a ri, començà a canxnar ce. p a la seva classe.

J�\ hi era a toce.r quan va aturar-se per eegon cop. La seva rona !

seva dona era fil}a d'un antic nagte t ra t , ell mat e ax li ho hav í.a dit,
.. .)..

, pero a Va1A1cia , d'oU procedia la família. Ho serviria, 'taI!lpoc •
..r (.

Va obrir la ports' de 1 'aula o Dins noné s hi havia tres a Lunnee , Ja

La

Sí

es ve í.e qUé era l'estiuo Es van

re o ')..'11 mirà de rBprimé.r el se u

Perb a ).eshore e , dec:tdint-se tot

girar to't') tres i la Nens li v a sor'1riu

i saludà B�b una petita inclinaci6.
ò
'

una, va dt � :

- S i em pe rne ne u un nonen t •••
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El�s, �s clars en e� fons ean con�ents. Per no deixa�-los lliura�s

a l:::"ur p�òpia ini ciati ve" aenpr e curtaFn qüestions d'e e tud a , va nana r

Cooenceu le 'tri.l duc cLó del. dJ.àleg de la ll�ç6 ••• toca la trenta� oi

L'altra noie+.a corregí:
No, La vint-i-nou.

, le vin1;-i-nou, doncs.

r

r

va

, ..

1
'

Va tancar (le non La p orca i e adreça a despatx d en HOUre., Acaba-

e d e c Lr' j.r-se. Ben ní.rat , no ht j)E� rdriz res es };n canvi, li venia

costa amunt haver de c on rcac a r a l'}!ug�nia que no havia acc n seguát el

que es pr-opc sava , pit;jor
tuni tat de parla r-ne !

})8vant el cteop¡;� 'IjX, va tu e c ar amb els di ts. }bvin e en t.á t una enrao

nadissa a l'inte:r'ior. 1£ veu d't.m �foure va c ont e vtar :

encara ,Ç��'';r",b� rrí, 11?�1_'¡_a ;-";n�u1' -.!.'opor-.....
� .... � '- • ._,. J';' l..> OJ

Ah, � t::; ttl !

I, iaceaiosa errt, afegi ;

Que pot ser f::'U1 vaga , avui ¥?

J, 'Aloe ¡ t YA D01rrt ure .:

No; �s ¡-¡\le et voJ�l.a 11arlnr •••

¡ aJ efi,o:r.ea, per pr'intfl>r cop, s e li va acurü r- <Iue no

- U n nomen t !

Es va esperf11', una má c n angun í.e j a t , car e ra c on sc Len t que furtava

que l o on als s eus e Luariea , �n re al á

te t , ben poen cosa, v« reconèixer,
ja que si s

"

espavilaven el di2.1eg e�uel.l el pod i on t:t'udu�I' sense cap
dificn:'tat<& De tota Manera. no �s ben bé el na te í.x , Vt dir-s�)o La seva

cblige,ci6 ••• -n sóc MaSSE', esclau, r.eilexio:n�. I a íx €1'0 un error, per

què quan 8 "e ra tan e ecz-uptú.óa hen acabav . per c onvc z-t àz=e e f'm el 8er

verrt dels altres. Ara, en l'esclau de Ia para.ula tan i1.'!.'ef��:Xivament
donada a l'Eug,nia.

Per sort , parla'!' d e l'afer arsb en 1�orr'e no l'anguni�java gens. Aeb

ell no li caldria t!i�H�it"lul�r La ve rí.t an , Se'n fa:d_" C81.'1:'eO i., e
í

fet i
,

deba tu taca bava pe r dir que no t tan amí.ce e Clm abans. Amb e ::,1, enea ra que
es moles t�s, no se sA.ntir:ï.8 re snen 'I;i t. 1>10 era COM el eu gt r-nà , I na tu

ralf'1l?nt,t va d1:1:'-se, quan la Cecilia ho sàpiga encara em. donar la culpa
a ni" Es clar qu e La +enaa , en aque LL lZas conc+e t , pe r �n que ella no

sabia tot el re:1;aiJt� e nés be n d.í.t, sii� sabt.a ¡ qur.n fe;:-1tejaven li"n
,

va parlar una vegada. pero de s egur que ella ja feia te.l!lps q ue ho havia

oblidat.

Jj8 porta fl3S va obrir 5. un pare 11 de � ove no t s , un noi i una noia,
én van sor'tir s í.Le no tosa a errt , Tota doe ten2C!:1 }_a c ar a ve rne

ï

La i La

noi�ta semblava que h8Gu6s plorI? 1;. Ben just 13 i e:�s m.irà, perb. l�n Houre,
que trr�ia el bas de.r:r.erfl d'ells, va fer :
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pressa, que 1;a.nbé haur í,a p ogu t esrJ'lJ:'l?I la s O! tide d e c zas se , J 'al. "tTO,

però, havia parh·d per parlar,t 12 prova es que ara deia:

T'has fixa't er, aquest pareLl ?

- Com?

Ja veig que no !

Vols dir BcuestB jovenets ?

Comencen d'hore. El.s he sorprés al guar-si. l bonz jovenets, a fe

da-robes.

�h.h !

La no
í

e ta no devia 1jfn'ir pa s rn.é8 �e dotze anys, i po raer t re vse el

xicot.

N o 66 que hagi paae a 1; res e _. BA mí rave n

nO semblava indignau, sin6 divertitg po t sez- perr,uè l'epis:')(�i, fins

o:(� nabía 1 '.Alb€ rt , e re. nou.

Suposo que no hi t.crnaren , desI'!.'és ê{p I.a vereonya que elp. he fet

paSGar.

B:r, ve. inc t2]. .la r da r!'8 ra J. a '1;2, u.ra •

- Iorò dius que €H2 vo ïí.ea pé?r).a:r� •• Sél1. ..

E�l un mDrl(J n t •

No hi fa res • Apa, home, apa

Ec va anscure.

Veuràs •.•

tll'mrm }�s va .í.rrt e xr onp re i pensà: fi:!, l'lés val �sRf1r franc; coneu-

o om p '3�1. c onen çanonf CIo Rep (;31ji �

- Vcuràlir., Han dettnp.rt un amic neu , un 'tal Jes6.o 'u['rif::1tany, i la s eva

••• bé , ifigiles-li COM vuJ_gniS\ ! •.• La eeYE',·amJ.ga ••• m'h2 ò('nanat si po

dia trobar-li al£ú I)ue l'ajudéso 1�S un pa t rulLe r , Vull dir que ho ern ••

Tu aenpze una mica quixot t eh ?

- Qu" vo
í

s a ir ?

- No rf's •••

'l, -�f)nS re611 1:1 fet �s qu e nl'he COJ'lp:-::oTl1ès, jf\ m'ent·.Tls ....

:Per què se servia d'Rfluell.a exnre ss f
ó

t an cotúpida, el tic d'en

Roure anys enr0ra ?

- ]�i he dit que faria el p;)s:pihle� _però el fet és que no conec ning-6..
Supo�o que tÜ q:ue celaria seria una p ere on a amb influ nc ra , o un bon

at1vmcat. l he pensat. q ue potser tu que co':neixes tanta gent •••
- J3� ..... AdVOCats Ri, tm grapet. Però .... però ••• Un p at z-u.í Ler encara �8

uua CQqa greu, no 8� si ho saps •••

penao 8

Ale8r.tortS en Rou re ve recox:_;der :

}'erò no +e nc tm {:.€ rT'lh al P�J au �e Justici_E <)
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.;. Es Agen·t Judicial, sí. :Però €'1 meu germà i jo ••• Ui per mi no faria

un pas.
- Ja entenc.

Va reflexionar :
,

De nonen t, no 6� que dir-te •••
,

�ornà a reflexionar� anb el cap inclinat,coL si li pes�s na s sa ,

- Es clar que hi ha el meu sogreo ••

) t;,t,' L'.ñ_(f¡bert li va sa ber gza t CI ''12V(' r-h( dit tan c cpoo tàn
í

ane n t , Ell,
-

que aque)l fos el motiu que l'ha ip 'n1�i� a parlar-li de l'a-
fer, no s'atrevia a recordar-li-ho.

�11 Roure ve afegí r :

J.J _

arce�onê3 ....- Pz-e c í.aane n t a que nt s dies �G aquf , a

pers ona Lm en t .•••

Deu estar ben relacionat
- helacionat, rela�ionet& •. Ho est�va, si. Ara els de la 88va

ja Gaireb� s6n tots Morts. Da�pr�p, les seves sinpatieE �8n�oc no �an

estat !!1."Ü pel règim. Si m�s no a'n�la man e ra c'eç;_iR.J'f;�8. I aquestes co

ses, encara qu o e vL no se Sigl'lfflgués, fan l'!l::ü.

-. �\ 1 � j fi sé.

Ss ce :¡�t que e LI ,

}:n Honre "8 dir :

De tota na ne rn , llops enb llops no Af' moa neguen

nal.

Van a to rna jor-

v? fer una pauea � j_ 1 'P.lbert e·S[!C'rR. J)e�fJrés � OOM. Ri t0rn�s èt re-

r'_oxionar-·hi, 0¡:clar�

})erò mí r-a q u e ten�

.

.

Yo e:<::pJ :tcar-li
E� un xicot ve!. J'o ni ho eahí a, c ue hav í.a ee t a t patr'l:J_jer. Fins a

ra, o usn l'hun de1�lngttt.
El deu ha ve » d enuno

í

at a)el'Í •••
No ho e

é

, l als seus ft?rrli.liare,.IJ un onc i e 1 par? de o omj.tar-, t'lés val

no p:::-flgu.ntar-los->ho. 1�1 bon home es veu que t.anpce no bo aab í.a i diu

que se'n rent� le� Mans�

- l per aaxb tu ••• Es pI qHO e t ":¡2C, ets un quixot.
L'Albe r-t v 8 t o rnaz- 12'. sP>l"1rivre, s e nae contes ta�.' o

:En fi) no em co ¡:r1¿R Cfln s de pa rl� r anb eJ e ogre.

Gr cies ..

L'altre el va ní r ar , f?o1'1rient al SE'U to]'YJ.

Ja sabies c uo ho ferie. ..

- }�s c l er. I'e r això te n 'he pa r:�1? t.
"

Pe ro no €' ra ce r-t , No ho sabta e Fins i t o t aro se sorprenia do La

f9cilti.;<?t a nh �11$ hav
í

a acóm�eet1iiï 1(\ Sf'YI? coLs Laho rac
í ó

, Perquè allò,
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fins a cert pun t , erE' comp rc ne t r-e s. Pet i fet, pat' flij en Houre potser
nc e ra tan burg ,f' e on e "hav í

a ir'J8ginB t o Resultava una ('12ea di�íeil d
"

en
tendre.

- li veure si a que ,> ta ni t 1 'li!' nsc» ego (le bon humor. Perquè amb ell tot;
�s qUe�ti6 d'eneertar-la� Qu� hi vols ter, �s vell

L'AlbeT-t es v£ aixecar.

Gr�ciüs, j a sé quo Tarà El to tel que puguis.
- Apa, ves, que ja dens tenir La cj_ass8 damur. t +ava

í

r'. ••
t -,"' ...

t t: t 1 ..LIQ�an va en rars 2. aU.\.8, pero, o t s res a lH'11H1Z e cc rav i sn 112Vl8lM'lmm
tranquil.lamento
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Havia tingut la intenoi6 d'abandonar la classe a l'hora en punt,
mentre els seus aLurm e s encara recollien les coses ;alhxí evi ta ria la

Neus. Cap al f�mü,perb, la vo t.nn t at li o onençà a flaquejar, tota ve

gada que, vulguis ° no, i s 'bo confessava entre trist i esperançat, en

tre ells 108 ja exis�ien uns lligams. Uns lligams que mai no bauria ha

gut de permetre qu e es forgessinG l:'er� COM revé1tja:t: La sol.l:tci"tud d'u
na cara bonica i d'un aonr-í 8 e;entil en uns llavi'" vagarien t na ï.e ncbn í.cs
de disset anys ?

Durant aonells tres quar-ra d'hora ba ví a oblidat del tot l,"afer
,

M&ristany, pez-que ara tenia la consciència tranquil.la. Havia fet tot
,

el que havia promès, i !'lés í tot. car en troba r i,jancada una po rta, tru-,
..

ca en un altra. Tenia doncs el pensament i el cor lli�rès per tu�entar

se a propbsi t 116 la noia iii La qUesti6 ere. turmen car=ee sempre, no conèi
xe r ni remotament aq ue 1\8 pa U a la qua]. aspirava tan sovint. r'e t a de ne

nudes ca t tafa c c í.ons i de pe"ti te oon t ra t empe que no pertorben el ri tme
�

de la vida o Per.ò potser ni exáa t í a t a íz o , Era maas a f�cil de j) mue r que
els altres, o molts dele altres si l'16m no, assolien aquest ideal Medio
creo l�n definitiva,era fins i tot pos s í.bl.e que fos una asp í.r-a o

í ó
�no

pez-tuna o De t01ja manera, per a ell, tris tors i alegries es conve z-t
í

en

sempre en q ue Ic om d1absorbent que po te nc í.e va desmesur[1(�arlf:m� aquells
estats d 'àniJ;lo

Sempre perdut entre tensions, es d e í.a , I així era. Ara ma t eá x , a

quell voler i no voler accentuava La irlpor�ància de la s eva :: vengura ,

Perquè era una veritable aventurao I que pOdJ..8 menar-la, ho presentia,
pel caní que li pbgnés .. Això era el née ter! ible de tot, que en aquell
afe r CO!'1pt�s 6.nic8Plant la e eva voluntat et HLL8 prou disposada que estava

a seguir-lo. c onp re ní a que , en certa ne ne ra , ja era COI''t si la noia s 'h�
gu�s lliurn¡;. I ho he v a a fet anb }_'impudor dels pocs anys , quan l,8S

barreres convencionals encara no han estat dreçades en llur totalitnt.
Després d'això, del que fos que acabés per haver-hi mtre ellS, la noia

ja no tornaria a éSfier 12. Mateixa. Mai I!lés no re'r:.robaria aqu eLla d z.e po

nibilitat, aquella espontanei1jat d'ara. Per aixb era tan trist saber

que, d'acord amb una moral que reconelxia coC! a pròpia, li calia rebut

jar-la.
No s 'hi de c

í

r
í

e d e L tot, perbo La seve. vida havia ee tat ma e sa l!1i
serable per no de s a tjar anb la ma ne í.xa arct�ncia d'ella, o anb més fer
vor encara, perquè hi a poz-t ava els dons pr�ciosos de l'ex��riència., un
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ac omplLnerrt que) a I'1�� d'afalaga r=Lo , omplia un buit que , a la seva

e da d, ja no por
í

a ee pe re r , r-aonanï.enen t , de our-u i.Lar per a.q ueLr a mit-

jans.
Ella li somreia des de darrera el pupitre, com li havia Lnat som

rien t ara i adés en el t:r.anC'!curs de La c La s se , l ell li reto mava el

sonrís, una mica contingut potssrr,. com feia seopre per culpa d'aquell
mateix voler i no gosar que posava tot el seu ésser en t ene í.ó , I men

trestant l'examinava una vegec2 més per dir-se com era de dolça i

d 'encioera r'Mb el seu rostrp. fi i acu
ï ï í

ñor , tot bolcat en els uLls

i en _I. a corba dels llavis entreoberts ara que re colJ ia e ls llibras i

qua de rne amb les mans distretes, perquè l'(mic que importava era l'ho
me que tenia da va rrt ,

Hauria volgut penetrar dins e "aque- L ésser per/saber exac camerrt de

què e ra feta la seva amoro Hi endevinava tot d' '3lf!r.lents tèrbols que en

cara no bavien aflorat a la aup er-r í.o í,e i qua e i La , pr-obab Iemen t , igno
rava , Però aauests elements, e onn ca en t e o no, r'o rnave n part de l' eno Ie ,

Pe!què ella. no calia enganyar-s'hi, no era res sense e�os� ense la

seva intimi'l;at carnal. Era prou ve í.L per adonar-se'n. No crea en amors

desencarnats, i aquell ze duet e d 'eJ__ . que Tf:¡;:;+'ava e do ï.e scent , disposat
doncs a ea t í.af'e n=ee amb una relaci6 tote. plat�nica, havia crescut tam

b�f s'havia modiftcat per convertir les seves exigencies en una mena de
"

dolor urgent que sobre naaaava el s eu propi ob j e o t í.u , Per taht;, només

podia enfocar aquell amor d'una manera concreta, no exempta de p�resa�
si la puresa resideix en la Ln tenc i.ê. però que potser no co í.nc í.d í.a del

tOt; amb la idea que la noia, si hi reflexionava, se'n :feia en aquell
estadi de la seva jovenesBo. ImIm!}m� Era cert, com pene ava , que ell mena

ria 1 'aventura al seu gra t i que ell-a no faria l'!l�S que segua r , però ai

xò no volia pas dir que en aque 11 moment hagués previs t totes les even

tuali"tats d"aquesta aventura. l tafllpoc no desvirtuava l'encert darrer
del seu pensament el fet que, e n el pa aaaf recent, la iniciativa par
tis de la Neus. Ella potser no ho sabie, perb ara ja l"havia perduda •

...

Podia perseguir-lo si ell int;ebta"B. de defugir-ls, pero la iniciativa

ja no tornaria a canviar de Plans o

Ho sabia Molt bê , car havia, examinat l1argament l'afer, potser no

amb tant de rigor COI.'l calia" pero s-i que prou de prop per veure-hi re-iI

La t í.varaerrt clar a despit de la p ae s í.ó que el pe r-t or-bava , De tota I.'lRne- '

ra, res d-aixb no servia en a c ueD, moment, <Cuan eren l'un enfront de

l'altre, ca de acú anb el seu sonriso
Els altres t'ior a Lunnee ja se n'beyj_t3n anat, amb aquella impacièn

cia de tots els eotudi8nts gue obeeixen a tocs de campana, ni gue si

gui inoibles, i ara ells d í.s poe ave a , si lI'lI!1Í!lmf!ll'l volien, de d iu minuts,
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els deu minuts de soledat que separaven una classe de l'altra sempre

que per atzar no entr�s algun professor, cosa ben poc probable. Deu

minuts, però, que to,,; i �soer tants, tampoc no eren resf car els mal

versaven en aou e Ll, e onr-Ls Lna ca bè bLe , derreTa el qual amagaven una ti

midesa no totalment provocada per l;ambient. Al capdavall, era la m�

teixa que havaen expe z-í.ne rrcat temps enrera, a la p i at af'o rma del tram

via que els reuní.
"

El), de priMe r, va e re ure en un encontre casual. pero després va
.

saber que la noia ho havia c onb í

na t tot. }<�ra, doncs, tm ef;st delibe-

rat. Aixi i tot, en trobar-se sole ent re la gentada, la Neus no havia

sabut que dir, com si l'àvergli.my!s aD.b que devia semblar-li um1aurlà
cia i CI ue , de fet p .ho era; t ambé a ell, però, li era dificil de trobar

les paraules davant: d 'aquella criatura que no parava de J!lira'l:'-lo amb
....

les galtes tan av�a1; pàl.:tides ,com enceses. D'altra banda, no ignora
va el seu inter's, tota vegada que 1 "haví,a palesat sovint a cLa s se , i

abane i tot, quan e n car a n� e s uud í.ava francès.

Ell ha.v ia dit :

Ah, hola ! Que tarr;,bé vius cap a Gràcia?
.,

�ro podia evitar el tuteig. No solament perqu� l'hi forçava una è-

poca en la qUé'l una fsmiliari;;e t de forma disil'lulavn CO['1 som de p rofun

dament estranys els un El a'l.a altres t sin6 pez-que rio oe po dia imaginar
t rao-nant de vés o df'� VO s'r;, una no

í

e ta de disset anys.

- S,!, prop de Le,sseps. V6s,.. vos,-tè,.. tam'6é ?

Per El e Ll.a l'aiér del tre.cts,mont havia ee t at o�s difícil. Per això

mostrava 'curioses Lndec í.s
í

ons en a dire ça r-se-li i, en La 1'1 esura de 1 pos

sible, evitava haver de fer-ho direc't8.Ment •. Ho va resoldre e)J., ex¡ edi-
,

,

tivam-:mt,. la segona vegada que va n parler a soles, fora de l'acad�rnia:
- Per qu� no em diu� de tu ?

Ho havia denane t ezpont�niament, una mica angun
í

e j'a t peLs seus
;

esforços a sortir-se' e 'uri tracte m en t (if. ref?ipE' cte senee aoonseguir-ho,
,

ates que no hi hav í,a una tercera soluci.6o D'altra banda, era innegable

qu�Vellre's t\l1;€lja-r/per n�a noieta que pod:;ié' ésse,r la seva filla, l,erb
no l'era, 1 'afalagava fora mesura4 Com an� descobrí .t , -1 'afalagaven
moltes altres petites coses. Però aque x J, dia, un cop va haver-li fet

8 ualla p r-opos í.c í.é , se 'n va sentir una micl" contrariat, no pas pel que

podia significar a la llarga. sino per la mane:ra con podia �sser inte!
p re ta da ara " i no tan s o

ï

s pe r e lla, que prou que veia que no desi 1;lja
va res m�s" ans per qualsevol tercera persona que s'escaigu�s a reco-

.

. I

llir les seves pareules., Pins, a cert punt, era COI!l fer-li proposicions

indecoroses o Bl vell i 1 'adolrscent, va pensar. No era exacta, car ell
, �- i'

"

encara no n e2rai:l La difertlnC_8 d eda t , pero, resultnva sensi-

ponia evi't8TJdoncs. de senti�-se un� mica com
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s "insinua amb intencions inconfe aa ab ï.ee , I podia ben a.ie.e gurar que a

leshores no �n tenia de cap mena. Ni Qra, gairebé.
1lamb� aq ue f't segon enc ontre a soles havia tingut lloc al tramvia

..

o, m6n ben dit, a la para(Ïa., Pero no fou tan pené s com el pr':2Mer. Lla-

vors, quan tots dos VBn haver-Sf! 'ait cap on vivien, ell només va tro

bar :

- Potser t'aniria m6s b6�1 metro •••

No tenia senti t, era una cbae rvac í.ó cassa banal, i v a quedar-se

espian�-li la cara per venre si ella somreia amb. burl�, però no, la

noia va acollir el comentari amb naturali tat i digué :

Si, de vegades també l'age,fo. Va com va •••

I tots dos emmudiren, com si no hi hagu6s res de comú entre ells.

Quin tema a conversa pot int ere saar una noieta de disset anys �l va

pz-egun t ar=a e , I encara el.la l'hagu6s ajudateo. Perb no ho va fer, ni
ho faria deapr ée, q u snt la segona en t re vàe ua , Era curiós. Tenia el va

lor d'imposar la seva pres�ncia CO�i fos un acte desesperat en el

qual s'ho jugava tot. I aleshores es resignava a perdre, perqu� calla-
"

va i esperava, SEnse. prpm. audacia per dir el que volia dir i que �iria

un dia o altre" però no en
- aq�ell moment, �s e La r , pe rqub era ma ee a a

viat.

Resultava desagradable trobar-ae tan abs oLugamen t mancat de parau

les,i per això, a la fi, va resignar-se a fer esment dels seus estudia •

..

Ella, pero, es mostrà poc receptiva. Potser estava ma sea atabalada per
..

recollir degudament el cap salvador, o potaer, com li sembla endevinar,
era massa pudorosa per exposar res que tingues una relació ámb ella,
per auper r

í

caa L que fos, davant uns�i,* de gent desconeguda Que per

força havien de seguir lltIT conversac El tramvia anava de gom a gomo
,

La segona vegeda ja fou diferento Perçue aques� cop van pujar a un

21 i van poder anar fins al eapdava Ll. del vehicle $ on, drets *ot, que

daven l!l�S aillats. e moment, a la parada, mentre esperaven, el nervio

s í.e me de l'un i de l'altre havia esta:t encara pitjor que uns dies en

rera, o m�s vi';s:i ble - o pot ser era que l'altre cop no hi havia hagut
veritable ner-v í.oe a eme per part de l.'Albert, merrtr e avui resulta,va inne

gableo De8pr�s, però, es va arranjar .tot, d'una manera bon xic I!lis1jeri.2_
J

sa, car mai no va �ster capaç d'acla�-s'ho tot i que aquells encontres

eren l'aspecte de ljur Telaci6 que con8idereva �és sovint, potser, pre-
...

cisament, perque d'all:! partia un lligam de caràcter personal, intime
, ,

La conversa, d'an�uvi, semblava calcar-se sobre la de l"'altre d í.a ,
tota vegada que tar.lbé s'inicià amb el tema dels e s tu i80 Aleshores, pe

rò, va tenir Lloe el canvi. Of l!I.�S que lm canví, un pe rLr ongament que,

repetint tot allò que van dir la primera tarda, hi afegia que ï.con , xn
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conyestar un�preguntn d'ell. la Neus va explicar:
- El curs v í.nen t aca bar� IR teneduria ;i aleshores j a em podré col. .10-

car.

Qu� vaig preguntar-li '/ a 'interen8� fugaçment ara, mentre La tenia
p

davant, recollint Iee coses, i ell s'ocupava també a desar els seus lli.

bres B la car"tera. Perqu� est ,va segur que la resposta havia ait més
,

�� ,

que r10 dema{va la pregunta. Potser ha via le t :

- Quines assegnatures eST.ccies ?

O bé :

- Estàs molt avançada "?

O encara

Qu� penses fer �I

Perb a í.xb darrer no era p z-obe b Le (I Les al trf'S pregunte v semblaven

m�s versemblantse Pf1T. aixb tenia la iMpressi6 que la resposta les sobre

passava. La noia intentava de c omun í.c ar- q:ueilicom, pe rò ell no se "n va

adonar fins mês endavarrt, e TI proseguir :

- Però i el francès 't Amb un curs no n 'hi ha prou.
- Ja ho sé que és poc� Però aixb •••

No es va arronsar d'espatlles, sin6 que va interrompre simplement
La resposta anb La intenció prou C).BIC'. ele de axa r--ú í, treure les seves

pr-bpt ee concluai ons sens e COG'. e cí.ona r-d.o , I ell va deduí.n , es pensava

que correctament :

Vols dir que no és tan indispensab-'et oi ?

- Si, tamb�, perb •••
Ell la mirava des dels vuit o deu centimetre�/d' avant agge que li

duia físicament. Bembj.8vE? una mica !'lés alt ara que tenia el braç es

tirat cap a la corretja que penjava deili sostre� mentre que el�a potser
aenb l.ava un xic més baixa per la lleugera LncLLnac f ó del c:os repenjat
contra el seient on se subjevtava amb la I!l�o El vaiv� del tramvia els

,

unia i e:16 separ$vt?� pero sempre. per poc que fos, hi havia una mena
,

o altra de conta et e entre ells a través de les parts ves tides del cos.

Es bonica, va pe nee r , i no feia més que reIH)tir uns mots que s 'ha
via dit sovint durant 4)1s rlarrers dies. En aquella posic':i6� abocada

endav açrrt , la br-usa d'íe í.nuLava 1 'iMpuls del pit, sense amagar-lo del

tot, car era un impula pOder6s, d6 creixença, quan les sines es drecen

ferotgement ind�vendents, encara no viciades pel pes de la gravetat.
Ja veig que no t'interessa prou •••

Ho deia sense despit, peI'C!u� l'amor propi de professor no entrava

en el joco Ella va alçar la vtta, el I!lir�. acala seguidanent els ulla
,

'

it a la fi, adreça l'eBgU?rd cap a l'altra banda de vidre.

- Mai no havia "tingut la intenc ió d
"

es tudiarr-lo.
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Aleshores ho ve comprendre, �s c ï.a r , i era com si ho hagués COrl

près des de s emp re , sinó que ara 8Mb una seguretat que abans li mancava

Ella li deia tot el que li ca Lí.a saber. Era el moment de la r-ev e ï.ac Lé

i els lligams, ja pze pa rat s , començaven a junyir-los l'un a l'altre.
Doncs pe r què -, •••

Ella el va mirar de nou i aonz í.gué L'_argament, cor. una dona r.adu

rao Si, con un8�ona madmra, perc,uè no era ella sola qui somreia; amb

els seus llavis s'expressaven totes Ler- donee del "'l6n �qnè. que I
saben qu� volen i com ob�enir-ho. NOI!l�s V8 repetir :

- Per què ?

- �:!, per qub ..�

No haur-í a hagut d'insistir ? Fos CO.!:'l fos, ella sempre hauria tro

bat el cami; mmmmmammmmE de fet, ja l'havia trobat abans de provocar la

pz-e gun ta , abans i tot de veure#s a soles amb el:to- El d eacobr-Lmen t data

va d 'aquéll dia que es fixà en la seva persona i s 'hi interessh prou

pe� oblidar-sè que els separaven vint-i-tres anys.

Doncs ves, perqu� v6s, vostè •••.

Fou aleshores que va proposar-li amb aquella espontan�itat :

Dignes-rnE de tu.

No li venia de nou$ car no �anife3t� cap Mena de sorpresa ni d'as
torumento D#altra banda, fou prou discreta per no aproiitar-s:e a l'ac
te de l'oferiment� Va dir;

Jo .... b� •••

1U}. va raonar :

- Oi que jo t'hi tracto j
I es va adonar que era un error; ella haur-a.a pogut conjres1jar-li

amb tota naturalitat:
- No �s el na+e í.x ; vostè és més gran •••

�

Pero no ho va dir; ni devia acudir-se-llo Swnse alterar la seva

expressi6, digué :

si, pe rb •••

Ell es va voler castigar per he vo r--Lí, servit amb safata una respos
ta desagradable, ni CJ ue e21a no 1 'h8gU�S apr-orí uad a , i s'interessh :

- Et faig respecte, po1;ser ?

- No �s a í.xb • .:r-:o pas d 'aquesta man e ra •••

Doncs ?

La provocava. No es po daa pas intE'rpr "ter d 'altra manera. Per què
s'havia dit, en aquest cas, que al principi la iniciativa fou d'ella?
Hipocresia �! El cert éEt que en cadascun d'aquells no t o la buscava ••• P�
rb no �s aix�, va dir-se ara; em sOflreia per fer remarcar la seva pre

sència, va ma tricular-se a la I'ie::'v a c�a sse a 1:1ig curs, em va seguir al
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tramvia .. Si no hagués fet res de tot a í.xb ••• Evident[!le n t t aleshores
no s'hi hauria fixat mai. O només COM podía fixar-se en qualsevol xico-

ot'
ta m�s o menys agradable de Mirar .. Ella havia cercat les avin(teHes,
donca , i instintivament, un cop creades, can r'Là en la seva ex�eriència
de mascle que devia conèixer el caM!, la manera •••

l la conec? es va sOrlriureo Mai no hi havia pensat, perquè era
.

,
un home senzill i considerava les coses amb ae nz í.L. esao Pera era veri-

tat, la coneixia. Es clar que m'hauria pogut negar a entrar en el joc
va dir-se seguidament� S'aconsolava d'haver-hi cefit amb el pensament
que, d'una 1'aia6 a al tra� ella també hauria a caba t per descobrir què
li ca Ld.á l'er. Probablemen t algun disbarat, �s a dir, algunu ximpleria,
com per exemple escriure-li, o declara r-se-li amb paraules exa I tades,
tota ve rme Li.a i alhora apassionada i d ee ve rgonyida com noaés ho pot
ser una dona. Ell li hav ia evi "tat tot aix:\, i s 'ho havia eV2 tat, ja
que tampc)c no li hauria est at agrade. hIE'.

Doncs?

Ella callava, no perQuè no veiés que l'Albert li posava eln dits
a la boca,sin6 perquè no s'atrevia encara a mosseGar. Adoptava el cap
tenim�nt melindr6s d'una verí.ta b l.e d onas Pewò no sóc jus·t.. , es va re

treure. No hi havia e oque ve r í.a , No devia saber ben bé qu� volia, o com

ho voliao 0, m�s possi:ble�ent, la torbaci6 que li p�oduïa ¡'haver a

tès els seus propòsits no li perfletia de donar una respo8�a raonable.
No hi havia\cap respostp. raonable.

Al cap d'una estona, va dil' :

Ja ho faré.

Qliè, fa ràs ?

- Dir-li ••• dir-te de tu.

Ell va so�riure :

Ja ho has ie�.
IU tramvia s'atl1.rà en sec i la noia tou projectada contra seu nen-

tre asuehtfa :

si.
..

No es va moure, pera va riure una I'1iC2, tota nerviosa •

.Aleshores ell s "manà d 'aquella senyora que els observava amb tanta
d'atenci6, corn si sospe��s quina mena de relacione poctien unir-los.
Les ulleres que duia, accentuaven la seva impertin�ncia. Va separar-se
una mica de la Neus i, novan orrt , va tenir aquella e enaaca

é

estranya
à 'haver-se dedicat a fer proposicions de ehonee te a a una criatura. Pou
en aquell moment que pensà per priMer cop aMb tota consciència : po
dria ser ei seu pare ••• I es va espantar una mica per totes les impli-

,cBcions que se'n seguipn. Quines il.lusions es feia, que desitjava,
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qub esperava d'ella? La z-e spo e t a era unes eane� vehements d·abraçar
la� d'endnr-se-la lluny iel tramvia, en algun indret on la pogués be

sar. Tenia els lj_avi� plens i ve rne Lt e , ben dibuixats. };nc�ra no deu

haver-la besada ningú, se li acuc f entre un remol! d' emoc í.ons contra el

qual llui t� mentre se separava una mica m�s de La noia i tornava a fli

rar La vella encuriosida Çl Pert:> entre ells d oe hi ha v í.a un silen ci obro

p I í.co , sobretot p erq.uè la Neus no li treia els ull e de damun t ,

l'io està bé, va mIÏlJ!'l!!� dir-se, no �stà bé; �s uné' c01.1egia1aò Va

cercar quelcom d 'iI!lpe rs ona I que pe:r.Met�n una conversa me nys per±llosa,
però nonês va trobar aquesta pregunta :

- I q uan acabis •••Vull dir si ja tens aLguna 001.10caoi6 en perspec-

tiva •••

.Al diari cada dia hi ha mo lt s anuncis que deriane n noies, mccan?:>gra
fes, secretàries ••• El fleu pare voldria que entr�s on treballa ell�

,

pero joC) ••

El pare Allb introduia un elem�nt nouo No sabia res de la seva

familia, ni li havia passat pel cap que tenia pare i mare i potser ger
mans. I qu� ? va dir-se. No els he de con�ixe� mai. A ella ma�eixa la

perdr� aviat de vis:w. � A desgrat d' això, va continnar preguntant-se
quina mena de ge n t devi en �ssero Pr-obab'Lemerrt petits empleats, perso
nes modestes � EIJ. a anava be n ves tide. t s 1., perb nom hi van

La roba que duia, es ca i.en tit o t , era senzmllao Va fer:
- A tu no t'agrada, ja ho velg.
- No. Es una casa d e pr-oduc tes qu íru cs , "La Qui.oics �el Llobregat"o

, ,

Sempre ta na La o¡'or, pezq ue el despeo tx �s a La f3brica mateix. I des-
,

pres •••

Rs va interrompre, i ell rep�t1. :

- I despJ'éso ••
- No ho sé. M'agradaria una mica més d' indepenàèn cia.

No deia exaobanen t el que havia volgut dir, pe rb al capdavalJ. a
queles paraules no s'all\myaven gaire del seu pensament.

L'.Albert s'interessà:
- Ets tu. sola?

No el va entendre.
- Coo vols dir?

Si tens germans •••

Una germana, nomás , Es I!l�8 gran.

!l.l,..eball a 61

Noo Des que es ve. mor í.r la na z-e porta la casa.
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- Ah !

:Ella, sense n ece ss
í

ta t , va comen tar :

- Quan et vaig conèixer �'ac8bava de treure el dol.
El cor li 'ia fer un salto Per què les deia, aquelles coses �? Quan

et vaig conèixer ••• No era d'açue�ta manere que parlen e�ls enamorats?
Mentre feptejaven, i fins� tot duranT. els p�mer8 temps de casa�s,

La Cecilia ho refc!'ia tot al moment, a l'tpoca de llur o one tjsença , Re
o or-dava :

Sí, home, pot.ae.r feia clues setmanes que so:rtier:¡ plegats •••
O bé :

- Era poc abans rie coneixer-te •••
I ell ho trobava natural. Natural i afal.agador. Tot començava en

aquella data d e te rmí.n ada , precisa, entorn de la qual els eedeverrí nen t s
giraven com si es tractés d 'una nova naixença de Crist. Def;prés •••

Però això era airerent. Bll i la Naus no fes�ejaven, no podien fes

tejar ni enamorar-se l"un e l'altre� Res no pr-í.vava , de tota nane ra ,

que l'espontaneitat amb que di'oren p ronunci ats li l}_evés quinze o vint

anys de sobre per encarar-lo amb lE'. seva j ov en tut s qus n ella encara no

existia. Tot jtH::t ò,Sl-vi? tenir mesos quan ÚO en vaie casar, ee li acudf ,
l una tristesa fmnda va escoflbrar sepse contemplacions aquell senti
ment de berree tar que li havi 00 proporcion ot les seves paraules. 1:11 era

un edult quan ella encare no "tenia consciència del M6n que l'envoltava.
Feia la gue:rra quan ella t en í

a d oa o treR anys, acnse aabe rj eenae lÍ.U!ImIllIhm
..intuir ni remotament que potser ••• No, es va interrOMpre. Perque no po-

dia estar-li des tinada $ No la volia, ni ella no el podia voler a ell;
t01; plegat €Ira Lm er.:ror., un error greu que calia d ear'e r tot segui"&, a

llí na t eax , d"unamaneI'P. o altra, com fos •••
Perb no va de!:J1'er z-ce , No IJOcUao T.Ja noia e:'ra al seu davant, el

mirava, li parlava de'tu amb la saya vell. tendra d'infant que :t'retura
per convertir-se en 'dona-o M�c:: enlla dAIB l�a."LC) que parlaven i dels

,

ulls que el fitaven hi ha vá a tota la seve f'ersen í.t.a t ardent i pr-e o
í

oaa , ,

Ara explicava :

Encara no !!l'havia ac o s tuaa t a ve ure
ï

o de color ....

Qu� volia d ir II Havla per(l u t el fil de La conversa ? No o La noia
es lim! 'teva a pror.eguir l'oraoi6 en J. 'havia deixada. la continuava :

- " •• i em trobava tota estre.nya.
Va contestar-li:

Estic 0cgur que Mai no et pots trobar estranya.
1�ra una xinpJeria, però e i.La va riure.

- st, ai ! No vull air que els altres se n"acionesf'in, �s c Le r •••
l el:�, sense que tinelH�s res a ve u re amb In conve z-aa , va penaarr :
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ja ho sap, qUE' s6c ca sa t �! De sobte, li semb rave que allb tenia la seva

inporthncia. P"tser no s'havia adonat de l'aliança que duia a la mh,
potser ••• Però si que corro ! es va rebyar. lUl" p robabLenerrt no havia

pensat en res de res. S'havin s�nT,it atreta i, com una criatura que e

ra, havia seguit La inclinació del s eu cor , Massa senzill, va d í

r=s e ,

l aleshores va enretirar la mà de l'agafador que penjava del s os t re i

La roposa en el raspatj.l er. dei seient, al co. tat ma t e íx de la seva,IJ

fent per nanera que l'anell qued�s ben visible.
La noia va seguir distretal.!lcnt el seu gest, perb res. en el seu ca�

teniment, no va inélicar que aquel] detall la impress10nava. O pot-er
ho ho sap interpretar ••• Era impossible. �otes les ooies, des de la pri.,

mera infancia, sabien identificar una aliança matrimonial. Tant li fa,,

doncs. va concloure.

Sentia, però, La neces3i"ta*ree11"t dot aclarir-ho, ni que fos per un

caaf esbiaixat. i c:;omentà :

'De na:ncra que vius amb el teu pe re i La ge rmama •••
- si.

No va fer-li cap pze gunta , ER o La r , va dir-se; per què m'havia
de pregun tar- amb qui vis e j o �l Probab'lemsn -I.; no li intf'reSB8Va en el
minim. O pctser ja bo aab í.a.• Porí í.a haver-se dedicat a investigar disi
muï.adamerrt La seva v

í

da , Pots er aabá a mo ï, tes rn�s co se f; que ••• Si
No li havia p re gun ta-t una tarda, quan tot just feia uns quants die�)
8!Jsistia a la seva classe. si va passar ga Lze temps a E'rança �!
ben dit, no ho pregunth, sin6 que a propbsit d'algun comentari susci
tat per la 11,iç6 va dir-li :

- }�s clar" com que ha viscut tants anys a l!'rança !

Aleshores no hi va donar iI!lportànc_'j.a, però en t errí a , LB noia no

d�via haver parat de fer pr�guntes a tort i a dret •••
El tramvia s'havia aturat i tothom s'aixeoava dels seients. Ella,

precedint-lo, va d eapLaç ar=ae CE'.p a La porta, on va eeperar que baixes
sin dues velles i una dona amb una criatura �entr€ ell es quedava al

darrera, i aleshores va saltar àgilnent, prescindint del maxxapeus ,
A baix, es girà a e ap ez-ar=Lo ,

- Bé •••
, "S-oI!l.�eif\ o Com ar-a , exa c tanen t OOM are. a 1 aula � Pero el e quaderns

i els llibres ja eren a la cartera i no pOdienfomtre-t;enir-se més; res

justificava aquell silencio Per dir alguna ccea , V8. preguntar-li:
- Quina classe tens, ara?
- Cap. Per avui ja he acahat.

L'Albert va penjar-se la cartera a Ls dits i es rectreçà. La Neus
digué :
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- Pa una tarde. molt bonica per pa se e ja r ,

Ell va mirar cap a la fines�ra, com si encara no hngués tingut
oC88i6 de f í.xa r-s ee en el temps que feia. Assen'Tjí :

sio ••

l va començar a caminar al L'.arg dels pupi "tras. La noi a el v a se-
,

guar , Vol que 11 p roposí que anem a passejar, es va dir. Pero no ho
•

fnr�o Se'n moria de genes, ho reconeixia, pero ••• Estúpidament, com

ei don�s une. explicaci6, l'assaben�à :

..To encara tinc la oLas se eupe r
í

or , , ,

Però entre una classe ¿. l'altra hi havia una hora. Es mir� La car

tera i va a Lça r=La una mica" aos pe aarrt el a eu ca .t í.ngun. com si allb

tingu�s a ï.gun sentit. Pez-b nOI!l��l en tenia la te!!lptaci6 que guanyava

terrenyo Sempre li passava el na t e í.x , .F�s feia els grans propbsits i •••

Apres b el pas cap a la porta, amb �Jnoia sempre al seu darrera.
,

En arribar al'altre extrem se l:i_ va acu flir <) ne, si e'y.la havia a

caba t, res no era tan natural com qu e s or t í.ae Ln j lints. Le. cá z-cunatan-,
,

c Laa els empenyien l',tm cap a l'al'tre, els obligaven a fer-se o ompa-.

nyia ... No �8 cu.Lp a mew" va d
í

r-e e , i s'estremí, angun
í

aj a't ,

Però una noia que enT,rBva va precipitar-se cap a la �eus :

- Ohj tu ! Pz-e c í

aamen t et volia veure •• e

Ja món es va esfondrar, p€rò l'Albert va aa Luda r po ï.t.dane n t I!len

tr� ella, amb la rnir.a0� desencisada, es quedava amb l'amiga.
Obrí la porta, gairebé sense sentir el t í.nbz-e que es disparava,

i VB trobar-ee sol, escales avell.
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El tiauLe L), de p ropor-c
í

one reduïdes, era a 1 'esquerra; les tauj_es
e 'arrengleraven a la dre ta i cap al fon s de� LocaL, on hi havia un en

trant que', de banda cie vespre, es dev.ia omplir de pareLLes. Ara,qnan,

1 'Albert hi penetrà, la clientela era escassa: tres homes e la barra
1 una taula ocupada. Però all! la gent es renovnva molt de pressa, com
en un orinador.

Es va p ode r- aee eure en un a de les taules de primer terme, al cos-
, {l ,tat na te í.x del car-rer , none s e epa re t del transit pels cristalls,i va

deixar la cartera a la ea�ira de l'esquerra:
'o pr j_mer va ence nd re La p í.pa , lentament, truaI!1111� z-uní.ant la se

va sor:tida de l'acad�m'a, recordant la oara amainada òe la Neus en veu
.

,re's Lrrte r-ce pnada per l'amig2 ••• Sacseja el cap.
En Justi. va acos"t.ar-se-J iYel saluda amb La clÍ>:rdüüi tat que es l!le

l'eix un vell o Lf e rrt , Spbia que es de í.a Justí perquè l' al t:r.·e indivi.du,
de I!l�S e dà+, que no e� nováa !!lsi de daz-rer e el tauleLL, 1 "ancnenava a í.x
P08sib).ement eren pe re i .fill� no ho hav z.a pogut ('Bbrinar,. ja que no
tarda cap con tac t e amb eJJl altres cJft¿Jn'ts de I bar i el xicot sempre t r a
teva el vell de v6s, sense precisar.

Porteu-me una cervesa •••

Tornh a aga re r la car t ez-a , l' obr:! i en v a treure el -t¡ext ne canog ra
fiat o Confiava e n.ï.Les tir-lo aque lla na+e í.xa tarde.• No tenia ganes de
corregin, no n"havia tinent mat, però era una feina q ue califl fero Tam
poc no li ag rac ava ge.ire de treballar a 1 'acadèmia, si m.és no en aque
lla, on nois 1 noiee aneven i venj�, eB matriculaven, assistien a no
assistien a classe i ace haven per desaper�iY..er sensè donar expLá ca c

á

ona ,

Eren pocs els qui tenien C011$1; no
í

a , La naj or-í a feien festes repetides,
sobretot a ra , a l'estiu", l no sá'ls p oc í,a òir res, allò no era un col.J.�
gi on es poz ta una I:r.tsta de r'alt�8. Hom considerava que tots e ren

grans per ter el que m�B elJ convenia.
v« obrir el quadern i es va treure la pJ.oPl,a de 1 bu}xaca.-¡.,;n

r-e t o mava amb 1.a cervesa i va deixar-la en un costat sense �i.!'-li res,
,respectant el seu tr.eba].]. l-:t1 v a beure un glop a , abeerrt , llaI'lbreea els
,altres clients. No n'hi havia cep d'interes�Bnt. Gent jove, un vell, una

par.ella ••. COI!.!. sempre .. La mena. de gen� que s�acontUI!la a VEntre als ba re ,

Va posar-se a 12 teRca i pens� : em e a'l fer tres pàgines per l)a;�ar
la o cr-ve aa , li,quria pogut es te Iviar-se aque Lz.a d e s pe ea si s 'hagu� o

a la sala de p ro re aco re , con feia el veJ.l l'llema. Però .'. "anba en t era mos-
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que en �eni8 mol�es •••
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qui i le. presència del p ro fe ee or- de Platem�tJ..(.:ues no el miLLorava paso

L.i.Jegí el pr-í.ne r paràgraf riel capf t o L it una darrera l'altra, va

haver d'eSL'lenar tre�.Jconatruc(d.ons de r'e c tuoaee • .Aquestes entrades el

saven n ervi6s. Va beure' S un altre glop de ce r-ve sa i IDEll!U!.mrmèrnr,mqru!J.J;l
,

recorda que, a ba na d "acceptar aquell treball dl� corrector d'estil, ha- I
, 'lo

via vacil.lat una mí.ca , l'er d oavmo t í.ua , e pz-í.ae r p ezq ue no 0s�aV8 (;ai-
" .

ro sBgur de sortir-se'n b6t cosa 8Mb la qual demostra que era tl8SSa
, ,

modest. L'altre, Ii erC} UB e ra UIl a z'e án a mal pagada.
:'n di!'-li el preu, l'Artigues va observar el seu moviment de sor

presa J.. explic� :

- l'n tenim que enea ra trr�bellen I!l�S bara t , a pe as e ta ,

�n aquestes con�icions t és clar, no veia perque a ell l'havien
, , ,

d'afRv'orir amb tm aump'ïemen t de qus ranna o ent xma , però 1 'altre va pun-
,

tualitzar :

- 8 on Gen t en la qual no pod em confiar eaire e: Vull dir Que ho fan a

hores{Per(l�de8. i na t no sap e quan acabaren.

l�ra una mica espès. 'rambé ell ho fa ria a hoz-en pe rdude s (I Es clar

C4ht
En comum car els seus dubtes a la Cecí�l_ia

I
ve resul tar que e Lí a , mmn

sempre, no en tenia cap.

- No s í.guf a z-uc , Sempre �s a í.xb de nés ,

Si, però és un trabal)_ tan exp i o t a't •••

- 8i no pots escoD.ir •••

No, no podia es c oLlLr , Ja c onnreru a que a partiT d'aqueL!_ instant

s "haurí.a èe re sienaI' a 1'101 tes ca se s q u e a ba n s no hauria tol erat ci e cap

de les Planeres. f:l I!l�S cur
í ó

s era que tanta [;ent Se een t í.s aí,n atrets

per aque xLa me':na ne treball - si és que no havia nentit

en aSElegu!'Dr-li :

Cada (Ua vfJ algú o altre a p.ro poaa r-cn e e i s seus serve:is. Tothom

e s pensa qlle La sap fer, aquesta fe í

na ,

�

Tothom l)evet èielf: e s crrí p't or-e , naT,uralL'l'9,)1t, pe rq ue si no fos a
í xf

ja no els caldria co r-rec voz-s , Ara qu e di Y.....los e eo r í.pt
í

ne potser e_:ra
fer'-nE Ull gra J!1RSS8.. nè p :d_ME' r �f" pen "'8'13 que p ls de va An paga r una I'li

S6r; e per aquell tipus �' cbret es , verb l'l�S eridavan t , amb eran�orpT.'esa,
va aaaabe n tar-c se qUE' cobre: ve n

tes, segons el no�bre d'obres

part de pdblic. L'Artigues va

- Si us hi vei0U amb cor •••

No, gràcies.
Ho era el s eu ofici o Quan ho va con ta n e. cosa, La Ease va excla-

de dues rn L a duer mil cinc-ventes pe aaee
.' •• ,

i�fid ten
í

çue ee c rava en a 1. aC0 a que ena en per

dir-li tot rien� :

mar
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I per què no, papà 't

Perquè no en sabria.

Si no ho has pro lIE'. t fila i ••.

�n a i.xb ',ens ra (>.
La Clec:!li a te.Mbé opinava que poíáa fer�ho, si s 'ho proposava. Però

ell sabia que ni pofia ni en tenia ganes. En aquell Bo�en� ja
a estar fastiguejat de novpl.les sen�i�entals i d'aventures.

Ah� doncE s6n força intere8san�s !

J�s c La r , la Rosa tenia setze anys jere. nacura I que les hi trobés,
sobretot quan ara el tipus de novel.la sentimen�al que s'escrivia era Itan diferent de La nove Ls La rosa d "abane de la gue r ra , Hi abundaven les I
escenes atrevides, els protagonistes sollen abraçar-se i besar-se 80-

...

vint i els au tors no pa rave n d e fer referencies a le 'J pe zr'e cc í.one cor-

porals deLa herois. Per això ma te ax , de p;il,er, havia moo t ra t una certa
..

repugnancia a deixar-les-hi l1egir� pe rb a le fi va pensar que, si no

ho fei� a CBStl, t amhé ho faria a forBo l al cepdava.Tl , reflexionà,tot..

això respon a La reali te.t. Pe r-que l'estúpi� d
"

aque lles narracions no
,

eren les escenss ano�oses en elles Mateixes, ain6 la manera que els
'\autors tenien de pr0sen'tar-les, la pr o sa que usaven i els di81ees que
•

anaven a treure Déu ea b í.e d'on, car ell no n'heyia sen t
í

t mai cap de
semblant - ni era pos s í.bl e cue l'h2f,uesqin s en t

í

t ells. 1'anta cursj.le
ria tanpoc no exae tia !

Va o ont Inua r- coz-reg í.rrt , una na ca d í.s t re tament ; Ara s'havia ao os tu-
..mat ran t a a cue Ll.a feina que sovint La .t'eia gairebé au t oma t í.camen t •.

De 1Jeeaces, fins i tot ea d ef.xe v a ana r tant a aquest automatisme que,
després t li ca lia repass8�r tm segu.i t. de pàgines lli Això e

#
es devenia

quan tot d 'una s'adonava c uc l'eia no It a estona que no havia fe"t cap es

mena , Comença.va a mira r els fulls, sorprès que 1 'autor ho hagués fet
tan b�, i els rellegia amb La segurE'_''t8t que no tardaria a descobrir
que, simplenent, bavia ba':dato Haireb� amb sa'tiis:;facci6, exolat'l8va :

Ja tieia jo 1 •••

No expe r í.merrte va la m.�s petita sif'lpat:i.8 per tots aque Lx e eeibruca
papers .. En Jordi tenia raó� de no 'Voler llegir cap d'aquelles xiI!lple
ries. Un dia va c cnen ça r=n e una, de les d'aventures, �s o ï.ar-, però en

ve tenir prou abans d#ar!'ibar al tercer cepitol& }�ll hi va voler veure
una prova de ma du re aa qu e l.'2falag�(I Però life l'et no era a

í

xb, perquè
maaaa i tot que J.j. 8&raeJeven les bestieses cel cine ! La veri�8 t era

que a en Jc,rni el mol e e ta ve La lletra impresa. No li agr art av a d'es
tudiar, Bi bé s'hi hav í,e resignat. e obr-e t o t per no dí s gu s t a r- la ma re ,

JUl. el que volia Bra dibuixar. Nature.l!!len'T;; que aaxb agrada a molts
noiets. Tamb� a ell ••• No es vave convençut el Beu pare que seria un



l'han seguida els liares ••• Li haví,a ciit :

- SeJ.'lpre tindr�s el pa as eeguz-at ,
·Devis voler rUr e L pa sec, que era el que havia men j at t;o"":;a La vi

da. I ni aques t pa no e ra 1;an segur COI'l l "hone es pensava , perquè no

havia comptat anb 111 guerreo

Algú s'havia e tu ra t al seu davant ij màqu í.na Lmen t , va alçar el cap
I

t Va tcnir un petit sobresalt en veure que era La noaa ,

Neus !

'llots els seus pensaments i df.va ga c'í.on s es precipi "!;aren com a t;ra
vl;s é! 'un enbut,fins que re¡:ftà 7:1et i àispònible al momon t ac suà L, Ella
va dir :
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artista? En Josep, sempre q ue li t robava un dilmix l'hi e squ í.nçava ,

Em tenia enveja, es va dirp El seu rare, en canvi, els col.leccionavao
Havia re su.l ra t , però, t,ma fals? VOC8ci6, COI'l ta.!!lb� ho era l'enf$en�-ança.

,

Aquesta feblesa de destinar-se a una activitat determinada parque abans
-

sí ...
Com sabies qu e e za a qu I I?

I mentre feia la pregunta s'ai�ecava i li inrlioava la cadira de
l"alt;ra banda do te.tlle., una mica ats.l:lE'.lat a despit dels seus quar-an ta
anys f o potser pre cisament p eJ:' a

í xb C) S 'havia de sao o st uma t de s or t í. r amb
noiesl'

Ella replicà :

- Que no hi vens aeripre ?

L'ha'lia e sp
í

at , No tan sols devia haver preguntat a tort i a dret.
com R 'havia dit, sin6 que de:;-prt:1s es dec'licà a espiar-lo per tal de co-
" . ... '\. .

ne axe r e.J.s e ous COE'! "tUMS, les seves pre terencies •••
- 8eu� seu !

v
N et molesto ?

- �toles tar-me .! I am, que di.ns !
,

Va enverrnelJir, penedit d'aquella espontaneitat de jovincel. Per
amag ar el s eu atabalament, se li acud f de dir:
P• I" .

r.,- ero no vo 1es anar a passe�6
Sin6 que la pregunta potser enc.iJare. ho emp

í

tj orava toto Ella va

sOI.'lriure, acal� els ulls i digué
2:ota sola •••

''!n Justi s'havia atansat :

- Volen alguna COSB ?

Sf, si ••.

S'inclin!t endeva nt , C8!) a ella:
Què 'Vol$ beure ?

Inla s 'ho ve pensar una ní oa i. Ei le. fi, en adonar-se riel Got; que
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hi havia sobre la t8ula. decidí

Cervesa, també.
}�n Justí s 'al:t.unylio

T'agra�a, la cervesa?

- si. Per què '?

N o ho sé. A Lee nomes em aemb La cu e no el IS Rgrat':!a tant •••

A I'd, sí.

VR ca ï.La r , i ell ref)exion� : ara pod'ria p regurrt ar=L'í per qu� ha
I. , , ,

,vinguto NO�es que m ho proposes ••• Pern no s ho proposavao Ja ho sabia,
que l-es'tinava. l tamb� ell a e1:1_8. Llhe d'eS1;iI!lP.r per força, tan jo
ve i tan bona oa ••• l-'erò això no 'el va confor-tar gens, ben a l'inrevés;
l'angoixava.

Ella va preguntar amb tota naturRIitat :

- Qu� feies ?

(.!orregio. un te�t<f Una nove Ls La.•

La noieta s
" arlp¡j_r� :

- Que potser escrius ?

Ho, no ! ?aig c or-z-e cc í.on s per un a editorial.
- O sia qU0 he vingut a estlbribar-te •••
- Tu no e�torbes mai.

S'ho poê í.a have r 6utalv5.at, també. N'hi he i ria hagut hen bé prou
amb un deumerrt í.m en t polit� Però havia ctit la veritat. Com podia fer
li noua , e lla, una cz-í a t uz-a ta n , •• Rebutjà la paraula �mEU!l.8l!lmih1hI!laI!lmI!tt?uha
"adore.ble ", car La T;l'obava maS8R sovint sota la ploma d. 'aquella em

bruta-papers e

- Per af,xb "t e li.' ha s Hna t tan él e p:re ss a o ••

Era un retret! 1.3 N'la mirar, vaganen t e abe Lad í

t , i ve. c orrt í.ncaz

oon1;empj.ant-la en descobrir qV_8 no sabia qu� cont�""tar-lj.o l,i va sem

blar que es "trobavE'n en un nomen t de c í.ê iu, 1. penaà : he de fer aLguna
cosa pe r des enganyar=La •••.

Va. sentir que ella pregunt8va
1)9r què em mires aí.xf ?

Jo ?

i- ,
TIcsv a 1 esgu3rct.

- }fO 1:0 ,6.

Va t8nc8r el text i el deixà sobre la certera que contin .ava a
..

1 'aJ.tra cadira. Cargola la p ï.ona , pE>:rb en lloc de ficar-sa-la a la but-
, .

XUGa La conserva entre €'1.9 t1iT;S, joguine�Rnt-hi.
nn JustI v� atansar- sets!!1b La cervesa.

Si és servida •••
- Grà-oies.
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Era Lmag í.n ac
í ó

seve a se'ls havia mirat RMb una in�'l.�.tencia par
ticular ? TIe segu� que es pensa que és la meV2 filla, va dir-se. 1a

lJ.ambreg� d e nou mentre ell_a agafava el got i se 1 'atansava a la boca.

Quan va deixar-lo, J.i digué· :

- Em mí.r-es molt •••

}�l provo cava , Pr-cbabLem errt h aví a acuèit al bez amb la intenci6
de pre cipi tar les c oe e�" Pe rb entre nosaltreH no pot [laver-hi res rie

definitiu, va penaa r-, 'D"altra banda , aquella pregun'tB d'à}..:), repetida,
el òes8g:::-a.�ava. I tamh� La ve í,a Masse sSGura d'c)_le na te áxa .. Es a dir •• I

Observ� Clue els pi te lli pujaven i li baixaven, Carl 80tEl l'impuls d'una
gran amoc í.ó , Ni sap I3J que es fa, VEl, 0ir-sl3 aleshores. I se n' ente ndr-f
à'un a na:ncra es t ranya.•

Encons c
í

r n tmen t , Biiargà le Mà per apoden?r-se de la seva, que re- I

posava sobre Le t;8ulfl, 81 c oe tu t �e}. Gotl) Però P!. con tas t e foll. breu,
car en adonar-se de L s eu g8flt va app.rtar-la precipj_t�Hla!.'JenT;.

l a.Leaho r-ee va te nil" lloc un a cosa curiosa. La filà d'ella avançà
taula end í.ns p s�gnj n t La que r e t r-ooed í.a , pe�ò aenee apor1e rar-se "n , úni
cam en t avropant-se-li con qtli sol.lici ta una aLmoLna , I deGprés es ve.

quedar aLd, en plena taula, sola i deflvE'.lr,uda.
Ell braual el cept COfl si li hBgu�8 fet une preeunta, i digué :

�' .

Era un s� �mnens, flue ha deia tot .. Un si desp'Y'é8 riel qua L j a no

r

- No •••

I la noia, baixet
- Per qub ?

L'Albert es va 8o!'prendre pensant que v
í

v í.a Ull dels aonerrt s més
be l.Ls de la s eva Vid2l.e No m'ho puc deixar perdre, va è'ir-se. Desp.!'és
d#'aixòea• T\esp::rés d'alJò ja 110 hi be urí.a res e Per tju� la re'bu"tjaV'a,
doncs? Va haver de re aas t í,r- un impuls g8i::rf!b� ferl'l1jge que el c omrsdnava
a separar la taula que e 'interpo�ev8. entro "tot s rI os , }�l mat eá x LmpuLs
de l' al t.re d La , al tramvia t que n li hauria aeradat �nrtur-8e-l.a per he

sar-la, s in6 qUE' ana MéE' fort, t!lÓS �if:!cil de dozrí na r , Fins i to"'; em

pal.lid!.
Una mica zoncamoo t , féu :

No havies et 'haver v í.ngut •• e

•No saba a quina n ena de r e spo c te ea pe rava pero la que va obtenir
el sorprengué, ca r elJa només Illormoj_� :

s! ••.

..

li que dava altre re!:1E':i. que accepter-Ia. Pero va f-1entir qu e deia:
No pot aero

Fs van mir r d'uha banda a l'r-üt;ra de 1;au1_a i, de cua d'ull, va

adonar-Yse que a In noia li treMolava La .!"là& 'l'arfhé tre!'10�!..6 lA meva, va"
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dir-se.

Ella repotí :

Per què I?

Potser haur
í

a valgut P.l�S q ue no fos "tan intel.ligent o Ho oor!lpre

nia tot amb �i tja pa rauLa , Però no té res a veure 8Mb la int.;el..ligèn
oi89 reflexionà d í

s t re tamen t� La situ aci 6 €1:'B cllia ra , i e l:l..a no tenia

res m6s al pensament. Deu pensar en Mi de nit i e dia, es �igu�o Això

va enoc Lona r-ó.o i 1e8 seves deI'enSB[� s'aflu:.'_x8!'en encera. Sabia quo

l'avidesa li s obre e
í

xxa pels ulls i oue ella se 11"H -í onava , Era un

t re sor-, un tresor que lj. posaven a les mans, que li pregaven d 'accep
tar sense èondicions .... Pert, sense c on dtc í.ona '?

AbaiX� els uJ.:IS fins a la pròpia mà i va ql1ec'lar-se mirant l'alian

ça, :nr;sprós La fi t� a e lla .. VR veure q ne nav í, a segui t La tra j eo t.òr
í

e

(I el s:ell esgu8:rr'l i que temi a la vista clavada �n I' ane t I o Perl> després,
auerl\a1 seu torn l'a )_ç� i tots è' OA es miraren rie nou, no tan sols no

va fer cap conerrta r í., sin6 que ni pod í.a llegir-se en els seus ulls cap

sentiMent que no hi hagu�s hagut abans.
}�ra inútil que li digués que era un home casat. Ho sabia, ho

.

b t d � 1 ;
.

i .; 11' b 1 P 1- dva a sa u es (,8_ p r-mc i pa , _ a o no era C8.p o e tac í.e , er ta e

minar-se, A€,af� el got òe c('rVeS8 i en v a beure un glop. En acabar,
tan na turs Lnen t com poeu� va explic nr-j_i :

- 't'inc una fi lla +an gran eon tu •••

TRmb� ho sabia ? No va don!?r cap iDdicaci6 de spppresa i la veu

ben just si r-eve Lava IC'nTl.fi\?,h.tat en preguntar:
- Quant anys t� ?

- Setze.

- Jo en tine {':I?1rebé divuit •

.P-baix� la vista, tornà a a Lça r= La i digué:
Puc èeure a qui �?

Indic8VI? ]E. oad í. r-a del seu coatat , on hi ha "ria 1 a ca r t ez-a o Ell
se n'eRt!'8ny� manea per contestar de aegu

í

da , Perquè alJ'b no tenia res

a veure amb lA I!1I1m!'lEUll'181t'lql'U.'lmlhFlmmI!U11 conversa. Es 8. dir••• V8 negar-se :

- Ho ..

..

Pero ella Aet'lbJa':v8 tan de a oLa da que ve. acabar pAr 1iEr'eure lli car-

tera i el �ext i deixar-los en tma cactira de la taula ve�nae La �eus
,

en va tenir prou amb acue r.s. gest i, Lmned í.at.e ne.rt , es treslla,1a

T¡'Albert, com si s'ho no rm o l.bs 2 fill na t e í.x , va Clj.r :

- No hav
í

es ò'hflver-te matr
á cuf a t a la neva classe •••

Es v a agafar un a �à amb 1 'al tra 1 se les va prér!ler arib força fins

que li pe ta t'en els nu se ta , r�stave. ne rv í.oaa ee í.m,
- Per CJuè ?



No eJ:'1 p re gun t
í

s rr:és per qub
La noia es va moss ege.T e ls 1}_3vis, feride., i ell s' apre aaà a cor

rr-EJgi:c-se :
..

Ferdona$ Yo tinc cap dret de cridar-te$ Fero •••

Va clavaT-li IB vi s ta als ul La ,

Eucolta, Neus •••

No s'a'trevia a d
í

z=ho i va caLl ar-, l�lla interrQ[, Molt baixet:

Qu� 4?

111nc que ran t a anys •••
..

Es va sentir despitat amb eLl E8teiz i li senbla veure tota una

renglera d'horrlE:1S r.adur-e a se egutr al e o at at cie no
í

ce com IR Neus, pro
nunci ant la ma te iX8, frase en un 'to idÈlnticBl"l8l" t comru e e ra t ju , Perquè
allò dev í.a haver pa ss at aLt ror vagafes. Hi ha I!101tf!8 noies que o'ena
naren d'hones madt�s i molta uois, també, �ue cabecen i es pensen que
e s t Lnen d onen que podrien �Sf;q�r llurs ma z-e e ,

Ella va s rr-onse r- inperccr;tiblsf!10nt lOG o�patl}es.
- No et ra res �

Va denegar amb el cap, Bmb els ulls brillants, a�b el gost obsti
nat de la boca.

- Vint-i-tres n6s que tu •••

IJo ho p oo í,a obl�,.¡er, no ho podriu obli-ar r'Jaifl Per qu: havia d'h�
ver-hi aqueJ.J.ü diferenc.ia f. Quin atzar dJ.sso!:''tiat ha vf.a fet que ella.

,

na í.xé s a 1'. I) �rj_nt-i-t;:'es 20 ys d e re tard t o e Li. amb vin"t-i-tres anys d ',a-
vançaI!len� ? No era just !

La neus, perb � no ee va i:"'!prese Lona r .. Hi �l)vi:3 ha 'If> r penaa�, 1;arl

b�. Es ve í.a que no Ii venia dE' nou" ,'ll�a ma ne ra que li eePlhlà i1"lprò
pia de la seva e�at, va conte�t2r �

Los noies enve Ll.eá xe n mt?::- è,?' pressa ..

Pe rò no t�wt !

NerviosamAnt, co!peijh lé pipa con�!� un CO��Dt �e teula, va mane-

jar-Is sense saber qu1 feie i

se m.ir2r-la, va úxplj_ca:r. :

N� et puc donar re6� ••

Llç� de nou la mà on dnie. l'alifmça i e feG!. :

acaba per clE'ix2Y'flla 81 seu davant •.
,

Sen-

Ja sapo q u o s
ó
o caae t ,

r:lla tancò els llavis i va fer que S2 amb el capo I aleshores ell
es va sor p.rend re d"aq UB lla esc 8TH? o No El "havien <u tres. ni un MO-t� d'a
mor, C8� cOll:t'e::ni6 ••. Ni cal, va roconèi:x:ere EJ"'8 con si ho haguessin
sabut ae npz-e , que Le » cose ecabar í.on aí xf , ]�'(mic (juP, ca Lá a d í s cu't í.r
eren les c oud íct.ono de 1J ur cxült�ncia futura o riA va 1.'e,,01 tar, perquè
lla portia ha vc r=b í. 021) existencia fl1:t:mrR, c ompar-t í.da ,



}�eixuga:::'1ent, va fe!'

Ara, �A� val que �e'n vagis.
Però ella no es va moure." Amb els ).lavis !lOlt\té1ncats,co�i

contrl?\�ü plor" va corrt í.nuar asseguda 2:�j_i, mirant-lo.
no '?

"

La noi� denE'�R anb La teC:' ta , Ulla Plica I!l.�s vençut, ell I!lorr�ol� :
, "

- No s� qu� vols, �oncs •••• Digues, que vols?
.. ,

,Aleshores, aeris e r..i l' pare. uLa , la Neu e va a l :

arg:.:tr la nà , 8' apode rà
de la seva i entre11aç� els deus dits.

'lor;
... JI'

P?tS( r vo
ï

s que et tjJ.eU:2. que t e s t í.mo r?

Flla va fer qu e sí, sempn" nudenerrt t però anb E'�.6 ulls il.llu!l.i
na ts , l'Albert va cobri!' les dUf1S mans unides 8J7lb la que �enia lliure
i sospirà :

si ••• en seMbla que si C]�e �'esti�o •••
"

A la Neufl s e li van es capar dues }�aGrimes �Bls ulls. 1:11, e:1!l(Jci.2.,

nat, va penaa r que aIJ�; ere. MEl.ravelJ6E' i, a Mitja veu, exc Lanà :

q ))én me u !

Durant uns segons tot fou esconbrat per aquell s en t Ln en t invasoro
Mai, 1!lai no ha v

í

a e s t at �8n feliçQ I ho era enc aru r1��) perquè veia la
"

seva felicitf'tQ La l'la fou arrosr'egada l1tmy de la uau La a , quan se'n
,

va adon ar-, ellE' la hi ho vi a oberta i, 21'1b e I. palmell, El "acar ro í.s va la

galta. Sota € ls seUA dits va sentir la pell fina i tiban� i s'es�rem!
violenta nerrt e

NeUfl, ••

En Just! '?ls rlire. ve amb el�: ulls mol't abe rt s , )evia es t.a r acostu
mat a "lreu?:'e'n df� tots co i o.ra , aquell, peru potser encera no havia vis'.
mai una pa':!'slla tan dp's),tual i +an 1_;enrtraf'.len� DnL aça da ,

Va a11iberer la Mà amb nn ge::o+ brue , ma tius ee r , i ella es va que
dar incl a.nada, anb La El eve p !'opia mà. oberta t so!' 'ire sa, de serapa ra d a.

Cridem l'atenci6 •••
Va agB:fRr la pipa, es va t reure el tabec i c.;opjengà él tatxonar-la.

Era e 1 gran reour-e , A poc a poc, anà recobrant el domü!i de les seves

accions, tie lef' seves par&;ules. Cera si prose6uí8�,in In c onve rea ante

rior, ve: dir:
.

Perb no s e r-ve í.x de rep. que �stiMit ben a

'�ll a XiUX2UE' j� :

. ,.

_� lnrev -':3 •••

si •••
- Si què ?

si que se rve íx , Ens ••• erie eo ní.mea tots f!os.

Veus? GairE>bé ni. t 'atY.'E'veixes a Qiir-ho
,

La noia proèe8t8 :
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- si, si que m'hi atreveixo. Si no p ens o e n res més

Albert

T'estimo s au t ,

,

.,e bon grat li ho hauria fet rep8ti:r, pero va negar-se a cedi!" a

la seva 8.oooc160 :t:sperà una Mica i èj,gu� :

Això no canvia els ietso

No, ja ho séo
- vienes '?

La Neus VI? tornar a agafa:r-1i la rnà� oblidada à'rm s ren, de

Les pezc one e que els en voLt aven , i e ll no es va atT'�vi!' a rebutjar-la.
- Jo ja en tinc prou amb veure't de tant en t.an t •• 8 Parlar amb tu •••

sentir-te prop meu ••• s abe r que .i.11'estimeG i q ue •••

Va callar i ell v a mirar-la en sij_(�nci fi!ls que va e e t az segur

Que ja 1:0 p ro s egu.í r-í.a , AIAshores, hon ee tanen t , ve ri1T :

Perb jo sóc un no .e , Neuse 17't podria fer tt::r1:; èc na L

- Mal ')

::5:{. Perquè pot arribar un mon en t que no en t:i_ngni prou amb veu!'€'t
...

i pa:r1ar-te •• e N� tiu , no en t:i.::ldràa prou , Ara ma te
í

z •••

Va i¡�iCAr vaga aen t els <'lite, ae senya ï.arrt car a 1<::1 seva cara.

- Ja. veus que ha pa aaa t , Has vo l.gu t que t'acnl'iciéB •• � No t;t� 1I'lportàn-
"

o
í

a, ja ho 66, és la gfútao ••

Se�bl ava una ná o a ebri, perÒ ella 1';HI!lb� devi a AS T,n:r.-hi �

Gspr6s voldri0s quo et ben�s, i 00 tamb� voldria hosar-te ••• i ens

b
I

l' , l' 'It: t t ';re regE\r2�i"l . un C0yn;r/i _ 8_,,1.'8, e ocarJ.a _ ....

Va fe r una pa usa LLa rga p La fità i 8 fag! ;

(' ; ,. }
" "))", q ue 10 saps, que paas ar ie

Ella s 'hurli tCjà La boca 2. b- nr .:!e corrt e s t ar :

l'fa sé res.eo

. "
••• a I!.il. no El l.Pi.por1:;a.

]�F. fa en t enñ re no). t bé i a oue 11'1 no te , enca rr- c: ue e':11 havia

ser el beneficiari ele ls seus actes, el van cntrj.otir una m ca ,

-:H que t'lM,[)0rta, Hou s , Inporta a to+e« le:�' no i e e ,

,
.,

d ee-

S4-I. '�lle ho saps Si I:!'t vo:,-i a basar ••. n'ho de í.xar í.e s :er f)

Melt baix, mo rmo'ï.à :

Sí •• �

Veus?

I o on que eJ.:r.a no contes tava , 't o rnà :

Ja veus que no pot ser.
l�lJa li va préMer ).'a .03 anb méEl r'o:rçzo

si, Alber-l;, sí (��lC pot ser. Jo •••

Molt ne pressa, acabà :

cria"tu!'a que erao
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1fU/4-L'Alberi; s"adonà que La bu soa del rej_]o"tge ele darrera el taulell havia
cúl'regut fins a les onze. D'aqui a cinc rlinllts ten í.a una al t ra C.U�\Sl:Je 9
Prec.:ipitaf!ament, amo

í

na -;, perqub no "tenia ni idea qu e el te npe hagué o

passat "tan de pressa, va deoeixlr-se dels di�s de la Neus. La noia el

mirh, sobtada po r le bru squer-ae del gest.
Gairebé s6n leG vuit. Me n'he d'anar •••

2.'0->; d'una, era CCP1 si e ozt Is d'une terra de me rave ï.Las , COEl si
s'a"'(abós rlc dWJ6nbr�[lG[:l..['. :Pcr�uè tot a LLb hav

í

a tinGut lloc en un a at
oosfcra ldea� que lo busca riel rellotge havia es�onta"to �ui sap si per'
Sl-3mpr'e.

Va cridar en Jus""::i i va .Pdg�r--li Lee G6.!'VC::;:;C. '_l�.a s'havia deixar
la ne

á tat de l�'-jevn. Pouc er no li e.£;rRiav8 tan t CO.:.:2 deia i l"havie: cona

nada en obedièncic. a una es taanya s(}�í.il a z-i tat +e dona eYlHI"lOrR '8.

Rel/e1,;í :

Me n'he d'anar, Neus •••

Ell.a es va a í.xe ca r amb re ca nça ,

Et veuré, despr�s 'l

De s]Jré s ? NV sur to fins a Le o nou. Aleshores j:3 se rà';s a casa -r:;e"a.
("�; ve Ls t'e�po· ... e-. ... ,5,¡._-' .... -"'I' \,.; \.;_.O.J_v •••

Tro, NeUSe No veus que r'léz VH}.•••

La noia tornava El Jenegé.ir e.r.b el. ca p , Uont:;lnlwva <1 briaf:lida. :Pins
quan? es p rc guntà , I o on seria el. deRp0'J""f;?Y -I

No vu11 qUE n'esperis.
Illa no replic�.

- Ho ee n rs (,!

Yen a band on ar- e r baz- i, de cou sa t , ven !'er e i c pece me t re e que e t s

SCpHL'è.n:en 'le J "ac adem ra , J�J.l VTJ., j-e nae r : si E'm?1 veu a Lgú , ee n'eatranya-
rf.•••

Abans ¡t'aró.hf,�r 8 }e portE, ve atnJ:"'ar-se i rere-r:;í :

VelJ- t;e':n P 08 HP, are, Neus f , 9

�..l)a féu que di Amb E'j. cap, però VE qHedBr-�e P)'op a e u con si e sp e
rés aLgun a CO:'-'8. Ell,t que tarmo c no s ca bava de e abe r e or acomiado f-se,
va �lr vaGe�ent :

Ja ens ve uz-em •••

r e� va pr8cirit�r en��2�p enrline¡ 02p p lp� 0�cRleB, potser enc�ra
m68 rli8�or�ut çup una bora ab2n�.
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A �res qURrts de nou en pun� es va aixecer. Méi no feia co� d'al
tres pro�essors que, d'entraf/a, ja es posaven el. z-eLi o t.ge davant, pero
tenia una nbció força acurada del teMpS o, m�s que qixb, un cert ins

tin_t, el mateix que Ilha'tlia fet alçar els ulls cap al rell.0tge del bar1'1,...,,,,,1'(-
4I!liiIBB parlava amb la Neue, i gairebé sem ire, qnan el t rane cune e e la
classe es decidia a o onauLtar- el c ronbme t re polsera, les busques asse

nya ï.ave n apr-oxí aadanen t els "tres quarta. Es clar que, en aque s t CRS,
l"'ajudava el ritme de la rna"tJeixa c i a aae , l si un dia es distreia, prou
que el tornaven a la realitat horaria els nov í.nen ts inquiets d e is aluM
n�s, car ells tarnb� tenien rellotge, i al.guns fins i �o� el consultaven
r-epe t í.damen't , I, si no era a.llb, era l'avalot que tot d'una es rlesenca-!

.

denava fora, quan un altre prc re ae or de í.xava els seus en llibertat.
I

Avui, p e rb, els pz-e ce df t o es , Només quan traves ava la porta de
1 'aula va conprendre el mo t íu de la seva il1paci�nciao ES1Java ae gu r ,
i fins ara no se n" ar+onava, que la Neus no 1 'hauria obeitil'esperaria
al carrer, potsér no el costat I'lateix de l'acadè�ia, � sinó en al

gun altre Lnd re t del s eu trajecte, que ella coneixia tan bé.
Per aiz:.b va con t ra r-t ar=Lo una mica que en Hamirez, el professor

éle llengua caace Ll.an a., redaceió i correspondèn�ia, l'agafés ení.ca Lnen t
del braç. També duia la cartera à la r1�. i es d í.s poaa v a a abandonar l'a-
endèmia. l�n la seva paz-La , va :t'er:

Què tal, Oros O?

Era Lm hon e c or o í.e L i,en ge n e r aL, discret. �lot i pertàn;rer al pObl'¡
que ell cons ider va traàici onalment subjugador, li era siPJpà tic. }lotser
perquè en H.aInírez�r�' dec idf dan en t ho a t í.L al règil.'l franquista t , a la 8.£.,
va Manera, semblava que oonpre ngu

é
s el pr'o bLe na c a te Là •. Continnava par

lant en el e eu irlioMa� a í.z b sí, però en mo i.t ee casen s'havi?a adapsaf
a la terra on vivia.

Va contestar
- Anant fent.

L lal tre li VE, en re "tj.rarr la mà del braç i rit,ué :

Ja és l.'lolt !

Van franqt e:.Jar tots ó

o s la porta i ba í.aaz-en les
va mirar de reprimir e� seu moviment d'irritaci6. Ell
dir-se, referint-se a l'assuMpte que ej_ preocupava.

r no tan sols no en sabia res, s 1n6 que els a cu e

rien per marges ben Ihmyans. S 'int ere asà :

escales. L'Albert�
no en sap res, val

I

pe:nsa�ents cor-



- Qu� ea conta de nou?

Res ••• Sabeu alguna cosa, potser?
Perquè en Ramirez era d "aque Ll es pe rs one s que s emp.re pesquen una

noticia a al trae La lJlE'¡joria de vega es no es t rac tuva pas de fets, car
el tenps no els justificava, sinó de simples ru�ors, cosa que l'hoMe
no ignorava. Com ell deia, però, -això ajudava a viure, a esperar.
- No. No es �ou res. Es a dir, el partit cOMunista continua aI!lb les
seves o omurrí.ca o

í

ons '. Programa da zre ra programa.
Algun cop havia s oe pdta t +ue ho era, de conun

í

s ta , sobretot ales
hores Que va confessar-li que sovint rebia fullete del partit4 Perb
després va veure qUE' aquest de ta'l l. e ra insnficie nt • :En rebi en !'1o:�1;a
gent, d'opuscles d'aquesta mena.
- El ma:teix de sempre t doncs.
- si, el mateix de aemp.re , Ara, no us penseu ••• hi ha indicis. La cosa
sembla na dura per qualsevol a cc

í é

, l)iu que tots' elf! partits antifeixis
tes malden per trobar unn fòrmula de COMpYOMis� Es possible quP d'aqui
a uns nesos, potser aquesta mateixa 1ip.rdor, veieo case. grans.

En el fans, en Í\arl:Írez era un optimista. Li inter-sl':'ava tie creure
s 'ho t· ot. Ell, en canvtfJ./ es l!lIDst:rllllva poc convençut.
- Cos1ia de creure. Qua,:n un règim ha dura 1; tants anys a despí t de to
tes les d í.f í.cu L tats i de la poca e í.npat

í

a que h�RbU\; desvetllar •••
L'altre va�lçar la rlh .. .tlavien arribat al carrer i es posava al seu

costat .. ne La Nel:ts, ne raonen t t no sè'n veiajr,i rastre.
- si, si, ja ho sé. Teniu ra6� Però tot té un final. �.'aI!lpoc e Ls ale

manys antihitlerians no ve
í

en La sortida. del naz í.sme , Ni els enerrí.ce
de Mussolini la del feixisme a It11ia. l ja 'veieu com va acabar tot !
- No voldreu pas ¿Ur que neJlJ d'esperer una altra guerra .I!l\}ndial per
soldre la nos tra situació ! •• ,.

- NOl) no, res d'aiY.ò .. Ni nna DII!lP.li. guerra civ:tl t8npoc. Si us he è!e
franc, la neve opini6 �s e u e això ha de caure no pas per l'acci6 de totEI
aque a+s pnrtits que, ce rte aen t , fan tot eJ/gue pacten, sinó pel a eu propi"

pes. No veieu que esta tot podrit T
L'Albert l'escml�ava nomér:;jaC'lb una part e La seva a te nc t é, perquè

continuava examinant el carrer. No, la Neus no 1 'havia esperat. 2_'ot i
haver-li manat que se n'an�e. a c- ee , ara el contrariava una mica la s e va,obediència6 }�s absurd, va dir-se. Pe rb és que aquella na t e í.xa aubma as í.ó
no presagiava res �e bo s

}:n Ramire z pro seguia :

- Inclús dins del partit hi ha d í.s ena á

ons e No I!l'e�tr8nypría que aSfJis
tíssim a una purga. Que no ae z-í.a pas la p ranera , c o n ja sabeu •••

L'Albert ee mos t rava I!l�S aviat esc�ic, en aquest a re r ,
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si, d'altres cops se n'havia pa r Ia t , L'assuI!lpte Ser!'8no Sunye r fou una

pu rga , It abans, hi hav
í

a hagut La d'altres z'a rangt s nee , a.i.gun e d'ells

camines velles, CO!!l Hedilla, el silnnclato A fora es feia soroilil, o
..

provaven de fer-ne, a propbe í.z d "aque e t e 1'€1,;s. Per� no era del tot

vincent. I tampoc no era eape c ta cuLe r , Es natural que els governs es

reorgani tzin de tant en ta,:n to Els hcnes es gasten, c ome ten errors i

cal substiuir-los. Es p�eciaaI!len� bàbll substituir-los quan ban do=nat
tot el rendiment que se n'e spe ra va , quan han fet el paper que ell a

quell !!loment convenia i que ja ha oeixat d'ésser polítlC, �s a dir,

oport&. Comentà :
,

- 'l'ot això té poca iPlportancia9 Bn el fons, és anê odo ta ,

"

bé, també als pa'í.e o e demooz-at
í

ce bi ha purges d'aqu.e�ltes •••
,

- Oh, no,no �s el na t e.í,x ! Un partit substitueix l'a itre

Si ha

perC}.ue aixi
,

ho decideixen ele electors ,perb els homes no desapareixen sense expli-
cac

í

one , M�s ben dit .no solen deoapar�ixer de cap mane r-a , Oon t í.nue n al

peu del canó, governant o a l'oposici6Q No és el cas de l'�sJnnya fran-

qui Efta.

L'Albert, que ja hevia renunciat a veure l.a +e us , va ficar-li els

di ts a la boca :

- Ni el de R&ssia.
- Ni el de Rdssia, ei voleu. Confesso que aquí no fe!!l córrer tanta

"

sang, cosa que si b� es l'lira fins i tot resulta cnriosa, perquf) amb

fama de cap calents que renz.m e:J-s ne r
í

d
í

on az e •••

Va mig riure i 2 fegi :

- .r�n el fons, devem ser ,la gen t més pac:ífica del. m6n$' Liui teM contra
\I

�

allo que ens I'lolest2 aJ:!lb l'huI'lor, amb la ironia, 8l!lb el fjarcasrne , un

tret tan espanyol, seg ns dinen, però tot a í.x o s ón a rmea Lno f en sz.vea

contra les quals disposem de defenses naturals. si, hi este� immunit

zats, però encare e n» en servim.
,

- Potser perque no n'hi ha d'altres.
, ..

�i q:ue hi s6n. Pero ara, r�rlant seriosaI'lent, us diré que aJ meu

veure ningú no les usa;à; vurl dir ningú de les velles generacions.
�al que en na dur-í, una altra. o.

Ell el va interroftpre�:
- I no us beu di"t Mai que �s pos aí.br e que aquesta generació nova vegi
Les coses el 'una a

ï

t ra manera ? Al capdava Lz , �s
a la s eva manera" a La del règi!"l. Li h BrI di 1; tot

que cap contaèictor els hagi esguerrat la�ein8;
versió targi-ve'rsada de La histbria i •••
- No n'hi ha pr ou, Cros. La jov�ntut no es fOr-":1'18 tan

una generació educada

el que han volgut ssnse'

han pogut donar-li una I
sols a les es co-

les i als cemp8Ments� Hi ha la familia, l'aMbient ••• l l'aMbient també
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èl constituim noea
í

t r-e s , els vençuts" n'al"tra banda, a la joventu"!; no

se la por briòar • +e r això �s joventut. I enC81r{' us diré més

ves no tenen pur.

,uavien arribat a la plaça de La Untv ez-a t te t , on l'Ambert sabia

que se separarien; en ,úamí'rez vivia en un indret a altre rlel

i, segons es rumorejava, amb unB �ona que no era la seva.

Van travessar la calçada i s'aturaren al co stat de la boca de L

metro. Ell va fer ¡
..

- l:n això si que us segueixo. No cone
í

xen les represalies.
L'altre af í rmà amb el cap"

Exactament. "Per a el)_8 lm poli cia es un funcionari corrent; per a

nosaltres s'ha convertit en una mena d'home del sac ••• De fet, des

trenta-cinc anys per amunt, tot tenim un a por iI'lr'ICnSao Por de les

tonades, sobretot •• "

VaJallargar la I'l� al aeu interlocutor t , burlant-se d 'ell ma t e
í

x ,

afegí :

- AraJen aquest Lne tarrt , o en qualsevol altre I'lOffiD::nt del t'ia, hi ha

dotzebes de persones que discuteixen aquestes qUestions. Perb
d í.ecu+e í.xen , totes es P èren/que La fein a la f8 c í.n els aj. tres.

],'Albert va concloure:

Que es la manera de no fer-la ningú.
Exacte.

Va s onz-í.ure :

Bé, .fins demà ••• més ben d it : fins demà paae a t ,

L'Albert el va mí.raz- alJunyar-se cap a la Ronda , J<Jra un de Ls pocs

ca s teLran s que li ag ra r aven , Es clar, va pensar, pe z-cub està contra.

Em s6n simp'ètims tots el s qui ee t.an contra. Devia haver-n 'hi Molts,
�s clar, però no els coneixia. 1')e tota m an e ra , va reflexionar" aquest
ma te í.x , si es pLan te je, va realment el pr-o b), eI218 ca taià ••• Pe r-qui era cu

ri6s : només es començava a pa r:1_¡,�r de separaci6 o e í.mpLemen t d
"

autono¡
mia, t o us fei en canse. cond ,

Mentre s'adreçava cap al carrer de �elayo va recon�ixer que ebtre

els ce ta Lane mai no hi havia hagut aque z ï.a unanimitat de critf!ri e No

tothoI.'l va votar per l'estatut, re ooz dà , tot i que la vo ta c í,o favorable

fos tan al te.• No tothom eó tava convençut de la convem.è nc í.a de fer vi

da a part� Ben al contreti •••

Molts se sorj-re ní.en que algú pogués cr-eure en l''Jven"tuali�at d'una'

independència. l a rxb no s o rauen t ara, s í.nó abe rie , quan el ter!'eny era

tan magnificament pre parat des ll1'és dels Òp.rre:rH cinc o si s anys d e man s

deslligades. I eren gent liberal, de serrt t.norrt e ca ta Laní.c t ae , Es a

dir, catalanistes ••• va reflexionar 8flsrgament_ Heco�nà unp conversa
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amb el s ogz-e , quan encere. no ho ere, perquè ell i la Cecília "tot just
s'havien promès. Va dir-li

- Ets .r101t jove, tn. Quan tinguis els meus anys ho veurhs amb ['l�s pon

darac160 Jo tota la viMa que ho he est�t, �e catalanista. En Pr!I!lo es

d..
,

va encarregar e ter-me n... r

I va s onr í.ur e , Ell no, car si en Pr-í no de Rivera l'havin o onve r-t í.t

al catalaniame$ senyal que no ho havia estat�cnn afirmava, tota la vi

da" Aleshores, durant la JJicteatura, jll e r-a un homo madur.

- •••

-

però el s epa ra t í.e re no 1 'he vist mai cLa r , Reconec que som dife

rents o, o om es dí.u , que hi ha un fet ciferencialo Però no cal exage

rar-lo. J:.ns lliguen fl�S c o s es que no ena p ens em , amb el s ca ave Lá ana ,

Fa ma s aa seeles que €lIs nos tre fJ des tins VE',n units.

- Els nostres interessos no hi han ana t r'lai. I no em d
í

re u pas que

ha estat per culpa nostra. Per exemple, no van ser els catalans que

decidiren renunciar a AMèrica, sinó els anonena t s Heis "'atblics que els

privaren d
"

anar-hi •

.::!:l funcionari potser ignore.va a que s t fet, tan conegut i encara mal

eaca t
í

t , pe rquè va seI!lble.r una mica sorprés� La mateixa Ln aegu r'e t.a t

en què es t robava , però, no�a pe rme tre de discutir-lo" cosa que el: ,

l'Albert, hauria desitjat. Aleshores ere més combatiu que ara, es va

dir.
"

El sogre s'havia li�i"a:t a fer:

- B� ••• fins i to-r:; aíx I , 86n fets que no justifiquen una actitud f)epa

rat'ü:ta� •••

Ell el va inte:rrompre :

- En aquect cas� qu� vol dir, ser catalanista Q Per a mi totes dues

coses van plegades; són La na ce
í

xa ,

- :r-fo, no 1 No �s el. nat eí.x fer una poLft í.ca catalana, ele cara a Cata

lunya, 8"en ten, q ne r'e r se pe reJ)isme.
,

. - Qu� �8 el c ate Lan í.sme, doncs ?

A 1 'hOMB J.i c os ta v a una mica de trobar-ho·.
,

- Per començament, una disposició de ceractar espiritualc Sobretot una

fideli-r::at a la pròDia tradici6.
Pe í.a p ena sentir-li-ho dir.

El reduiu potser a una qfiest*6 folkl �ica 9

- Folklòrica '"t

- 8:1: •. Que ens reconeguin el dret de baFlar ee z'dan e.s , d'exhibir la
d e ra, de parlar La nostra I).angua entre nasal tres •••

Havia conre s ea t ingenua!") en t :

També això.
Perh aleshores ja se li havia acuait un altre aspecte de l'assump-,
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te, pe rq uè va afegir :

- A m�z hi ha La COSB e s tr í.c uanen t politica ••• i e c onbrri.ca , Hem de

p('econitzai' una poi f uí.ca espanyola que tingui en c orsp te les ne ce ae
í

ra t s

i el caràcte�e v

a ta Lunya , Per dir-ho en un not : una po ï.Lt
í

ce espanyo

la catalanis:ta.

_ S:!, ja ho veig, una cosa a iz f com un tracte/de favor. COM si digués-'

sim l'aspiració de l'alcalde i dels regidors de qualsevol municipi que

el governador de la prov Inc í.a dec\ari d'in-r;erès nacional La

d'una carretera local ••. Jo sempre he pensat gue,com que en tenim els

mitjans� m's valia que la carretera ens la construisHim nosaltres.

- Et s molt jove, ja t 'ho dic e kaw� Jamb el temps ho veuràs

t01d "una altra man era ,

Bé. Ja no era tan jove, ara. I �ot ho continuava veient si fa no

fao El vell, en �� canvi" havia cavilat novament. Ara ja no as

pirava alilll' que els del centre ens corrrr-u
í

ec In la .car-r-e re r a , Es d onava

per satisfet si
con6erv�ven le que ten!ern ••. totes intransitables.

I la Cecília, ben mire. t , era e om el seu pare" Es clar que les do

ne s. en pol1tica ••• I la Nens? Mai no se li havia acudit de preguntar

s'ho. La Neua no devia tenir cap opini6 formada. Ella si que era molt

jove i, a :més, sempre havia v.ís cut en aquell ambient ènrarit, confor

mista ••• Caldrjà que la formi a La neva mane ra , VD. dir-se •

..

Un moment despr�s es tractav� (ie tot. Per que havia �e forI!lar-la

a la €leVé. mane ra , s.:,1 hav í.a tingu't. el p.ropbe í.t de'trencar aquelles re

lacions to� just iniciades ? No li havia dit que no podia éSAer ? I

no era e anoe r �? Però ella ••• Es clar, aenp.re acabava de la mateixa

nera : els se"s disset anys li feien goig.

Rememorà l"escena del bar, tan recent encara, i

oar li flaque java. Com p00 La despr€' ciar aquells béns

rera opo:r:'tuni'tf3.:t de viure, la rtar,rera. I era con un

va sen"!;ir que el

? Era la seva dar
I

miracle. Mai m�s,

n'eatnva ne guz-, CS'.p noia noc ee fixarüt en ell; ma::;i I!l�S no tindria l'a

vLnerrt eaa de tocar una pell ten d oLç a i tan tendra ••• I tampoc no �s a
í

xò, reflexionà. Hi hav
í

a a:;l.tref'\ coses. Havia dit la ve ri t an quan a-

..

firma que l'estimava� No sabia COI"l era possi:;.ble, com e LLa podia des-

vetLlar-li aquell. aerrt Lnerrt , peeb ara taI!lpoc no li
á

n t ez-e as ava d 'eabri.:
l

nar-bo, dL discutir-bao Era un fet que li calia acceptar per força.
,

L' ee t í.rsava ••• Re c o rdà els seus ulls ca Lí.ds ,
les dues lla.erines •••

, ,

I aleshores, �ot d'una, va pensar en les novel.les femenines que

corregia. Pensà, P'l�S p re cdeamen t s en aq ue Lr e s escenes qUI3 �antes vega

des 1 'havien fet riure. Acusava els autors de c re az- sijnuaci'JnfJ inexac

tes, dè bantir di�lE'gA riò.ícul�ue no tenien cap punt de contact e amb

la realitat. Donc��é ••• No erQ�una situac16 i un diàleg de novel.la



prendre •••
Perb �s veritat, va �ir-sei tOt �s veri�at. No �'ho ha contat

gú, no ho he llegit enlloc. So� ella i jo, tots dos de carn i ossos,

tots �OG de grBci8�s.
La política i La p;tria � 'havien quedat Ll.uny , En el seu horitz6

només hi havi a lloc per la n o
í

a , 2:'01;;8 dos desgracia ta, vare petir-se.

I n'hi haurLa pnou amb que jo digués que sí ••• Però con ho !!lm�mI!n!I
podia dir, <$i era un hone case t , afilla'!;, amb vint-i-tres anys mé s que
ella? En un altre pafs s'hauria pogut divorciar i casar-se aMb la Neus

Ac:!, era un carrí vedat. Però li eenbLava que tampoc no ho faria.

per la Cecília t sinó p el e !'ü.ls., Es cert que no el nec ea sá 1;éwen � o CJ ue
CI.

ga
í

re oé ja no el necessitaven. Aviat p od rae n del'cDsf-se tot sols. I La

Oecília, per La seva ba n da . havia sabuf con Ilfefensar·-se i com defensar-
..

los durant aqua ll.S onxe anys de 1 a seva a b se nc 2.8. Tanmat02.x •••

Es una criatura, v a repetir-se. }�ra ex�ct8I'lent i�ual COPI si s'ha

gués erianorat de la aeva t'iLI.ae Setze, d í.s se t anye , quina diferència

-88-

sentimental els que havia pr o ta gona1;zat aqu eILa ",arda't Ell, el profe!!.
sor IDedur i de sentiments nobles, desinteres�ats ••• Ella, la co1.1egia-

1 La ineènua i apa es í.on ada que, tense saber ben bé que es fa, s'ofere�x ••• l

..11, que r e rusr COM un cava Ll e r ••• Blla, que insisteix, encisada pels
cabells qmm.m�B. grisos ••• El:� que l' ario

í

xa *endrament per l'er-li corn-

_.

hi havia ?, Criatures •••
....

Havia arribat a la pa ra da del t ranvd a i s 'a"':;urh. Va Ll.ambr-ega r
,

al seu entorno No, no hi ereo Havia obeit de verit3to Pero no obelria

quan li repetia que no s"hav$ de tornar a ve ur e , }�li� ja' sabia que tot!
allb no portia acabar b�. No havia previs�,finB aleshones,tot el que
havia de pa ec az- .? Va presentir, amb dies d "arrt í.c í.pao

í é

, aquesta 08c1a

ració amorosa d'avui� Podia v'ure tar!lb�, com si fos ac�ual, el riia rte

de.o:à, quan ella e ce bar í.a per descobrir que, malgrat tot, hi havia a-

quell abisme d e Le anys en+r-e elis.
,

". "

Pero que espera, que vol '! va pze gnn t ar=ae o No li hav'í a demanat

que abanc onéa La ae va 1).ar, que se n'anés amb ella, que se J.'endugllés ••
Es clar que tot just es -r..!'oba-ven e i. principio Ja vindfien, -r

..anbé , aquo,s-
..

tes exigencies. Va re co 2'êle, r : només que e t pugui veure... parlar
• •• sentir-te prop t'1eu •••

Es va veure aj. seu c o s t at, recorrent Lnacabauï.om-n s els ca z-r-e rr

ne�8 ciuta�, fent bracet, dient-se paraules dolces, però tots dos tris-I
tos, infinitament malencònicfl, conscients que llur arlo!' era condemnat

per enda vajn t , Pe r-què ej.l.a T.ar!lb� ho devia saber, això. No seria com

anb La e ec f lí.a.•••

Va tancar els uLi.a , e om e i aí.xb pogués toragi tar 1 a pre-slmcia de
, ,
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La seva doria , Però no va poder, c az- aleshores eren�os pr-onesos com �
qualssovol a l.t r-es , No era el l'!lP.teix, va rel)etir-se. Bl:!.. s tenien un fu

tur, res no els priva1fa de c asa z--e e , sabien pre c
à

same n t que acabarien
, ..

.

..

per casar-se o 1) altra banda, pe ro. •• No, va have r e reconeixer, na í.

no havia estat C01'1 ai.xòo Potser era que no se'n re coz-dava prou bé,
però ara li sembl ava que na

í

no ha vi a sen�i 1; per la Cecilia aquesta

quall tat de sen t
í

nent. <] ue eXI e r í.men t ava pe r la Neus. Per començar, La

seva null el' mai no havia es � a t 1;an bon
í

ca , ni havia tineut a,?uenta,

dolcesa de caraeter �ue endevinava en la Neus; mai, soble�ot, no l'ha-
,

via m:"Y't?t d'aquella nan era .. La eec.n.. ia era únicamen"t; c obe j o sa , .. car-

naloent cobejosa.
l en aq ueLl, teMpf3 em semblava !..'1e:raveLL6s� va di!:'-se aab una certa

penas Hi havia 8xp!lmi!ri!lm�IhrlmIU1B aquella pní.meza vegada ,a casa seva. Al0.ê.,
hores vivien a la torr-eta del Clot, en un carrer on abun da v n més els

solars que ·lee cases.

Ah, hola ! I�ntra

Fins despr�s, quan ja er� din�, no va dir:

N o hi ha ningt�.
Ya observa r Cl ue no anava mudada t "tot i que hav í.en qu= de 1; Cl u e sor'

..

tirien o Va ne,:nar-lo al sa Lene t. pe rq ue a casa seva sempre hav í.en tin-

gut salonet, �. el va fE'r seure o

Oi Cine t
II' �s iCl1él1 s i en s q ue

"
em �?

S 'ass egné al se u costat 1 es v a inclina r endavant. B11, com

vegeòes, La va besar. Blla se li repcnj� ir1lr.led�9tarlfllyt;, man.í.ob.ran t de

tal man er a qUE', qn an se n'adonà, les aevee mans reposaven sobre els
...

pits que el esig enduria. Parque "tot s'ho va t'er ella, es digué ara.

La sang ej� f'ue te jà a la car-a i al sexe merrt z-e ella s'in clinava
e nde r z-e .ra anb l a boca ent re oberta t els ulls mig closos, com si anés
a deSflaiar-ce. Va tocar-li les cuixe� per so"ta la roba.

<Jec:!J.ia ....

Ella se lj. ve a bza ça r mol t fort. 'lai no se li hav í.a abraçat tan

fort, tot i que no era pas el prir!ler cop que 1. "a ca r-í.c í.ava , Ca.p
.

f) les

altres vegad es , però, no havien e e tat s o Ls , ED.8 v a di!' :.

- Espera. o.
'8 VEl. desenl"'e.çar per descordar-se la batao GaiTeb� no b auv í.a

gut, car no duia Bortenidors i els pits ja se n'havien eEcapat� Un

moment, va venj.-r:--li a La I!lem�Y:'ia el record d'ar:uella noia que, quan
non�s �enia setze anys, li mostrava les sines i leo cuixes des �e la

finestra de casa seva, AOMrient i ruborosa, perb descaraaa, provocati
va , Era estrany; sempre havia senz í.t díJ"rfClue d'exbibicioniftcs noriéa
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ho eren e Ls homes. De v í.a haver-hi de "tot.
'"

El record, però, va �sf'er fugaç, parque ja s'hRvia abouRt de nou
. ... ,.

cap a la Cecilia, sense preguntar-se que feien, con acabaria allò, ni
,

besar-la dec' deLs ulls als gonolls, sob:!:'e-,'
si ej. a po i en anrp rend re � Va

tot al ventre i als mugrons,

I aquí,Do ?

.

\

i ella acab3 per preguntar :

No ho hav
á

a fet ma í, , però ella era jove, anava neta i ningú, s'i- r

maginave, no 1 'havia "tocada. La seva zepugndn c La "1;e'brico va Iif:marlluulimIÏl¡
desn.par�ixer en veure i!1l.�..n.l8le.limI!l�mmt! 1 "engreacament de la noia que I
jI! es badava. S'inclinà cap al sexe rosat i els 1:"avi+ntr8ren en con-

I

tnc'tc aI!lb uns altres IJavis? hUlllits i olorosos, que el van acabar d'en

follir. Hi l3r1àinsà La l}engua i ella obr:! m�s les cuixes per tal de fa

cilitar-lir.l� penétració m�ntre s'estreMia violent8ment i exclamava:

Ai, no s, gue em passa!

Però quan ell va ar-r-ca se ga r-d,a cap a terra, encara en ple J!lIlgJal!lW'l •

o rga ane femen!, i enfonsà La seva e re cc
í é

en la carn tendra, va quei-

xar-se :

- No, LIbert, no

Ell va tenir una vacil.lhci6 i re"trocedi. Ll.euge rarie nt , La noia

l'ab 'aç� més fort i li enfil; lea carnee a l'esguena per lligar-lo con-

,

tra sell.

No" no

No ho va S2be!' interpretar i xiuxiue j�
No ho vols?

S!,· sí ! No sahí.a que fes tant de mal •••

l avançà tot el cos, gemegMl"C sota la penetració s obuada , Ell,

potser sense motiu, eEl va sentir triOI."lfant. oada renill d'ella era una

estranya vic tória que a cons eguia •

Havia ne paSr'l8r !'lol"t riC' teI'lps abans no es digu�s : gairehé J>8rla

VB COM les noies de les novel.les pornogr�fiques •••
,

Novel.les pornogragiques, neve Ls Lea sen t tmen t al.s , es digué ara

amb disgug t o Va corJprennre que no he.via d 'have r pe naa t en La des flora

ció de la Mmmm.è�mmma Cecília. Un cop !'lés, sense excitar-Jo riel tot,

a�ller!eS evo cac'í.ons el fej.cn posar neguit6sll Encpra p
í

t j or , Pez-que La

imatge de la Cecília entre els s:eus braç02l¡lquan nòné s tenien vint

anys, donava pas a una altra imetgeo La Neus es diferent, va asseeu

rar-se.

Perb no ho seria tant o }�ra una dona, subjecte a les na te í.xea co-

.

bejances. No puc fer-li això, va ci�se encara. Però li ho acabaria

fent si 1 'afe r continuava, si e11 no es preocupava d'aJ. J.unyar-la com

fos. �;ncara que li hagué s de donar algun niquel en públic •• o sí, calia
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fer alguna cosa, lliurar-se a algun acte ofensiu que l'obligu�s a o

diar-lo. L'estransa resistència que sentia dintre s eu , però, li prova
va que no seria aenz

í

Ll , L'estiMava naaoa per fer�r-la.

r�s veia. a l'aula" ríavarrt els aLunne s , en un noment que elj_a es

tr�s distfeta o poc interesf ada en els e s tuc
í

s j dient :

- No creu, s enyore ta , q ue en lloc de dedicar-se a perseguir els pro

fessors li seria m�s dtil prepa rar degudament; les lliçons ?

No pod
í

a �ssero Seria injustifivat. I maeea dur" No portia fer-li

passar aquesta v e rgonya , I I!l�S si tenia en c ompt e que ella, al capda
vall, s 'havia ncst ra t t2n discreta com li ho pe rmet í.en les circunstRn- I

cies. A classe, �s c sa r , li deia de vost�. Encara més: procurava no

havar de dir-li reso ElE encontreD sempre els havia buscat fora de

l'ambient escolar. Estava se gu r que,a l'acaélèI'1ia. ni pr-o fe a..oz-e lilIilmlÜUlJ!!J

��o,ni alurmes no ee tavan al corrent de llur r-e La c í.ê , Les poques &�ti

que temp s ebrera, abans d'inscriure' 8 e lla a la seva classe, havien tin/,
gut al pas sa df.s , no por

í

en haver crn da t l'at;enci6 de n í.ngú , I si l 'ha
vien cr-Lde ca , ara, en veure que no es repetien, 'tothom se'n devia haver

oblidat. Si, s'havia mostrat discreta. S'hi havien mostrat tots �os.

Llevat d'avui, va òir-se. Avlii havd a COMès le. pz-í ner-a imprud�nciao pot

ser en seguirien �'al�res •••
Sobre a1xò s{ que l'he d'advertir. es digué aMb fermesa. No vulJ

que anem pe r Les boques del ') altres. I a leshores va adonar-se de La for.'
ma del seu p enearac rrt , Bn pLura L, �o� doa , Fs solidari"tzava amb ella,

..

doncs , Si més no, en a í.xb , Era e í.mpt oaa t í.c ,

Hi penso aaaaa , ve. concloure. Perb què p od í.a fer: Con r í.av a que. un

cop dins l'ar:lbient femiJ.ltar,aconseguiria de foragitar-la. Fins alesho

res bé ho havia ret durant hores senceres� Perb no era el mateix, és
clar& Fins a Lee ho res 'tot havàa ee t at imaginaei6 I'l��) o menys autori t zada

pels fetso Ara, en ee nv i , havia tineut lloc una entrevista en el curs
de la q.::ual s'havien dit coses que no podien oblidar, que obligRven El

una continuaei6, de 18 nona que foe.

Si la Cecilia ho sabia! .a penaara �lla ja no l'estiflava, era

til repetir-a'ho. Ja feia I!101t lie teI'lps que ".;ot allò havia passat. Ara

només r-esta va la carn. Pert> I'llOOlJllrbBSlI!lemm¡ eo uea ta , la carnal, era preci
aaaerrt la pitjor de totes les gelosies; la més Lncompr-e ne Lva ; l ai s'aa,
e aben tava que una o r í.anuz a de d

í

eae t anys ••• I els f�llsf con el r!lira
rien si arribava a llur c on e í.xemen t que el pare havia I'ellisca't?

Era un afer pe r re c tamen t insensat. J)'una manera o altra, hi havia
de poaa r punt fina 1. Conençan t per les seve s il.luDions .. I això era el
m�r- d:lficil de tote) UOI'l no ho havia de ser si ara mateix, en contradic
ci6 amb tots els seus pens8I!lent�/ence.ra es rieia : pOdrieM viure uns



anys p er fe etes r? ••

'l'ot li feia p".21, el cos i l'�mina� Mlif> enLI_� del s eu dolor, però,
no podia des!' e!'-se d'tm sentin en t d

"

exal tacit) o Digu� s el que digu�s,
era meravel16s have!' aconseguit l'amo!, d'aquella criatura. Una noia in-I

tac ta , o. Va sentir" f!sicament, la seva pres�ncJ..a al s eu oo s ta t , l la

sensació fou tan in"tensa que fins i tot es va girar, convençut que ella
"

era de. rrera, s omri en or; i di apoaa d a a seguir-lo on fos. Pero nonés hi ha-:

via persones indifer ents ,

Se'n va sentir desil.lusionat i to� ell udolà, feri� per aquell
desencise La neces::,itRvé'.,la ne c ees í.tava, }�lla li fa!'ia oblidar lec' hu

miliacions de 1 'existència, els fracas::íoE ,les insatisfaccions del viu

re familiar, pz-o f'e ae Lona L ••• Començaria dE' nou , Començarien tots doso

·Com si oai no hagu6s p8s6a� res, com si el m6n fos acaba"t rte crear.

Era una foLlia. It pe:r. si f08 poc, e ra la sang el fuetejava. nar

re ra la dolcesa d'aque).ls llavis ]hi havia queLc on l'lés. Un món , El seu

m6no Va pens8x : ensenyar-la a estimar, R �ss�r dona •••

l'erb i després ? La veuria l'ueir ct ls sens braços per caure en els

d'un altre hone, I'1és jove. No ho podria smportar. �ra preforible renun

ciar des d'e.ra. D'altra banda, justificaven un quan t c anys de felici-
, I

tat que ho 11Hnc�s tot :¡e r la borda" sense escrdpols ? Pero <CU� �s el:

que he de llençar'? va preguntar-se o La dona, ele. fills, La llar ••• I

ella 6s una ne no r .. va acudir-se-li aleshores. ::-�l podien per�eguir en

jus"tlcia.
ES clar que no celia ar-zí.bar a a que e t e exnr-ens , n'altres homes te

nien una amigueta. JOo nat ef.x l'he tinet.l�a, es va (li:' .. Però les circUI!ls
, .

tancd e s e re n une s aj_tre� i la dona en qUesti6 hav
í

n v íe cut , A la Neus

n o li ho poc í.a fer�all�. Una amiga que hOM t� d'aP.lRcat ••• L'estimo nas

sa, va ni:'.:- S9 •

Per força hauria de fer un ac te de vo i.urrt at , posar-la en eVid�n-
,

cia, ro f�ns i "tot aví.aaz- el seu pal'€' perquè l'allunyés de l'acadèmia.
Ben mirr.t., puc fer Mo:_te�; coses, va trenqlül.litzar-seo

Al cap d'un noaerrt , però, q uan ja pujava fÚ tral!lViR, estava gaire
bé negu!:, que no en f'2.ria/cap• l'To podria.
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'rot just entra. t al pis, Lee p rd.me r-eo pa rauLee de la seva dona fo-

ren:

- Què,ja bas vmst el �eu eerm� ?

Va arronsa r-se d' espa tIl es, s obtademen t naï.nuao.rat , Des de La seva

en t revf.e ta am b 1.. a Neus que no hi havia tornet a pensar. Br-e um errt , di

gué :

si.

Ella es va esperar; per veure si exp&icava coro havia ana"& la cosa,

perb en veure que 1 'Albert no semblava tenir la intcnci6 de corrt í.nua r-,

insi;r:¡tí :

- I qu� ?

- Res� No sabia que t'interes��s tant •••

Es que em semble que avui el d,:::!.ari pe.rl�fftel te u patruller •••
- No �s el Me u patrnl] er.
- Oi Que es diu Jesds aaristeny ?

st ...

El diari era sobre la teuln i va agafar-lo. To�bà fulls, a la

cerca de les infoTI'l8Cions locals.

I que no l'han detingut a ell s02 •••

La Rosa v a fer :

- Jo tarab6 ho he 1J. egit .

Vagamwn:è, va pensar: per qu� se'n preocupen �ant, les done s , dels

fets diversos? 1a ma;joria no Ijegien res m�s. La dona parlà de nou:

Suposo que t'ha donat una negativa •••

Qui?
El te u.. ge rrlh.

]!'astigue ja t , digué :

Ja el coneixes, aauell.

I tu encara m�s. Per això encara no conpren� •••

,

Pl1 no la deixa acabar :

" -.,� .
- Esta be, esta be ! Tenie� rau !

I va abocer-se sobre la noticia, molt breu. Amb poque8 paraules,
Lnf'or-nava de la detenci6 de des pa"trul.Lers, els anomenats Jesús uaris

tany i .l;.l.ateu ......eta r-e ï.L, els quals, c onv í.c t eo i conf'e s voa , havien pa uaa t

a disposici6 de l'autoritat competent.

Estarell ? ve. pensar inl!lediat;ament. Ma"teu. J.Jstarell ? VP/aix�car
els ulls del di8ri i, sense p�opo�ar-s'ho� va dir:
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- �am.bé el conec, aque a t , , ,

- Qui? L'altre?

Si, 1. ')';starell" 1:s a � .í r-, aupr.e o que" (:; s ell.

- Mira que bé !

Explicà :

l:ns vam fugar plega"t& él. "un camp de concerrtnao í.é •••

;'In c.Torrli, que recollia AlB objectes escampats damunt la taula

q'J.è IB seva mare 11'1 p ogués parar, cteJ:llsnà a 11'8C1;6 :'

Vas 'fuga�-te d "un eanp de concent rac
í ó, papà?

- si.

Aqu! ? J;urant la gue rr8 Ç?

Afirmà anb el CBp.

I erE', com els dels ale nanys Çl

- Qu� vols dlr ?

Si també mataven la .sent .... COM tots aque at e jueus que van gase jaz-, .

1:1]_ va fitfir-lo :

- D'on ho has tret, aixb ?

- Ro eap tothom ••• QtHl no �s VE' rt "tat 4?

Ell aae en tf Len tamen t :

sr, Aquí, perC), era diferent Q I nanpoc no era ben bé un camp de

centraci6, sin6 m�� aviat de triatge. Un indret d'on destinaven els

homes a d'altros camps o, si t.cn í.en ava ïs, els deixaven tornar a CBDao
.

,

La Rosa pregunta :

- QUò s6n, Rval ?

- Donc� mira : si coneixies slgd iMportant, podies �eManB�-li que res-

p onguêa (te tu. Hi havia Moltes m:meres. Un nili 'ta:r� un cape LJ A., un fei

xista que fins a.Leahoz-ee ho hav í.a èlissimulat" ••

- I tu no coneixies nined ?

- }fo.

Fn Jordi va voler ea be r :

- I co� �s que tt van agafar? No ens ho h8vies fit mei !

- Ves ••• Em van fer presoner durant una retirada de Ls nostres. Uns

quants ens vam per r� per un. bOBCOS i vam tenir In flilascrt d'anar a

caure en an, d'una patTulla eneniga.
- I qub us van fe r ?

Con totes les criatures, no en ven í.a Mi prou; volia saber t o te

e Ls detalls"

La mare v a di r :

- Treu aixb d'una vegeèla,que hem de sopar.
"

1:1 noi va obeir i deixe e Le seus instnu"1€-'nts 0e dá buf x sobre una

cadira. La don�:rotes 't� i!"=.édia�aF¡ent :
,



Et sembla �ue �e lloc, aqui ? Quantes vegades vols que e� digui •••

Està bé, ja ho vaig a desar •••

La Rosa va rep�::tir la pregunta que havia fet el seu gerr1à :

l què us van fe r 't

Con a fer-nos, no ens van fer reso 1:.ns van dur •••

�l fil] el va interronpre :

Espera't ! l'lo bo contis fins que t om
í

,

Però si ga í.ne bó no hi ha ret; per conter

Així i tot va ca Ll.a r mentre el fi'll aban donava el menjador i se

n'anava a ie sa r tOt; el sèu nstertal" Es t.az-eLl., es r-e pc ti, i de nou va

donar tm cop d'ull al diari. No li havia pas èi t, aï.eehoree , que era

patruJ,lero l�s a èir, que ha hav í,a ee t at , l)erò no BIDl!ll'!lJl.aE!llmflmm�W tenia'

res d'estrany. Gaireb� no havien tingut ocas í.ó de .:.)2.r1a1.', e ob reuo t per
,

la presenc iB d' aquell so ï.da t , el gRll F3C, al qual. obliearen a eeguz.n-
,

los o �n z-ec or-da r=ho � VE' ljornE',!.' e s onr-ture ,

La Cec!lia, que era a l'al-r.!·!3 ext ren de �aule., posant les estova

Ll.ea, ve sorprenrtre La flev? e xpre es
í ó

,

Deu ser una ca S8 mOJ_ -r. ?oj ve rtida ....

- No, divertida n�o •.

n'altra banda, eLLa ja coneixia l'episoèli.
Pensava en aquel] soldat que n s en vam eno n r ,

Ja ve
í

g •••

Indifer . nt , s::enf" e iMpressionar-s e If T�mpoc no s .#hpvia Lnpz-e ae
í

onat

quan li bo contà. :No hi donava cap import�nÈial' pOtser no 2a tenia. Però

estuv a ae gu r que, ei bo con ta v a CI. La Neus, ella] 'aèmirariao fu Nens,

es r-epe t f , e í.xera-La ••• Però enea r-a no la VEl deixar • "lla ja 1 'adl'lira

va una mica pel so} fet d'exiBtir� Exacter-ent com fan tots els enamo

ra ts : com si as e
í

at í.ee in a un mi st e_:ri en La persona elel' ésse!' esti

mat. Noaa Lt re s, va ref), oxí.ona r , P.lRi no hera est a t ben bé aiT-í. l tot

à 'una v a E1entir-se defraudat, ga í.r-e bé ee ta ran , COM si 2.1 haguessin pres

una cosa a la qna L tenia (tret, él le qual t0th01!l "té dret ni Clue noné s

signi una veg¡:: ca a la vida •••

Bn Jordi tornavCl a entrar al menjador.
Ja pots contar, (?18.

Perb ell ja no tenia eanes de ter aquella z-e La cá ó
s Ve? en t az- a punt

de
.

L� que no va l.í,a la pena, i ja obr-r a La boca quan l'expressió intc- II
rc eeada," a te n ta , dels seus d'::o�. fills It va fer-II comprendre que no te-

I

ní a dret a nega r=e e , Tnoons c
á

en tme rrt , ar:ribB a un c orap romf e amb e z.L

teix i, amb poques p araul.es , va cUr:

- Doncs bé tens van aga fl?,r i �n s van aancez- en un C8I!lp de tria ·tge, un i
dels nolts quo hi h2Vis, per�ue este.vem en plena ofen�iva i els preso-

. ,
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nero abundaven. MOlt:s, "tanbé, es pas"'aven ..

En Jordi pre£;un1;à
Es pae sav en et

- sí.

A ells ? A aquests ?

l va fer un gest COFIl si e j_Sl al .ludí 1,;8 fossin a 1.íocar a el s envol

t caaí.n ,

- si, aquests.
0.-

Va sentir-se Aati�fE1t que ho hagué a :!i t d'ac;uel}.a r::la!yfa. Bra cu-

ri6s el que passava 8Mb e ï.e ae us fiD.s. Exili at a l"Tança corri era, no

havia pogut �ir:t€,ir Llur, e ducact
é

, però ells, 1!lrfu:m.m irJstintiv8l!lent,
s'havien anat oz í.en tarrt en un s errt

í

t dete rmá.n ar , amb la Mateixa segure ..

'

tat que la pIenta s'oriente cap a la lluM. Moltes coses els deixaven

indiforents, è "a Lt r-e s Le a creien naturols i alguns p10bl 17108 no e Ls a

cabaven d::. c crtp r-en dr s perquè eren meaea jOV0s, però el fet d'haver tin- I'

gut el pare exiliat MIs difen:·ncj.ava una rn.ca de Lo nois i noies de llur

edat. Uns estranya intuici6 els havia dut a consider8r anormal, enemic,
'

un or-d rs de coses que rE'"tingué tant d@. 1;empB el pare a 1 'alljra band a

de frontera. Potser ta mbé era que la Cecília, s ene o ad'Nnar-se'n" havia
dit a l�ur davan\ nn seguit �p COAes que els van fer obrir els ulls. I

I

en darrer terme tanhe pesava, i �o-t, aquest any i e�caig �arrer� des

que tornho No havia desaprofitat cap avintesa per explicar-los, sense

que ho oeI11blés, qn� havia ea tot La guerra cí.v
í

L, pe�uè ell. havia ha

gut de marxar. per/què tant8. een t eren enea ra fora (�e )_a peni sula, què
significav!? �S8er ca tRlà, quino ArAn els seus drets i por qut n e motius
ara se'ls negaven .. HeW!a mirat dA pCH1ar to:; a ixb a }. 'abast 1e lJ,uy in-

� ,

tel.ligl:mcia, evitant con rer-e no xas 1 lliçons, pera apro!'itant els feta
.

diaris, eLe l'l�l'l epiooéiis de 18 vida corrent, les c enve r-ae s de sobre-

taula.

A cops La Cecíli:i-t es noLas uav a , carr', a)_eshorrs que el1 cercà una

nan era gràfica de fe' l'-lo s compr-e ndz-e Le] conrí xo
í

ona actnals de l' exis
t�l1cia ca ta Lana , Va dir-los �

- Mireu, aL..,b �s COM si els veins dejo c os tat one ent re ae í.n a cas e per
La z'o rça i pz'e t engue se ín riana r=noa , ImE'..ginen-vos qu e (ÚS Be l.t z-an , que
s6n m�s colla que nosal"trps •••

I cor:pt� :

- El senyor Beltran i la Reva don" elB �OB fille que teneD, la filla
i el s eu marit i ei nen d'ac;uPs1;S da rrer-e ••• 86n Sf!t, merrt re que nosal
tres només SOI!!. qua t re , Oi que si ens barellé�HJil'l ee gu ramen t ens guanya-.
rien ?

Els doa fills no van re cone
í

xe r-, e n .Jorr'!i una �j_ca fi repèl.
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.... J)OIJ�S b�, he us a cf que ens ban? lJ em a nb els Be I tran i e Ils ens gua

nyen i s'instnl.).en e. casa nos tra , sense treure�ns-en. Perb lJs clar,
CO[!l que es consider.en e Ls amos, ens fan fer e�foue volen eLl s , Ens diuen

"

què hera de menjar, fi qu í.n ee hores portem sor�Jir, que heu d'estud1ar 1III!Uli ¡
vosaltres, on he� de trehalJar ••• i com que ells parlen d'una altra ma

nera, ens obliguen 'tamb� a aprendre el seu idiona i ens p�ohib€ixen
d'empr.ar el nostre, I)ercU� ell.s no l'�n-t;enen n í, e:" vo re n e n t e nd re , Jlfos

altres,coI1 és lbgic, no ens hi avenim de grat, perb ells sempre

forts i, q uan un de nosaltres es nega a ohAtr J.E'S or�res que j.i donen,
el peguen. Despr�s, vosaltres us caneu. teniu fil}s i, 68 c�ar,
e Lï.e ja han nascut ha ve n t-chá el Beltran a casa, c one í.ó e ren La o oaa na

turel i no s'es�rnnyèn que els veins nanin a vulguin n�naro Bs pensen

que tOT,S plegats fOrI'1€' I!l un a gn:m r'gl'lD.iE'.••• Però voaa Ltree, que sabeu

que elo Beltran vs r: e rrt r-ar per £orça,i u s van dominar perquè oren mé s ,
e aper-eu qu e e 1 s vostrp.fl tills 08 fa cin una ní o a grê?ms li llavore alo con.

teu que va pe aear ,

En conêedf una peusa i, saguddamen t , afeeí :

- I aiY.:ò [;9 el que ee te m r'errt ar'a- Jo ue e on so el que VE' passar •••

1i va c enbLa r que t.o vs dos quedaven Lapr-e aa í.one te , A La Cecilia,
pe rb, no li va ag r-ada r , Calia reconèi.xf'r, amb t o t, que VD teni� p�.::ou
sentit COMÚ per Op.p0:rar que fossin tOts dos sols abRns de cti�li :

No fas b� de contar-los aquestes coses •••

Pll va voler fe r-hi broma :

'l'robes que €:1f' Bei:tran no són prou agressius '?

No es tracta riels Beltran. Però tu saps tan h� com jo que j_ "e xernp.Le
era cal escollit.

.

, I.- Fz'a grafic i se rv í.e elf. t'leus p ropbs ; ta.' Quan siguin prou grans/per,

17 egir els Ilj_bre8 él. "h í

s tb rf.a jI? rectificaran tots _ sols el que cal-

gui rectificar.
Pe rb tot això �s perillós •••

- Perillós ?

�;f. Ho poden c ongar als COMi anys , i aquests als seus pares. No tot

hom pensé' con tu ••• Hi ba pere-ones que han es te t denunc í.ade s per coses

m�s inàignificants.
1:11 es v a arronsar d'esIJatlj-zs.

Si to�s els resigne� i per pOT aMagu=em el �ap �o'ta l'ala, ja podem
pLega r ....
- })erb tu ja vas fer el que haví.e a lie fer. Vas anar a La guerra i des

prés t'p..as pa ss a t onze anys f'o ra , No e:;t s embl a que n
í

ngú no e t pot
dc�ner reA m�s ?
- No sé qui �s, ningú. M'ho demano jo ID9T,eix.
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I
. tIl t' '..,. , .

i I¡>
- 51 e pZ.6Ga R cuna eQf18, a _8I'll_la C;ue 6 apan�n.• o .

I a ï.eehoz-ce ya re p et
í

r una fre.se que ja li havia rlit el sogre:
- };ts d' un egoisme .,

. ES va er.faòar :

Això, s6c un egoista'! N0I!1�f.1 penso en mi, oi ? M'he èiv,ertit�I'I."he

omplert la butxaca ! ••.

No cal que cridis !

Es que e� fas SO�lT �e �fulle6uer.?
If' fallil.ia c ant z-a lleu !

, .
,

N'OI!1es f'aL te a xxo , qu e tincui

sr , si que u •..')

�
�ocaYp. per la cr9neea

n1en� ha cantes ?

Ahs- si !

ho conto. Què déieI'l �?

Dl J e l'.ài e 1

-Ei, pa p� ! Que
Contar ? o ••

Els doe fills P.S va n poser a riure. La Cecília v a fer

1�1 vos tre pare ere mo l. t l.luny •••

}�ll. va mirar-1a.

- No tent com et penses.

En Jordi exp�ic� :

- Ene deies que n'hi havia que es paSSRveno ••

�lí? n'hi nav
í

a que es pa e seve , Hi nav í.a de tot ••• T)d none n t , doncs ,

ens duien a un camp (e t#tge, on en s ca Lt.a e ep erar <Hes, o ae tnaneu ,

el que fos. Allí va íg conèixer aquest Es'tarell que ara han

ra oficial, perb s'hav:l.a a rrence f e18 galons. Això �'ho va dir ell,

l'rés � ••

I per què ec'ls hav
í

a C! 'prrencar ?

- B�� ••• U�fic:.al st'r:lpre era nira"t d'una aJ.Jlíra filanera, i át. que

seva era passar 'tan de sape rce bu t eori foc poorLbLe o Sir.6 que ell va en

:redar-se en una d:tscus5_6 8I'1b un ae rge n t oaste:1J� ip (h� fi ,Ipn agulla,
�

, l'
n#arros8�ga d'Bltre�� Vose}tres no us po�an f�r carrec cte com e8�aven

" , ,

els anáns , en aquel). t€.r.lpso- Per un no re� -t;'af'ufip.D.aven. Per ai xb , qnan,a treG cte noca]. tres IiJP. 'ns van enpoz-ta r s , ,
I

On .� 1

vi¿:? :I_pven el camp �ens van
I

8. punta de dip ens}haurien
hejreSGin aquel] Matei.x. ves

ven eneinyar per escapar-

El sereent va criè�r uns �oldat� nels qui
t.

_, rl
�

sanca r en una b arz'ace q 1');:; segur que .1 enL.BI"l8

passat pe z- Les arnes. Prou e e t rany �¡-, q u e no

pre .....�l cas �A qu e l' '$ta!'el1 i jo er-s les

nos per le. teuj_� da 8 ••

- I l'altre Boldat ?

EC-"i;ava ferit i no ens v a poñe r a companyar ••• }�ne�am eRca:ar d��CS Pl
sostre, vam ataca� un eoldB� que en�8va de Guarrlia i a un altre �l vem

pre'nd2'P 1 'arl'1a� Al van obj__j_ear 8 seetür-nos.
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,

- Pe r que Ç-?

- Ens va semblar flue e e ta r-í.a hé end ur=no s un presoner. De ep rêa vam

veure que no ho h aurd en d'hav�r fet, p ez-cue La nit segtient, nent r-o a'te

c'avem un ca mí.ó , va sal't8r sobre l'j�starelJ .•••

}:n J orni 08 t ava d
l'allò mé3 exci -j� l'i t :

No vagis tan de pre s aa Conto això del camió •••
Era un oant

ó

on anaven un Boldt i un ofic:\.E\l eneru ce , Hane tingut
una pana i nosaltres e).8 VP.M obliGe.r a que ens E":1. cedJ.s"'in.

T �, "') , ?
•• Li e.L.S que en vau rer .

JU 801(1a"":; el vam fer prI3SQnCT, co!"! ll'altre; l'oficiaI
d e nat ar ,

- Oh ,

vam haver

.ua HOSA se ": m1.rave. amb e Ls ulJ.s mol t obe rtE;.
- ]�l vas Nata r tu t .) CiPR '?

..tíí e Era o el!. o joo Nonéc v')J.fen €2 oamí.ó , nosaltres, pero e1l es

V�, tI' ure J.B plstoJa li disparào VaiF, have r (le n8&mr-lo.
La Cecilia, CjUC' con tdnuava parant taula, va pz-o t e u t ar :

..

No s, rer que els ho contes,tot aixh !
. ..

Ell l' esguBrcla tranquil. Ï-amen t :

- �en5 por qRe �m'prenguin per un as.2ss! ?
�

I es gira al s seus fills :
•

Consictereu q u e s óc un aSf:RSS í Ç-l

La Ros a va con+e e tar pre cip�.tadl?.rlen i:;

Oh, no , raph ! Bs clar que no !

Es t01!1bà a La seve. t'lare :

I

2.1 'he uries es tiplE t ['l�S g UE; el [TIa tess in a eJ.1 ?

Fosa !

En Jorcti, amb la s evs e�pim-r¡e.neït<?tt va salvar lm moman t; de t ens
í ê

entre ma:re i filla :

- ,} o t.-xobo que va IS ser Plol t valent •••
I

.... Tothor'! �s valent, qUE.t1 li va ]. a pe 11 ••• �a fet � s q ue ens vam apode ra:¡l
del cemi6, hi vam f:;-1r pujar eLs rios honea , ll.igats, i V8(l1 segu

í

r enda
van t , Jo m'havia posat �'un'ifome de l'oficial •••
- I no '3 t VA. fer f�stic ? }�ls vest�tl'3 d'u+l1;re ••• d'un I!l,)1r't •••

.

, �
- No, Hosa. Aleshores no hi havia res que eq pogu6s fer fastice N� a

mi ni la ningú. N'hav!°1!1 passat r.antes ! I.r.18ginü't que una veearlR vam

haver de beure d'una aigua on hi havia un cavall nort , !!lig deaoonpc--

�II\
- si, arè" taI'lhé em e embLa impo�:.:· ible o Per� aLeuh oz-e s (vam be ur-e tots, i

,

Ell refl oxí.ona :

sat •• �

Ecs



d�np:réG e neu ra on ve m ol!lpli r los cent í.mp Lo r-ea o

La Cecilia n o es va a t re v
í

r a dir res, però per la cara qu e posa

va 88 comprenia l'lf!lll!l¡fi�DIhI!irm.r.rmM 1!lol t bé que relxt'ovaua p ro r'undamen � tota

aquell info:n:1aci6 que •.ú natrit pr-opo rcf onav a als 1'1118.

En fi, to.rrrarrt al cazn
ó

•••

- I cap on an�'1Je\.t ?
"

No ho sabielil,cap on anavem , Quan ens van fer pr oe one re vam hav oz- de
,

eaní nar noL t i e ne havia:'! rtnsorlentat o £'1'1 escapar-nos, con que no te-

niem ca" napa, V8I!1 seguir cap al costat on ena s enbt ava que hi havia
,

les nos tre¡" mtlÏ!lln� Lí.n í

ee , pero no eA tàvflm s eguz-s de r-e s , I amb el ca-

rni6. doncs, V8I!l !iI!li'tnr-no� a ·segdt carretera endav a nto> Segons el

aoidat quo havíem fet presoner, la carse tez-a nennva a Alcala de Xivert,
�.

,
,

prop d .f..lbocacer, on el f,,:,ont r!i havia es ta b í.r I t��ato Es a �ir, estebi-
•

li tzar... Era una zona de granf� conba te , aleshores., Tan aví at ernpenyLe
, �

els uns CO!'l e Ls altres<l Per'b Alcala de Xivert e ra en poder d'ell.s •••
,

I hi vau arríba r ?

si, el s o Lda t no havia nen t Lt ,

,

l que en vau f(�:r..', dels prefloners I?
, ..

BII el tranquil.lit aa amb tm eest de lEI filà.

Ja ue ho contpr� �O�t �o U� precipiteuo No �eniem cap idea pracon

e .bura, no aa b.í en qub faríem ni COI!l ho ::'ariem. };l':) clar qu e en una fu-
IJJ

g0. aernpr e rieu pa aear si fa no fa el nrrte a x .....

I si us haguessin pescat?
})nncs mira, ens haurien aruae ï.ï.at , Però e on que j� ho havien

al camp ••• Brff,on sj. ja no tingués.irrt res per ,erdrf>, c ompz-eneu ? ••

B�, ven segui r La carretera i d ea p rés 171?1!J. tOll1bar per 011 el soldat¡ c'el

camió ens haví.a di+, que ha nav Ien de fer. PeF. quan ens ao o snàvem a Al-

cala de Z:!:vsrt vam veure q ue per al] f hi hav í.a un enrenou (le ('IiI dia-
p

bles& L'l::sta:ce11 VB. 8t¡nrer/el CRI!lt6 i va dir que potser valdria nés

oontinuar fi pen; pert> a mi em v a e Mblar i!l�S r:ecur i més rapid consc c-
,

var EÚ camió. A m�8, COM ÇU9 portaven eLs documen t e <[UB havíem pres a

1 ,.
Giicte 1, no CDS h av I em d"amo:ina.:r ge ire amb elf) pos8ibles controls o

A 1 '1..ütif'l 1,.c.sts.Te1J v e. canviar d 'U1ïifo:r.PH� amb el. solàat i a e i Ls don
I

elA van baixar 1e1 cHni6 i els vaM delEar en un tros de trinxera abando

nada f ben lligats, no cal dir-ho. A mi en sabi a e:ren, perq ne I!l 'havia
,

fet la i en de torner a les norrt re j linies amb aq ue rLs pr eaone z-e , però
, ",..-. h.#·· t

." "

er.: ::¡UI) o e I!�2:'ler no ens avae a 2!"lagJ.ne. que an ara em a ser cap a un
,

front en p��enG activi1;!3to Ooni::i.a�·f'l!l vr obaz- un indret per on es pogués
,

pnseax, ja que les linies no eren continues i seMpre que�aven 11008
I.

sen�e �ligiI9!lCiR ••• Perb hauz-í.a est3t ma ase peril:'_6!J entrar a Alcalà
amb aquell Da�ellloo
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-�,'vau poder entrar, .�ancs'l

_ Sense cap dificul"at. Un cop

controls, però tot va anar bé.

- I de"3pr�s ?

Anb 1 'aglomerament de tropes que hi havia, ning6. no es va adonar do

nasal treso Ens vam de3:i'e.r riel camí
é
••• el vam deümr aban doria t davant

,

ma tei.z ne La comandqnc í.a , j a veus

"

ens van aturar, perqu� si que hi havia

Els dos fills ven riure, una mica nerviosos, com si l'aventura la

visquesain ells.

- Jo volia provaT. de pa3sar 13 liniG
,

dos en tave m mo), t canaa te, fe ia r1�S de q u aran t a-vuit hores. que no
..

dormit i al camp tampoc no ho hav f em pas sa t eaire c on f'o rtebLe , l

que ja du í em damunt les ns rxee an se r
í

oz-e ••• ::1 C!1.t (.8 que E:;'S1��ve:1 fati

gad1ssims. L'Lstarell, que �enia molt d'instint per aóueAtes coses,va

d0scobTi:!.� una Mena de oeLi e r-, Fs a dLr,era un celler, però .i.!lig enrunat,
"

pe rque hi devia h avs r caigut un obds e Vull dir sa La casa. Hi vam haver
�

d"entrar per un forat que 'despr{>s, per la banda d dins, vam

vam :poct�1r .. M'he obj_j_dat ne mmmmmm <'tir-vos que feia mo ï.t e e hores que

,

aquella Mateixa nit. pero tots

.')menJ8vem•••

I con us ho vau fex ?
,

- Per aquella nit, de cap aane ra , L'e:ndema vaig aort
í

r per anar a
,

inten<ienc ia •••
,

Intendència ?
.,

- si. ¡;raig pentSa r que amh el meu un
í

ror-ne potser no s e r'La tan pe r
í Lï.ós

com semblava. :t:l pi'r;jor �G qU'3 no aab í.a on era i VB-í.g haver de imemm:ll!h
,

busce r--ho , En passar davant la c omanan di.a , ve:5-e veure qU.8 el nostre ca ...

mi6 encara c orrt í.nu ava alL!. Aparentr'1":nt, ningú no l'h�v1a tocat ni s'ha
,

�

via p regurrt rrt que hi fe:i_a. _� Val a ciir que nineú no es pr-eocupava
� ..

de res, sn aque TLs monen ts , Ie t'et, CO[>'1 vaig saber, la c omandqnx í.a ja I
5"l)�via trasl"l_añat, p e rq uê durant la nit hi hav í

a h agu t un atac de les

nostres forces j_ havf em ee t a t a punt de conquí.s t ar el poble. Nosaltres,'
I

IIdes del celJer, nom�B hav{8fl sentit l'ezpetec rt0 l'artilLeria, els
, ,

morters, les metral�adoreB ••• pera e�tQvem tan cansats que, tot i la

faM, ens havien adoY'mlt de veritat.

- I a intend�nciB qu� va pRDsar ?

81, int;:;na�n0ia ! QUj_ 8Bp on parava! A la fi,p�rÒt vaig de s co bz-I.r-

un forn. Les tropes dt'vien haver trobat un amacatzernBment ne farina ••• I

no em p regurrte u de quf.n a mene. ne farina, pe rq ue eA Menjava el que es
,

podia! AlIi mateix pas t ave n el pa per als f!1!lÏlll!l2lmm ao l.da't s , I el més

bo de tot era q ue -I 'amo no s'havia as cap at i era e Ll, qu
í ho d1.!'�gia

CO£l a bans •• lO
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TIr et VM vole r d onar pa �!

- No. Vam en t ar discutint durant do u minuts i ja havíem pa s ea t al ca-
,

pitol de les amenac e s quan va entrar un oficial d'intendencia, un "ti-

nent con jo. Sense perdre la sang r'r-e da , .. però la proc�ss6 anava per

dins, no us penseu ! ••• vaig explicar-li que h av f en 8!.'ribat amb el C3-

mi6 i quina era la nostra m.icsi6 •••

- Quina era ?
,

- Po r-taven un carve gfu'le!lt de pics i .1; ales. Vaig inventar una hi stòria
,

comp ï.í.ca da de com no lm:!J.dm hav
í

em pogut tor,:nar a sortir tan aviat com
\

e sp ez-avem , perquè ningú no iJe.l!ibln.va ea b s r que s'havia d e .fer amb aquell
,

matorial i no podiem pas {'\,eiXlJ.!.'-ho tot aba ndona t en ple ca r-r-er , La co-

sa no tenia res d'inversemblant, en aque Ll. (�eGardre ..... No vaig haver

d'enGenyar-li cap paper, ni reso Em va creure i va avenir-se a donar-

me un parell de xus c os • No s� pe r que va vo l e r que li sign�l:3 una espè- ,

cie de r-e but , Això si
.

ue no ho h e erlt�s ma
í

, Per jus£ificar d os pans t

- 1 a que Lt èla us V3U poder passar Ç!
\,

- ]i:ns vam esperar tot el dia al celler, per(:u� eOI"\ menys se'ns vei�s

miP.orOo No vam sorti!' fins a la nit, però La ba tE.1J.la, que no havia ces

sat en tota 1 'estO:::l8, s 'ana::va ab randan t CO!!! un foc al qu aL tires bet-

z í.na , '�'l1 aquellos circtNtñncies no era possible de passar. No e.:ra TIl

pt)�':1sib:!.e es t ar=s e als/carrers (1e1 poble, o él 'all� que en quedava, ja
que er/g"ua:'_sev01 nonen t e t pcd í.c e r+ep l e gar un I!lo�tcro

,
.

¡.lus va u fe r-, (tones �?

La Cecíli8 va ::U.r :

-¡<r -.� �?- .. ro vOiLl SOp8T, enca ra .

1;18 p l.a t El j a eren e. taala.

e aegu.í.da , Ciatrebe he acabat. Un cop née , doncs, V8I!l riecld:¡_r to:,-
..

nar al celJer, que eru �6s stgur» pero un oficial qu� Dns'�va corrent

amb i d oe h')[j€s ens va in1;erpe-��:'_Br : ei, voe as.rz-e s ! L'�starell no es

va aturar" No sé què (levin �j�;sEr-li, p:rò ho ve fer mo
í

t bé. Erern a

l�rmglq d'una ce sa flit; enmm ada i C'úl nOM��J va havvr lÏe :,:er un pas per,

jesaIlareixer entre La fosca nels en d er r-ocs , Jo vaig qu da::':--l!l€ on ez-a , I

confi an � en el neu uná ro r!'lE' el eqfici31. L'al t2'e r; "hnví,a pres per un s 01- I
dat i en ve l rB qu 13 no ho e ra VP. di r : ah, p ardon a, nox ! Però to '

... se

guit devia reco!.'rar-se que ID anava 1:)01 i que el meu c ompany s'havia

fet fonedís o Es � clar, li hav í.a ct 'eST,ranYHr per ,!'orça,i per a í.xb

ve preguh1.;ar : i (31 "Jeu c onpany ? Era un capità p per ten-tf_m superior,
,

i bé haví.a �e corrt ee tEU.'-l.i o �rot hav í, a an a t tan rapid t per'(>, que VEtii,;
,

vací.Lv laz- una mica i eli-, desconfiat, em d'wlan� e:LI': pnpe"r?s. Bm va pre-

gU!1tm.' quo hi fej_?.; 811.1,i vaie l}pver dt-. sf'rvi:r-li La lL).n·l,;bria del car-
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r-ogancn t de pice J. )a10311 Sense l'estúpida fuga de l' ....starcll tot hau-
..

ria anat b�f pe rque els papers eren bon s , Tornà fi prei;nni;er-m8 pe2_. xi-
,

cot i vaig dir-li q ue jo lj2I'lPOC no n'explicava el que hav í.a l)a::H at.

Ell no ho veia clar i en manà: vine amb m., VaiG have z- de segux r=Lo ,

per� els obus o n i 8J."1 !l1orte:r.s c on+mu aven raj ant i ens VBIl haver d" es
tirnr a terra, al Cosi;at d'un portelo Sota els dits vaig trobar un pe

d::ot, deApY'lis f1f� e; ua Ls evo L ca ea , i el vaig engra pare Bé •• e

]I'éu�na pAUS�, vac í.Lv Lant , Però ho haur La (le eli!', c az- en ,Jordi

l'int�crrogava ansiosament:
..

.... l que 'ba passar?
Un cop nés , era o e ï.L o jo. No en cue dava m�s rE-:Me:t qne fer-ho.

1�n Jo:':'di no en tenia prou, vo z.La pz-e ca aí ons

Què vas fe r "t

- �::'ls soldRts tamhé e "haví.en t:stès per terrap una oiea Pl�S endavant ,
J)'al"t:_1:'a banda, tot allò e ra moí.t fosc ••• Vagg escJ.afa.:;r-J.i el ca p amb
le pe d ra ....

El vas matBr� �8Db� ?

(jii.J •

- I els soldkts ?

- No vaig esperar que s'aixe�ue6sint 8in6 que vaig arrencar a c6rrer.
Un d' aCIls em va disparar, per� j a vein Que no va fer/r'iiéma.

I d€SPT�S ?

ne8prés, res. Aque).].:? nit els nostres van tornar a t:r-encar les lí-
n

í

e s , Jo era anag at en un corral, a le? afores, i e1'3 VElip.; deixar pas

sar, com �"a=Jtres. F.m ven fer pr�':soner() Tot va ser rrl�s senzill qU8
no en per..sava. Ja en aquesta banda, vaig declarar :t8 mev? id�ntitat,
Le j autoritats mí.Lf t ar s es van poaa r en con1:;ac"T.í€ anb el ba':talJ.6 i a í.xf
es VB poder c omp rove r que hav í

a caigut presoner reu d,::ies en r-e ra ,

I el teu arrie 'f

No n'havia sabut ma t Pl�S reso Ni Babia si era mo r-t o v
í

u , Yrobable-
ment :ti devi.:. passar corn a PlÏ o

JJa O :íl' digu� •ec ._28 ..

- I ja e8t� bé. Mira quin goe, m.:1.rc1

I afeuí, de cora al se u fYlarit .
.

quin gat, el conte s#ha acabat

Ja e13 en fas de b�, je, amb a4ueste� eon*alJes
,

Ell es tlefensa :
�

UnR pt'eeunta me r eáz un a respoi'jta. 'l� "€ls-r.iT!laries J!l6s que els c orrt éa
me 11 t i ti e s �!

In que vo Ldzrí a �8 no sent].1::' -ne parlar I!l�S, d'squc<.ta di txoaa guez--
ra
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- Totalnent d'acord� Perb no podrefl oblirlar-la n81. No veus que no

ens deixen ?
, ,

I, sense esperar resposta, se n ana a rentar-se les ManS.
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Mentre esmorzava, va sentir qu� la �orretes renegava a la cuina.

De fet no reneeava - aixb era una expressi6 seva -, sin6 q:Ue parlava
..

en veu alta, pero 2nintel.ligible. Sempre ho feia. n'un cap de mati a

l'a:1t1'e, quan es quedava a ca ea , La sentia zunze jar com. una abella

per tots els racons del pis. De pri�er l'havia admirat i divertit,

despr�s arr-Lbà él moo, estar-lo i" ara, ja li ere indife!'ent. A la seva

dona li havia preguntat :

Qu13 li pa ssa t a aquesta ? Sempre rondina a íx I '?

- No ho sé; no m'hi havia fixat ••.
o

Ho va trobar cuz-í és , perquè aquell I?J.onbleg tan I!1on(tonament sostin-
gut no es deixava pe s Lgn o ra ro Ben ce rt que quan la �orretes fellmejava
pdl) pis la Ceci1.ia era a "treballaro A pr-í.n era hora del naii, perb, bé

coincidien •••
"

La veLla , a m�s, tenia coses impensades. Un dia va o onpa r-e í.xe r

amb un opue c ï,e i li va di t: :

Miri, ho he trobat a casa .. Se m"he. acudit que po ts er li agraciaria.
Ella ni sabia OH qu� es tractava, ja que mai no havia apr�s de 11£

..

gir� L'únic que havia compres era q ue es referia a que Lc om cie c a't al.à ;

a l'angle superior ee que r-ra 'hi havia les quatre barres, en negre.

L'Albert va agafar el llibret i va v eur-e que eren les infltnuccions

sobre defensa passiva que la Generalitat havia editat l'per al cas d"un

atac amb gauoe
"
'. COM deia el t!tolo Era inesperat entra-,· en poe ae aaa

é

d "a que o t fullet, pe rb encara ho era :més que La vella 1 'hi nagué s portat
A Migdia, la Cecília explich :

Com que sap que vas exiliar-te, deu suposar que �ot aixb t'interessa
Ja saps que �s una pobra dona�

. /PrU..t·J t:JIf"AJ
e tote. man ara , si que li havia interesnat.., Sovint, Ypt ....."8" ha-

via pensat que seria curi6s de conservar una documentaci6 COl!l mtis abun

dant millor d'aquells anys, perb tamb� sabia que ja hava a fet maaaa

tars per recollir-lso ne qtl� li serviria, ho ignorava. M�s que res es
.. Q..

trac�ava de satisfeD uha necessitat de car�cter senti�talo A la ve1.1a

va explicar-li :

Es una pub1icaci6 que es va repartir força durant la guerra •••
- No la t�� vost� ?

La pregunta li va ter grhcia, però no li ho deixà veure, per no

mol�star-lao Digué :

- No, no la tinco
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Ja se la pot que de r , doncs. A mi no m
...ha de servir de reso ••

Era vella, s o ra i pobra. Els seus dos fiLls havien mo rt glaçats
entre les neus de ïerol. 111 va acceptar l'obsequi amb la intenci6 de

recompenàar-l'hi d'una �nera a altr�, i es va passar un �ati gaireb�
s ane e r llegint-lo i asaabe rrtan c-ao per pz-í ne ra vegada dels diferents
tipus de gasos tòxics en existència i de com fer-ho per de1"ensar-se'no
Li va semblar que, aleshores, les cases ee feien ben feteso Era donar
mostres de molta previsi6 pUblicar un opuscle sobre aquella l'!latèría.
e pasaada, aquella atenci6 de la ïorretes li va fer m�s simpatlca la

,

dona.

Mira que som Lrrt e ze aea te , "t8I!lbé ! va pensar 'ara, en recordar-hao
..

F.o va aixecar i entra al lav�bo per passar-se la pinta pels cabells
sempre una mica de eo rd ena t a, ])eE-�prés tatxona la pipa i va recollir l'a
me r

í

cana , Va retrooedír per anar a cercar lioriginal que havia acabat
°fva.d��i que es proposava de retornar a l'editorial. Des del passartís, va

cridar a le. vella :

Adéu siau

Se'n va ?

- Si ..

Mai no s'oblidava d e pre gnnt ar=ho ,

}''n s ortir al carrer, v a acollir-lo un glop d'aire arden:t!, tot i
1 'bora r-eLa t í.vam en t I!latinalo Pzome t í.a fer un dJ.8 ca l.nr-êe , Va recordar
que els seus filLS se n'havi.en anat a La platje, com mo

í

t e altres I!la-.
tins, i va dir-se : tamb� a mi �'agradaria d'a:nar-hio .. o Feia vint anys

{que no hi havia posa t els peus; des d
'

abans de la gue rz-a s Mentre van

durar les hostili te.ts no va tenir ni temp s de preocui)ar- s:e'n; després,
a fora" també hi havia al ti'a r'e í.na a fer, i ara, quan més d"'un cop te

nia un matí lliure ••• Evocà l'aigua escumosa que aV8nçava mansament per
la sorra bruta, els cossos mig nUR ajeçe.ts an la roentor de l'aTena,,

els nedadors, els patins" les veles pedfudes en ele límits p ròx íme de
l'horitz6o si, va refl�:Xionar, lm mati ela hi he d'acompanyar. Però
potser no els agradaria, ve. dir-se 'tot seguit., as joves prefereixen
anar solse Els faria noaa s lU primer estiu que pa s sà a Barcelona enca
ra no hi anaven, de sols; 11ur mare troba va que BDmBlml.'B. eren I!laSi:18 in
fants� No hi feia res que sabessin nedar b�t perqu� de petits que ja
n 'havien apr�B en uns cursets que ot-gani tzava la mateixa escola. La
Cecilia els bi acompanyava, qi an portia. Però a Lesbores ell mai no havia
tingut ganes d'mar-hi .:incara no bavia aupe z-a t aq ue lla de ngana dels p ri
mers temps, quan la tornada, passat un morsen t d' euf'o fáa , era CO!!! un cop
de podra rebut en plena closca. Tot li feia !!laI. Ara s 'hi havia ana t a

vesant, havia ereani'tzat La seva v
í

da , entreva de nou en la norf'lali tat ••
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remugh.
- Senyor Cros !

El cridaven i va girar-sè cap a La vell" Era,l'Bugènia, que duia
d £.114

aLguna cosa embli>licarla a la màò Devia,sortir 8fi!:htcg@Wm de les botigues
del veïnat.

Ah, hola, noia !

Ella va dir :

Ahi!." l' espe re va �

- Es que encara no hi ha res. Vaig poder parlar anb aquella persona

que e:,t vaig dir i ara espero que en doni una resposta.
Sonava c onpl í.ca t. terriblemf'nt important, i gairebé feia somriure.

L'Eug�nia asecnti amb el cap i digué:
Va veure el di ari de la nit "?

- sí, ja el vaig L'egiro ••

I aleshores se li acudi de preguntar :

I aquell altre que diu que V2n �etenir amb ell ••• Que també venia

al ba:r, de vega dea ?

No ho sé. Un dia va venir un home que no conec, però no sé si era

eLI , Suposo que no, perque abans haví a telefonat i em sembla recordar
,

• j' .."

que no es e�a alXl.

- Bé" ja et diré una cosa o altra deseguida que pugui. Pz-obabl emen t

demà al vespre •••
"

Van sepafar-se amb tm s omrís i 1"Albe rt continua cap a lap arada

de l'autobtiso Recordà que no feia pas ga:bre que l'havia age fat 8Mb en

MaristanY'G Per cert que ell li hav
í

a fet tot un discurs sobre la ban

carrota del r�gim dos del punt rie vista econ�mic o alguna cosa per l'es

til. Es va veure obl�g�t a somriure e nou, erR per ell mateix. Quan
s"hi posava, sabia p azLar- bé. Ara, en el fons, quins ererfels seus co-

"

neixements sobre aquella qUesti6 ? Ferque el bonic del cas és que es

tractava d"'un a es ump t e sobre el qu�l ningú que no Cos un entès no sa-
, .

bia ben b� �ue pensare En naris�any l'havia escoltat, distret, ga2reb'
,

sense dir res. Es clar, el xicot tenia les s�ves preocupacions. Potser

ja e ns unava que el podien detenir. Potser s'havia barrejat en alguh a

fer poc tranqttil.li tzador, d 'aquBS,.s que at re nen l'a tencJ..6 de la poli

cia, la qual dCE pr�s, de fi 1 en agulla •••. Qui Sal) si no pertanyia fins

i tot a alguna de les o.rgan í.tsc cx ons clandestines que es de
í

a que exis

tien .. De tant en tant hi havia ac t es de sabotatge" o algú posava una

bandera oat al.ans al cím ael 2.'ibidabo ••• Algú o a l t re ho havia de fer.
"

Pero mai no e,Jn va semblar de la mena de xicot 8 capaços d'aquestes a ve n

tures, pensà. Es clar que ben jus,. si el coneixia. No es pot dir que
es coneix una persona amb la qua L has parlat f.no í.derrta Laen t dues dotze-
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nes vega des o Es tan �.if:tcj 1 conè Lxe r la f;en t ! Els un s perqu�
,

,
sen poc, els àltres per�ue t interessen massa •••

L' autobñ e �1.lJ;I!.lI1tm f�u l a vol ta i va aturar-se davant les poques

persones reunides a la paz-ada o S 'ascegué al costat d 'una noia o, més
ben dit, la noia es va asseure al seu costat, puix que havia pujat dar

rera d'ell. Va mirar-la t , s o rpr-e n e rrtmen t , ella e aboaaà un s omr Ia i
inclin�, una mica la testao Fins al cap d'una estona no va caure en qu�
l'havia vist algun cop�er l'escalao No gaire sovint) peròo Probable
ment era algú que no vivia allí, sin6 que hi anava rle va aí.t a , Però en

aquella hora, a un quart rie dotze del mati?
Era una xicota d'aspecte agrRcable, però à fet de ooneixer-la, ni

que fos tan vage aen t , no li permetia de detallar-la. Hauria pogut adre
çar-li la paraula, fer-hi amista 't. D'altres les cercaven deseoperada
men t, aquestes oca sions ••• Per què c omp Lí ca r-me l!J.�S 1 a vida Ç? es digué.
Ja hi ha la Neus.

Hi havia pensat mentre s'afaitava; després, però,s'havia tallat
i 1 a sang la hi féu s o rti r de l a nersbr í

a, No em deu int ere Sftar pas tant

com em creia a mi, va reflexionar. Potèer no es veritat que l'estimoo
Però hi he, via aquella ea oa Lr'or-e ua que li uonfo(tava el cor aempr e que- .

l' evocava, açuell ben.ea tar !ntim que pe rc urava a "rav�s del seu neguit,
m�s persistent, m�s puixant que tots els dubtes ••• QU� volia dir, tot
aixb' ?

Neus, va fer en veu baí.xa , i el s 1] avis se li van estremir. Hauria
pogut domir,. la

-

n1t passada, desp!'�s de "tot el que es digueren al bar?
I avuf, ,qu� far1a, avui, senee poder veure

ï L en t01:; el (I.ia ? 'l'amI)Qc no

la veure'jo, va pensar, i l'ànil!J.8 se 11 entenebrí. La podria anar a

esperar a la sortida de classe ••• Im!'ledia'tarnen�es va trac"tar de girnpleo
Nom�s fal t8ria a iYb ! No comencem, no comencem, ve advertir-se, pene
òit� Estava tan cansat de lJuitar! I tot just era e¡ mat!. Hi hauria
tota la tardaftl. tot el ves pz-e , une/pe.rt de la nit •••

La seva ve'rna de seien t es v a incl!!", a:r una mica i li preguntà :

Perdoni, a ue s t autobus ba txa per l' avin¿:uda del }lrincep d 'Astúries Ol

Va acu0ir-se-li que ho hauria pogu t preguntar aj. cobrador,en pa-
\

gar el bi tIle t" pe rb con+ee -I:;a a nabl em '3 n t :
"

- Si. Té una pa ra da al conençanerrt , pr-o p de Le aeepe , i una altra cap
a la nea ta t •••

,

- Gracies� COM que no l'agafo mai ••• Sempre va2g en tramvia.
1�11 va s onr-í.uz-e mentre 1 "ex aennava I!l�S francament. Era una noia

plaient, però ara que la veia bé li sembl� PI�S nadur a que no hava a cre

gut de pr-í.ne r , A la cara se li insinuaven algunes a r-ruguee que el maqui
llatge no aconseguia de dissimular del tot. T� aspecte d'entretinguda,
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pensà de sobte. Al o oe t at de la Neus ja �s ga í.re bê una dona vella, com

1El Cecília" Sinó que era I!l�S bonica q ne la e eva mull er, i mo L t I!l�S ben

feta.

Va preguntar-li :

Vostè viu a la casa nova, oi ?

- si.
- Per aixb que el tinc vist.

- �ambé em sembla'haver-Ia vista,
,

a vos'te •••

- Hi viuen els Deus pares, els senyors Oriola.

- Ah, si, el del priner !

Els vaig a veure I!lolt sovint.
, ,

Per que li ho deia, tot a Ll.o ? Simplement per ganes de xerra
....

r 4!
,

O potser buscava alguna altra cosa? Què ,iria, VB. pensar, si l'invi-

tava 2 anar en algun lloc? Es clar que en aque-

lla hora ••• La noia l'atreia vagamen t , no sabia ben bé per qtl�e No per

qu� fos bonica a despit de.l cutis Madur, ni perc;:uè .1i sembl��s una en-�,. IU. :'_'I_!_11 (Di\-t 4'�-
t ret í.nguds , Per alguna aJ.tra cosa que ••• Ah, si ! �\ot i eI;- iwJlliUiV*

r�, sobretot pel co ï.o r de la pel1f tenia quelcom en conú amb la Bè

lia. El sOMrís ••• Aquill petit somris que li havia adreçat en asseure's

pz-op d'ell i que repet1 de p:rés, en preguntar-li si l'autobús pae sava

per j:'avinguda del Princep d'Ast6.ries. l'lora d'això, no existia cap sem

blança entre elles" però aquell detall ere snficient o Què deu fer, a

ra ? • va preguntar-se. El que feia aempz-e , �s cLa r , c sz caz- homes , Era

tanmateix cuz-í Ss que, en primer lloc t 1 "ha gué s atret el s eu aspecte

fatigatG Fatigat de viure •••
J

ta seva veïna torna=va a parlar :

- Vost� no fa gaire temps que hi v í.u, però •••
Ell se li girt\.

- Una 'mica I!l�S d'un any.
- Ja ec aenbi a:va •••

...

Cercava quelcom m�s que conversa. Per�ue allb, per parlartera una

mica poca solta ji M�;.) d 'un any no es poc temps quan una casa només en

t� tres" Aleshores va adonar-se que se sentia vagan ecn t hoe t
í

L i vaga

mont excitat, totes dues coses alhora. Hostil per(Juè en p z-í.nc í.pá les

aventures facils no li agra�è!aven i m�s av í.at p ro cuzava evi 'tar-ü'ls;

exci't;at per�uè li recordava la seva�miga negra i, ensems, ara feia

de temps que no havia tocat' una carn nova. Molt sovint s'ho deia:

quin sentit té La fidelitat quall no hi he anor , q ua n no hi ha res, lle

vat d"una rutina '( A L'arIs hi bevia menys que aaxb , car La z-ut í.na era

trencada ••• Però tampoc no e:ra veri�at. Aleshores no sabia que estava

tan a.11 unyat de 13 e ec
í r.ía , No se' n va adona r fins a la tornada" quan
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ho havien apedaçat e O!.'1 he. vien pogut.

Es sorprenent que sofris tant durant els primera temps de la �eva

réàaci6 anb La Hèlia, es va dir. Deap ré s s 'hi v a anar fent. Però d 'an

tuvit en veure com traia tot allb en que sempre havia cregut, 1 'hones-
,

t eda t , la ben a fe ••• Va IDebe.r per comprendre que no es poden fe:r pro-

g ramea de vida,· pe rq uè no vivim sempre la ma te íxa o i rcumauano í.a , D'al-
"

tra banda, va dir-s e, e ra una negra; seMbj_ a:v a que no havia de teni r

tanta irnpor'tànc ia. Però el e olor de la pell era indiferent if¡ Es oLaz-
eR/J/ICq",cílrï:o'

que de pr.lI!ler potser el ¥WP9t� una !!licaa No hi estava acmstumat. I

semblava tan fatigada, va tomar a pensar ,: �:an fetigada COI!l jo ••• Erem

dos phries.
Era molt negrao No de co¡or de cife amb llet, sin6 neGra oom el

,

carbó, amb totes les c ara o t ez-f s tLq ue e de la seva raça, aenae pal.lia-
tius de cap mena: els cabells rexinxola'ts com un xai, els l'avis grui-

..

xuts i ca rnoao s , el s pits de cabra... Re o ozda el seu mer-a ve llamen t en

veure-la nua , lYlai no hauria c regu t que poguê s fer-Li aquella iMpressi6
veure un ventre negre� unes na�ges negres, unes cuixes neeres ••• La

pell, sota la llum de l'a caabra , brillava amb tot d'esclats ,oom una su

perfície d'antracita. No va sentir m�s que meravel:¡'ame,:nt i estupor,
sense ni una gota de desig. Ella va di!'-li :

,

- Bt faig fastic, oi ?
" ,

Ho va negara No era fa.s�ic, o no del tot, perque malgrat els pits
,

punxeguts, de cabra, era una noia hen fe ta i molt neta. Però el desig

,

no muntava.

- Sli que te'n ,faig •••

Aleshores, per demostrar-li que s'equivocava$ va abraçar-la i
1 'acarici� ge rrt aLmen t, e OT!'kui arsanyaga un infant. Ella va obrir uns

,

ulls molt grossos, infinitaoent blancs, pe rque no es cava ac o atunada

a aquell gest manyac que s'in-ceressava per La cara en lloc ne córrer

ada La üe.ra t cap al coe , Quan volgu� besar-la',la noia va tirar el cap en

rera, defugint-lo t però immediatament Sl 'imfllobili tz� com qui es repen

sa i, un segon d eapr és, li oferí els llavis espontàniaMent. EJ_}' va

besar-la sense pa as i6, superficialmen t. gairebé amb tiend r-e aa , l tot

de cop va sentir que la voliao Però quan va tornar a tocar-li la cara,

les seves nans van troba s: un ros T.re humí.t It Sorprès, pz-egun cà :

Plores ?

lUla va fer que sí, com una criltstura, i se li abz-açà , l ell no

comprenia res, perç;ue li semblava qUE no n'hi havia per tant: fins
./l/

aleshotes, t o t a 1] ur r-e La o
í ó

es redu:ta a un sopar ccnpar-t
í

t , Digué :

- Uo veus que et deDi�jo ?

Ella va indicar que no era allb, i explic� :
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, í- Es perque TI has acar2�iat aix •••

L'Albert va '!;orn8r a be sa z=La it quan se'n va adonar , tots dOG

ploraven i es posseien fnrioS8Plerl't. Mai no va ea b ez C(JI'1 l'havia pene

tr�da, si el ges t havia parti t d' eLLa o d'ell t o de tots dos alhora.

}:;1 ventre negre batia o on t ra aeu com enfollit i una vag
í

n a pa Lp
ï

tamt

1 'arrossegava cap a profundi tats inesperaCies mentre ella li acompan;)ra

V8 les mens als pits que s'alçaven sota el�uerons gaireb� de color

malva i s'endurirp,n enoa ra quan elF) membr-e s de La noia es lligaren a

bans de deslligP:r-se gairebé de cop, amb un e epa sme histèric que li 1>0-
s� TCG d ents immaculRdes al descobert. o.

La seva ve
ï

na de seient d e í.a :

- No �s vostè qui vav í.a fore. r?

Va tenir un sobresalt. No havia oblidat del tot l'indret en es
..

trobava, pero :ü. que semblava nave z= ee obl:.dat que prop seu hi hav aa

aque Ll.a noia amb la qual acab2va.d'en'trar en re i ac
í ó

, 1)e mome rrt , aque

lla pregunta el s o rr-re nguê t8.nt con s í, per ca r re r-s un d ea conegu t se li

hagués a'tanse t
.

per. inter] cge r-10 :

- Oi que voste fa anys que �s casat ?
;.

O qualsevol altra COSB per l'estil, sempre que f08 impertinE'nt.
Va haver de deixar pa ss az una segons abans de poder o on te s t rrr :

Ei í, he vi scut !101. t. de tempI:') a Prança ,

Bxilia t, potser?
Bs va so rpr-eridr-e de nou.

- si. Com ho S8� ?

To� se sap. Entre veïns •••
No tan ingenuBPllmt com es pensava, ). ".Albe rt digu� :

- Ah, doncs jo rio s� res de,vo$t�o
lnla va riure •

- Ja li he dit que era la filla dels senyors Oriola.
- Però i què m�s ?

La noia tornà a riure, i ell observà el plec dels seus lla',is i
les menudes arrugu�s de les oomí.eune s •.
- El meu naz-í.t era un diputCl.t s oc í.a Lí at a , Po tse i- l'havia sentit anone-.
nar•••

Va dir el nom, i a ell li va seoblar que no li era del tot desco-
negut. Preguntà:
- Era �f
- sí; va morir poc després d' acabada la guerra, a la pres6.
- Ah !

Era el que havia pensat , Era I!l�S madura que no e pa ren tava , I proba
blenent aquell no era el seu marit e Devien ee t.a r aI!listançats. Però pot-
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ser li faig una injustícia, va dir-se. Que en tingui l'aspecte no vol

dir.fres. POtOLl:' �s ara que viu amistançacta�
Amb la intenció d'assegurar-se'n, comentà:

- Es estrany que no visqtti aI!.lt els SE'llS pares •••

Estrany? Hi v'u el �eu eernh. �ll �s sol�er.

- l vos�ê viu sola ?

No. Tinc una filla de clisf'e't anye , Vivim totes dues.

Disset anys •••• Devia ser coa la Neus. Sense adonar-se'n es va

trobar ieLt :
,

- No �s mol t jove, vo s te , per teni:!:' una filla tan gran ?
,

Em vaig casar mol.t jove ••• TIe tota mane ra j j a en tinc prop de

set.

- No els hi faria ningúo
l VE preguntar-sè : per que dic a�uestes banalitats? Ella va

,

somriureo

Vost� ta�b' t� eo� fills, oi ?

Un noi i una noia.

l �s mee tr e , Més ben èit, p ro f'e ae or ,

- PeTb ho sap tot!

Ella va riure franc8ment.

- Tot, no. Les coses qu� sap tot:hom.

L'autobú"', perb, je. corrie. per I 'avinguda del Princep d'Asturies

i, amb una uI] a(i�cap a for's, es va aixecar.

He de baixar aqu I , jo. r101t de gu s t •••

Va al. argar-li la illa i ell va l'hmm.m1!lflml.!.ll!U"PiaaI!ll!lI!1.mmm.thma redreçar
,

eerament �l cos, sense alçar-se.
,

,
- )'�l gu s t es me u •••

Pe rb aquella escena, da Lt de l'autobÚs, M: :4844: ridicula. N'ha

via vist de semblants. i sempre havia so.t"lrigut. Avui podrien e omr-í ur e

eJ_B al tres. Llarlbregà al s e u entorn, però en apare nçs ninc6 no 8 'havia I

,

fixat en ells.

El vehi1!l!le es v a aturar i la noia salth. T)evia anar-se'n cap a
..

1&, banda de darrere., pe rq ue ja no La va tornar a veure. e tota man cra ,

se li acudí, �3 cur
í és aqu es t interès .... Heflexion� q:ue si hagués 08-

ta:t un altre potser haurie selr.at derrera d'ella per �al d�aco�panyar
La , Però també P.r8 pos s

í

bLe que no li ho hagués pormès. No c a z í.a fiar

se de les ap az-ences .. �fingú no era ben bé COP1 e.pa' en tava , Tal!lpOC no ho

havia estat la B�lia, e D le qu a] tc.nt el teia pensar la v
í

dua del

rlipu�a't socialista.

De mome n t li havia s6l'!!bJ,ut una noia com unafaltra, amb l'única par

ticularitat que era negra; de,�p:!:'és v a creure-la franC8I!lBrtt una puta.
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S'havia avingut a aco�pany3r-lo sense dificultats, ben a l'inrevés,
amb un aire m�8 aviat Lna í.nuan t , Una d "aque s tes putes e J."arie que, en

lloc de fer-vos propos icions, es deixen "c onqu í.s ta r
"
•

. Però finalment resultà qua tampoc no era ben bé això, tot i que

ocas�onalment acu��s a a�uest recurs. Se n'havia servit amb ell, però
dosprés del que s" esdevingu� a La cambra tots dos van sentir-se estra

nyam nt units i ell es oonvertí en un client bab
í

tua I , Es a d
í

r , no

4ra un client, car no he v í.a de pagar res o (,naD vo..í.a 1 'anava a bu sca r

i ella sempre 1 'acollia COM si fos un príncep. Plora'\B sovint, i es va

acostumar a que ell 1 "a ce r-onéa d "aoue L'ra manar-a t enc ra i gentil. e

vegades tenia coses que a 1 'Albert li flemb:,-a':"¡en puerils; feia:
8 i pegués tenir e 11'3 pits C OM lAS dones blanqu es , •• Oi que no t'3-

gra den , tan punxeguts ?

- \8 clar qUE' fl! !

- No, ja s� que no. Bï ha alGunes bLa-iq uee que eñs tenen tan bon í.ca !

Gaireb� a T'li i tot rl'agraCi.en.
- Ximpleta !

J aSlf,;Ss,<Juan va t rnba r aqueLt a co Ls Loca c t ó

"secura a l')';s,16sia el.e
les Set Estrelles, se la v» endur a viure amb ell\) Ja ho hauria poc;ut

... ,fer abans, paro no veia 1 aventatce de passar gana tots dos •••

La noia va pre guntar-li :
,..

I no et mmmWIlm.a!!lI!lf:ll!l fara ve rgonya. viure amb una n8gra ')
,

Si me'n fes, no t"ho hauria proposat.
L'argument era convincent. A rn�s,ella nOI!lés tenia ganes de dir

que si" Un dia va dir-li :

Nai no havia conegut un blanc COM tu.
- Per què?

Dorms amb !!li com si fos una cosa natural.
- I els altres no. s6n així?
- No. s6c un plat exòtic, sap� ?

l�ra CI' rtamen t sorprenent, v a pensar ara, que Mai no sentIs
del seu passat, de tots els bomes que li havien passat pel darlunt, co

mlmpaut per a oueLl Èi!lmmI!1hfu:ruz1 blanc que la v a treure de j_ "Oubangu í, per
acabar abandonarrt=La a. PariB. Bs q u e en e 1. fons no La 1Jaig esti::rlar

..
�

os paries que es troben i es tan cempanyia.mai, �s clar, va di r -se.

Era una bona noia.

Potser tamt� he ets per
Ja sé q ne no. Em f(;l.sl' amor com si l'os una blanca.

- l et molesta ?
- No, que n"agr8èle

..

Pero no era veritat, no li fe ia 1 �or com 1 'hauria fet anb una
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blanca, COI'l 1 "hev ia fet amb la seva don D. t pe r exerr-Le , Hi hav ia una
'\

diferencia. :Per c onen ça z-, hav í.a tingut una aor p re ea , };l seu sexe no era

tan a�Borbent coa s'imaginava �ue bo havia d '�sBer el d'una dona de co-!
lar. Sobre acue s t aspecte tenia moltes idees q ue va haver de !!lodificar.

"

La Blllia no era ineadoLI.able <) La Cecilia era I!1�S ardent que ella. Però
la noia era I!1�S p ro runda o A trav�s del seu cos s "atenyia o ue Lcom d'in
commensurable. No s ermre era plaent, de tota man e ra j !.'l�s av

í

a't a 1 "in-
d.-c. Iò.t: ,

revés : al fons _"?,,,b a as e t java una mena de fas'tic o, si no ben bé ai-
xo , una cosa vagament viscosa, secreta i fosca corn La seva pell. l
ella es lliurava també 2Mb d'altres sentimentsQ Hom sentia que el sexe

només era una porta darrera la qual hi hav í.a to'!; d 'altres participa
cions la na tura ï.e sa de les aua Is ella mateixa nonês intuïa d 'una mane

ra obscura, Lnpr-e o
í

sa ,

Fet i fe,., va penser , potser si que va d
í

ague t ar-ene una mí.o a de

les altres � ones. Quan tornh a dor-rrí r amb la Cecí1ia .... Es clar q,J.l.e
volia dir res. Trobava un cos m�s trebal:�at, I!l�13 vell, car La B�li8
tot jUEt tenia vint-�-dof2! anys. A ella li semblava que això era una e-

"

dat mol. t avançada , pot ser pe r�ue havia nens t rua t, COI!l va dir-li, als
nou anys; es oons í.óe ra ve ta n grarfcom ell, que li "n duia dotze o tret
ze. Però no ho e ra. El cos de la Cècilia, en canvàji havia perrut La

gràciao Ni despr�s de tots a oue Lï.e anys no va sePlblar-li nou. ]Ji ho

hauria semblat I!l�e si na t no s'hagu�s sepe rct d"ell@.• .Bigui e om sigui,
recordava el s eu des enc f e en ado na r=ae COP.l e,:.ls pi t s havien cedit. Ai
xí i tot, però" encara resultaven m�e beLLS que e i.a de la Bèlia. Sempre
havien estat al aeu punt flac, tot i que el] arrib� a acostuP-lar-s'hi.
M�s be�diÍJ, a no veure'ls. No era eo rp re n en t que. enve g ês els de les
bLanq ues •

Va pensar en la brusa efe la .r-!sus i .n les e ane s bz-e u e que amagava.
Però no se'n va sentir o obe j

ó
s , ara. SiI!lpieannt, expe zrí.men rà una certa I

I

c ompLa en ça pel sol fet de saber que encara hi ha v La no í.es COI!l ella; res, I

però, no embruth la Sf1Vl? imaginaci60 M�s aviat va netejar-la de totes Jles evoca o
í

ons que feia os tona que a 'hi e rr-os segaven , ReCObrà una impre,!"
sió de serenitat i, en adonar-se'n" va pensar: el 801 fet de mirar-la I

ja �f-J agradable. l portia mirar-la tant com volr.;u�s, nin�ti no l'en priva-l
va , No havia dit ella: en tillC pr ou amb ve ure

"
t ••• parlar amb tu,.. I

tenir-"'Ge prop me u 4'? ••

Intacta, ve retrobar la seva emoció d'e.�uellG T'loments, qua n ella
..

pr onunc
í

a les pa ra ur.ee , Si fos v6!'itat, si foe veritat ••• ne nou es va

veure al s eu. costat, passeje.nt p eï s carrers, tots dOf, ao i.s , miran1i-se
aLs ulls Carl dos e nanorat s , com l"adolescent qUE' ella era encara i que
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ell va �sser un dia. Nom.6s d "aque z ï,a nano.ra , sense ex
í

gunc
í

e s , cOI!le,.:n-
tant coses, qua Ls év o L cosa I devoram "t-8e amb 1" esguard i sens e altre

contacte que el de les �ans unidese •.
,

Perb un sentínBn� m� I!l�r. torbal es barrejava ja a aquella puresa
, �

que il'laginava.RerGuè ella se li repenjava a

inclinada ce.p a La seva. i ell per fo:rça havia �

als passeigs Lnnocen t s

l'espatlla, amb la cara

d 'abaixar els llaviB cap als LI.avis que se li oferien •••

Es ridfcul, tot�lment ridícul, Ae r�volth� l el pitjor era que
d'aleshore� cn endavant ja llOM�S veuria alJb, viuria obses�iona� per

aquells ul)s, per aquells j_)_a�,is.· •• Calia trencar d'una vegedao GOrI

podia haver es ta t prou insensat per pe!Jrnetre-lld aquella escena del bar?
Però �i m'hi va

í

g o onp r aure ! es confessà.
L'autob'6.s B 'havia atura t i saltà al caz-re r , .Parpellejà, enlluer

nat pel sol, però això no fou suficient per treure"l de le" seves C8-

b�ries o La Neus continuava exi stint, exi suí.a potser enc ar 3. I!l� S sota

d-aquella 11u1!1,Q Se li va acudir: potser tpmh� va a la platja; hi van
,

moltes noies ••• I tot seguit p�va d'iMaeinar-se-la amb el seu roaillot

breu, gracil, ben arrapat al cos e sve Lt damun-t La nue sa ne Le s I!l8MjJIII

cuixes llargues. S'esborTonh en pensar que ncnêe depen�d'e).l À�I!II'lrnm�P'lf!ll,
DtJmmm'ilub d'acompanyar-l'hi i comp art

í

z- els SAUS j oc s i La seva aleeria o ili
J�s'tic ab so Iu'taraen t f'oLl. ! Un hone casat p afillat ! ••• No ser¥ia

de res r-e c r-í.mí.ne r-e e , Ella somreia prop del maz , tota aur-e o.l ada entre

el blau de l'aigua i lRor del e oí, Ll cridava a nb la nà , i v a haver de

tancar els'- ulls per defugir la visi60 No t;s possible que !!l'hagi enaMO

rat ale meus anys; això són coses rie joves. es v a dir .. Però es piT,jor
era que, sense esser-l}o� encara s'hi sentia, de joveo No havia conser- l,,
va t , potser g1:'�cies a les pena.La tats � la a e v a esvelt ,S8 del s vint-i- I
cinc anys ? Unf.camenf el d(�j_a"taven quatre fils d "a rgent a les uempï.e e •. ¡,'I
I diuen que això encara acaba de fer interessant un home, va pensar ambl

I

un pèl d"'ironia�
No hi havia dubt e , però, que era un Lna enea t , Comprenia perfecta-

"

ment que la úoia no po�iü �sser per a ell. Perque continuava desit-
•

jant-la. I �l pitjor de tot �< ..

encara la puresa que hi ha en el meu

sentiment, es digué. No Lnpor-ta v El que es o ompLaguée Lmag i.narrt el s,:-eu
cos tendre i cobejable; fonaMentalment, ara per ara, el aerrt rmen l, era

pur , Era feliç només (te pensar que podia acaricir-li la roh i dir -li :

Neus ••• I veure aleshores com ella somreia amb els Beus llavis carno- I

DOS i vermells, encara no contaminats pels de¡iris rlels homes.

Que tot em sigui pe rm s quan ho he de re l'usar ! va dir-se men t re

s�aturava breuM�nt al pas de fo� cotxes que avançaven l#un� tocar de

l"'a:.:.tre \) Perb �s que no li Ere, perrI�so A�uest era ei motiu, p.re c
í

aamen t ,
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pel qual ho havia de refusar •
..

Sospira i va trevessar la calçada9 distretsflent atent al �ext que
se li eeca pe va de 801;a el braç. Va subjectar-lo .rl�s for� t , d e sga nat ,

..

prova de substituir le. iI!latge graciosa de la noia per la inatge infi-
n

í

t aaen t menys a't re ctLva , revellida i pij.osa, de l'ArtiGues, eI direc_
tor liter:e.ri de ih�.lÏl1!1I.m1�mÏ1U!t l"};ditorial Perla.
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- Si es vol e spe rar- un moment ....

Mc.
IU rebedor era ample i 1) erg, ple de ca d í.z-oc que ara eaapar-e áxae n

O'{tlffij) tot de pileZ'e�, de liibre'" enpa que ra ts , L'Plbert es va pre8Un�Gar

quants milers d' exemp.ï.a rs en devj. en tire r, cte ca da nove loleta d' aque

lles. }'�l rebedor sempre n'e" ple, CO!11 si f'os un maga taem,

Se sentia remor ne conve rse e , a les q ua Ls es barrejava el te

cleix d'una màau í.na me.t)ejada per unes mans poc expe r+e a, Després el

l:..lm de les veus va augmentar i esclafiren' unes riall es.

Al ca pdava 11 clel pa8sad:!E�:¡ vi sible d er d' on ell e spe rava , es va

obrirE' una de les dues portes i 1 'Artigues avançà cap al rebedor. Abans

d "arribar-hi va dir:

- 'Entreu, cr-oa, entreu •••

Van encaixar i l'Artieues leintrmdu! al seu despatx, una estança
, .

..

reduIda que teJ!lpOC no s h via pogut 11�urar do La p r esene áa de Le lli-

bres C) En aqua lla casa, n 'hi, havia a tots e ls racons.

Em porteu :1.'original ?
..

Va allargar-l'hi i I'altr" el deixa sobre la 'taula.

- Seie:u. Ara us ho abonarefl.

Tenien això cie bo , que sempre pagaven a l'acte. I/'ArtigtH1S, però,
no va sortir del despatx, e

í nó que s'in::rtPl.l� darrera la taula, hi

recoll! un llibre Sflnse cobertes i pregunt� :

- V�s sabeu bé el fre.ncès, aj. -!

- Ja sabeu que he viscut nolts anys a França.

S:!.

Obrí el Ll.Lbz-e i el fullejà distre�a!!l."2l n t ,

- 11inc una feina per v6 s, a i us agraé'a •••

Ell es va inc lin ar un a mí.ca cap a la 'ta uLa li cap al llibra, però
l'altre encara no l'hi mostr�.

- Vo}.em iniciar una col.lec-ci6 d'obres mee vre e destina.da a la j()v�n

tute Probablement comen
ç aze n a nb tt1'.:ls miserabiestt• Però enshal rejo

venir el l)ibreo Ho farem ann t ote ,

- Rejovenir-lo ?

L'Artigues va continuar ful] ejant-lo.
- sí � S6n llibres maaaa llargs 4P Ague ut ma1;eiy. ••• l�s tra�"baria de re

du:i:�lo apr-oxf mada m en t a la Ple ita t sense <) ue pez-dé s res d
"

essencial.

M'enteneu?
L" en tem amo). t bé.,
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- Aqui tinc una traducci6, o omp.ï ena , que bavf em edi ta"t nosaltres Ma-

teixos abans dela guerra. La traducci6 �8 nostre i, per �ant, es pot
aprofitar,o L"únic que cal �s això: supri!!lir tots els paas a tge s maesa

dilatc::ts o reduir-los 7jant COI!l sigui possible. Coses com la descrip
ci6 de la batall a de Waterloo, el capitol sobre les clavegueres de

"aris ••• i d"altreso e s egu r que tal!lb� es podria compr.:il!lir uns bo

na part dels diàlegso Sobretot, però, interessa de retallar les des

cripcions •••
- Ja veig ...

Us atrevirieu 2 reT-ho ?

- Suposo que sí.

t101t bée No cal pa s recopiar el Lübre. Féu totes le, correccions

que calgui sobre aquest ma7jeix eX€l!lplar. Aix� si, mireu de no deixar

reo penjat; mrnampJ!u!u:)IU'i vull élir que cal que enllaceu d egudamen t els

trossos que es conse�in.o.
"

- ..:.n sembla r. ue �s f'acf.L, l per aquesta feina ••• En fi, COI!l ho pa-

gueu, a íxb ?

L"altre va fer un gee t gairebé ê

es pac t í,u i, alhora, amoinat.

- Jeagraciadarnent, poc. JOa sabeu qub paS!38, amb el mer-cat del Ilmbre.

Eaten en plena crisi i tOt5 els editors ••• )Paixb, tenin en compte

l'extensi6 de la novel.la. us en poòríen doner mil cinc-cen�e6 pesse

tes.

L"Albert es va quedar sorprès. No esperava pas 7jant. Però repli-
cà
- No 9�.o. Hi ha mQlta feina.

,

,N o tanta C01'1 us aemb.L a ara. Hi ha indre1is on podreu sup rimer pàgi-
nes senceres gamreb� aens e l)"egir-les ••• }�l ce.pi"tol sobre 1. "areot
me'l deixeu reduit al minimo Traieu �ots els adjectius qUé ar� ja que
ien ridicule... eunï.í,e i d "al tres per 1" eST¡il. Pe rq U�, corri us he dit.
es tracta de modernitzar-lo IDle m�ca.

,

- Molt bé. �o prOV2rcm. Us corre gaire pressa?
- Com aê s aviat ho enllestiu, m11or.

_..

Ja o 'ho pensava , Benpre e r-a e 1 ma ",;eix"

- Diguem cap al quinze rlel �es vinen� •••

L'Albert aC2:0n"t2. I;"altre es v a a í.x ece r-,

- 1.ntesos, d oncs .. Ara us p agar-an a í.xb à "avui •••

L"Artigues mai no �s pe.:n:;lia pez un oxc�a de p arauLee .. Era un 'ho
me que an ave Al gra, una m e a bruno , Si por La evitar-ho, lla s'entrete- I

n,Jia a fer comenta TiB e J e e egu r que, corn a direct;) r li1;eraTi, era for

ça eficient.

Ya aband ona r el rte?pa� _ el dexxa 801, anb el llibre a leo mans ,
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L'Albert el va fulLejar. Eren geireb� sis-centes pàgines de l�etra molt'

espessa. Ve. c one nçe r a lJ egir un capf t o l , a 1 'atzar, i de cop, quan va

haver recorregut més de mitja plane, li semblh que no seria tan senzill

com l'Artigues li ha v
í

a fet creure. })"aquella ma te í.xa pàgina no hauria

pas sabut quines re tIj.es supriplir. M'he enredat, va pensar, i continuà
,

llegint, una mica anguniejat. l aleshores sé li va acudir: per q:ue
em deu haver preguntat si sabia bé el francès '1 Per fer aj ueLl.a fei�a,
no li ca).. a a saber-ne ni un borrall; el text 3:� era traduit ••• Es va ar

ronsar d 'aspa tIles 1 gir� fulJ. Va arrí.mar-o.o de veure que hi havia UDS
..

c1ialees cue po d r í.en :redui:r-se a IF! meitat, potser fins i t:o"" a una
..

tercera part.
J./ .Artigues entrà de' DOUr, amb els din ez s de la c c r-ro co í.ó i un re but,

que eU va have r de .firJ!la:r� Des pr�s, ind t can t el r ex t , va à ir-li :

- Compteu eI e ospaí.s ¡ us se r-a (til per evitar falses apr-eo
í ac.í one ,

Recordeu., s obre tot , que la redrtcci6 ha de sar d "un cinquanta per cent,
aproximada5ent •••
- Aix:! ho far�.

Va posar-se el llibre so�a�l bra.ç i s 'aixecà de La cadira. L'Ar

tigues v a acomp8nyar-lo fins fi la por+a.•

Queden que a b ans del qu í.n ze pe aea reu •••

n'acord.

Van encaixar i 1 'al tre 'tancà darrera e eu , dlbert va sortir al

rer pensant que e nc a ra no havia ac ons eguá t d'es tabli runa relaci6
o menys cordial amb a queLl home, tot :1 que era ja feia eairef)é un

que es tractaven. Mai no ),i havia passat amb nineú, a
í xb , Aquell

,

mes

a.ny

in-

dividn 01'2 fred, disi;?'nt, solia parlar a nb frases curtes, e on si es

ve Igu�s €vitar l' es ro rç de e onn.:.t -nco í.one ve rha1s una rr.ica conplicades. I
Ji;s clar que s'havien vist f'lolt poc i, cada vegada, tot juSt durant uns

minuts'\) Mai no havien tingut una en t.re v í.ata 'Gan 1J arga com avui, llevat
del primer d ía , quan va enaz a ve ure "), e1:1 resposta a la car-sa que va re-I

bra despr�s d'escriure a. l'anunc:i.O\ .Erd ao
ï

t Lacbrrí e , de man e r-a que de

via haver-Jo redaCT-at ell ma1iei:r.: : "Editorial desitja expert corrector
d·êstiltt•

L'anunci l'havia L'..egit la Cec:!lie.• a l'Ajnnt;8Plent, on tenin tan

poca fain� que, tot i trebaLlar uní.can e nt els matins, encara els queda
va t empa de don a=z- un cop d 'ull al diari. El "a retallar i el dugué a-

casa.

Mira quan anunci he 'trobat, avui •••

Ell el va I egir dues o tres vegades.
,.

- Contestara moLi.a gent.
- Perb per á algú o altre ha de ser el lloc; oi ?



,

Des_pr:�s, �s una mena de !'f'ir18 que exigeix p rac t í.ca ,

Perb tu esc. ius mol t bé el cas te l.là.
- Potser ens ho pe,:nsem. No hi ha cap ca;;aj_� que l"escrigui b� del no t

�11a es va impacien�ar :

- Com vu:J-guis, noi" però si e t vas atre 'ir arab el fT'aneès •••
- Era diteT' n t, allb.
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- A més, ve. a saber de que en tractar� ! Una ertl"torial que ha de po
sar un anunci per trobar un corrector d"es"til •••
- No costa res de p r ovar-hao

Ell no e s ta va convençut.

v

N veig per què! Jo ho provaria.n

Ho va provar. A l'acadèmia guanyava poc i ell zra t.eí.x havia dit que
li �gra�aria tenir un altre treball suplementario �tre el seu AOU

i el de La dona. ead a I!l�S feien cur,;t. Va re(tactar doncs una carta

molt estudiada, breu.

"'" Vols dir que no ho trobaran P.13S sa eixut ?
,

� £.
- Que vols que els digni nee '(
- No ho $é �

Tampoc no ho sabia eLl , Però alj_ò que La seva do a qua Lí f
í

caèa

d"eixutesa, li hav áa de s(�rvirlt La pz-í.erer-a cosa que li va diI' l"Arti-

Pot se z- si. Nol'l{;:; una COS? l"havia ··f;mp�[:rt." però: les I.'1il canc-cce n-l
tos pessetes. Quant de terr_ps �maI.'l.f1mJ!1fu:r?l11mlr'l£'l.�m�JfuI!l� se li en

�uri8 aqueLf trabe 11 f'? 1,/'Arti&\H�S havia dona't per en tb s que podria fer-'
lo en tres ac tmanea , ja que cs pc r-ava el resnlttlt a mitjen del mes vi
nent .. J:n tres ee rnanes , a ec t one s p'3rriu(l_p� ••. Co:r:regta, de prornig. un

gues, fou:

- Redacteu d 'una nan era l!101 t cenyí.da o Es veu que heu treballat

ma o 1::In sembla que ho heu de ter bé. Us donaré un "text a p reva.

:ne.'·p!'lSs va venir al:"'b que co:r:r(.3gia fins i t,:ot IDElSSa, però v a sa

ber rectif:icax- a tern:rs � Devi en esc ar con errt e , Si no, no li haurien
confie. t la re duce i6 6.' a oue 11 origina 1.

...

Lne ta Lv Ia t de nou a ¡"autobús, are. c anf (le cana, comença a llegir
la nove l s r a de? ciel p!incip!· Va tena r una gren ca t í.s facció en

t:rrr que , j�des del s.;eeon par�graf, podia aupr trrí,r- unes p arauiee , Però
unes paraules ••• Li èeaan.lli-ven de convertir aquell vo ï.um.not de prop deli
sÍf-\-centcs pàgines en un -r,�xt cte tl.'e�-centes 2. T;ot estirar. 'rorrlà a PO-I
ea r=s e negutt6s o l'o t a er té ra ó 1 a meva è.ona t va r onea r ; El empre m' embo- I
1ico en llibres de cava.:U-cr;.8«¡ ...:;8 càa r qne era no d1:r,_n el !!J.8"teix; ben I

al' inrevés, ja 1t aenbíava sen�j_r-l2. :

- 1 e:tl1ralr:umt que ho p()dr�s fer; nomé s Ci ne t 'ho V�'OpOE¡j s ••• Ets in"tG l-
Iligcnt o

-

.
�
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parell de novel.les a la setmanal> Duea-s ce n te s vuitanta pessetes. Multi-'

plicat per tres, feien vuit-centes �uarantao Guanyaria gairebé el do-

ble •••
..

Pero li caldria treballar I!l�S, rledicar-hi ro s 1;emps. Rs clar que

d'hore� ja li'n sobraven. Però ja m'agrada que 1!le'n sobrin, ve pensar.

Li agradava ent re nerrí.z=ae , voltar per la c
í

uta t , e s t cr=s e a caaa sense

fer res, passar una es tona al bar ••• 1m el fons. sempre he e s ua t una
,

mica £F.ndul., va reco, e
í

xe r ,

Sor.�i[u6. S.:!, ho 'era, Ilf'rÒ !IJ.E'; no ho he v í.a deixat veure. A .tarts,
quan va cntralt a 1 'l�S��EiE'. €-: Lec Set ./'�Btrc}J es fins i "tot arribà a

tenir ':aI!lE! d<; pe re ona ac+í.va .. }�s a dir, è. "en t rar no hi havia envza't

mai, COI!1 a fi El!.• Ja li ho va di:: ben cl-ar dN' (Iel,p!'incipi, a aquell

aup rem sace rrlo t, en Bobskí., Supre:JIl sac ercl ot ! pe ne a anb pr efunda iro-
,

nia, dhuc anb una nie I) � ..
FlrrE' reoro Q ':n f8?'sant !

A Bobnkí, 10 li v agr"tr1Hr� i) rò neCE'81: i�a'la desesperar anen t aled
que 1:' feC!�a fe:.na" Els firlÜ<; no ae r-v t en i elf alt!'es, el e ir¡diferents"
t r-obave n l"ocnp&.ció na I. re"tribuiéla - i ho €n?s na tu re Lnen t , Per això li,
'Ir. s emhLaz que lID es t range r nor t de fem CO!!! ell po dá.a aOCE:l "tar les se-

v s condicions. A fiés, va dir -li:

- Paaaaf el prj �e ....... Mi�.ert '&indreu dret a un Oinc/r>er cent •••

Una mis�riE t pe!'� l"'l.t.�L[>lia a íx que res. e tota nane ra , n'hauria
.. ,

fV
agra e t e saber qui finançava tot aquell. mov í.n errt , va p enae r ara. Si

�s que arribava a �fH.:ler un veritt?ble nov íment ,

La capella i les hebi-¡;aoions de Bobakí, eren a la rue des Bolitai

reso EfJtava mo I t be n es c oD it; I'hoae t I.'lctafbrinaF'lent p ar-ï It, tenia un

nas fvr,rüdableo Uo s'havia pr-o posaf pr-ec í.sars en t d"aplegar tots e i « so

li taris al Beu entorn '! Tots aque II El que no han troba t una ànir!l8 ge rna-:

na, OOI!l ceia ell. Se 'n fE' i a lm abús, de les ànit!1es ge rrsane e •••

lU culte no l'h2..via aca ba t d 'entendre r1�i d�. tot, _ això era 1"6.

nica COS8 qu e conpaz-ti a amb eJ.s fidels; p robab
à

enn t el �3teix Bobaki
"

s'hi pe re La una mí.ca , Ara q u e d'anim.a f s te zna en ca:nviava t01; sovint.
,

Ha,�i8 especificet la s ev a 't�SC8 :

H d
' l't'" v

cu de onar 10X'l"!a _='./erRr2a ;;u.s
fi'

bàsica us La pr-npo rcdonaz-é jo.

me us ��erMons, res méa., La matèria

,J.
ar-Lava e 1 f'rancba ¡;r101 t maLamcn t. to 1; i que j a l'e 1a deu anys que
...

é,ra a �aris. i l'escrivia no l t p5.tjor errca ra ,

L'enpipador era que rE' ao rnon s en p ronuno í.ava molts, i llargs.
Ell e18 ordenava de care a w¿w...,l';xpressi6 p{¡blica i d e s p ré.. els pre-

..
.

paz-av a per la Lmpr-eert a , pe :r.qn� tots es pubLí ca ven. No ca I ri,:ir CJ ue el

cin1per cent no arr:tbà a cobrar-lo mai, perquè en cap moment no es van

vendr-e nil exenpl.a re , ne IE'1;, noné s els c onpr-aven els fidels, que mai
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no pa ac ren d'un rerelj. de ce n te na ra , i uns c uan t s curiosos de Ls qui
s

'

a tur-av er� ful.l ejar-los a le pa raè!e que 1 "home hav
í

a fet insta} .lar

a la powta del temple.
,

La IH31rP.ula temple, p eeo , ere. excessiva. Una aa ï.a , una sala gran

i ga
í

re bê nua. Oar no es tractava d'una lf1elÏlllilnmmm religió idol�'tjrica,
com Boba kí, acoatunava d í. r i re�etir; es c oribze gave aab les forces mJ.s

torioseA de l'univers, i La c omun í.ó aquesta no exigia la preS6lnCHt de

cap Lnatge , de cap en t í.ta t fístcao S'aconseguia, fins on ell va COI!l.pren·

dre, Et base d'una pira d í.e pon.í.. biJ.i1Jat Ciele fidels� els qu£J·-havien de

buiClpr-se de tota nena de pensament profà. i abe.nd on a.r-cs e eJ mov í.nen t

ae cxe u del cosmos. No sa.tn.a si mEti hava a donar, resultat a a1e(i¡.aixl"
,

parque els èxts'sis de les done s li e rnn aoap í.t oe oe , No veia clar q ue ,

pel 8�1 fet de r-es aar unen que.n t e e hores aceno}_lEldes, rumiant el s e rmé

del StlIJr8I!l aa c er-d o t , pe�(i('ssin el 06n de viste amb a�uelJ_a :facilitat.
Iih1l.�lÍlmI!lmÏ.llaIi\I!1.1mB)'Ilmbomfumx!lmm5a 11'"al 'tre. banda, però, CInin in 1� erès

p odàen ten5.J' a sit'lu!.ar '? Simple his-t;e:cisrJe, s'ha-via dit. Però d'histe
risme visihIte, tUI!lultu�s,t no n'hi va haver ee.irel)é mai" Tot era !!llls a

via t t ran qu
í 1 i assenyar , fill e i tot un a ui ca m�s burgès que no hauria

vole:ut el ma t e.i x BobskiG! Le� d one a començaven a sospirar, posaven els

ulls en bl.a:r.tc i, de ve{;f:1des, deien paraules inconexes, mí.s te z-í caee •••

Bobski va tenir 18, idea de z-e co'ï
:

ir aqu ee t s "p ropoa " f i "t;3mbé se'n
I

va haver d' encazreg ar e 11. ��s quan li va dir :

- V6s qUg sou infati6�· ble .. " ..

De r d' aleshores ans í.s t
í

a doncs a totes le�, reunions s tres vegade�
a La setmana, i IR fi eva feina ere "TieilB rIes d onea qU'3 es posaven a

,

divagar. Pergue sempre eren �onp�o Val a di�, d'altra pert, que l'Bs-
g1é£lia de Los Set };ntrE'lJ es o onp t ava ben pocs fide) s moacuê í.ne ,

Des que un a dona don ave ir.(I�.cacion efe "conurrí c ar v , per emp:r:--\!' la

terminologia de Bobaki, ell se 1i jnstel.l'v:-..l al con-<;/)t anb l'orella a-i
I

terrta i La Iltbreta a PUl1t. M8i no en 'ITa poder tyo·uY"E' J.' 8111;relJ.at tot
i Les eXIllicaeions guo t amab). en ent, ihñl!:n�ll:!!mr:t..mPt li f£lc ili t�V8 el sacerdot,
el (lUul (feia entenère-ho r:lOl_ t h�. Si La cosa era to, CR$ la culpa La te-I

,

nia e 1 ee u f:"'�mc�s, i tr:m'bé 1 'eEOC ptic:i STYlE' LnvuLn erabIe del mat e
í

x A1- Ibert. ADò que havia obe e rvat �s que entre totas BCllJe)"et) -:livagacions
I

, , I
(te c arnc te r isotei�ic ahuu{'even 1�'3 pa r-au.l es (Ie con ní ngu t 5!"Jrlmmm e rb t í

c , I
• • V\

Bobski no se n 'admirave, i pre t e .lia que �l sicnií'icat autl;�j_c era an
"

alt:r:e .. Per res (le] non no l'i!? ntla accept21t que eren nne e reprirllides se- I
xualPl.

v6s vi'V'iu uae sa efcrrl?t a La l"l8tò:r:la •• "

:t�1J. es pre "t;eni8 d
"

un a es pir:i. tU.eli -r;a"fj d f'8bordant el J\XXÒ no p rav ave

quo e L: fidels h�.{.:nespin ne paear un a f'1f"!ne �e quo-ta d'incrès i una quan-i
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titat mensual destinada al culte i, encarA Que no fos dit, a les neces-

sitats del pr,pi Bobeki. Aquells ine�,;,ssos, p er-b , no baurien e e sa t su

ficient s po r e ��j_ tar e 1 s ae rmona i, m�::; enàt? v arrt , eLa docunen t s que
1/1Albert ha ",ia re co'l.r.I t. tm :!lagn!fïc volrun de I!l.�S de tres-centes pà[Ji
nes,del qual, potB�er perqu� es va beneficiar d'una propaganda ben fe

ta, es van vendre prop de cinc nt L exemp_l..ars; hi devien o on t r-í buf r ,

també, un seguit de llargues notes m�s a !!lenys crítiques que publica
ren algun 8 pe:ci�dics anèmena t8 li te:re,ris o Despr�s d

' això, el nombr-e
,

de fideln augmenta en un centenar, pe ro amb el tampa gai:r>eb6 tots van
,

,

anar renunciant novament a la novella re12gi6.
Bobski, desellcisat, comentava :

- Vivim una època d';ncr·edali1;et •••
Els seus sermons es fe ren m�s fogosos, !!lés 11 ares 1/n�s he.rme t

í

os

que mni , cona qu e nel'lblava Lmpose ib)_e. 'l'amb� van safrir algunes .mo�i

ficaciona amb la 1.ntrodncci6 de tO)'; d'invocacions ep
í

Loga ï.e a velles
,

devini tats aub te r ran í.ea que hav ía ane t a re(�ol1.:tr en text o s de re11-

g
í

on e difunteso AP;'op'bsit d'això, l'.Albe.!'t haVi1ob!:')ervat .ID fenOF.ldn

força curi6s, i e.ra q us a n eeur a qu e el "temps paanava la doctrina de

l'};;sglésta de les Set jCatx'el.! es eB COIl1pltC?"H� flens':'bl. nen t , El ri'cual

cont f.nuava eaaenf el rsatre Lx, cteta II de J!I.�n a ò(> men;y8, però la I'U!ll!1mPJ..p

forr!lulaci6 cuncer>tu,;al de les d'Jc-crJ_nes que eue uerrta va ea feia I!1��1 am

pla i m�s re f�nadao I.. ' expLí.cac í.é era ben e enzdLla, Bobaki es passava
mol tP,E hores inclinat sobre ve 11s t.extroe t dels, quals pouava amb tot desi

� ,

vergonyiPlent. El frances el d omí.n ava !1O.t t imperfecta¡::iel'l't" poro en canvi
,

tenia una gran fa cilt -i;at per le�) IJ.engUes mortes e O potser ro 'ho l'eia
,

veure" pe rq ue jo si. que no hi �n'í:;enia res, es v e dir ElJ.'8 l./lAlbert.
I

Però no , alg�na cosa o a'l t r'a hi devia h av er- de ve z
í

t at , parque en treia
/I

un alime::nt subs tanc í.à.L, Una vegada que li féu (lnSerVar o ors era �e s
í

n-,
I

guJ.ar que hagu�"3 pogut l'leS1;rejar tOts aque L'Le 2d100€S el dOP-l11li dels

qu=Ls , per c o aen ça r-, exig:!.a el e neixel'.'l13,:bt d'altres elllabe1jn, mentre

era incapaç de parlar ra onabLerren t el fr.ancbs, ). "hon e va explicar-l.i
granment :

- 1<7s natural • .Pertanyo a nn s al tres -t,€'m!\Sf jo; s6� perfectsmern en

trany a la meva època o TIe que us 2 �mireu, doncs ? No sabeu que ni el
,

meu propi idioma no domino bé ?

Era el noaen t de p:regun"'Jar-li per La s eva nacional:t tat" I ai no

iteclt=H'sña, i per això 1. 'Albert va �'!!lmem interes',8J':'-se :

- l quxna �s la voa nra llengua 1".l8:r·� ? L'honga_ee�,nots r Ol

J� 'home va riure :

Quina 1.dB8. ! Pertanyo a un poble Mol-t peti"t, <'leI qual ja ncnée que-«
den uns cen ten- rr. d"individus •••

�ll ya cercar in.'tilr'lent a Lrrun obrf> civili"tzat al
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sin apr-oxí.nademen t aquel' Cf:. ría de s , lfo en va saber trobar cap.

- I quin �s, aquest poble?
- llf0fr1 o onexeu , i em permetreu. la coqueteria de conser�:ar el secret

del aeu 110m. 'l'ots e18 s-ue iiL!.s ens hem juraMenta:t a no revelar-J.o.

NOl!.l�s us he de dir, per s.::;i us serveix d'orientaci6, que antany fou

poderós e oca una a1'tra denorrí.nac
í ê

,

ne fet, B"bski ho convertia tot en misteri. O pre�enia conver'ir-
,

1 'hi. Les an
í

ne s eer!l'lanes que ze c Lu t av a per al e eu (ls p�::rRonal, d.e.sa-
.

pareixien r�piria{,JI:mt de m.mm!hJ1ml!U:11imÏ!l!ru!l..lilh ]_ 'eix8!!1 de", <:; fide�.s i ja no

se'n 'f;ornav' 8 sabe r res fins oue La gE?rPl3t"](),!' s'acab.Jva, en General en
\.

forma d'esc�nñolo Per fer-ho tot una mica .l!J�$ c omp'Lf.ca t , èS reieri3 a

elleR amb none que, s'acabava d'inventar i que, al seu Air, corr0sponicn
a e Lenerrt a eneara no d eac obe rsa , }�'Alber.t sospitt-lva q u e , �:}ec::-:-9tfiI!lefit,
es de d

í

caga e re ce rque a d"'a�l"qnírd.a. }�ra un :l,ndivictn p=ou capaç de fer

ho; encpra no havia nr�ibat e l'�poca de IB qui�ica8
Un cop va (hr-li :

Un dia us he de COI17'j"B:r. la ID eva hi S1';bria ••• Ufl nomenaré €ú meu bib

graf oficial •••
TJ'Albert v a riure per sota el nas.

- I no us aemb'l a que r,]�8 us vnldria cscolTir un rlolfl vos't!,'�e fidels 't

Probablement us co�prenòrien m�s bé.

:rTo. La meva biografia ha a'ésfier eac ra ta en l'idioma tleli) fills de

La te rrao Cal re signar-s �hi si VUll qu <; 8'edifiquin amb La lectura de

lee mol te:" pr-ovee per Le a que hp. haGut �e pe SRa.'!" abrn s d'aSPloli!' el co

neixement d� la veritat.
�

- Pero aque s ta 'Veri +;at ....

- .ua con1;enen els sernons .. Qni vulgui enve nd re , errte nd rà , 1'emps a ve-

nir, i a� el die ja s'atansa, enviar� els meu s apbe t o í s per l'tmi
vers. Sortiran d'eh ;,:t'e a o uos t gravu"t; de fidels i empze rall un llenguatge
escruixtdor ..

si, tot el que pa seava per Lo s. seves mans es convertia en misteri,
es feia 1;;enebr6s �cE'r:regat de signiiïce.cions. 1�11f per�, l',Albert, naí.

no n 'havia pogut' p ï.cga r ca p , Bcbakí, } i am3egureva :
,

- Vós ae re n dels o onve r-t
í

t s de la da rr-ra horae Pero no ho ajo1:neu ruas-

saf pe�u�r{si abans t:r(:>n�uetl e13 vos ur-ee lligPffis amb IR. te�-'ra •••

Era un advertirnent amical i l'Albert l'hi va agrair com es merei

xia. Li se.r"lbla va que s 'havia ca p ta t def-inI tiVBment la seva benvolença
mês auténtica, si no la seva confiança incondional, el dí,a que s'asfia

"

benta que feia via� en CO['lÚ amb una negra , Li havia fet una preeunta
Lnnocen t :

,

I v6s no teniu cap anima gerr'1ana
..?
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Potser li agrac"l2riad'asz;stir al nos t re e1111;e •••

rr o ho eTE e. l pro babLezient pe r-t o r-ba rie elf? vos treo fidels.
"

Per que �?

- Es negra ..

}�egra ?

S0I!l.blavR a dad ra t i in r. i:.:; 'd:
- Negra negra �t

<:,.f 1'0 b ;
...._, negrp., negra" • 6 ,e _ tt anglL.•

D:tre c tanent de J. "Oubanguá ?

Hi va v
í

u re fins al.e tre-t;ze anys, quan 13 Y8 ae du t r un o.fie�.al f-.-.an

co s , Nfl 8. 0i:r., aLo shores ja feir- prep Ò.f' tres any o qUE' l'havia iiesflo

radA a:gd de la tribu.
,

�

Bobski res ta p ensa r-ée , pe ro fi la fi declarà :
,

- :'St0U de aor t , Els pr:ir1!:Ítiu5 saben l'101t¡es COFes dels �I!U� poders
subte r-rarrí,s de 1 a na t.u.ra •••

.,.. n me n'he adonat.

L"alt:r;e al va t'Ürar amb reprovao í.é ,

-¡n çue pa e sa f;;, e; ne no elf' d orrinen , aí nó que on aén doní.nat e , Però
a vós, p!1!':í78()n81Pl.:mt� aquestes re r ací.onc n onée U�), poden henef::i.ciar •••

Una negra !

},J� ve í.r que es tava ple de r-e cança , No <1pvia nave r "tinent mai cap

fidel d'aque 11 color. L'P.!_be r-t va �len;;i:!' que 3i�J)[:�ti txnva anb eLs po-

b'
, -- .

ti
. 1.-. ,. 1 d·.... es prJ..... ID:_l. us, que e�u.r€' ne e 1'3 a nn.z-ava ,

Heu guanyat nol t en e L neu conc ejrte , Krosk ..

Mai no ha vi a sa but P ronunc ï.ar- el sèu nOM e arre c-t; anerrt, Neltenia re s

ò'estrany que hi col � )_'lQués duer k. No lli nsv í.e cap pa:caula que se "n 1

l1in:-:.5s •.

, es !)I:':�fl �. i pre gun tF' va s ovárrt

- Continueu enea �<: nb J.a negra ?

I cado. o op s 'adni:ravFl una rrí.cn :

A:", ca ran !

Com si en el fons no foe ben bé �igne de la ort que

1'autobú8 s'a"l;ura a la pá�r0él.8 fim-llo Ja ? va dir-oe. In tenp s no

li paaoava na í, tan rtcJ)re sse, e ori qun n perisava en Bobski. ne fet, 8 'hi
�i�·

.

i f b
.

J
. .,

J'
_ �. � 1 «"

- "

l'\\ v' ,rt_�a r oz-ça , an ELL. ). J. �se.!"�S':Ln rte .ie s "et !"st7'e_'_.t.�8. :&a1. no va

saber el mot tu d '8�u.esta dellO!'linsci6, CEr le:: exp l í.cac í.on s "'e> 1 'al�re

eren 1;an abundan t o i no.,fusAt! f')U6 perM€1jie>TI fer-se'n qua t aevo), 1.dea.

Però no 1rnportFP' a. Ur�cieB a aqu eLla carE'lla hav í.a po+ut viure uns
, "

quan t s any CJ aMb una (ir'R'1quiJ. \it?t l"elA 'tiV8.• J�lastima que to"t acabés
,

tan naLam=n t " ...

Vn tancar el V01'lM òe 'j}�ls M:i.fi('reb"¡es" i ?bFlndo,.n el vehicle.
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Camí de casa, es va treure l'americana i se la penjà al bzaç , Va veure

que el re LLotge assenyala va una mica mé s de la una o lillcara puc treba

llar una hora, es va dir en reeord�r que la seva dona no tornava de

l'Ajuntament fins a un quart de �res.

Dalt del pis,la Torretes continuava a la cuina, com si no se n'ha

gués mogut maio Naturalment, encara rondinava tot d e coses inintel.li

gib l.e e , Va crida r-li :

- La senyora e ricar-a no ha tornat.

Tampoc no faltava mai, aquesta frase, si ell sortia i tornava a

bans que la Cecília, com solia ésser el cas. I com feia també invaria

b.Lemarrt , :v a c antes�ar91i :

E
- Es d hora, encara.

Va deixar l'americana/al penjador i entrà al re cambr-ó que 1.i feiaY' p ..

de despatxo Al mati po�ia trebalJar-hi sense electricitato Entre una

i dues, àdhuc hi penetrava un raig de solo Desp�és començava a enfos

quir-se ràpidament.
eixà el volum sobre La taula, anà a cercar la pipa, que s 'havia

/}

mmmmmmma óblidat a la bmtxaca de l'americana� la va OMplir i l'encen-

gué. Es va a s se ure s Ho provarem, es va dir, referint-se al llibre. Va

semblar-li q ue valdria més procedir a la reducci6 amb LI apis ,en lloc

de fer-ho amb la tinta vermella de les c oz-re cc
í

ons , Així, si s'equivo
cava, podria rectificar fàcilment.

Va tornar a llegir el primer par�graf,
sobrava res. SeguidaMent, durant una l'arga
on a la fi guanyàuna ratlla i mitja.

�
on comprova que no

\o

estona, estudia el segon,

La Torretes va entrar a la cambra, sense trucar, com era el seu

costum quan volia dir-j_i alguna co aa , I, com sempre, es tractava d'una
I

informaci6 inútil.
- Els nois encara no han vingut, tampoc.

Ell va fer pacíficament :

Ja vindran, ja vindran� ••

No calia pas esperar-los abans de les dueso A la platja devia

fer de bon estar-hi. Com al Matí, va repetir-se: un dia hi hauré d'a

nar� Gaireb� a contracor se li va acudir: amb la Neus.

No va tenir temps de revoltar-se contra el pensament no fol.lici

tat, car el timbre de la porta va disparar-se d'una manera insistento

Tal ca sol�a repicar quan el demanaven al tel�fon� A la casa nova no-
,

més n'hi havia un , el nels One ts , i els devia sortir gratis, perque
"

gaireb� tots els verns els pagaven un tant mensual per servir-se'n6
No robaven res, però, els Onets; la vella es passava el d�a de pis en

pis� trucant timbres.
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Va aixecer-se i sortí del rècambró. La Torretes �amb� havia aban

dona t la cu í.na i s "ad re Ç8 va a La porta. Va di �).. i :

- Ja hi vaig jo. Deu ser el telèfon.
I si, a l'esnals no hi havia ningd. Va davallar fins al pis de so

ta, on ja teni en La porta oberta ¡, Sensè trucar, va pa se ar- al re be c o r ,
on el te lèf'on era penja"t� De p r-í ne r 1 "hav í.en tingut en. una habi "'t;aci6
in te r

í

or , pe rò quan van establir Ia tarifa el t:l':aDllada ren mtJE/a 1"abast
de Le ve ïns ,

- Digui ?

_ Albert 4?

- si, s êc jo.
La veu de l'altre extrem era Le d'en �fosep. Va dir, e e camerrt

- S 6c e1 te u {)e rmà •

Si, ja t "llepon egut a Què })El, sse ?
"Recordà l'epilodi de la vetlla i taI!lb� ell parla sense gaire

tat, encara ressen"'t;it.
- J:ias llegit e�diarit avui �!

De moment, no hi va CB. ure �

- No., Per scuè ?

... Doncs llegeix-lo i venrhs qui era aquest amic teu., MarliS1iany vas dirl
oi ?

Ales,hores ho va comprendre.

Ah, f?!i ! I bé ?

Com, i bé ? Ho sabies que era un patruller?
No va voler mentir :

- si, ho sabia

Jj'al tre es sulfurh :

- I va c tenir la poca-ve zgony a de venir a d eman k .:r-me una z-eco nanac
í é

per un ••• un a s saas f j un perdulari qUE' haurie n d'haver aga z-rotat anys
enrera i •••

}�stava tian . .indignat que les paraules no li. sortien de la boca.

B�, encara no sabem si va fer realment alguna cosa. e vegades •••
L#al tre s" es canya va :

- Que no ho sabem, dius Ets un ingenu o un malin'tencionat. Albert !

No n -hi havia prou que ens haguessis deshonrat a t o t s a nb la teva con

ducta i el teu exili qu e en car- a ens vols compzonet re protegin t Malfac
tors que •••

El va interrOMpre ¡
- Per dir-me ai xò I.'l "has "tel efona t ?
- Que si ••• Ets d"unn inconscièn€ia i d'lm egoisme inconcebiblese Puc

por0onar-te moltes coseso però no •••
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Va penjar. Quin cret! ! es digué. Si m'hagués hagut de 00nar una

noticia agradable, no m'hauria trucat. Pis endins, cridà:

- A0éu-siau ! I gràcies •••
La veu de la ve z l a c on t ce tà

Bon dia. Voldrà tancar, oi ?

Si�si, no es molesti.
'\

Amb aqu e l.Le passava com amb la 'l'orretes. perque el dià}.eg es repe-
I '

tia sempre sense v8!'iants.·

Va dona r un c op sec a la porta i e '€nfiH� èscales amunt. AMb s or

presa, va consta tar que no es ta va gens d'indignat. Potser perqu� el

seu g.erm� ho estava naaaa •. ·s tota n ane ra , v a dir-se, això és La ren�ri-I
na. Nomlis ho sento pel pare; quan el vuLgu í, veure, haurà de venir ell.

-==
- - -o --_-____ _

__
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Divendres, q uan acabava d'e�:1tra!:' a l'acad;mia. en Roure li va d'ir:

- Paae a pel despatx, després; t'he de perlar •••

Es clar, només es podia ref!!!'r!r a 1 'afer J.J.aristany. L't1nic que

li va estra.nyar �s que el fei� esperar tj.ns acebada la classe. ne tota

manera era verita t que havia arribat molt jus"t, en el pre':;c:ls mornen t

que les aules es tancaven darrera elS el�nes.

De segur que seran bonos noticies, ep va oir. En Rou.re havia par

lat somrient, amb una expz eaiu.ó de bon auguri. Se'n va sentir content

per l'Eugènia, però al cap d'una estona ja se n'havia obli at el tot

i, més "tard, en acabar la classe, va estar a pun t a'abandonar l'acadè

mia sense veure el seu amic. La Neus en tenia la culpa, car estava més

bon
í

o a que mai, amb un ve s t í.t verd i b i.anc que no li W!ll!laI!lm coneixia

i que, al seu entendre, li queia admirablement. Potser si que anava a
..

la platja, elB matins, perque va semblar-li més bruna que dos dies en-

rera, o potser una mica méf:l �ermellall si volia dir-se la ve:ritat. tota

vegada qu�onamentalme.nt l� noia era blanca i el sol li agafava mala

m.ent a la pello
,

La seva pre:sencta el va pertorbar dlÍlrant 'tota la o La as e , No pas
.. . .

parque la noia fes o digu�s res d'indiscret, ja que es liMi-t;uva a mi-

rar-lo; ell, perÒ, sab í.a qu� hi havia darrera d'a,::;quelles mirade�- i

gaá re be li semblava poder palpar Ia s eve impaciència d'un encontre fu

tur.

}�l meu d aure �B evitar-la� es va assegurar dues o tres vegades,

pe rb ja ea b
í

a que seria dificil i, d 'altra banda, tot el que havia pas

sat l'a:;ltre dia de anava una explicac16. O potser no en demanava mamm

cap, ben mirat, pe rq ue les e or es eren prou clareso. Al capdava L'í , li

havia dit que no. Pezb no havia ee t at un no defini tin, sinó m�s aviat

una nane.;re. de fer-li avinents les dificul'tats d 'una re�acit/entre ells. I

No havia estat, per ésser exactes, un a negativa for,:malo: Inpli(:i'tament,
havia quedàt entès que de tot allò n'havien de 'tornar a parlar.

En sortir de l'anla, doncs, tenia el cap molt lluny i ja s'adreçà
va a la porta, i fins i tot estava a punt de franquejar-la, quan es re-

- , ,u ,

corda que en Roure 1 ee pe rava , La €t'_s, que s havia entretingu t tilla Mi-

ca, a pos ta , potser per no coano ír
í

z- amb ell al paseadf s , venia en di

recci6 sóva quan retrocedí, i se'l va mirar tota estranyada. Ara que

sap on passo aqueste. hora entre o.i aas e i cLa s s e , va di:!'-se, tenia La

intenci6 de venir a trob�r-I.'l'hi com l'altrf> è'iao Aquell moviment de re-l
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trocés per força l'havia de desconcerter, i com que èl timbre de la

porta va continuar mut una bona estona, l'Albert, sense necessitat de

girar-se, va comprendre que elJ.a v ao t Iú ava sn tz-e anar-se'n o entrete-
,

nir-se per l'academia� A la fi, perb$ havia obtat per sortir.

El despatx d'en Roure era errt re obe rt , El va veure assegut darrera

la taula, a�b uns papers davant, de �anera que es va lim�tar a tustar

lleugerament mentre entrava sense e sp erar que 1 'altre li'n doné s pe rmf e

-Ah, hola, Cros!

M'has dj_t que ern voJies pa r'La r; •••

- S!. Seu, a28 •••

Va aonz-í.uz-e , perqu� aquell "apa " sempre li feia una oerta gracia,
,

i g"inst81.HI. a la bU1;8C8Q L'altre expl_ich :

- Vaig fer-ho tal com vam quedar; el vaig emprendre havent dinat, quan

la gent es troben en una rtm�mA5���m�mmmfue disposiciò mes favora

ble •••

Es referia al seu sogre, na tura Imen t ,

Ï'To hi va haver cap dificultat CI Re su), t.a que coneix un dels ju'tges de

l'Audiència d'aquí. i em va ter una targeta.
J�s va treure la cartera de la butxaca i la cercà.

-
x
er cert, em vas dit que es tractava d'un patruller, oi 't

Si.
- En un d "aquests d .Ls qui paz-Lave el '2S1ri ?

- si. Veig que tothom ho ha llegit t

Fugaçment t evocà La petita es cena amb 1 a seva muller quan va C011-
,

tar-li que en Josep havia telefonat i Clue ell li penja l'aI'é"rell sense
.

miraments. Va qué í.xa r-� e :

Jo no s é qu� pene es, de ve gaCf es ••.

Potser si que havia de deixar que I!l'insul1jés

Ella esve desentendre de la qüesti6 :

Ja aaps que mai no hi he simpatitza'!;, però això de renyir amb eLo

parents. i m�� quan s6n tan de pròp, nb es�, b�. Un dia els pots neces

sitar •••

SeguidaI!lent rectific� :

- No tens pas una l'emilia prou nombrosa per començar- a baralJ.ar-t 'hi.
I desp!'és, p enneu com p en=eu , �s el teu. germà, el teu únic germh •••
- ,'sixb I!l�S ?,viat �s un cons ol !

Els fills assistien a aquesta vaga discusi6, que va tenir lloc du

rant el dinar. lin J'ordif de sobte, digué;
L' oncle J oáep �s tm antipl)'1;ic !

La Cecilia manà :

�Pu, calla.
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Ell, però, va Lrrte re ae az=s e :

- l'er que ho dins, això, Jordi ?
,

_ Sempre qu e anàvem E\ veure l'a�i, quan tu eres fora, no feia I!l�S

que a ir-ne na 1 •••

JJE\ Rosa co rr-obo rà :

- A la !!lama li deia : sobretot vig11a la sava educaci6, ja l'l'entens
,

e Ol!l si •••

La Cecilia La va arrt er r-ompre amb un crit:

- Ja n'hi ha prou, Rosa ! He dit que calleu!

lUI, però, se e ent í.s es tranyamen t complagut. Era agradable

que els fills el defensaven.

bn Roure replicava a la seva dar-r er a obs e rva c í.é :

-No conec ningú que no llegeixi els fets diversos •••

No va vo Lez- contestar que el], en general, no ho feia mai. i a

llargà. els dits capa la "targeta que l'altre li lliurava .. No era P1�S qUE

això, una targeta., e n la qual hi_ hav ia que tre !!lots per demanar al des

tinAtari que acollis amí ca Lae rrt i anb interès La persona que li duria

aquelles paraules de pr¿'sentaci6. h"'n haure explic� :

- Com que no sabia COI!! se deia aque e ta noia de qui em vas parlar. li

bo vaig fer escriurep'aonesta man e ra , Suposo que �s el mateix •••

Pots er no era ben bé el roo'!:;€' a x, perb ca Láa con.ro raar-.s 'hi. Al cap ..

davall, tal!lb� ell ignorava el cognom de l'Eugènia.
- sf, servir�.

Afegi :

T "bo ag:t'aèixo mol t , en n 'Ill mE'U id' aquesta noia •• .,

L'altre va fer un gest displicent, de rebmig.
No té cap importànEia. Ara q U� si li poden provar seriosament az.gu

na cosa, al Maristany aquest, maLaaen t li ho veig •••
- Ja ho sé., Però si s 'ha fet tot el que e 'ho pogut •••
- Es clar.

Si, s'ha let tot, el que s'ha pogut. '�a diT'-se novament al cap d'u

manents, quan ja havia tornat a l'egreciar el seu amic i baixava les es

ca ï.ee de l'acadèmia. IJi semblava una amar-ga ironia que d'aconseguir uns

triuta cartolina se'n pogués dir haver fet to� el posfible. La veritat

era que tot allò equivalia a no res. �l j�tge al qual mmme anava adre

çada. la tarja, els seus c o
ï

•• legues i Y'Jilers ò 'altres IH�':r�ones m�s a

menys situades o in1�lnents. en devien rebre centenars cada dia. Molt

m� e ca Lu.roae 8, probabi eme nt. ilil!lrnill!lmEm18P1p�l'lmmaltrr.ufmlJhI!:1Im.tI.mmJmI!lJ!l!'llhImmpmm
maam I sense qu e hi f�.ltés el nom de la persona interE;ssada. I de se- I

gur que així i tot en devien fer ben poc cas� Coa podien fer-ne, donc�
d"un document tan pobre COPl el que ara tenia a la butxaca 1 que aquell
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nit donaria a l'Hugènia ?

En altres temps potser si que allò hau r-í a tingut una ce r+e efi-
,

chv í.a , per limitada q ue ros , pera arn el joc de les amistats i de les
, ,

influències, e L meoan í.sae de Le s recomanacions, havia arribat a un grau

tan alt de perfecció id' a=bús que havia acaba t per desunmm destrlür

se a ell ma t edx , 110t es .feia per z-econanaca
é

, cosa que obl agava a ÈlUll1U!l

bU8car-�e cad=a dia pedrins m�s ben situats, m�s prestigiosose Devia

�sser rnateriall"1e'n1ï iM.possible fer ce s de tates les z-e conan ao Lons que

s'escrivien dtarie.ment i, per tant, era natural quo totefl aquelles
"

formulades en termes [ll�S o menys vagues. q ue z-e sp
í

r aven el c omp romf a

del qual hom vol fugir amb una pere.yla ama b'Le , però en el fons indife

rent, fossin deixRdes de banda, negligides a benefici de la crida tele

fònica directa, de la visi ta personal •••

Se sentia culpabl e i dee.g ra c í.at , l era inútil que es diBU�s que

al capdavall cadascú s'ha de linitar forçosament als seus recursos i

que €11, dintre l"eetr"Jta lim.itació el� seus, havia fet 1jal'1b� J!l�S del

que va prometre. car en fracassar amh el seu ge�mà acudi a en Houre.

Tampoc ne servia del to"t ase egur ar-ces CJu� en .d8ristany no era ben b�

un amiCI' que mai no ho havia ee t at i que ell, per altra ba nda , maí, no

havia exp ez-Lmerrta't cap me":n�. de simp atia pe le; patrullers id' a-i tres in

dividus. que fotlvertiren la guerra en una cacera de conills humans , Per

què a1]6 que comptava ere. que" de grat o e repèl, s'havia avinent a

acudir en auxili d
" algú, i que no havia ea tat capaç de donar-)_I�\- si

m�s nO.la mena d'auxili que li calia. Hi ha-*a noltes maneres de deixal

ofega 1" una pe raona. i aq uesta era una Ci'ell es : 11mi tar-se a o rü da r uno

mica on no hi he.via ningú.
Potsèr s6c .aa asa e ec rupuLóa , es va dir en e o rtLz al ca rz-er , Un al�

tre estari a content, sobreto t'(a�;;'queJJ. primer fracàs amb en Josep; ho

consideraria una pètita victbria. Ell no, però. Sempre li hav ien agra

dat les c'o�les ben fetes, i fetes, doncs, fins al final., Sempre 8 'havia
�

lliurat apaae í.onadanerrt a ,all0 que emprenia, per poo que aquesta taHca
,

tingués algun ser.t1to Fins en coses tan insignlficants com aquella re-

ducció de 11]';1s mí ee rables" ••• Ho v a troba r divertit , cbrrí,c i tot , i

va e onz-ruz-e malgra t seu , si. tinEjamb ao ueLLa desgraci ad a reducci6 que

li furt,aria I!l�!, d'una hora de son, perquè e ra ga
í

re bé impossible supri

mir tres-centes pàgines del lli bre sense pe'!'j nè2car-l o gr-eur errt , Si.

�c estúpid mostrar-se tan escrupul6s, ve rep0ti�se. Havia co�unicat
...

part delo seus dubtes a la Cecília, no paR perque ella li hagu�s de
,

resoldre res, s1n6 en obediència al plec d'una vella habitud que en

realitat j::o havia pet�ut la s e v= l"E'Ó d'ésser. };lJ.a havia estat expedi

tiva :
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,

- No siguis ruc. Si no ho fas tu, ho fara un altre.
, .

.

- Ja ho sé. Pero es un tre 'he.l.l ta n brut !

- En tot cas, I "autor ja no se'n pot que íxs z , I dcspr�s,IIMls misera-

bles" �s un llibre veritebJ.erlcnt eaneat ,

Sempre hi havia una justificaci6 per fer Lee COSf;S, si hom cerca-
,

va bé. Perfecte, doncs; continU2va llimant i rmbotejan§. pero ja que
,

ho havia de ::r'er, hi posava els cins sentits. Ara, quan ja portava una

o í.nouan tena de pàgines examí.nede s , àdhuc a "hauria atrevi t a dir que
,

-

ningú no ho ha uz-í.a fet miD. or o Però ni aixÒ no el conhortava ..

, .,

Branda el cap, 1!lig renyant-se, i entra al bar de costume II!lmedia-
, ,

tament es va a tur-ar , Ja s'ho podia haver pensat � La Neus l'esperava a

l� aate axa taula que van oc upa i- l'altre die.o L'únlcldifer nc í.a era que
avui he. vi a denana t un cafè amb 11 et en eube tn tuci6 de La ce rvesa.

Avançà de nou i, s imp i.e ILl en t , anb na'tu ra Lá tia"ti digué :

- Hola, Neus ....

I es v a asseure al seu co 6t at,. :rala féu :

Ja em pensava que avui no venies •••
• pllre",r�

- havia de'. !fKJren Houre. n'altra banda ....

No acabà. No pod:i.a enganyar-se. li calla confessar-se que estava

content. En veure�18 al11 as�egudat esperant-lo, tot el seu ésser s'ha
via transfo�at sota 2'onada de tendresa que li pUJava del cor� I ara,

assegut s d "un al cos t at de l'a1 t re , encara no havia pogut domí.nar aque

l� inve.sió turou1 tuosa i infi111 tamen t agradable. La noia l' esperava fi

delment ••• Sc sent í bla i inder\-'ns. pere ut en alguna cosa més forta

que la aCW3 voLuntat , que la seva ra 6, que le 6 e onvemeno aee «I La Neus

era allí, terriblel'lent bellQ. i desitjable. Col!¡ un fruit saborós penjat
"

,

al capdamunt d "una brancà i que nonês espera La vostra ma quan peas eu
�

pel camf t assedega t 'i famolenc •••

1 asprés d'aouella frase interT'oJ:1puda es van que d ar mirant-se en

silenci. Instantània�ent. havi�n �ï.robat el cli!!l8 de l'altre dia; el

temps, un cop m�st s'aturava.
,

En Just:! a'ap:rop'a a la taula i ell d emanà :
,

Una cervesa.

I es van torne, r Et ti:- oba r sols. 1 "un al cost at de 1'ált re , Alesho-

res, ell va fer una pregunta que la noia no devia esperar :

- vas a La ¡Út! t ja?
- si o Per q lè ?

- Per res. Es veu que t'ha tocst el sol.
- Hi vaig cada nat! anb upa amiga r.el carrer •••

Va assentir roàquinp.)_rnen t.jlensava : podria trobar-se amb la Hosa

i lligar-hi amist at; pràcticBrren t, són de la aute axa eda t ••• Aquesta
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renota possibili�a� va aneuni0jer-lo une flice. Un cop Més, li feia a-
\

vinent la posici6 falsa en quç es trobavaQ Si no tingu�s fiL s , 8i no

tingu�s dona ••• P�;rò els �enia, i alJò, a part del anys, 'tanb�

Ilia. Si més no, als seus p zo p.í a ulls. Els solters, va di!.-se, s én

joves durant m�s de 1;emps� Una cosa que no se li havia ac ud í.t Mai i

que , probablement, ni era ve:ri'tat.
,

S'adonà que morMolava :
,

- No havies d 'haver vingut •••
Ella no semblh que ho�r obés

- Ja no em ,vols, potser?
es'trany, perb contest� :

#

Que impúdica.., que infin::i.t8uHmt impúdica podia �sser una noieta

de disset anys ! Però ara no hi havia res de êesagrlJdable en aquella
"

'

impudícia. l�s tan bonic que alet1 us éúlareui una ma amb tota f:.ranque-
sa, sense sentir-se trenet per les convencions !

Va baver de coniRssar :

- Precisament per ai:ib ••• :Perquè et vur L massa •••

En Justí deixh la cervesa sobre La taula :
.

- Si �s, servft.

Aga1� el vas i en begué un glop. Va 8s.'�renar.-se una mí.e a i

- Ets una noia deliciosa, Neus •••

Ella enverme12!.
- ] ai no sabz-àa com t'agraeixo que ••• no s� COM dir-ho ••• que e s serrt

tan jove vinguesSis�qu:í. a dir -Ple que m'estimaves ... Però cal que si

guem ra onabl es.

-Ja ho e6c.
No, Neus.

Féu una pausa i es va treure 1 a pipa.
- Pensa en nosaltres" ••

� No penso en res més, Albert.
No vull dir aixb. Pen sa en nose Ltnes d'a')u:! a deu anys, a vint anys,
Ella v a dir quí e raae nt :

- Es molt de "teI!lplil ••• ,

Si, �s molt de temps. :però encaré', n"hi ha més entre tu i jo. Vint
i-tres anys. J o ja e s ta va a pun t de o aea r-eie , quan tu to't ju st neixies.
1'ncara no caminaves quan ja tenia una filla ••• Pensar-hi en aixb, Neus.

�ot, en la seva ac�itud, indicava que es negava a obeir-lo, que no

es volia deiEar impressionàr. }JI] va haver Cie proseguir:
- Encara no sabies de lJ.e8ir que jo ja havia Elpr�fJ El matar. J.gnoraves

que e res una noia q ue n jo ja n"havia abrraçaf una dotzena ....

Ell.a, sorruda t dign� :

- M'�s igual. Tant me fa.
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- ant te fa I"t

- En pots baver e s ta.na't rantee con hegis volgut. t.x« •••

Però j. el z-es t: rrt , .I.4ellSt i el rectant ?

Tampoc no m'importa. Ja s� que tu has viscut L'Jés que jo. Tambè per

això t "estimo.
Que de pressa ec podi:? acostUI'la:!:7 una noia 8 <iir %t'estil!lo" ! Mai I

ningú, li semblava. no li ho havia dir él. "una manera tan natural. Ella
ho constdeza va normal i, superat el primer moment de confusió, 1 'al tre

dia, es re"troba va en terra eoriegude.• ?'estimo, t'e'stino ! Exa per a

ell qll€ La pa re u La resultava nova, per a e11 que 1 "haví.a pronnnciada
m�s ve ga es i L "hav í,a escomte.d8 de rotis ll.allisQl Parque mai no hi hav í.a

"

hagut ningú e oro. El lla, rna i .

Un mOI1Emt, flac uP,jh. Davarrt la seva volun"!;at obstinada se sentia

feble con un Lnf'an t , L'amor de la noia el desbordava, i era tan dolç
perdre-s'hi, oblidar-ho tot i acollir aquolla petita mort salvadora

que, nomentániamfJ n t , era una resll.lIr1J,ecci61 Va adonar-se que li agafava
La mà, i va W'l�mmi!:urunñmrtm¡jll enllaça;r-li els. dits. No es possible, I
va Mir-se, C011 al oet re d'nn precipici; no m'ho puc deixar perdre.
M'hEi passat la vida esperant aíxb ••• l un¥ü-r;ra 'Veu s'obstinava a mor

molar : �36a tard, �assa tare •••

Jnla repe�:{ :

- 'l" e atLno pe r to t, .Albe rt, .Der tot •••
,

Es trane í'Lguza va , Tot d'una semblava deaapa rê í.xez- a l.Lo que en

,"
., .

"

L Albert a r
í

rna amb el cap i, un cop rnést .i z ua ta contra La seva
,

emoci6. ErL8 el rnlra:;va, COI!l si no acabés de ctol'1p--rendre'l.
]:>er desf€'t'-se r:i_ 'aquel.1 nus que h avá en lligat les paraules de la

noia, va beure tm altre glop de cervesa jot a Le.ahe r-ea t en deixar el vas

sobre la t8nle� es va sen t í.z- oapaç de plantejar le qàesti6 d'una mane ra

,

ella restava de nena i La noia, sota els seus ua ï.s , assolia una madure-

sa apa ss Lonada 1 sàvt a cJue li feia dir coses que l'Albert !!lai no havia

esperat sentir .:

- �'�estil!lo per tot el que has fet i que jo no he pOGut fet, pe rque
,

ets qui ets i ete com ete, perqu� e�s ��s gran que jo i un dia seràs
el meu vell et •••

Què deia ? �'ant l'es tifXfJn:. que po riia enf:!:'ontar-E3e amb el rid!cul
- :{.d aquelJ es pa:t:aules ? 8 , pe rq ue no ho eren en e l a seus llavi s que ara

ec aoví, en precipiuadanen t, D.eugers i €'F! ire bé inspirats.
Li va préI!ler La mà més fort t , eimplsi!:ent, va dir .:

�
- Per que ens hem de .fer �ant de rJ.81 #?

Ella1el fit� COI!l�i sortín d'un somni.
Mal?
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r-ea Lf.s ta , Dintre s eu , pero, q ue Ic on aagna va , )!lins aleshores només una

vegada li havia pas sa t una cosa així - i era ran d
í

re r-enr ! )!'ou q,:uan
,

va haver d'ab8nñonar C8�lunyaÒ" Pero en a queLt temps era I!l.�S jove t ,
,

per "tan t, li restava un ma rge de confiança. Ara potser no n 'hi havia

cap.

Va preguntar-li :

Qu� vols que faci? Que deixi le dona i els fills?

Ella no esperava aquest pLarrte ja ment brutal i es va fer una rrí.ca

enrera, oom si l'hagués colpida en pl��2 cara. Després reaccio�h :

- No ••• No hi mm havia pensat mai •••

L'Albert accentuh la seva brutalitat, desesperadament decidit a

tallar el nus que es �ei8 incapaç de dester :

- Vols doncs que et posi un pis i que t'hi vingui a veu�e d'amagat?
Sabia que no ho faria,que no ho podia fer ni que ella s 'hi avin

gués§ �ot just tenia disset aays. 'esprés ho laM8ntaria tota la vida.
\,

M�s s' estirnav a perdre-la. Pero no �E-J per això (jue li faig aquesta pre-

gun ta, reflexionà; per�u� se'n vagi, p erquè s'adoni.o. �:lla ja contes-
,

tava :

- No.

lfi ofesa ni f'er-í da , Una mica estranyada, potser.
,

Que vols, doncs ?

No bo sé •••

I tot d 'una es c}.a!'! el plor. L'Albert es va trobar que 110 aab ía
\,

que dir-li. Li va semblar que els altres clients els miraven, i això

augment� 'la seva confusió.
- Neus, Heus ••• Que SOrrI en un bar •••

Ella provà de con�enir-se amb la cara arncagada darrera les mans.

Esmaperduda, va cercar alguna cosa i ell, que ho in�erpre�à, va allar

gar-li el mocador.

Va eixugar-se els ulls i es !'loca, com un infanto Va costar-li una
,

estona retrobar La seva capac
í

tat de parlar·tt" a Leahoz-e s digué :

- Què pod en fer 'I

Res, �eus. Deixar-ho c6rrer.

Els ulls se li van enftlorar �e nou.

Aixb no; mai !

Ho bavia ctit amb un aire ne tan�a finalitat que l'Albert gamrebé
s'estreni. Va proposar-li:
- Si deixaves l'acadbmia ••• Estic segur que a poc a poc m'oblidaries.

,
- No vull ••• Albert ••• per que no pe de a continuar veient-nos, parlant,
estimènt-nos com ara?

,
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Hra smce ra ? No v oLfa ve rame rrt res PH�S ? 8_'ho preguntava sense

acabar-la de creure. Va ter

b
."

ç>En tens prou, am 82Z0 .

- Sf ••• No ho sA •••
..

Deep res, m�s e eeidida , va re eoneixer .:

-no, tampoc.

Ja ho aabáa , No n'havia dubtat na
í

, Va dir:

- Ja veig qUE' s óc jo qui haurà de de í.xaz- I'academia•••
Ella gaire hé erid� :

- No !

Salvatge�ap�HJf'lion�dat afeei :

Si ho l"a a , t' oè!.�.a:r� tota la v:Uie
..

Tot seguit, pero, va pen ed í.r=ee del que hav i a dit. Impulsivament,
,

allarg� les M��S cap a les d'ell i les hi va pr6mer. La seva cara tornà
a fer-fie 'dolça, amb un deix angoixat.
- P�rèona ••• No 6s veritats Mai no podria odiar-te. PerdO!la'm, Albert,
perd o�a'm !

- Ja �� que no ho volies dir.
"

- Pero
.

�s ql-l9 S i tu te'n va a , •• Seria cape ç de fer qualsevol 00S80

C�dascú a la S�VE< aan era , tots d os sotrieno L'Albert no s 'havia
..

sentit mai tan turme�tat, pera per damunt d'aquell turment l'embolca-
llava una mena de felici 1;at Ea�all i contre.dictbria que p ro bab'Le aezrt ells
no compar)ia. ACJuests insi;ants si que no els oblida r� max , es va so r-.

p end re pensant •. }'�ra que poi ser no havia viscut mai res de tan intens

.a I coe t at d 'una dona. Comparat amb els sentiment s· que ar-a el. subner-
..

gí.en , que era aquell instent d'estranya tendresa que va sebtir per La
,

Bèlia ? O 1" exaltació triomfant que e l. va traves ....ar com un corrent elè£.
trio La prlI!le,:'re vegada que va conèixer ei. ventre acoll.idor de La Ce

cilia? O fins i to t aque Ll, dia, molt d� t.emp e abans, quan descobr:!
els pits que la velna li. moat ra va des de La proximitat de La finestra
de casa seva? 1'ot aIle), i tan t es a ï.t re-e coses de la ae va vida d'home
de quaranta anys, desapareixia escombrat per la plenitud ziPlmmmAm.!la do

lorosa de 1 'hora actualo l ja no importava que fos una criatura qui
,

el feia sentir amb tanta intensi-r;ato Pe rque , de fet, no ho e ra , Era una
-,

dona, ara en 1 "inici del eamf que puja victoriosament mmmmJIllluh al o
í

a,
,

Pero e r._ es trobava e j.' al1;ra be nda ,

Va èir-li :

'Ir ,. L
- J'. a me n an J.r� •••

, ..

Pero a110 no aoLue
í

onav a reso Tot con t
í

nuava igual. Era e on S) .

.

no haguessin parlat, era encara p:Ltjor que si no haguessin parlat.
Dies en rez-a hav í.a pa eaa't el m8tE'ix. M�s hauria valgut qUE' no l'hagu�s
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trobada en el neu ce.mi, es digué. Per? no era sincer. l':n}ü fons l*alia
oon fe e ear que es ta ve content d'haver-In trobada" d'haver-li insp2rat

aquella amor i d"estül'lar-la al seu t ozn , Encara que fos un aI!lOD

Aquel- es dues tardes ja no les hi podria prendre Mai ningú. Sempre se

ria com si hagu�s 9S1;ot una mica seva. Només d'ell depenia que ho iOE

una mic a o#}s •••

La �eus el va tojcar al muscle:
,

- En que pe;nses ?
,

... No ho sé. l:nS! hem fi'cat en 'm car rez-ó sense sortida ....

- Vols dir que no hi ha cap solu�26 ?

- No, cap.

Ella repet! :

- Cap •••
..

Pero no s'ho creia, car seguidam�nt aiegi
..

- No pot ser.
- J esgra ciadament •••

}�s va interrompre e }.;ra 'banal a , a fl�S, no co r.re-aponáa a all� que se�

tia.
,

Un cap rn�s. van restar silerJciosos5mirant-se. Ella p zo và de SOI!1-
,

,

riure, con per an Lnar=-Lo , pera la tristesa e ra m�s 1'prta. Amb la mà en
,

la seva, ve fer :

Ai, .A 1bé rt !

B11 només va dir:

Si, Neus ..

..

No tenia sentit. pera era cuflcieI\t. Ells ja s" enten ï

en , ])'una ma-
"'"

nez-a obe cu'ra , �s o ï.a r , pero per 82Xb ma te í,x m�s cordial, I!I.5 Lnt í

ma •
.

La no í.a va repeti:>: el gest q:::ue havia tingut J_'altre fl18, i ell

la v a deixar fer. e onsentint la caricie. de La gal ta sueu i càlida per

on s 'havien eamuny
í

t les D.àsrimes. La .l'tens e emb'ï.ava trobar-hi una mena

do conhort, e xac t aaen t COM la B�lia, any s enrera.

Se senti m�� �ntendrit i li sOflrigué� Elle explic� :

- Però ros no imrorta••• ni un carrer6 e enao e o rt í.da , Si ens e s tamem ••

Era difícil de r-ee ponê re=b f i no s"a.:tre"i a assent2l.'-hie Ella féul
Oi .?

N h
' � J"o ba'� � i 1 1· t- o o e e , eus. no puc o ¡¡¿2"ar que _a-e una cosa r:J.8 e a •••

- No hem fet rea.

- Si. NOl!l�e això d'es1;Dr aqu:!, aee egut 8I:1b tu ....

1'::lla n o hi 0!2-1"t8va d"acord.
- ITo pot estar mal fet. Al ca pdava Lk , fJs COM sl. f6flf?lPlpmics.

,

JJ'Albe rt bra. nda e 1 cep.
,.

- no , Neus t no �s el l'm teix.
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�a noia VE contessar :

�f3 veritat, no
é
c el na te iy. er això •••

Va calj_ar, e on si tineu�s vergonya de p r-oaegu í.r ,

- Per això ? ••

�er això �s tan bonico Encara que hagi plorat •••

Va El omz-í.ure més obe z-tamerrt i ell digué :

Ets una criatura, Neus. Tan aviat plores COVI rius •••

no ho sé •••

l d'una I'18DCra cstr8nyaI!l�nt p ro runda , car a l'Albert li semb.!..à

que er es ra no -r;enia proti anys per aabe r=ho , afeg!
- No hi ha cap èifE'r�ncin ..

No es ve. poder N) "túr de pregmnar-li :

- Qui t'ho ha ensenyat, aixb ?

Ning60 Són COBeB cue se sGbE'n.

Rigu�.
- • Ho- he des ccbe z-t ara s

Admirà La seva es poneane'á tet i ya dir-se que a(1\1911 erajun dels

ell' f1ünts qu e el s IJigaven� };l:t_ també devia hE'ver-la tinguda, aj·elm dia,

perb po-::;ser .l"havia paraudao 1:.11 tot ca s , la r-c tr-obava una mica al aeu

cos tat e sí, tarnb� per això l�stit"'.avao Perquè en el.le. no hi havia joc,
, ,

a pez-que el joc no era l'esoencmal.t No ho eab.í.a ben bé. Era per.fecta-

ment pO��ible que totes due coses fossin irl�ntiques, tamb�.

}�ra l'hora d'an�.r-8e 'n; 1 "esperê..ven a l!ac�c!cI!lia.

J a e �n 1es vu it .•.

:SIls sospirà;
- Ens veurem, deMà pe se at #!

Si vens a clBesa •••

Ella no es e í.x enganya r,

Vull dir després, aquf •••
Ja ho e abá a , que henri? hagut de negar-s'hi. Però e Lr a el mirava

amb uns ull s tan clare. ten in!'ini 1j8Mont il.lus a onaee , que en aquell
moment �10 li hauria pogu t negar rt1S.

{'i- ü , Neus. Ens veurem•••
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S'havien de tornar a ve�re Molt �'o aviat que no es pensava. Per

què prop èI e les nou, quan anave a pujar precipi taòament al tramvia, ae n

se fixer-se en res � encara arib La respireci6 une mica esbufegant per

ha vcr hEGut fle c6rrer els der re r-s c
í

nquanta ne to-e e , se La va trobEr al

ee lÜhert" ••
...

Es g5.r�, m�f' SOTiires que no hauria hagut d'flstp.r-ho, i exoLanà :

Neus ! QUt} hi fe s, a u! ?

Devien ha ver pe. a sat des vint-i-s is aegu::!. ta f ja que e=l vehicle,

sa e e tz-anya en aque
ï La hO!"8, I'lortén anava mig ple. SA La Vt.1 endur cap

mins, on van poder seure 1 "un a). coe ;,at d e 1 'aJ. tre. Fins aleshores no

va di!' ella :

- J�s Que n'he recordat que demp. pp SSR 1; �s d í.unenge •••

- Jih !

- I COl1l�UC hem que dat ClUB ens "1jrobarf.cJ'TJ •••

Ja comprenc. J<llS heur!eI'l vist ê!il-I.uns.

S:1., és e :'.a r ... o

El trem.via hav5.a enge68.t i ara s'atnra�Ja a }_'encrenarnent de la

Ronda de Sant ]:ere., on el 1J mil era vermell. La noia afeei :

S6n molts dies.

Es va senti r e n te nd r-í,t. I I!l�S enea ra quan ella reblà :

- Massn dies. o.

- e ria ture !

ImpnlsivGI.ment t va eg.? far-li la mà , Ella se!!lbl� adnrírar=ae una mical

que s'atrevís a fer-ho en pñblic, però no tan sols no va dir res, sin6

que li va aonr-í.uz-e amb tots e 1 s l·'.avis. e passa na, es repanj h una mí ca

mé£ contra sen. Si pcgu�s ihtTaT, va diy-se l'Albert. Era lm nonerrt per_!
f<�cte, tot i que v en p r tnc á.p í., l-inò7'0t í'o� poc indicat ..

Aleshores, a pr'e aí.vari en t , va acudmr-se-li qUE' aj. trsl!lvia pòdia h8-i

vcr�hi' a.l.gun ve:! i, a nb d-i sCJ"'E'si6, mir� a 'totE'S bandes. No va saber

"

t" '1" '-.;:¡ f\r � �-t· 1-
veure nz.ngu c one gu � es trBnqC1. ._J."tZt1. \te noti. none s ra. sar-a a que a -

gt1 acudís a la Cecilia amb e nraorrí.es t l'�lla no 8 "no sabrtí a acabar. I

j� en ren í.a prou amb les re ticènci es de prop de (l08 any s enr-e ra t quan

va tornero I-m�s que retic�nci�St si havia d;ésser sincer.

No em faràs I!1J!:lE)I!!l.".l�l'll'ttTl creure que flnrant tots a que o t s onz�n;;rs •••
])ónee roO:L ta importhncl a a un 2 cosa c; ue no en 'té pas tanta •••

Ella ho va interpretar B la seve manera :
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_ Vol fl Ò ir que. ho on ce r-t o , oi '?

Ho. Vull dir, sinplE'rl n errt , C}UE' el sexe no ho E!is tot, ni de bon tros

-'l I À"{ .

1
. ri' .

e ve ga o ea no es 1jRn 1.1J.L.CL_ pree:C:l"1l.'2r-ue.

- No ho sé. No hi ha cep home qut!aGU2.nti tant.
}�ren uns mo t s q ue , amb var í.an ta ç

e Le havia repetit sovint" Pero
,

,

ell no s'havia atrevit �ai a contraatacar!

- I tu ? Que. potsAr 1e$ dones aguanteu rn�s ?

No se n'havia es t at per por é' "o í'end re-ú.a , a í.xb no. l ara que hi

penea ....a, tornà a in<iuiet;2r-se vagare n t , Tot segt12t c. v a dir : �s per

fects!!lent estúplé' ! };stúpid 1 tot, e L recel continuava turrw':Y!T,ant-lo. I

..
.

e onr:tf' tI? va pel" expe r-Le no 5.e una af5.:rrnaci ó que El »?r.6 no h auz-ra cn�eu't
1

me í. : que l'amor pot desaljar�ixer sense que ho faci la gel-osia. Una
,

gfllosia d5.fusa, que no aca ba m� d'obsessioner, pero quo l!loleqtao Es el
;

ve11 concerte de l'honor, refle x�on2va de veea�ps. Que le prbpia mu-

IIer pugui d orni r amb un a).t re •••

Però ara era a 1 e ce sa+ del a ME' us, La c;m'l, una rrí.ca tír·.idar;¡en't,
torn sve a parlar :

- He penaa r ••• No ens podrim?: veure demà ••• o der1à passat?
'Rr� confortpdor que , als seus (JUP.rE'nt:p anys , una noia li p:1.c!olés

uns cita ano r-oae , J.J�bj.tn21I!lent, les co�e� s ón ben c1ifE'ren1,;Bo Va -lir :

l:�B C!inIn�nge. dem8 pa s sa t , 1'u ma t e Lxa ho has dit.
,

Diumenge tenia costum èc sortir una estona 8P1b la Oe011180 Si

cercava une AlKcusa per defugir el coripr-omf.s , ella se n-é'strany·aria.
D'altra bar.da , q uí.n a nene d'excusa poó

í

a donar, un ditlMcnee ?

No puc, Ncu s •••
..

DeI!l.8, t'i on es •

.

'Es va veure esperP.nt-la en q:na).. sevo l, can nonada discreta, COM. un

adolescent que s'aMa£2 dels de casa,

- No ho 86 •••

}<;s que no ho vo ís , potser?
Pel to ae la s ova ve ua va c onpze nd re que' La feia sofrir. Però i

jo J que no sofre ]_xo, �aI!ll:>� ? va dir-se. AqneL:...s amors, ben zn r-at , nonês
..

li proporcione rien ma Ls d ecap i e orrt r arie tE' ta. Pero no {:s cert, rectifi-
, .

ca tot seguit. ¡ 1 seu COS1:;a't s 6c per.fe8ta�ent fe liç.
- No �s qu e no vuï.gu

í

•••

Va pensar que el18, al na t f , anava a la platja. No s'havia di:l: que

li agraé'e T'i a it' a companya r-d. 'hi? Però r.eblltj � ir!l!::edia tt:U'lt->n t la -t;eMptaci6,
Hi havia 1 'amiga aa ueLl.a , Hi hav í,a els s eue fiRlS, amb els qu .Ls

troba r-se •••

Dones dieueR que si.

Es tormw£', a il.1usionar,el mirava amb els 1 'avis entreoberts,
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rebé anhe.l.an t , com si a1:1ò fos una cosa decisiva. Per que m'ho he de

deixar pe rd re ? es va pre gunt ar , �ota una�arda al seu costat ••• Per?
si el que hauria de fer �s no veure-la .m�s ! es recordà. Ara,com po
rlia lluitar contra aquell impuls to�al del seu 'sosr ? Una tarda amb

ella, passejant COM dos enamorats, satisfet i orgul16s de dur -la prop
acu , tan jove i "tan bella, amb a. ueLi.s ur.Ls c r ar s i enamo ra t s on el cel

.
..

14ormO.L8 :
_s'apregonava •• e

- B�.e.

:El braç de
..

La Ueu.c llisca pel aeu i s CI uan vs nirar-.La, e lla es
,

ruboritzh i v a LncLí.na x vag anen t el cap eab re la seva espatlla, sense
..

a t re v
í

1."-S6, pero, a m�:;lmm.!Ïl..rn rE-}penja r-l 'hi.
Neus ••

Què ?

L'Albert va for un pe t ít ger t a nb el cep.
- :r-To ha s

é
,

La noia va riure i li preguntà
..

- No estas content ?

Dr a difícil de c on t ee var , COf'.!: no hav í.a ct'ü,':;c.y content que n ella

et-e�OYenia anb a queD aror Lne sp eret ? It al nat e íx temps, com po t i.a

entar-hi si dame re él' a).. 1 ò hi hav t a semp re un r-eguo t ar.a rg, fet de la

consciència qUE' e1s rD.es feliços s()n pocs i, en el seu cas, robats a
. '\ ,

alg(> al tre ? Pero com li ho podia expLí.ca r , tO\; aixa? Ja i,o h av í.a J..n-

t-en tat , avui i l;al'trE' ela, al bar del carrer d"Aribau; i totes dues

gades havia fracassato Per això digué :

Si, Neus, ho estic.

- I jo. Mo1�. mo]�issil!l •••

}l�ls dev í.en prendre pex �o�enaI!lOr8tE', en veuTc'ls 'tan junts, \;an
. .

absents de tot allo cue els envoltava, abocats l'UD corrt r-a l'altre,
1 "tm dtntre 1 'al�ré ••• Però si ho som ! es va dir. Bin6 que en ca r a no

s"havia acostumat 8 aque o t a idea. Es I? (Ur, havia pe:::-�u1: un c oe t un que
ara li costava de retr-ooor. Un cop més, J_'-"'spontaneitat s'flvenia mé s
que 1"expe riE¡n cia a ur. Q a í.tt.ac a.ó al capda va 1J. natural en t re un nome i

un4tona. :Perqu� e:Lla no devia 'teni!' cap d "aq ue Lê e pe naeeierrt s , no devia
,

pz'e gun t ar=-s e si e Ls confonien o no amh doe enaeo rat e , Era s
í

ap'te , era

nor-ma l., 'tal COM havia d'ésE'erc üwet any s e ne ao'rat e , amb La il.lusJ..ó
intactao )/'eSI)�1�'a'l';,en l'8!':1or primer i una carn ene ra no tocada .•• Però li
no seran })l?r a mi, va rlj_r-se amb JTlE'lengia. I-Iai n o li C:eJY2nl?lria res.

Per a ella, va pensar aleshoree, tot aizb deu Asser terriblsI:'lcnt engre�
C8c10r. Un amor clandeAt:! i ple è.e perills amb un hOIDo ffiedul'" Si els
seus ho arribaven a saber! Fer �o�çe hi hevia de pensar,ella.

}�f; va tornar a sentir :tncoP.lforte.ble. }�st8� 3. ��s d' l:úg6, en a-
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queJ.l afer. ��aI'lhé ceLí,a c one í.c ez-a r els sens farnili8rs, el pare ••• Que

pot�er r.¡'agraneriH, a rl:!., que la Rosa è"enp,I!lo1.'6s d'un hone dehll.a"!:an't8
anys i, per postres, CBSRt ? Mirh de considerar la q�esti6 des d'un

punt de via ta obj o c t í.u, Però era ü'lpcssible, éEJ càa r. D'un home COI'! jo,
ve. dir-se fent un 6ato¡çç ò.'eqUanirli'te.t. Perc) ni així. No podia veure-la

entre uns bra
ç
cs q uc no ten í, . n cap dret d 'abJ',·eçar-la. I nalgrat això,

'(jlt'Jmmm va dir-sci, j (\ � ... l s
" adon� que no era pas f'l(� e pe:rdonable pel fet

... 'b" t· 1que .1',1 ague B e erca e L .8.

J� 14e us 1i pre I!l:.a e 1 bra ç •

.Alhert ....
...

Què?
,

Estas com capficat.
lio ....

p' .-
er que no li ho (j 82a ? l'otRer La faria re f::!..E::d.onar, potser ella

('t

IlO hEnri a cónsirlera t ffies cos es él ep d' aoueLI angle... Però �s il!lpossi-

ble, 'la pen oa r ; �s ob1ige.tort que se li h21m,e¡mr.umm1iub haGi acudit. Així

i tlot, digué:
- r� pre�unt a ve com reao c Lor ar í.a e 1 teu pf're si aab.í.a s , , tOT, aiy.�

nostre.

Ella no V8 coY\tct'tarr.

]licues ••• No :'..i (lenr,ia ag ra r'a r , oi �

No ••• St(f)OQO ..

- Ni a la teva gerMara.

Oh, ella!
�

- Que vols dir ?

- Ha n'he de fer res (I IIPer� el "teu pare Ai. Si tm dia se n 'aM5abent:xva li dona r
í

ae un gran

'

.

d í.e gua t ,
..

No veig per que ho ha de sabeTo

- B� deus mEt� es�im2r-lo •••

E 1 - .

se C ar; es e J. neu pa r-e.,

Heilexinnà un �oment i afeGí
- Però ell no ho en te n+r-í.a ,

Quants anys té 9

La l�eus v 3 obrir uns uLl.e no l t grossos, p ro rundan ent es t ranya dà

d"aquelJ in'terès.
El neu pare ? Quarante-cinc'... a qua rentH-Ria •• �

'1."" -, It..l·f"¡ ,d � '" t'J.__ , en veu a �a, re_._e_.._ona a�8rgem,n :

Tot ju�:t e j.nc o fÚI? rriés q u � jo.
La n ia ca] lavé... Arn s 'ha rumia, v a d í.r=a e , I va sen tir una

,

{freda al lJarg de l'Asquena. J)ins a','.n nonen t , v a pensar. s'adonara
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que, per a ella, s óc ve r-anen t ve Ll , Va fer:

Ja veus ••• nlsqui a cinc o sis anys ser� �an ve\l com el teu pare.

- No hc¥S, de ve jJ •••

No l'hi �robes, tu ?

No. S� que �s el .meu p2. re, i prOU4 A í.xb 11 env e là.ei:r.: una mí.ca , �s

clar, per9 no perc:n� sigui sigui v eLl.,

Em. sembla 'lUG uno. n o
í

a , •• si. e t aeribLa Que una noia com tu, de

La teva edat, se "n poèlrie. enanozar ?

No devia haver-se-li a ouc
á

t , allò, t va have z- de refle.'xlonar-hmo

A l'd�tim dieu' :

- No ho s�. Ee tan dif8rent Re tu ! It despr�s. Der que mlho pregun-
+.

- �
?tes, t ot a�xO .

- No bo sé. Potser pe zo ue obris ela ulls i veGis les COleR clares.

f!11a va s onr-í.u re amb una ana rg o r d "adul.t :

- Et penses f" ue aí.xb ••• que t'e'Stir!li... �s un ca p z-í cá .• un cop c'e cap,

oi �l

Potser sí.
- Donc�no. Es per tota la vida, Albe�t.

��ota La vida, a z.a d
í

aae t anys ò �.

:Ella _protestà �

Es com si en tÜ'lGU�S més. No aóc una nena. Potser em sento més ve

II a qu e tu, j a ho ve UE !

- I per qU�t això?,

}�8 va arronsar d'esfA.'l.-r.lles"
- Des qus et conec, he canviat molt. Abans si que ho era. una nena.

Ara ho·veig .. Es moli. ctiferent o Ara sé el que vull.

::81J. no va pod e r evitar un somriure.

Aquesta tarda encs za no ho sabies •••
�'

�

L8 "eus tuna m ca enigma ticar.len t, va con tes tar :

D'aleshore� enç� ha p3ssat molt de temps.
- l que vols, doncs?

I

Ella brandà 18 tes 1;8 e

No t'ho puc dire

- No m'ho pote dir?

Vull él ir are ..

Ouan , dencs ?
ot

1a �oi el miro fugaçment, un� �ica torbada.

No ho sé, encamo

No va voler insis-r.ire COMprenia que eA tractava d� qU91corn difi
cil dI exp re aaaz- amb pF! z-au ï.ee , 1<;8 dev

í

a donar ve renn;}Ta rle pronunciar
Le s ,
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Des'p r,:6s el' un sil. �¡¡ei, va pre¿;untnr�li :

I què has fet du ran . aquesta hora, des que t'he d e í

xa u ?

- He ana t fins al por t , a peu •••

l la seva mirada S'enriolà., OOI!.l si de sobte recordés alguna cosa

que li fei3 gr�cia6 Va 'tornar a mirar-lo d 'nna manera ràpida, i expl.i-
,

.

cà :

- Per cert que m'ha sortit un pre�endcnt
- Un pretendent Y Qui?
"ull di::- que un jove se n'bo. p coa t al c o st at; i no SC!l

ro
. t' 1

� ...
-

d 1 <t. ,

i t d� d¡jeD oJ.. a 1:_0}�a a. A_gn !12.111.a n te n ta apa BL'Rr-Se

Un hone jove, jove de vo r-íta t ,

- 1 tu que has f'e t ?
......

e t'JEgut de ficar-riB en una e n uzada , COD �i tos casa meva.

I ve. riure i'rancament. :J::n veure que e s.L no l'aCOrll)[llly<.:va, però,
D'enseriosí de nou i digué:

vo i
í

a deixar.

d'un bé seu.

- 1�6 gl'�cia, oi '!'

e'i- t...J .. e _

Perb re:flexior-ava. Blle. es cava con ven ta , en reconlar aqu er ï,

dio Ell el fonü devxa ;lélvE'r-li agraè.e 1;. Ja ho e abz.a , que a leI-.) ÀMMIUU!l.Í!l1!1l1

noies C}_fJ afalaea C:U� elE' diculn C(IS{;fJ. �obreT¡ot quan F8 t r'ac tava d'al

gú re llur �èat. Pregun�à ;

Quina mene. dE zz cot e ra i¡

_g ella va venir-li de nou :

Quilla Elena

xat gaire •••
1_" 9- i estas secura .

'c xicot era? No ho L y,s� ••• vD vea No m'hi he fi-

- rfi clar •••

Aleshores t oz r.à e. riure i li va pl.'t?!!1er e J. braç amb I!1és for'ça.
- Oh, .A 1be r-t ! Es "tà s •••
\,t, � ,
aLr-e bê es rubOI.'it$-,a altra v ega da abans d acabar- :

••• U�1a mica engelosí t -i

Ell ho negà.
I. ..

..

Ira eS a íz o , Pero volia saber una cose •••

s€:'t f.OS�s al costat i t'aco¡r.l,anJieS ?

No.

ï'ha �olestat, donee?
- No ho e� ••• nOt PO�8er si �'ha ag�n�a"t.

Que Lc en el fibl de nOU4t Aré:. ez.a sincera. r li ieia na L, Però ella

0i que t'ha e.g�rlat que

ja afeeia :

Se n'ha a cur
í

t ••.

Va aturar-se, el mirà i .
.
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- JITo te'n r-í ur-as , si t'ho d í c. -»

Per què me n'he de riure?

LS que ••• �s una mica r:l..d:ícul, potser.
- Nc 11e'n r í uré , t "'ho p ronat o ,

- He pensat, doncs, Que si se'm pOBAva al
va bon íca o

,

costat e rs pez-que en "ljroba-
...

,

,J.'01)6e1.'v8 de cua d'uLL. �er si re ía , pero ell ni s orrre La •
.

- I pe r això t'ha agraéle. t '?

- si •.• Voldria ser mol t bonica o

Jfl ha ets , ·,usus.
- nones e nca ra ho voJ.dria ne r Més. Que l!l. 'hi trob6 s to thorn. AleshoroR,

1

tu •••
,

.

'.'Que, JO

Però e}la s'8�_xecav2 :

�nnsnmnernMesft�SEm Si ja som a Lesseps
Ara he ne baixar.
- ia1xar6 amb tu.

ImJ1ediatament se sorprengué d'ha.ver-j_i-ho proposat i fins i 'tot
se'n pened:!. Quinar.ecessi 1;at tenia c't 'acompanyar-la? Però ella se li
havia ei�8t amb la C8rB il.luMinR�a i no va teni� cor de desmentir-se.
l�m cap t í.ne con un ve r

í

tavle ado ï.e ece nt , va pen sa r-, Potser sí que té ra6
quan diu que P.s P.l�S velJ_a que joo Però ja sabia quo no era cert •. Es
captenia exac tamorrt COM un heme madur- al 1.1;1al unes faldilles joves han
t:r.astornat el ce rve ï.J, , JÜ sau pare, u�dia, devia haver es ta t COM. eLl.,
P()rò el pare tenia una am.ga , VA voler defensar-se. O sigui: una dona

que li prestava un servei sexual a canvi de diners. Perb despr�s se li
va mmI'.U!lIi.llft acuê Lr que no ho aab ía , ¥.ra una s Lnp Le sup o aí.o í.ó , Es va sen

tir pz-o r'undamcn t depr�.Mit en pensar que poc
í

a N'tar vivint une aventura:1
que a!_gú de tan 'pròxim COIr. el ae u pare havia vir\cut vint anys enrera.

Però al cap d'un ins-r,ant, quan ajuàfà La Nt-US a. baixar del tramvia
,

i ella se li 1.'enenjfJ potser m.�fJ que no calia, tot va d aaapa z-é íxez- de
nou sota e�con'tacte pertorbador. Li semblà que e1.1a s'extremia,i en

•

mirar-la va veure que ee tava una mica pal.lida.
Per 'tal de sobreposar-se a La seva emoció, v a preguntar-li :

�#ho dir6 un altre dia •••

- On vius; exac teaorrt ?
.... Al carrer de o -nt i.l�úvador, cap al c onençamsn t ••• Ac ompanya+n fins

a la cotxera •••

Van caminar 1 'un al costat cie 1 'a1 tree }�ra La p r-í.n ez a v ega da que
ho feien, si exceptuava a q ue I I es do t zenes de passos de 1 'a:l.tre d i a ,
des del bar al'acadàpü.a I) Avanç� ven Len tanent , una M:!.C a separats, senseI'

\tocar-se. La proxiMi�at de CRsa seva semblava imposar una certa pruden-
I'



cia a La noia, LI tramvj_t"" era co m si no se li hegu&s a cuc' it

anar-hi alGú que j_a coneixia. O potser en el f',rls a
í xb IlO la preocupa

va gaire i, si ara no se li pen j ava del braç t era perquè no Gosava. No

sempre �s po es.Lb ï.e de trobar el l!1a1,F;l.X gra:u d'espontane1'tat.
:el�- ve re co l'da r-li :

_ :!:.'nc8re no ill 'ha s c ont ee tar aquel a a Ijre¿r,unta. o.

- Quinn pregl .. n1j8 ?

.·{'hac dit que vo1(1ri8:::: ser mol'� bon
í

ca perc�nè aleshcrt-)s jo •••

- Ja t'ho dir� un altre iia.

I peT què no avui ?

Perb aleshorus es decia! �

}'erquè, si fos moll:¡ bcná ca ,
·tu no em vo1èl"il'Oc de xxa r mai.

L'Albert va �Cf'.::ar-11 l�. mà i ven fer uns IA:.fH.,06 a rx
í

, anb el"

di tE enLLaç at s ,

I e t pCl'lSCS que ara e't vtúl (Ieix.e.r ')

- No �o sA ••• �e vegede: dius une� coees.oo

- Ja sapE per qu�.
�.. '. .

"I' 'l..
•

?ero & eLla se _1 .eV1U
,

perque va ex-acur' i 1 t u a l t r'e jen:..H1oent.

clamar

Si no arribes a baixar rlel tramvia •••Ah, nrí ra C::U� son despis-r;&te

<¿uè 4,

- No hem qUt:.:rlat on en s hem ci! ve ure , r.er:Jà ..

}�s veritl.�to No ho sé ••• Què vola z'e r .,

Tant me fa.

Que fas, elt� fll:t:res rli.ssabteo '!'

Vrdg aL c
í

ne o

AI!l.h la "teva fe,o.iJ.ie. <";

- oh , n o ! Al pa re no li ag rada i La meva gerliHna fes�ejao Hi va ag

una azrí.ga ••• la n.atcí.xa q u e n'eoonpBnYEi a la pJ..a";je.•

Ah ! I no li e cl'tranyar2. que no aur t í.e anb el] 8 ?

- No .... No t�f:' pa e obliga tori o

Què li diràs ?

Ja trobé; ré un a cosa o altra.

Vols que anem al cine, �:"nh(: ./

Cn tu vulguir.. Mi:n'trF'; estigui amb tn .......

L "baur í.e bE:à�tè. a. !{a�ni:ng6 no hev
í

a e�' �Ht 1':;Etn caponnan
í

, tan

�s a d z.r , -.;;amhé la :Bèlia •• � l'erb allb e1'8 dif(�rent .. EssencialMent,

doe no eren rec j_ "un })G1.' 1.'al tr • Mentre que amb ).8 Nens •••

La noia V� r0pe�ir :

- On vols que ens trobem é)
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Havien a+r í.bat ale. can t one da i van a tu ra z-,

Que et sembla a la sortida del Gran Me"!;í.'o, a tocar de Rivadeneira ?

- sí.
- Cap a d cs q ua z-te de cinc �!

Ella v a as een t í.r , mudeaerrt , }�s comprenia qu e aquel es pz-e c
í

s Lon s

i
'

smoc
á

onaven una mí.ca , Però, d'al tra barrda , b� devia haver sur"ti t amb

algun xifo� de la sevp eds"t, algun cop ••• O potser no ? Tenia ganes de

pregnntar-li-ho, però a la ti hi z-enunc í.à , Li semblava (.jue e s posaria

en riclicul, que es dAs'�obr:i.ria una rrí ca 1'\1 s sa .... �;s va voler acomiadar

i féu :

Bé .••

La noia el ve rer.enir; prggà
Queda

'

tuna ee te.l! eta més.
- Es mol't ta.rel.

- Ja ho s�. lorh •••
- l'erè què?
- No ha 8é� Es dificj 1 dtr-T,(" ad êu ,

V8 tenir ge.rlcs d 'abraçer-le., corn aqu e.l.I altre cli8 al tramvia, o

con dimeGres pa ae a t , eL bar , COPi e l.e ahor-ee , pe¡e>ò,. va repriMir el seu

impuls. Ella digué:
Passa "tant òe preoea, el ��I!lpn !

Re cor da que dem� ens hem de veure. SerarJun grapat d'bores.
- si, però aixb �; de�à. Are, tu •••

L'A�bert va esperar, i el�a acelà els ulls :
D

-
.... arTib�r�s a ce:;::s� "teva i t "ohj.i(laràs de r'li •••

ltornà � miror-lo t

- Hi ha La teva d ona , els 'teus fills •••

I:L!. va fer un ges t a-ib eLs braços. com per in�iear la inevitabiIi

tat de 18 coea, perb digu� :

... ('blirll'nr-t6� no. A�, rer anys que vi equí •••
"

Per que eré' "tot tan t r-í.e t , tan c'iii':lr"dl #? 1)e sobte li va aenb i ar

que af:l�if)tia a La fi (leI m6n. }To hay; fi pes at res, t o+ era al seu JJ oc

habituE'.l, ella e ra el se u de"uant, i hi hav í.a <1ePl�, tota la tarda ànrlmmÀ

de demh .... l'erò e ra la 1'i del món , Mai no acone er-u í, ril.:' TE"S. La perd ia

aban e de tenir-la. Era COM s í. no exis"t1so l ara no 'tan scle per la eo!'!l

plïcaei6 que aporta ren a llur� anors €'1 s seu s L"juaran-t;a anys i el seu

es-t;at o í.v í L, js traètava d"Un�f'..ltr?' cosa, nês ftmc1a, m�8 es'�encial,
m�c inevitable t2mb�. QlwlcOM �UP cep acte �e la voluntat no podria
domf.na r , er-borrer, +re nca r , •• Po¡4ia fl€rparar-�e de 11:1 Sf'va d ona , abando-

,

flar elEt fills i de i xar=e e enc.: r a lB p ie n a tu d ne le seva madure s a flue,
, ,

sovints confonia amb la joventut. Pero alIo, aaue)l de6a8�o8oec, ho do-
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minava c ot , era .:!l�S fort que Ll.u.r amor fOrlbimn, que La il.lut;i6 c onpa r-.

tidao ••

Que ,:}t pa e .a , Albert?

K!.1.8 el fit" ve a ab in1;eY.'ès" Va{�Hl:'lent enquimeraria.

Qu e en pe S!3� ?

- s10 •. �ot d·une t'has posat trist.
- No é� res.

si. �igues-m'ho •••
Els seus ulls el aup Lá ca uen , !.Ki ma s'havi3. '1;orr�at a ap od e r ar de

,

se va , Va ü.car-l,') in,-ens��fIlent, de {'Jfu:t!laID pri:-'1er a La cara, de8pr�s al

CCB, COM si la d8�Dll�s •••
- JÚ iJOi.'t ,
- Aixl. �?

- Com si no en c()nl)gue�::h:::i.s, e on ••• e on si em VUJ.g;_H'S" is d�spullar •••
No era allò. }�ra que no exa s t í,e i t ra.c tave ne8cspe:ra:rJaMent de

cobz-ar--J.a tal com havia e81;8.1; uns segom� 8QanS; de clonar-li novament

vida; de pouar de La seva pr'3Sf.;ln(J:T.a aquoL'i a Lrapz-e se Ló d�i(i«nJcitat que e-

118 �nte:Lx:a a ca ba va (!E� lJ:"'E'l')ilre-).l. No ho sabaa , F01.iDel',sim,J.)lemerlli, tot
e ra una qÜedti6 ele reintegrc'.r-se en ('1 se apa se ne o sl.-nn;lr-se'n de ce but ,

Va dir :

- No, Neus.

::':11a iusintí :

- Què et pa SGa ?

No �o OYl1;2ndries.

- s:1 •••
- Ni jO nat e ix no ho en z enc . .. Ea... é '; que et (!ee ,si;iflar ma s ea,

La noia alla:rg�l la PlA i va t oca r--La les a o Ia pee ce l'al-oricana. }fo

s'hi acar�, nonés :li va pa seaz- flO' '3 rlits amb aue ví t at ne nt r-e els llavis

as li ent re o b r-i en , �;i La bee ava , va rli:,>,'-:38 ell. I aLe sho re s el mar escar

va abanrtonar=-Lo , ffO'i; ttn3ué de nou una exietp.nc::t� ser,u:ra, con

a durar. Si la besava •••

. . ..

..

Pero no 13. 'besaria na iOl lnJ.a h av
í

a di t : veure'1; ••• par-:ó,81: amb tu

ea t ar at 'ten coe t at •.. A a�.Y.:ò �8 li1'1�.tarie.. Ja que�o pofli' z-enuno í.ar-

hi del tot. sortiria amb eLra , parLar.í en , es J'a:r2-::n conl1t:rnyiao 1'in8 que

ella se'n ca ne és , natu.ra Ime nt ¡¡¡ -¡ espréE\, quan }l'...I'll1mlÍl.I!lnm!l�'omínttllPlP.ltpI!lf1ilmám
mmillÏhi:lli"'lrutW.au.'1.r',illh�ub. trobé}¡ a 19t'l altre, algú de la aevo e rl8+', i li dicu�s :

Mira, AlbcI·t, aenb La que l!l"b� equivocat ••• Li fa�in Mal, l!lol1,; de mal.
,

,

Per-que el d�ixe.rif-l ae nae ro!", per serlp:r.E' s ene e res •••

Albe:r.t •••

- Qn� vo Ls , !.J'eus ?

}�lla fi t.à La c or-brta , v a ar-r-oneez=ee imper.cel¡'tib} en on t
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A11, no ho
,

üe •••

Aleshores va dir-li :

'1:e n'has d'anar. Nai no de ue fer tan tard, oi '?

- No.

\fels-te"n, doncs, ••• )!lins deMà.

1:;n aquell nonerrt hi devia haver infini�at d 'aj_.tres parelles que
, ,

v
I:

tanbe s ao omí adaven , llero cap no era com ells, ee clar. Ningú no podia

senTjj_rf, COI!l ell, que Yá�o.!:' er? que Lc ori tan dç�icj_6s i alhora tan

que La aate ixa vida e ra inf�ni 'tarle-nt t?_'i fJ'1_;[-' i dü�icloGi'\ CI

�:]_ j_ a· va frE' ¡;eT-)_ i La M� ..

- :Fins der'ià a dos �u�.rts "e omc , All)8rt.

Len tanerrt , insegur, "fa fE'r d os pa as oe i es eir .... e J�n La fosca, li

va soCrillre., �ll vtx c on tLnuar mirant-la, pLan+a t a La cnnt onada , s en ae

fel' Lm gest, o on si s "'haguéc yHnY>ifj_cC\-r,. :,,;1 dornn ava UTIt. 0Gtupefacci6

cL'eix�nt. i no sabia ben b� per que , Per havez=ae d�:l_Xf'. t a�rosse&ar a

aQnel18fp'7entura f pot;¡e:r ••.. lfo én una e ve ncura , v a rir-sf o l aleshores
, ,

es va passar la mr per In cara, con si valgues ablicer-se A despertar

�e 1 s f: u ena r ta nen t � l' an a man er n r-;:=; t},,(?_ nya , va pf"nsl? r : d' BCJui a c Ln q ua n-

t
.,

b
" ....

. . ""h' .

El anys m.ngu no en sa za res; ser� e OP1 8�. no I. L �ues es timada J_ en

aquas na navea.xa ca n ton a(18 � p01;si1r" un E. altra p !'�<' .. :? es d7_rà adéu.

Perb ara �qUBot ppns�mpnt no el rleRencish. El seu anor en so�ti com

augne n ta t • .Ni e1B anys flue hi

g""uessiJcap impoftancia, are.v 11 ,

Va mi:r a2� ca r:rere n 11� , on

hav
í

a -sn t r c el.l_B fol:'} no aembê.ava que

es d:Lstineia una s í.Lue t a , Po te e n era la

nO�Ja ¡llmm..'!!1m!lt1 t.onba r per la

ve ej-rar i, BCU-'::Rt cop 801CanT.mn2�a no ep va dir � si, era el1a.

i decirlit, tornà e. tra V(� !"!�ar 18 :¿la çe. CI
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l;n havent SOIJéP;, ¡:Wl.""1;:t per anar a du r la -t; ar ja ('e :Y.'ecoI!lElnaci Ó a

1. "Eugènia" Va a ase guz-ar- :

1IoT!:o de s egui de ,

]'�]_:J 8rb:t'u:i de La car te re r-a rf;IJosaven en le iI.'lIlObili ':.ot de La fos

cc i ()2_j_ va -¡;robé'Y' que In nit ere ca Lí.r.oe a.• l'e l"'a�l.tre bar S·e!=:c'Hpa
vc n l¡"'�, notes d'tUia mtl.SiC8 d ee c oz-ds rtf! it a la po r+a , hi hav í

u ('OS xi-
I

c o t s jov�:� qu.s rfj_en .. Un peRet CSP1ió qUE' pu java anb fantasmals apaz-enc cj
d e mof@"tre, va oif:[;e.r 18 r:\ÚSiCfJ i les riB) 1. f.'S amb el seu ronc poc1er6s

..

i desagre.C'lable o 11(;8 pr�s la radio "torn8 a trio lÚU', pera El l't. el s joves"
,

l'E 1 'e;-J:;eb1irifm t de} ven. Ced6, s eripr-e tranquil. DOP.1�S El!1I!lI1l en

s cr-t
í

a ay} raig de l::.urn. somor-ta , Un gat el tr8 ve
. cà. afua t, en pe ruecus f

'\

, \£.d'una :rresa ir1agin8ria, o si!'i.:pjetr';�t {,fipanr.ata J�".Albert l/ene.,:-tira al Io-
I

cs.L,

Unti car.ent hi h2.Vi�(llW� p er eone s , &S']8€,ll('l(;S. ¡"'re.n els Crsil., r.'on
sur-te n , a ;fuent::; '? ve. pz-e gun t a l'-SCe No sa bü a be n bé per qt è,la seva

simpi,ia pel ncvel.listf' era r:l.8eree HFlvia l)_eei"t dues obr-e « seves, tU1R

d'B}les qua n enca ra erE. a }.'exj.li� l'altre poc di spr�s de !.8 seva t,or-
..

nada. Recl¡Tc'h:.va que a:'.cf'hores va IIE;nAaj� ! _r.;o tot esta l)er(iut& Però des-
, •

1 .' d' ., '}
,

p rer, ell c one i.xor -01 osnva a Op2111.0 .. Aquel x
í

c o t era un pallasso.
lío r ee ponxa , perHOn8�_Pler.t, a la SC'tT13 obra.

Ara, el nove I .. lj_Eta i IB seva dalla aembf aven una rrí ca pan"'i1js, co

se çue no t�ni6 re� �e particular. Al11, sols enm2g rle� bar, us devi�n

sentir com abannO&C�Eo

rn veure ru::.mf'unna l'Alh€rt, rerò, l"'expressió del x
í

xo+ canv í.à ra

d í.ca La orrt o

Rola, Cros

LE. aove C;OTIR, que C[1tO't13 d'6equer:a� ya girr.¡r-se 1 €;1 ea Ludà amb

IE. nà , con si on Ll oc dE' t:r-scí;al-S€ d'un e ncorrt r-e , aqueUa fOH una es-

HoJa

D:.; va et1:'.nSDT. fi La �uj_l?, i el nove ï.v l.t e ta 11 allsrgÀ la nà ,

,

So ï.eu ant nona l tres ••• Com. ve Leu. 18 cosa es ta t?n��[ictRG H

JJ"']�llgènir:. no e:':1 veia y-"ElT e n L) oc. ]�'escyipto�' pro,:¡egu:! :

1.8t:t(� �¡eGt\r q ue "tothc\[.'). se n"he RTIer a feT nanes. Un ('b.a, q.::uan sigui I

¿
vc ir, he rp COn�)Ta!' un 10ce1 CO!:"l ar-ue.rt , Ho hi ha r�jf: c oru un nego cí, tan

tr8!lqui 1 pe: r v í,ure no 2. 1;;:; an ,;T s !
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La seva dona cloquejà una ní.ca , con. una gB.llinat i l'Albert 8'e8-

tl:aby� que les bz-on e s de'l'Orsil, "tan .1.)00 graoio�es, encara "1;robcssin

ressb 'en una lle:cE�ona que, viviTlt amb ell, Sf) les devia saber de meI!l�ría

é Qt¡� conte u ? '1)e quanta j,nfe 11ç08 neu enverin [1"1; 1 'ànima. durant a-

queat "temps '?

l'.Albert, �z c.. ar , hi va veure una al.lt Rió a les sever funciona

pedagbgiçuet: •
_ M�s aviat diria quo fie l'han enveri�2dB ells a mi •••

Ho v e dir p ezque s'f, SBTI8C reflex1 on ar=b í., Derò �:úeshores s 'adonà

que era una n
í

c a veri-tat. Aqne11 afer amb la Neus venia a �sser com

.

mena d
"

e nve rin anen t '" Guzc'l 1; í1V�" en ell une s il.luslions que uo pcd í.en

bar Ut1 v€rlt:,.'-ttl() aco!!'.[j_iEleni,; •

.El novl;)l.lélsta, però, ja canv í.ava de oonve rsa ,

e
• ....

_

t ¡J' . b.:l# M
'

_ JUposo que neven E·e.I¡2.r e.) cerren . roy �1 en a ri �tany ....

e: fiJ _.
,

es, aaue�t �starell ? El deIs
_ Sembla quo n�hRn retinGut m�s. Qui

queviur€S,potsRr?
- 1-:1 d e L s queviures

..?

_ c.í, el dels e<¡tnb!.t.mentf' alirnen'tflris rlel oarrer d e (7;rona •• Un es-

tra perlista q ue s "fU; fet rpm.

_ lifo ha o re c , lurant La gue r-ra J.'he.via conegut ,

LI' 1 t
.

'.l'"
íL re �-l 8,(lr'lJ.rR :

A VEJUre si encara resultareu ta�b� patru.UeY', ,r68 !

Podeu es t;ar segur que t en ar¡nCf.t CRS, no haur-Le tornat.

_ Gom e::: (�in. , de seeon cOlJntlm ,.?

Qui� l' :::Jtare!_J ? 'fro ha S8.

No dieu que el c one í.x Ieu ?

�!í, :p¡:;rb molt poc. }"n!"\ '18m trobe.r en un canp de o once ntr ac r
ê

, I ja

us poden :pen�a!.' Clue,en indrqlljf) eix::Ít les presentacions •••

Sou un bromi ate.•

�, i '-; ')
.

t 1 +"
•

•

d
'

u tit xeca � Vf3. ana r a ce rear .�8 elna e _eL om ca que pen j n'la un

clau, al costat (le 1 ':3.pe?'E' 11. }�n tornar, mentre cteixava�;l uruixut
volum sobre la �aulat va dir:

_ oliarem una pe1ï�.'ta inves"tigaci6.,
Al"Albert 1.i VE'. c s t ranye r unajm c a a.uell :tnter.s,però no

o crie n ta r-Ls e I...Orsi1 havia obert IR guiE. i cercava IR pàgina.
_ Mi:?'E:u� Ri ha f!OF1 MetereJ.\ que P"l (I,iuen M. Un d"ells el dels estR

blimelits aliMen�BriB. L'al�re deu ser un particular. Potser to�s dos

son el nat,ix, p�rb.8'
_ J"T'e<Q-t.;ren;;a:ria. Per tOT

dit, ebenista.

I

el qu (J sé, J.' £.st1:1Te1.1 era f'ua t e r , o P-l£S bent



-153-
rerò potser. no �:! l' !7terell que coneixeu, aaue rrt que han rle"';ingut ••

l'i 1 ,,' 'Y' ,_ �' 1: 1 I._'_o 'o a_ ronsú o. es pn ,, __ es.

- No n 'hi ha ¿£lo S +arrts , I q u >-; 0S � igui ¿·¡ateu ••• H3ssa C8 suali ta t.
- Aqu!¡ a la guia, no en veie cap ��s ••• Es clar 0,ue aqueRt altre pot

s�r un fus�er. No diu res.

- Ho em. sembla ',ne fos de ls qui te n en te lèí'on. l'fo se si S8beu que hi
hs mo.lta ¿;en� o ue no en +e n er. •••

2'ota acue r ï.a conversa li senb ïava ociosa. La mul] er de 1 "O:!:'sil pa!.
I\. .

M .;;J • ,
u per pYlrera_veg?, e 1 c1gue :

.... Aizb �s molt f?cil él"esbrinar-ho. 'j.'e�efOn8t1t !
..

Yl novel�liRt� se !� mir� C0� ai no l'haguAs vista Mai.
- Oracle !

� I
i
'.

.�cspr�� s a xea8 1 va besar-lB al f�ontc 'x t'l .; cll •

I.�/_.J... è:1 ..

- No ee m"haud_2- acudit rr:ai ! 'lu�n ale(¡ cm to�i a di::,:, qu e },E'S donos
no pensen •••

"

Per que s6n ":;an farsants? va preGuntar-sE'l l'I-Ib€rto Que potser,

no s" acton en qUE'! c r r 9pen ana I'l7 ca e Ls nervis Gels EÚ t z-e a , anb aqueltes
frarea 0st6pides, amb aquest capteni�ent de ximples? Pefh el novel-lis
ta ja dpta :

- l con que vI fer�o ��� val picar-lo �e calent en calent, ara mateix,.

pGBar' en practica �1 ":;eu s2vi consell •••
.

Una mi�a a�TIirat quP un hOM0 t1ng¥6e tpnta capacitat de fer el
poc8-aol-C8, l'er MoJt nOV<I_.lista que t'os,va see;uir-lo a mb l'eoguHrrt
m::ll')tre Pol xí o o t s'e.dreçava al r;el.:fon. 1')eepr�e. es f,ir� e la seva dona , I

- I sempre �� ai:;.::! 'r

Ho havia pregun tat e epontàniar!lBl1 t. sen se acuntr-se-li que la seva
mul] er era La persona Menys indic�(!a per. c orrt e s t ar a(jtHJI.]_R pr-egun ta ,

ELla ve ae enn t t r amb un parpelleig a , seguidRment, dieué :
- 11e vegaò�8 t:f:1 pJtjort) Ho som to",=s dos.

�'ot (i'nna, ve sen+í r La nace flsjo ta'l; lie rnGstrar- "3 Lrrpe r-t Ln e n t , No
ho erR nai amb ningl'lf procurava, si rH�t: no, �vi tE'.r-ho. Però anb aquell

1 ,. ,pare .. J spmbl sv a que no SE" n poeues es ter.

! qui �8 ��8 pitjor?
PIl? no s'i�Mnt q

- n� veeades dr tot.

yp hRV�!' � tFaL�a r , per(i u� el novel.Ji s'l;e crie tie VR al' apa r-e I 1 :
- El s envor +atar-e I i , Maten Lf:tarell '1
-
...

- Qvan De "1 pot 'trobar, �oncs ?

• • •

- Com diu?



Els VB mirar L, mentre escolte va , féu un ees t que 1 'Albert no va

saber interpretar. Benb'lava força satisfet. La seva dona comentà:

Ja ho té !

Va e sgue rdar--ú a, e sce p t Lc , eJa ho té, pe nsà , l què? No comp rebá.a

) aq usLl a idea d'anar�, despertar la gent a mitja nits Es a tiir ••• no era

mitja nit ni devien ésser a dormir, encara" però dO!1 quarts d 'onze no

era l'hora I!l�S escaient per rledicar-se a investigacions sense cap ni

peus" abao.Lu tamen t ce pr
á

txce ea , L'escriptor tornava a parlar:
- T6 aLguna z-e La o í.ê amb els estebliments del carrer de Girona, el se

nyor hatarell ?
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- ...

- :'i!l passant (tel senyor Brill •••

-
.0.

- Fem hores extrBoròinàries�
l va fer tot de gestos m�s a menys faceciosos de cara a la seva

dona i a l'Alberto Es veia que s'ho pas�ava d'allò m�s bé. Quin xim

ple! es va dir de nou l'Albert.
-
...

- Es La seva esposa, potser, vostè ? ••

• • • •

- Ah. La seva ge rmana !

-

...

Perdmni ••• Potser em podrà contes +a r unr:jpre.gun"ta, doncs .Tê aLgun

parentiu amb l'J�stare]J qUE' han detingut?
- ...

Va escoltar uns SegOrH�I!l�S, amb l'auricular una ní ca separat de

1"orella/1 alesho�est gen�ilment, a�b circumspecci6, va penjar-lo sen

se pr-onuno í.ar cap !!lés pa rauLa... Va atansar-se a La taula, z-í en u, i di

gu� :

- Ja està !

La seva mull er va interesl' ar- se :

- Era ell?

- S!, senyora, �s ell. :t.;! dels ee ua bLí.ne nt s , el particular aquest •••

Tot e dos s ón el natc' iz. '1:'01;6 e ls +s t are 11 s ên el Ma li eix •••

L'Albert el va interroMpre:
- Us ho han dit aix! ?

- Ja ho heu s=entit.
- Us he sentit a vés , no 8. It". persona de l'al'tra banda.

- Sabeu perfectament que era una dona. Si jo ma t ef,x ho he !iii. en pre-

guntar •••
- Aixb no vol dir que l'hagi sentida.
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L'Orsil va mirar-ee 18, seva mu) I er.

- Es irbnic, aqueHt Xlcot !
,

Q
-

'A 1'"
-

f'
. , "

uan va veure que a 1 _J�rt no 10 ela gr cla, 8 apressa
,

nar

- Era la seva ge rI!lana. lla o om ença t pe r él ir-me que 1 ' ....starell no era a

casa i, quan he insistit-� ha contef.tat que no podia preveure quen tor

na r í.a ; Aleshores �s qua n }_i he pre.:;l1r11;;llt si cen i a alguna relació amb

el de Ls ea ta b.Larsen te , Ha VO!.¡:;ut saber al!l� qui parlava •••
La seva dona el va interrompre :

- l d'on l'has tret acuea t árrt e re avarrt aenyo z- Brill que té passants �!

Ell contes th :

- Voltava per la sala. No l'heu vist?

nenpr�s p ro a eguf :

S'ha estranyat que a hO.es tan tardanes telefonessin d'un despatx
,

i m'ha assegurat que p o rü.a confiar-li de que es tractava. Es quan jo he

fet la da rrE.' ra p reGun t a.

I "h a't9n j] -l'd"!":' tI',- que al. '4U<." eX'a 8 __ ., e e "l.ngu .

- No ha volgut dir-ho. Però ta npoc no ce,lia" Es elL, l v6s que M'asse-

gurà ve u que e:ra un fus 'te r !

l/'Albert va refl�ionar en veu alta:

No deu ser el I!lateix. Vull dir que no �eu ser el que vaig con�ixero
Una cosa m'est:ranya,perb ••• 'No veig com 'tm�OI!lerciont pugui haver e e t at

un pa tr-uLl.e r ,

.... Que en sou, d'innocent! Ja us he dit que era un eS1;;raperlisi;a qae

havia fet diberso Aneu a saber qu� fE>:tu, abans de la guerra!
Era veri'tat It l:'erb li c o s ta va a'iI!laeinar-se conve rt í.t en es t:rraperli�

ta aqu.ell noi amb el qual va es capar-se del camp. No li havia pas fet a

questa impressi60 Les p.vqu e a conve z-se e que havien tingut aleshores, du

rant la fuga •••
,

I/Eugènia va sortir de les hab í.t ac í.on s in1;Criors., Això canvia el

curs dels seus pe naa nen na i, tot d'nnso va ea t ranyar-e se que no haguée
sortit de primere Sempre estev8 at0nta a la portao Salud� :

'Bona nit ....
l es va que d az- Lnde o í.ea , No d<' via saber si pregwltar-l¥coM havien

�

anat les gestionfl, davant d'aquell pt;l..:;relJ.. Preeunta
Vol alguna cosa ?

Un ca re ,

�

'rampoc ell no aab í.a si parlar en pre.:sencia del novel.lista i
.

seva mu l.l.er , D'altra banda, era ben possible que aquellà d o s no se

n'anesflJ.n fins que ell s "aí.xequé e , Es clar que podia seguir la noia al
,

menjador, però se'n I!l81I'iarien, i p01iser adhu c serien pr.::ou
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por fer preguntes. Ben cert que, al capdavell, no hi havia cap necessi-
"

tat de fer-ne un se c re t , de 'tot aLl.o , Era una cosa periectame,:nt ba-
na¡,corrnnt •••

A tr8v�s de la sala, va dir

- T "he de donar un a cosa ••

La noia ullà ràpidament els a
ï

nr-es 00S" i inici� un sonrís.
- Ho ha aconseguit, doncs?

sío
�

Indica cap a les ha ba tacions interior i, I!l�S baix, preguntà
- Es a dm rrnir ?

"

Ella contesta que si, sense paraules.
,

Els esguardS del novel.lista i de la seva dona es passejaven de

l'un a l'altre. Despr�s l'Orsil Ij_uc� la muller i, amb�a seva indiscre-

5i6 de costUM, digué :

- Has vist quins misteris ?

L'Albert va replicar s er enamen t

- No ls cap misteri.

- No I"?

Tornà a adreçar-se l? la seva nuz.Le r , com si ella no ho hagué s sen-

tit ;

- Diu que no �s cap misteri.

I alt re cop al'A 1be rt :

- No, si no en volem pas f"J8 ber res !
"

};ll va riure. A tip (lr . ·er f'a s t í.c , aquell pare 1 acabaven per fer
, .

grac�ao

I./r:;Ugènia s 'atansà a La 1;aula amb el cai� i el deixà al seu da

vante L'Albert es va treure la caz-uera de- la butxaca i n'enretirh la

tarja que li bavin donat en Haure; La hi alJargàc.
JJ'Orsil digué :

- S6n descarats, tanme.i;eix ! Es passen mis�ves al nostre davant ma

teix •••.

- J� veig que
\

us moriu de ganes de saber de que e� tracta !
/I

..

L'al�re declara:

]!on ull, noi !
,

L'Albert branda el cap i explicA:
,

,

També é1ixò es z-e Lac í.on a amb el qUI3 parLavem , O, m�R exac tanen t ,

amb en Haristanyo Bs una re coman aca
é

,

L'Orsil no es va pas ester de preguntar-li :

ne qui i per a qui ?

,

- D'un l!lagistrat de Val�nc].a a un jutge de l'andièn:eia rie Barcelona.
El novel.lista insi�tí. acue s t cop sense fer el pallasso:
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examinar-lo pel seu COMpte o, Abans que e Le al tres tingues�)iD t emps de

protestnr, va fer :

}fo se rvirà de res.

- B� ••• Com ho sabeu?

- Hp séo Conec a�uest individuo Es un no ningd •.• r altres cosea que
em callo.

E�I!lirà 1 'Eug�Dia amb La m.. te
í

xa gz-av eta t i afegí :

'I

- naureu de P8g8� i perdreu la p�gafl: I en dir pa,.:gar" no eI.!1 refereixo

precisament a diners ••• M',en"teneu ?
- No sé •••

Li agraden molt les dones.
,

COI!l que co;ntinnav!? mirant-la amb insistE6nej.a, l"Eugenia es rubrl>-

ritz�. L'Albert pens� en alJò que li ha:via dit en demana r= Lá ajuda:
'lo

no us penseu' que no hi sapigui correspondre ••• O una paraula s emb.ï.an t ,
.

Bra no ho hauria pogut assegurat" amb certesa .. Va rni:rar-·la al seu "torn

i. tot seguit, preeunt� a l"Orsil :

- N'esteu segur?
- Si no fop eix:!, no diria

tàs avisada, noiao
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- I qui �s aquest jutge, si no �s preguntar Plessa ?

"

Van haver de mirar el nom de la t8�ja" pe rq uo l"Albert no el re-
.. I

,

c oz-dava , L"Ors:!l ap:rofita 1"ocasi6 per apoderar-se del petit document ii,

'lo

reS4 podey fer-ne la provao Pero tu ja es-

La muller broI!lej� :

- Ho sap per experi�ncia •••
I escl_af! la riallalt :El seu marit, però, no li féu dor, sin6 que

va girar-ee-hi 1, d "una manera d e aac o atumade , la repta:
- ;:1 et pla u, l'.I.a tia •••

1'expressi6 ii' e:J.la canvià. L"Albert va sen1_;ir que es trobava en
,

p re aen+La de é'ues p er-sonee noves, que de soone
í

xí.a , Quina gent I!l�S es t ra-
�nyal(�ensar, gairebé intranquil.
J�'Eugènia p regun tava :

"

- Aleshores, que he de fer?

No t'amoinis.
'

....stic segur que algú es preocupar� d'ell.
Ella es Ma mi.rar 1 'Albertt COl'! si el con euï.eês , i ell gairebé es

va veure obligat a drnmmm contestar:
- Si ho diu, suposo que deu ser eix! ••.

:ra novel.lista, que semblava haver reflexiona.:-t' ràpidament" digué:
- Es clar que la intervenci.6 d "una noia ben

í

ca no perjudica Mai ningú
••• Tle tota manera , em semblé. qU€ es pot trobar aLgú I!l�s •• & I!l�13 Ldon

í

,

Va somriure if eairebé alegrsrnent, afeg!
- Ja hi pen:;sarem, oi, Oros ? Entre tots, hi penea rem, No estem fets



-158-
precisament per això, nctaltres, els in1;el.alectuals : pe1!i)ensar '!

De nou s 'hay ia op era:t un canvio Altra ve gada feia el p aï.La ae o.
" "

L'Albert el mira aMb a�enci6, incredul, sense saber COM �eaccionaro La
noia era alL!, al e eu davant, amoa n ada , i aquell no era, ni de bon tt'os

"

el to: amb que hauria convingut adreçar-se-li.
Va toca;-la 1 j_euge ramen t p el braç i dtgué :

.. sí, r�lleènia, ja troba re a a Lguna 21 tra cosa.
,

Ella li va sooxiure, es freGà leslmans al llarg de les anques i,

assentí :

si ••• YOlen res !!l�S ?

- Per ara, no.

Els va mirar tots tres i s 'alj_uny�., Se la veia força desconcerta-
da.

L'Orsil va espera r que penetr�s a les habitacions interiors it
aLeahorea , va inclinar-se en de v an t , cap a l"Alber1;. i li preguntà:

Us 1 "hav La demanada elle., aque s ta t a,::rja <'le prenentaci6 "?

- Si.
- }�lla a 1" oncled' en Mart anany .?

- Ella. Tinc entès que l"oncle no en vol ni sent
í

r parlar. No sabia

que el aeu nebot hav í.a ec e at un pa t ruf.Ler ,

Ab ! I ella ••• quin in�erès hi 1;é ?

Aneu a saber

- S" entenien ?

Va arronsa r-se d" eepatIl es.
- l'fo m'ho han dit mai.

- Però. vós veniu s ovin taquí •••
1'orn� a arronsar-se ê!'espaLl}.eso El nove ï.s Lí.e ta es resign�e

- Tant li fa, de tote �.nera ••. Us sembla una noia f�cil, a vós?
,

La pregunta li va es :tranyar, sobre tot i'e ta en aque l1 nomen t, da

vant 'La seva dona. �'enin potsèr la intenció de buacar=La ?

No ho s�. No .eembLa que sigui difícl1 ••• Ho podeu p rova z , home

Dissimuladamen1;,va mirar-se la dona L, estranyat, va sod:'prendr
un fugisser e s c ta t d'ironia en els seus u.LLs , A<']uest parell es di!:'ia

que estan d "ac or d , va reflexionar. Què es proposen �?

L"-Orsil, m�s aviat sa rcàe t í

c , contestava sense Lmmu t ar-cae ni poc
ni eens per la pees�ncia de la muller:

,

- Gracies pel.consell. Si un dia en tinc gane e •••
,

,

Sèmblava I!lole8tat� Es va sentir confús i.pé!' amage r--ho , agafa la

tassa del cafè o .t.:l liqu.id j a s "havia refreda t una mica.

Inesperadam�t� com si refle�on�s en veu alta, la dona va dir:
- Va seMpre molt bruta •••
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L'Orsil contest' :

_ Si vol, pot fer goig� Se la veu molt sana i ho té tot molt ben po-

sa t ,

Pe rb que carEl:'). es proposen ? t()rn� a pr-e gun tar=ae ello En parle-
/I

ven d'una nane ra que no acabava de oomprendreó Oom si la necessitessin

per algun�cosa. COM si It? seva exms1i�n cia els pz-e ocupé s , n'altra banda, I
a qu� obeia aquell canvi de l'Orsil en veure la t,ar(teta ? Era curiós.oe

p

Es com si s 'hagués tret una I!l�scara, va pensar. In va mirar amb J!l�S

atenci6 i va trobar-se amb els seus ulls que també l'examinaven. No

eren els u!tÈs' d'un pa Ll.a s ao s �.'enien una expr,essi6 fllmda, Ln t.e ne a e I

alesho�e8 li va semblar capir l"'in1;erès amb qu� co�nsideraven aquell

afer, el motiu de les preguntes sobre la noia ••• �ot era mat�ria no

vel � I!s-cica r l.fo va sabe r si admirar-lo o menysprear-lo una mica •.

Sense adonar-se'n, es va trobar pregunta:nt :

- Heu publicat alguna a.I t r a coea , dar rez-anent ?

Est'ic tocat, va dir-se. Era la Mena de pregunta banal que orí í.ava ,
I

ra' a�l1;re s 'arro�sà d'e spatlJ. es, com si a Ilb no tingn�s cap iI!lport�ncia.
Un recull de proses.

- Quina m ena de p roe ee ?

Digue-ne contes, e i �i')Jn voleu •••

Va donar un cop d'ull al rel1.otge i digué:
... Ens n 'bern d' ana r. Naria.

La El eva ti ona es liI:li tà a a í.xeca 1'-s e •

Hem d'assistir a+una r-e un
í é
••• �s quedeu o veniu, v6s ?

L'Albert tenia encara gaireh�tot el caf� a La tassa. D'altrR ban

da. la companyia d "'aquel.l parell l'inquietavao. Es a dir, amb e12.6 d os

n o s 'hi acabava de sentir cÒI!lodeo Ni quan �"Orsil feia eL pallasso ni
..

'"

ara que sembla...."""va haver canviat de pello Es c ï.ar-, reflexiona, es per-

qu� no l'acabo d'en�enctre.
- Em que dané una 'e�' tona aês •••

L"Orsil va picar de mans 1 s',alçho Quarl l'Eugènia va aou-íí r del

menjador, fa 'avançà fins a mitja. üala/a pa.=gar-la. gIl va mirar la

que no e 'havia mogut del. costat de La tjaula, i li va �i,r :

- Es una mica ea t ra ny , el vostre maz-í.t •••

En coneixeu gaires, d'er"lcriptors 't

- No ••• "

... Per aixb ho diéu, doncso �ots estan una !!llCa guillats.
I va riure, com si foe molt diverti1;. �ls literats i les seves

d onea , deu voler cUr, lJ8 pensar ell.

El novel.j_�_sta havia acabat de pagar i es girava :

- Anem, Marie, ?
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En direcció 8 l'Albert, at�gí :

Adéu-siau, Cros, da ene tornarem a veure •••
- Si ••• Bona nit.

,
,

�L nugeIlia, des de da rr-e za el "taulell, on s havia traslladat. tam-
b� digué f

- Bona .n í, t •••

Va esperar Cltl€ fossin f'oz-a a , imrtediatamen"t, en va sortir i s 'adr�çà a la taula de l'Albert� Ell mm�ammm va dir:
- Ja deU9 voler tancar, oi ? M-acabo el caf� i me'n vaig.
- No ••• No ca 1 q u � o orri, �� mol t avia t, encara.

Va aturr-se a frec de cadira i afegi :

No us he d008t les gr�cies, de pri�er ••• Es que m'he quedat � ata-t>

balada •••

-. No té importància. Ja veus que no et se�virà de res •••

1�11a es fiéà les mons a la pitr�t8 i en va treure la targe"t8o
- Ho creu d� veri tat, que mmml'l n 'he de ter cas .?
- No ho s� ••• :r::m s erebL a que s f , Sembl.ava que SE;l. b:ia el que es di f.a ,

La noia plegà La, ca rtoliba pel Mig i digué ":
.IS 'ha adonat que ha vingut a parlar-m e a mitja sala Ç!

- Sf •
.... Ho deu haver fet a pos ta par dir -re el que m'ha dit •••"

- Que t 'ha dit çt
,

t
'

es tran�ri s
- J;fo ho he aC?bat d'en tendre. l-fo de res; sents ? De res.

Sí, no sembla que tineui Ga ire sentit.
'I

Oi ?..

"

si. r aou:!, al bar, per que hi ha vingut ? A rer-te pregunte
" sobre

en
....

aristany ?
- No , No sa bia que :l "h ava en detincut.

L"Albert es va ao rp re nd ne :

- No ho aab í.a ? P.erò si m'ha parlat fins i tot do l'.L..starell !
Ho ij.a vist al diari. M'ha pre�unt at si el 1_;enia i 1 'h�he deixa t o

Ara va comprendre el per què d" ac ue Làa crida tel efònica a hores
indegud�s. Es a dir, reflexion�t'aix� tempoo no explica. aquent 1n�er�s..

..de sme sura t ••.
- S 'ha es tran31et I!lol t que fos un l'é? truj_le r.

Se n'estran�rava tothom, pel que es ve í.a ,
l l'oncle què? Continua enfadat?

- Sup oe o qu e sí. N o j_ i "n pa rIo. Ja fia p

No, no ho sabia, per�;ho il:'1ag:imava
- Ec per això quo em sembl a que algú ha

bé abandonar La gen t •••

com és.

pe r-re o tamsn t ,

de fer alguna C08a. No esta
,



-161-

Era ben siI!lpà"tica, "te.nma'teix, aquella xá.c o ta , No ho hauria pas

cregut, que fos a í.xf , L'altre dia li digué que estava disposada a pa

garo No faltaria alg6 a qui li agrad�s açuella mena de moneda& Va dir
- Ja veue que he fet tot ol que he pogut , Voldria que se I!l' aoud f s al

guna altra cosa •••

- Si rl'hi hagué atrevit, a aquest senyor ••• com se diu ? �i no puc

recvrdar el seu noc •••

- L'Orsil, vol s dJ..r ?

- s:L, Si l'l"hi hagués at:r.e"IJi t, li ho hauria den anat a ell. Em eemb.La

que ha de conèixer gent. Perb hi tinc tan poca franquesa •••,

- Doncs ho hauries d'haver aprofitat.> Quan ha dit que podia trobar-se

alg6. al. tre •••.

Ella repet! :
, ,

- No ho sé; no m'hi he atrevit. A voste li sembla que fara algunn
,

cosa '!

- En dubt o , Suposo que ha estat una mane ra d e parlar.
Però potser no. Ta�h� hav

í

a dit: estic e egu r que algú s'ocuparà
, " � édell.,.. Ya estar a punt ce re o oz-dar=ho a 1 :Eugenia • pe r o despr a va

pensar que més valia no :fonar.umtar es p e rancea que, a darrera hora i

segons tota versemblança. se rd en il-lnsbries.

Es va beure el darrer glop òe caf� i s'aixecà.
Perb no t'hi anoinis •••

Va callar en sec ,perquE¡ era la me te axa expr-eac
í ó

que havia erspz-a t

el nove ï.vt
í

t a , Una mica moLee t at 8lmll per la coinci(!.�n('iaJ va al·.�arGar
un duro a la noia :

- Té, cobra •••
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A tres qUf'lrts de qua t re, en sortir de casa d ee pz-é e d"baver-se 1)a8-

sat tot el mati e8curç�nt�':Mls I!liserables ti
g va conpr-e no r-e que potser no

s 'havien d 'haver ci tat tan d'hora. Fora, entre 1 'arrenglerament dels

arbres de la carretera" que ia un sol de pLom , L"aire e ra com uno brsa

líquida que li cre��va la pell. Tenia una densitàt feixuga, carregada
de propietats d e a't ruc t í.ves , Cap dia no ha fet s ant a calor, va pensar

mentre s
"

encarrï nava a 12. pa rada del tramvia.

Abans à '�rTiba.r-hi ja va veure que hi hav í.a un a gentada iI'lponento
No era natural, en aquella hora; sobretot, un dissabte. Tothol!l feia
cara d'impacient i era .f�cil de deduir que devia fer molta estona que
no havia pujat cap vehicle .. La gent pzocur-av eçn refuBiar-se a l'ombrR
dels arbres o a recer de minsa p ro t oc o í.ê que ofer�.en les cases. No es I
veia oap scldat; com cade dis8abte, ja devien �sser a casa fins dilluns

al mat!. Con senpre , hi havia moltes done e , i ga d re bé tothom parlava
en ca e te Lrà ,

..

·.va aturar-se al costat del qu
í

oeu-sbar i cerca La banda ombz-oaa ,

,

Perb l'aire cont tnuava cre aae t , S"estara I!l�'" bé al cine, va penua r ,

, ,

Es consulta el rellotse. que avançava Len t anen t , Algú, prop aeu , va
,

dir:

- Fa Més de mitja hora que no en puja cap •••

Potser hi havia h agg't una avaria. Si no puja aviat, es va dir,
,

es farà un tip d'esperar. Ai:r.b va enquimerar-lo,. pe rque , sense
,

ble no t í,u, li aemb ï.ava CJue seria una ca cae t.ro re ar:ribar tard a
,

pcí.mcr a o-i ta •

..

Aban�ona l'orlbra del quiosc i va avençar cap a la carretera. ]'éu

uns passoa fins a i.'al��e costat i mir� avall. No es veia cap vehicle.
Es va quedar arran d'arbre, progressivament ir.lllacient. Aleú, !'lés im

pac
í ent'encara q ne ell, se TI "anava ,CRrrete:!'a ave-D_ Q de aegu z- amb la in

tc:nci6 d'arribar--se al carrer de Ceaywinokel. on podria Bfla!'ar un

vint-i-dos o un vint-i-tre s,. Un instant, es va 5e� senti r temp-r;;a t

de seguir aquell exenpl e , però va con te.ap Ia r la dilatada té-lca de sol
\,

que s 'estenia rn�(;! enD.a deln arbres i se aen t
í

de sant ..ato Mastla ca Lo r-,
,

penaà , Hsperia una mica mé s ,

�.Qrnà a c ons ul ta r-cae el rellotge i desoohrí que havien passat
minutso Tot d'una, el tenps s"hevia posat a c6rrer, con ti també a

11, interess�s d 'arribar a al.gun indret, a alguna c ona eous í.ó ,

Alg6. va atllrar- se al seu costat i el salud� :
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- Hola ! ••.

�ra La vídua dejo diputa t e oc í.a Ld s t a , la mateixa que 1 'altre mat:!
va trobar a l'autobús.

Ab, bODa tarde !

Ella va preeuntar :

- QU� pa ssa 't
- :Uo bo sé. Sembla que fa mitja hora llarea que no ha pujat cap traM-
via •••

Hstovél una mica e�t:re.byat de ve ure eLa, lJ.1arnpoc aquelles no eren

bores de visité'.r eis pares. Es a èir : no eren hores per haver fet ja
la visita i torn8r-se'n a casso Ella coo�n�à :

Quina ge n taó.a !

si.
I es van quedar l'un al C08t81; de l'altre, silenciosos, massa amo..!,

nat s , semblava, per paz-Lar-cae , D'al tra banda, l'eia mae sa calor i "tot

per obrir la boca. Tots doa llambregaven carretera avall, ot) el tramvia
no es ve

í

a 'ni per ce sue t
í

cat , A La fi. ella digué :

Passa molt sovint, això.
L'Albert a senti veganerrt ,

Tot va de la ma te txa manera •••

Amb els ulls, va seguir la marxa d"un \;axi que pujava pol costat
de Lee vies. Va passar entre la ('lobI e renGl era de pers ones, tombà per
la carxet\IDra de Sant Cugat i va a eur-az--ee en una de les p :r::Lrue res cases.,

."j-Consulta de nou el rellotgee Oinc mí.nu'te , 8Ü1 nnnu t s més,. J!aria
tardo Va trobar ridícul aq ue Li ne !'viosisI!le de j ovincel que acut a la
primera cite. amb La ino í.a es t ímaoa , pwrò no poc

í

a fer res per evit:,ar-·ho.
'''ra m�s .ror t 'que 'ell«

Ara el taxi girava per tornar-se'n cap 2 o í.uuat , 1'1 podria agafar,
va dir-se.OrdinariaMen+' no n'agaf¡::ve., de te.:xise Eren mae sa cars per La
seva butxac80 Però un dia �s un dia� Va dir :

- Em aembl.a que I!l�S valdrà qu e aprofiti aquest taxi ..•
Va alçar la mà en el l)rec:!s nonerrt que el cotxe, havent comp l e tat

la maniobra, onge gava de nou. 1�1 zager el va mmal.ll ne nar fine al seu

costat mentre abaixava la bandera.
ill es girà a la noia :

- Pugi, tanb�, vostè�
lUla preguntà :

- On va ?
- A Catalun,ra. No li va b� ?.,

- Oh, si !

- Pugi, òonqa.
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,

Bé ••• malteo gracies
El taxista havla obert la portella, des de rtins, i va enfilar-se

tot reüol:!.int-se les fe.ldilles 8Mb la P1ào Així i tot, en a s s eure
ï

s,
mostrà un fragoent de cuixa, fJ.ns prop d'on d eva en acabar-ja les rnitgas..

..

}<;11, discretament, allunya els ulJ.s de 1�8pectacle i puja al seu darre-
,

,

ra.
-,

- A la p].eça (le vatalun�ra ••• '

..

}I'l xo re r tanca. el vidre, afluixà e 1 peu i el t!'a sllad� damun t l' ac'
,

• IP

celerador; el ootxe rodà pendent avall. Ella, COM une/persona pOC feta
a sll1rvir-se d'aquella mena te vehicles. va comentar:
- No �s el mateí.x que anar en trarnvia •••

L'.Albeft .va a onz-Lure , Ara q ue estava s eguz- d'ar.ribar a la cita a

temps. tot e 1 seu n erv í.oe
í

eme s 'havia fet fonedis"
- sf. no 6s el nat e tz •••

Es van mire.r i van c orrt í.nuar- e OI!l}.'iE' n t-ee com dos infants feliços.
Pensant-hi bé� ee li va acudir aleshores, me la trobo massa sovint, a

questa <t Però després li semblà que era I!l8fl exo eeatvanext ma L pensat.
Tot just era la segona v€t;act1?, que co í.nc Ldaen , �lla pregurrtava :
- li Paris també va +an ma.,::J.al'1ent, això del tranzport urbà ?
- No. Pràcticament, tot es fa a base d 'autobusos i de me t r-os , Hi ha

,

una xarxa aub ce z-rarrí a que d6na bo de veure. Gaireóé pots anar a 1;ot
,

"
.

"

arreu per sota terra. 1 és rapJ.d, �olt rapid.,

- Hi ha viscut r.lol te anys #'1
- J 0·( Prop de fieu. '

h"11a t que semblava h aver- cad gut cap al fons del seient, es redreçh
una mica i, mês ba íx , mentre s'es1.Jirava les faldil! es que se li enfi
laven indiscre tamen t per les cu í.xe s, va p re gun t an ;

- Exilia t, em va rlir. oi .!

sí •••
... Devia ser desagrade.ble •••

�aI!lbé ho &6 agui.
Oh , aquf ! Hi té 2a fa.m:O_ia, e 1. -treball, els am í.os •••

':b�.s va arronsar d'espatlJes.
No volie dix ai:r.:ò. D'al-t;ra ban a, ele amics els he anat perdent al

llarg de tots a ouco ta anys '�an ca1jastr�)fj_cs. QUf:wt al treball ••• bé,
tampoc no em deixen exerci!' lliurement la meva carrera d€ mes"tre •••

Ja' entenco Però no per això deixa ne ser el seu pais.
Va mi:'"'ar-la, i ella afe £;1. :

\
- Vull èir qUE' les c o s e s sempre s emb i en més ú)ci ls, aqu!.
- M�s fàcils, po taer si e Però de veGH�es també són més molestase s ,

�11e. assent! :



- Oh, perdoni! Ja sé que aix� avui no s'ha de preguntar.
- No té cap ir:tportáncia .• :r�ra d 'Eeque l'ra 6a taLana , Mai no me n 'he ama-

gat.
- !if 'hi ha Molts que ho fan, doncs.
- Ja ho s�. Perb per qu� ?

Per�luè pot ser peri116s parlar-ne e

Què �s jensen �ue els han de fer per haver pertangu1a un parti t
ca taLan

à atra , d'ec,querrès, o fins i tot sOllialista �? •• Oh, i que vostè
també deu pe nea r com jo; recordo que l'altre dia en va dir q uê havia

estat el seu marit •••

- Es diferento Era ell, i a�a ja �s mort.

l)erò no tenia cap ne ce.s s í.t.a't de dir-ho a un dec c onegu t com jo.
- No tan desconegut. Ja ho va veure!

Va riñre, i eJ_) J.' irni tà.
- l�s veri tat.

Ella v a tornar a enseriosi.r-se i rez'Le xa.onà ;

De tota manera, sí que de vegades po� ser peril16s1 parlar

franlquesa. (.To sempre he o re gu t que, si hom es L!lanté fF3TI!l en els seus

aerrtf.nencs ,en els Sf\US ideais, més li val eeLl a r i obrar •••

LIAlbert es v a ao rpze nd re :
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- .

+. t'?COGes a es qua s cos Ja acos "UI!1ar- se ••• l'..ra a.i.gun pa.r tn t , vos e .

ImI3edia:_tamcn-c va posar-se a riure it amb una mica d'atabalamo:rn, ..t:I..occR.t:Ii1Q
_2¡.a2pS&ii8� :

- (Jbrar ?

- Es una manera ne dir ••• Però es poden fer tot �e petites coses, això

si. Mir�, ni que nomAs sigui e�ucar els fills conforme a lea Destres

creences ....

- Ah. si ! Però aiLò ja es fa inntintivament.

- .1:[0 tan Ln at ín t í.vamen t , Alguns se n'ban ben desin'teressat. I que, de

vegades, abans e re n dels més errt ue í.as t e a •••

Rl1 va pensar en Roure, i assenti :

- si, ja sé que n'hi ha.
- Es clar que això ·quene. cornpensat per a quells a�l.tres que continnen

lluitant d'una manez-a activa ....

L 'Albert va tenir un sOl!lr! s amé.".:!'r;"
- Vol dir que algO lluita d'una manera aC'tiva, encara?

.La noia va moure il'1perceptiblr;¡men t les espatlles" com per treure

pes� les paraules qUI) an ave a pronuncie. x: :

- No·ho sé. Pe rb diuen si hi ha organitzacions cJ_anc1eetines •••

Tamb� ell n'heviA sentit parlar, s0bretot a en Ranirez. Era in

discutible que e le comun í.s t c s i el ' socia lis�es, si més no, encara no
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havien aban aona t la 1J uita. L�tlr�� fuL'ets i c omun í.ca t s en dcn aven fe.

S!, diuen ••• Els comunistes r!l�S que ningú, perqu� el partit els '·;os

tè des de fora.

Els comunistes i d'altres. Sembla qu e també hi ha orGanitzacions ca

talanistes o ••

Pot e er sí.

Es clar que tot �s pur r-onan t í.c í.sms •••

1:11 es va sen(t¡ir una mí.e a no ; es t.

-Romant1cL,me '? Per què ?

- Vull dir que en a�uest temps •••

Va fer un gest expressiu que contradeia les seves paraules de mo

ments abans.

- Invocar el temps, sempre ha estat una mala excusa •. Jo tl?T!lbé s6c dels

qui creuen qUE) en t 0'1; "t€!'Jps es pot fer a'l.guna fe in a (ltil.
Ella va mig riure :

Sí, tirar bombes!

lifo dic això! Mai no he ee t at un terroristao Pe¡rrb hi ha moltes ma

neres de preparar el.deoo : intiitran-se en els; orGanisoes exis"tents

amb el dobl e obj ectiu d e fe!'- se la mà i de tre balJ arr per UtI canvi even

tual, organitzar nmlifes1j@.cion�acifir¡ues i un a res:!..st�ncié' sorda a les

ordres i consignes del règin. fins i tot •••

Elln el va inter!'oI!lpre ;
, \

Perb voste perla COfl si tingués molta experi�ncia d'aquestes coses!
.

No. Es de sen�it con�.
No ;;an de senijit comú", lñ!immn:1 A veune si encara resultarà que n'és,'
t\ ,. .i;»vos s , d 81(;UCfd aqu es tee oro?nitzacions !

- Nat no en sóc fi

Es clar que taI!lpoc no �'ho diria ••• i fayia bé.
Jio li ho diria, �s ce z-t , Però el fet �s que no en aó c ,

Ella v a riure :

- Potser per falta d�oca9i6 •••
,

Probabl emerrt ••• Pero voste vol sabe r Bolt

brig6da política?
\an riure �ots cos, i ella digu6 :

Sóc un agent provocado!,
Vol dir que encara n'hi ha ? Jo no n'he trobat na í, cap •••

si t n 'hi ha O' No es pensi e: uo bad en , S6n deshonestos i nur-r-í.s o

- Ja veiG que de sin:¿atia eh; en t;é.
- Ja 2i vaig dir que el neu f'larit v a morlr a 1H p:rep,t)o 1�lA rnammEll!rI!llbma

maltractes hi van contribuir ••• A I!l�S, jo vinc !!r'utw fa.milia tradicio

na ï.m en e ca ta Lan'í a+a , No són .:;ent que haein figurat na í., pnrò vull dir

Qu� pots�r és de la
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que vaig rebre una tormaci6 en aquest sentit. Des�r6s, el oeu flatri�o
ni ••• Perb �a�b' parlem d'uns �emee ben trlstos !

Va fer una pausa i, seguidaMent, pregunth :

- La seva muller trt:·baj.la a l'ajunte.r.r.te.:nt, oi ol

Ell va sonriure :

Tal!lbé 's un tel"lEl tris't, aque a't ,
Vol dir que a ;to 8::t no li agrafia "?

Es clar que no.

Parb no tenia eanes de par}Br d'aquell BS8umptBo Ni de parlar-ne
ni de p enaa r=h

í

, Pe í,a temps que hav í

a de c í.d í. t no de Lxa r--a e amainar per
la idea que un d eLe seus, i algú tan pròziI"i COM La seva �ol1a, feia el

joc de 1 "a dve z-sa ru , Recordà les seves d í.e cue í.ona , i caro ella d e í.a :

- Deixant de banda que a, 'una manera a al tra n'havia de guanyar La vi-
,

da, no m:ll'!l veig en que pot molestar-te ••• l'�s un lloc subaltern, total-
ment anbniI!l.
- Així i tot, �R una col .. Labo ra c

í é
en un ordre cie COses que no tan

L ,�
i

.

�sols no aprovo t sino que Pl. es ene ro o , que en s e s enemí c a t o t a els ca-

t a Lan a ,

- No es pot ser tan IJ.epafils o B� ha d'haver-hi a jun t ame n t, oi '? I b�
hi ha de trebalJar algó altre •••

Que hi trebalJ in e Ls siMpatitzants.
- Un funcionari es;;à per dariurrt la poLítica.

No és veritato I te�poe no es tracta de politica, sinó de patriotis
me", Ja saps que, prbpiEH'1erlt, cie pOlítica jo no n'he fet.

1i'1 'teu ca ta ï.anf ene �s pol!tica.
- No ben b�o i;s una qUesti6 de digni ta t , No �8 digne coLsLabor ar- amb

aque Lï,s que ens trepj.tgen contínuament, que 'm:'] trecten COI!l un poble
conqu.í e ta t ••.

Si ho som !

- Ra6 de I!l�S per 1'10 fe r-lo e P'1_ joc et

]�lla acudia a ra on a que li feien pf'rdre la pac fe no í,a :

- Si tots ho mir6s�¡j_m o om tu, a 1 'sj un tamen t no hi hauria ninGú, la

diputacio estaria buida ••• le fet, ho es�arie tot.
- I per qub no ? If'i.l!lagines e on podi a he. ",'er canvia t la si ',llaci6 si tot
el poble catal en pes s'hagu's negat a col.l.aborar? Que no haguessin
trobat ningú per cona t í.t.u'í z- s í.nd i c ate , jun'tes,

á

jurrcame n ce '? ••

- Hi haurien po sa t cas te Lr.ane , ç ue encara hauria estat pitjor. � 'hau
rien mostrat m�s durs.
- M�s ens ha ur-La valguta Ben durs voldria que tocsinó Que no ens dei

xessin ni re spira r. Ales hores potser trobaríeI� la forçél d
"

e xpï.o tar d 'u
na vc[;e.èa.
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Ets un insensato Ja saps que aixb no pot ser.
ï:1 que s� �� que semprE, ens pe-r-dem per con tenpoz-an í. tzar. l�n el teu

cae , suposen que fins Rra,veJ.s fills, que bé hav
í

cn de menjar,
sis viet obligada a aque s ta col.lnboraci�. No és una disculpa, pez-que
podies haver trobè?t una altra cosa ••• l'erb neixl'1'!l-ho. }a fet �s que ár
jo ja torno a ser aquí. No tens, doncs, cap nece ec

í

tat de trebalJ.ar.
[;lla va contesta r amb una miear'irOnia :

Naturalment, e om que ja guenyes l)rOU !

Poòem limitar-no�. Hi he moltes J:l1enere� r!.0 vinre.

Per a tu potser sí.Perb i els �eUH fills?
- J<�1 que � 5') bo pe r 1.'1. noaa I tres, també ho és per 8 ei ls.

No he dit que fos bo per a ni � Tot aaxb em e embl a pe r t'e c tiaraent ri
dícul •••

Pe r-f'e c te nen t ridícul! va repetir-se ara. Deap rê= d'nnn d1aquestes
discusions qUE' no r.ienaven enlloc, pér('u� cadascú s'a,,-rinxerava en les

..

seves posicions, va e e t ar a punt de p r, sentaI-·li un ultip'ts·l.um : o ella
... '

,deixava el seu t re ba r). a ell e be nê onavs 1",. L�a:c" Pera no s hi '18 Htre-
vir. Ben I!liratps6c un covard, va pensar amb d i.ague t , I el pitjor de tot
e ra que ni sabia qu.� T "navf.a r-e t í.ngrrt , }r�as e ï.í.a , ce r tan en t • Potser
els filIo �! va dir-sé. sf)' en part. I, en part, que e s tava tip de sen

tir-se com una mene. de gos at,!?r:dona1;o No ho sabia bé •••
:�n veu alta, va dir;

SE·opre he c re gu t q ue només hi ha dues man er-e s de p rocedir : aque a ta

quo hem dit o querar-se a eaSéo
\

Ella potser no el va e c abr d'entendre" pez-que es v a queda r obser-
•

vant-Io. Saln va adonar i s'exeusl :

:ec!'èoni. Es veu que pensev a en veu a l ta ,

1 erb la noia ja nav La 'T,;in¿;u t temps de segllil'-lo .:

- Ja l'entenc. l opino exa c tanerrt e L mateix'.

Aleshores ve preguntar-li :

- I vostè a qu� es dedica ?
"

"

Agnella pregunte no es des�renia neeessRriament del que havien di�,

'1
' '

... - ...

i 'sino mOE aviat de qUf3 havia es"-st pensant, pero ella va 80011 r 1 in-

terrogatori amb n�1'turflJ.itat :

:FIBlg còpies.
Cbp:ies ?

- S:C cbpies a Mà'luinao tlfmllscrits, d ocumen t s ••• Tot el qUE! es presen-

vefpensar e n el. seu trebp.ll eni'torisl i féu

Deu es b ar molt rra l, paga t j ai xb •• o.

\
- A dues pe s eet oe le. pR¿;ina .. I pe rc ue s éc un a bono ne canbg r. r'a , N'hi

,
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ha que només o obz-e n una o í.nquanta.•

Una l!lisèrma.

t8 rnh� lirebaIla o

,

Esta empleada en una casa"esp rés, 12 meva fill a

d'importacions. No �s que

Només són vost�s dues ?

si.
S 'ho va creure. J;n 8 enganyem fàcilrn8r.Jt, va pensar .. ]j' al tre dia li

'tn¡vja trobat cara d 'entretingude.• P.ra era d í.f'e re n t , n'altra banda, la
conversa que nav t en tingut, no era un a conver-se d'entretinguda. tis c l.a r

que a ixò no v o i i a d ir res <I Hi ha entre tir�gl.1ces de totes men es, Kr.'a na

tural, però, que si vivia amb 1 a fil1a •••

li donin molt. per�u) és tan jove •••

Sense reflexionar-hi, va fer �

Es e s tzany que no s'baDi t o rna t a c ase r ....

El.La se'1 va mirar amb una expr-e se
í é

v agamen t burleta ..

"

- I per que m'havia de +ozne 1.' a cesar O?

- }�s tan j�ve ••• I en e ara bo era née qur-lT1/as va 'jueèlur vI dua •• �

�i, encara n
"
era més .. ')�VE'" ,2 clef:, però, amb una e xpe riè ne

í

a n 'hi ha

p:roouo

Ell va dir, altre cop sense reflexionar-hi :
,

"

.... Pero una dona COI!l voete� sola •••
.,

No estic pao sola.

- JH m' entén.

La mirada Ll.e ugeramen t burle � 6S va repetir.
I que v o), dir, ben mirat, BI!J.b això d'un�ldona corfJo '?

Es va sehti� conf�s. i li caigué lluitar con�ra el s�u atabalament

per contestar amb una mí o a de solta:

B� ••• Em referia a que �s �8n bonica i •••

Amoretes i tot, ara ?

l'fo �s això •••

Ella VE'. riure en ve ure le. seva expressi6 ci 'hoPle!que ha caigut en

una trampa .. FflU :

- r.r o es prE' OC upi. Tam b� jo f·e ia brom '.

,

- �I!lJ!l1'!l�m lIer� � 8 que és veri tat. Es bonica. Ho elme amb tio t a sen-
,

zillesa, con podz-í.a obs erv a:r que � s aorena a rossa •••

Ella rigué de nou. GOI!lBDtà :

Es divertit.

- Divertit?

�-;!, vostè .e

'\

- Perque he dit que �s bonica?
,

- Fer totes a�uestes explicaclonso
Se It'n. burrà :



,

Oh, m"'ho han oon��t !

- Curioses coses et? c()nMar
r curioses cose 8 de preguntar

La no ía va convenir :

- �r� ra
é

, iairèbE$ t}s Lmp ro p'í dels nos tz-ee anys.
No li. va agrFlr'a:,:,o El s anye s , , La RE'us- 1'" es per ava a la sortida del

me t z-o i a ella no li aeabl av a pps (jue l'arlor f08 iPl.\ !'opi de La seva e-

l 1
.. ...dat" Fur"tivamnt, es va !!lirar e. re_lotee t pe z o encar-e e ra d hora It Ar-

ribari � �. bans que. e)'la e 1 igué :

- !If o s o ro pa S ve Tl s • � •

:Ni joves ta npoc ..
..

Per �ue no ? Tot 1epén del te�ps interio!'� I de l'aparen�a, si es

vol"

Ah, 1 "apa re nça
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- Es un costUfl francès,potser ?

L'Albett se senti ijei'lp1;at a seguir-li el. joco Pez-que això era el

que li proposava.

Noo Allí COMencen per pret_;tlÍ1tar : com te dius ?

l aleshores se li acudi : si la Neus e� veia, no li agradaria. Se�
pre hi havia un a cosa o altra que no ag ra dava a algú o al treo Però �s
innocent, s'as8egurà. Ella da con�eFtava :

�ir!a •

COM diu? Ah, si, Tir� !

Agm:'tinao Però �s un nom lleig i l·i¡:�rG.
- No ho t.z-obo pas. N'hi ha poques.

Tanbé diuen això, a Ji'rança ?

Semblava de mol ban humor f i ell replicà
No. Aleshores ja no d í.ue n r-e s ,

Callen fe?

s1, cal}en. I Be besen.

- Tan de pressa ?

le vega e� encr-r-a m�s., Ni es pregurrt en con es diUBrlo
Bé !

�l va mirar amb tota framquesa, una rlic�entr€'MaliRda :

- I co� �s que vost� se; tot aixb ? Un hooe CSSAJ •••
,

Ell replica plàcid8m�nt :

. "

}�ra un EOSp!.!' COI!l!.C, i va haver fi"" riure •

...

Ja� si fos ne vosT,e� �O eM preocU�Rrias
- M��; amoretes ?

VB. r-ecor-d ar un CO.Ml.·:::lny rt� 1. arís � Com !'lO]. t¡:� francasos, nonéa pensa
va en 1 E'S d ones i, dp, ve(ie des f li ag r a,.lRva de contar les seves ave ntu-
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reso oegon s eLt, un c aa , en una si tuaci6 e embs arrt a aquesta, amb uno

dona ja g ranad e ta , coo La T:tna, es va Lno i.Lna.r conrí de nc
í

aaan t cap a

la s eva ore 1:La i mor-no Ià :

r'J'hi JUBo qua
ï

s evo I co. a que ni tens e1..3 pi ta caiguts •••
Potser no era veri tat ,p però la fra se li hav í,a fet gr�oia. Corf--cac

cionaria ella, si la hi digués .? penaa , Pe rb n4sabriapCH:J. dir-la. No era

un h0r-l€ d
"

aquests t ell. I la noia probablemen t s�fendria. l-:n canvi, la

francesa no tan e oLa no s'h'&.via mo
ï

es üa t , sl.nó que le. frase en qücs"ti6
fou la clau de l'aventurf>.• Com deia el seu c cn egut :

Em ve voler demostrar C;ue JUGava s obr s aegur ,

S ,. , �
ena e adona r=ee n , va somriure. Ella, que 1 obs'-.rvé;'V81 precuntè:1 :

�s divertit ..,

Com? 1l.h,sí
I no üs pot contar?

Va bran0sr e¥capt
- No pas en aque s t a banda de frontera.

¡n vehicle recorria HIs dar r- r-s ne c ree del paa se
í

g de Gràciao "SI

taxista va obrir el vidre i preguntà
On vo í.en que e ls deí.xá Ç!

JJfl Neus enc'· ra no hi se ria &l perquè e ¥-r.8Xi havia ana t de/pressa a

desgrat de les Ilt�s que els havien r2tingut sovint� per� va preferir
no exposar-sc .. Pod

í

a have r-is e avançat ,duta per La eva rea+e
í

xa ir.1pa

ci�ncia, i no volie que la vi�ua del dipu-t;at soci�liB�a presenci's llur

f>1'lC on tre.

- Aq ua .rna te ix, dav ent rlP 1 b a:nc 4 lie

U#hi havia molts, però 1 'hoI!le va conpr-endz-e a qu i.n es reJ eria,

t ombà i va col .. locar-se darrera Lm ta'r�mvia que tmnbé girava.
La Tina va dir:

No recorèo hever vist cap vint-i-sis

Ui jo.
T�e fet, ni l'un ni l'�ütrE> no s'hi hav z en fixat.

Bl taxisi;a s'aturà a ran de vorera, l'Albert dant=¡ un cop d'ull al

tax1metre i es va treure els diners de la buzaca.

mentre baixavBM •••
,

Per vostè.
Gràcies.

,.

Van t6e iX? r. Jnl/ coneu ï.ua el rellê!)tt;e!) Fa}. taven 'lui � mi.nuts per
,

l'hora de la ci ta, }�stl? "8 bé ,

On va, voetè ?

AgE�far� el me rr o cs p e. La p laç» (l_'hspan�,ra ••
Van posar-s E: a oarrí na r 1 "uri al c 03 tI t de 1.' a ; tre, en t1ire cc

í é
de

La boca dtla RanbLa de �atRlun�Ta. )<;1].8 va (U!.' :
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"

.

I gz-ac i.ee pe 1 't;E1Xj_.

I ara

- I per to't el qUG ha dit •

•

l�s re fc r í a a allo que ella anors enave "amoretes" ? OOI!l que no n"es-
tava aegur , va ca Ll.a r ,

Quan arribaven de va n t "La :Uunatl el llum canv> ava del verI!lf�_I_l al

ve r-d i van apressar el p2S per travesaar. Bncara que no sé per què
1 "ao onpanyo , va di.r-se elle }Jerò La 'rina semblava que ho "t:robés na1,1l

ral. Es una noia ben �e�eixida" va penaa r-, Massa i toi; perqu', lj.a¡;i
observat una vidui 'J8t ee ur í.o ua , Potser -!;a!l1hé ella s 'adreçava a una ci

ta •••

S'atnrall'1en al costat de la boca del metro i li�lbert va dir

BA, aquí li de2XO •••

Ella li va aJ.larGar La rnh.

Mol t a.gre.fda per tot.

I jo per La seva corepany ía ,

L;:l Tina va a oru-í.ure :

- A reV8 ure •

I imnediataI!lont es va t r-obe r sol, esperant el canvi de Lr une per

paaoa r a. l'a1tr8 ba j da , Podia aav e r trPves::'at per baix, se li va acu

èira Però va corrt í.nus r- esperant i tornà El. consul "C3r-se el re Lï.o cge ,

�altaven quatre mlnuts per dos quarts rle cinc. Seria a"una puntualitat
ex'trena da , La Neus •• , va iiir-see I ve sentir que el cor li saltHva dins

del pit.

Aleshores, el lll� canvi�.
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Es passejaven per contrades africanes darrera les petjades d'un
aventure� de vint-i-cinc anys q\�t a la vida real, ja devia haver com

plert ben bé la quaran te na .. �'af1b� ere madur a 1 'estranya dona que 1.;robe.-
d'o.-/tr.f..

va a La ,jungla, i el na quí.Ll.a tge , per lit batA> que fos, no acon ae.gu í.a

d'aMaear �el tot el CU�iD envellit i leo bossos de18 ulls. Una sala

ext�tica seguia aMb in�8r�p les aventures Burlaces i el� amors tUEultao

sos, ae guz-a que tot acabaria FJé. Pel nodes t preu de Bet pesf'etes,tothom
,

porij.a satisfer una ansia tnconJ'E'ls:'1sble a'horitzons J!l�S anp
í

e s , d'una
. , "

vida rl�B emocí.onant que la del dee patx , el taller, la f'abr-í.ce ••• Set
,

peas ese e d'aventura ne ee u rada mil.líflletre a rniJ.lir!letre.
Per!> ella no mirava La cinta, sinó que el. rnrav a a ell. Tot i ai

xb , J_'A1ber.t V8 prf'gnh-,;ar.-li :

-T'agrada "1

l la Ne us. sens e tT'€' urQ-li els Ul).fl de aobre, con tee tà :

- si.
" , èPero no hauria p�gut contar, n eS�Rva segur, les perip cies de

l'argnElent,. Ni l'h�urien pogut explicar Moltes �ltre6 parelles que,

prop d'ells, eren enllaçades, pe'�udes en un m�n propi i fugaç retin

gut amb tota la forç?. de llur desig jovenç�. Per a ellt�fl l'aventura

tenia 1J.oc en un a l t re pla, i era feta de la cajm b ï.anc a que els dits

paLp aven , òeL'/sOM!'iures canvi nts en La fosca, d,ús b eso e Lcn t e i pro

funde, de lef3 mirariG� assedegades, de les mans in�xtrincablerlent uni

des o pe rr ud e a entre la roba que dtssiT!lulHvéI e reccá ons i cuixes bada-

des.

LR Neus el mirnva i. de "tan t en T,an t, eljec girava b reumo n t per

somriure-li. IJ8 pe Lv Lfcu L CI j Fi era avançada quan en va cteciAir a un

gest contra el qUB1 havia e s t at lluitant sense gL�.nes ni o onv í.oc í.ó , Un

gest que df:'s del principi, potser, eab
ï

a que a o aba r-i a per ter: passar

li el braç per l'eRpetlla. Irlmedia::tp.!!l0'r1t, ella se li ar:!'al?l.b� una nt ca

més, re"alcant tot el cos/contra 18 invi tra c í.ó del pit, i,emocionada,
cu:ità a apoderar-se ÒfJ l'a.l-¡;ra mà, arTosseeant�'la t'ins a La cuixa, so

bre La qual els dits s'entre-r.eix7.ren • J)fH'jp.!.'�S féu {juGar la testa cap

a 1 'altra banda i de�icactarnent, a nb un gest l'eli, acaba per regree;ar
la galta contra la ma que penjava. sí, va dir-se ell, COM un g a t e t ,

,

exao tam enc con un gç�tet sedec de.. c1?rici.es& No va poder evitar l.'enten-

driment i ac c en cuà La p r-aas í.ó de:��3 seus elits per 1';81 de provar-li que

aab'í a c o rz-ee pondz-e a aqu eLl a o.fec l]i6.
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tro s'h vien <lit res, ge :i_re bé no s "hav íen parla 1; des que en"traren

al 10c810 L 8 parRule:.. s obz-ave n i tot era confiat al

bor6sv m�s explicit, dels ges t os , d eLa contactes. de les !!lirades.

Prop aeu s "aLçaven ele llavis de le noia, errt r-e obe z-uaç llur'f.inosos I

en La mí, tje oscur-a -r;at, feri 1;S per un ra ig de II ua, pe r cen 1; raig d e

l� um os capa+n del Jo) enç ple de jungla. I une al t ra jungla c re í.xt a din

tre eeu , tant o m�s ca rn
í

sae ra que la d 'aquel Les ter:r:es llunyanes o

S�bia que només li ca J ie :r�er tm g e s t , inclinar-se una rrí ca , pe rq uè ella'
eacjafés la boca contra la seva. l e� p re gunt ava quç el r-et en

í

a , car

el s eu anhe L era tan violent, tan do ï.or-óa COI!'l el que eno ev í.n ava en La

noia o H� havia l' exemple c on tarrí.ne d or- ne -r;otes les parelles que els I'
ienvoltaven ,a16�mes gai re ·hé Lnpur'Lcanrn 1; é br-aça d es, hí havia La fosca a-'

mical i la��,ng ne tots �()S, en aquc Ll. Moment, ve rríe cora la pz-í.mave r-a ,

}1erò el "temps pas oe va i ell no s'atrevia a ce dá z- a:L ae u de e í.g , Re-,

cer-dava : pa r-ï.a.r amb tu ••• ve ure
"
t , ee ta r prop t.e u , , , Aixt> era el que Ihav í,a {le .fe17. I ja no ho feia. Pe i-que hi hav í.a a que i '. braç que 1'el1-

lJ.açavê' i qUE' havia aJ.lareat obe írrt la sugG€sti6 de 1 'ambient, el prec I
mut dels ulls de

....

1. a 11unrn.m Nens li Però no an irin r'Í.� o enll¡¡ t no la besaria t II
no La tocar.ia. P tscr ta npo c no es dAj_xaria tocar,ella, se li v a acud í

r1"\

Però la ¡�eu'3 era aboca da al seu damurrt , amb 18 ca rn potsèr desvetlJada

per prim er a veeada" •• Va enc reua r ).€s cane s 1 seijuid8C'l8n t les dues

mans urrí.d es T.orm'i!'E'U a re poaa r sobre la carn dura de la cu í.xa , Ei/deu
haver posat el bo i Millor, va é"ir -seo l v a ip¡aGinar-s:e-la mud ada

COl"! pp,r una festA. int�_P.J.a. Per� aleshoreo. tanG� els ulls i els tornà a

obrir SObr�el l·'.€nç. No volia
-

imaginar La rob;' blanca o rosada o d'un
..

color hlau pa) .1ie,0 po tae r Vf'r08, La roba cue ccny
í

a ell3 punt s fràgils �
ele la seve pez-sona , el ventre, els pitA ••• Malgrat ell, èl cos de la

noia ':!S feia pr eo I e ?,O"t8 la roba i, acLa p az-a t , eo
.

igué : ets inperdo-
, :.1

nableo Pero no pOr'ifl evitar éle senti!'-se fue"tejat pel desig. i)m8ñlI!:¡mI!)"O�
L�alimentava no te.n sols La il.lnsi6 ê!e la eevE' carn joye i inèdj.1;a,si- ,

n6 ranbé f Ci 'un a manera traülora" e 1 re ('0::Xi de tots el t1 co aao s que li

hav.i en paas a t per les MUUlh lla seva. l?l� expe:r.iènci�, per node e ua que
fOD, li feia rne.lo Ens �n fa � �ots �o�, Jensho Per� a e�la no li calia

cap r-e c o rrí per �entir-se abre nds.da ¡ li b�S1;a,TF\ la seva proximi"tat i a

quel] braç damunt l'espatlla.
Les darre res aeqüen cies es fonie�ha!:!!loniOsel"len-t_¡ amb e Ir. mo ts lt1'he

fi

End", que ningú no s "ha v í.a preocupat <'l� traduir tot i que La cinta era
\

doblada e J�'aaol"l_pf.!n�rflPlEm", mus
í

caf acc(mtu� el seu :.-i't,me SI e a pre::Cipmtà /
i les note� van sal1; aT' les unes El obre les al tres , e.::m_" onye n t-S8 con

per coincidir amb e 1 Mot fina l, i aLeaho ree t Be1J"€"bé s obt adamen t, La

sala s'il.luM.j_n�.
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�ots dos pa rpellej are n , com fe ri"t8 per aqu e L'La intrusi6, i van

raz--se d'una a
ï

tna nan eza , somr
í

s n t-e e amb una cordialitat que

al�iberant de desig. Ell tornh� Lnte r roga r=La :

T"ha ag rada t '?

si, està força bé.

L'Albert va riure :

f;i gairebé ni l "has mirada
«I

- lrr...J� •••

- Vols qUE; s oz-t í.m ?

GOI!!. et oembli.

Beurem alguna ccea , Fa calor, acuf dins •••

Ella acce�f is per entre e18 genolls de les altrES pa�elles i els·

rOflriatllers de les butar.ue s de davant, van obri!'-s'è pa e fins al passa

als. ��Jl s ort I el pr-í me r , s"estir� l'ame!icana per da rr-e ra i l"esperào
l,a noia va enlJ.p,çpr-lo iI'lr'lediat2.I!lcnt p,.ú. braç, 1;a1 COf1 jo MB.lB8lI!lg} havia¡
fet en 1;rcbe.r-se a Ia flO?·tida elel Gr&n 1'!e'tjro.

..

Pora hi havin uves dotzenes ne persones qUE' fumaven, pero el bar

e r a gairebé desert •
..

Que vols beure ?

'No'ho sé. I tu ?

Cervesa.

Jo taMb�, dnncs.

- Ferb t'agrad2 de veritat?
(; _,
lJJ,."

l)ot¡;Jer sí. Po d í.e agraàar-fuilla cer-vena i he ver beGut naiè amb

llet,l�a]tre d180 Podien aerBde�-li totes dUBS COGCS. Tamb& li paSG8Va

'" ,�.. e ".
a e __ , 81XO. OMane.

Dues ce rve ce s ,

Vra ce cunoaa i fredH, ge.ireble gLaçada. !�l)_ va be nr e l·�argaP.lent,

ella a peti t s r;!.ops. Quan 1;ornaren a de5.ze.r els vasos. La n oa a riell�
mentre, enb fÚ MOCE".é'f>:r.., ef:� netejava 18 mica d'c('cufl18 IjU(:' li havia que-

'.
,

dat sobre el 1�8vi superjor�
Sembiavas una foca.·

}�xf'.gl;?.::rnva, però ell '1j8f"'.rH� ve r í.are , li[entrel:Jt�wt, va e xamt.na r=La,

El ves uí t , groc, o rlG':: ben cit, acar-b aae.a't i blanc, (Je f1l8!:legues molt
•

cur-t es , La cenyia e s't r etamen t fj.ns a La cintura, on B" o-rcamp ava d'una

manera alada i jovonillt La L'eu vq:rrtelloT de la seva ca rn s"havla fos
"

en un a br-unor gairehF! tr8nsT1ftrent It Tenj.a rÜS br!?ços motau te i e,:ra f�-

cíI è'iooginar-se 18 r-od oneva eng ree ca+o ra fie les CUlXAS, La força del
e

seu COB esvelt i corn�Ac�e.4.

Sense sa be r ma asa b� per què, va pregnhta:r-li :
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,

l�sta:iJ contenta ?

si, molt o

Es van torna� a so�riuref � ella entretanc5 els ulls.

No s'ha estranyat, la -t;eva a ní g a ?

No.

- Què li has di't ?

- Uo res.

- No res ? I no 9 "ha estranyat Ç!

Li he nonat él en+e ndz-e que tenia un cO�1.pr.:('r'1i8.
2:lb qui.

..

pero sense dir-li

I no t'ha fet preguntes?
- Sít això 6:1. 1'stic segllra; qUE' s 'ha pensat qu e e re amb un n o

í

que
vam conèixcj,� setMa!lS passada a la platja. 1 ALF /1 � e» C.¿"IV

Sota d'ar:;nelJes p arauLe a respirava un món ignoto que

ell ignore.va, amÜ.'t2t� Que no cone í.xez-t e t'lai, pa.rauLe e i rialles que
li eren fUTtades ••• No cal eX2gE: re r , es va dtrs pt;)rò el JI1R'1 es ta r per
r.istia� J�i c oatava de re conciliar-se amb la idea que eLLa tenia una

vidà a part , seva, f€\ta de j ov ent u t, de SO��trj_l1res bes canvLa t s amb nois

desconeguts, de parB1.ÜOS ad re çade e a persones ee t ranye e ....
�

I per q ue hav í.a de p onsa r+e 'ho? !ii havia a)0111 no t í.u ?
.

- No. Pe rb li va aemb izr qUE>., > que li aEP"'R02'V8, saps "I

U a va aconpanyar- a caaa ?

- si, va ven
í

z- amb nosaLt z-e a , pe rque VEl reflul"tElr que g8i:reb� era veí.
,,:1. u al car re r V�rtii.

I n a us heu torna t Et ve ure <{

No. I dE' se gu r que ni ens�eu!'el"l Mes .. l'fo en v» pes d enana r per sor

ti r p}_ ega t s ..

I si t'ho hEleués dp.Manat ?

Ah, no ! Si �s m�s l�eig
"\

., , .

Pero pot ser en.MI)R t!.c • 8 •

si,
.

süapntic s:1.• Ptr� no n 'hi ha pron.
,

I •••
. ..

�)obtndaMentt ca
ï

: El; acabava fie cor'l)rendre que aquell i.nt :rrogatori
e ra r:l.dic uL, No p oê í.a pas d0.I."lanf> r-Ji c omjrt ee .IifiIDl!11!laIll Si no e e uava dis

dA; nor
posat 8 d- M NUl res, tampoc n o era ccz-re et e que li d enané s res. l'erò

..

a Ll.o continuava fent-li Mal .. Ara que havia c omen ça t , J.i ca Lfa .fer-li

aQua::!.). a dar-re l"l? pregunta. J�i creMa" a 11 1 a j 'I,entjua o

- Però si eLfa no s'hn oe t ranye t , vo l, dir que d'a1·tres ve!�adeso ••
,

lïonés è' o s copf1 , i j a fa ji eMIj S.. 1�re.. un c ompany d
'

aca (l em í.a •

,

Es clar, si en-t;rn"en en aquosrt món tarülà::".r. per fOl'ÇH havia de

continuar prp.r,llntant :
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- Qui �l

:.;1 not va coincidir amb el tinbre que anunc
í

ava la represa de la
scssi6. Es va ficar la mà a la butxaca i paga lef: consul'1acions. :Ella

,

d(';ia :

...

No el cone í.xe s, No era d "aque n ta academia •

..I corn v a ace bar I! Vull dir : pe r que no vau so !·ti r més 'I
La noia es va arronsar d'espa"tlJes",

l'ro e ra inteJ·�1s�'al1t •••

Fo he v« t r obe r- ga í.r-e conva.n.: nt ,
La , on els 1:1 UEI:.') � 'RpaeeVE!.;)9 i d"al t ra
obligar-la fi lYJo:-Jtr'E':.::-se F1�S explícita ..

...

pero ja rn t raven de nou a La sa-

b�nda li semb�ava injustificat
Van locialitzBr llurs seients i

s 8hi e smuny í.r-en en sil mo
í

, Un anunc
í

els mmnr� ,tjo't de catifes en

una dá.aporrí t
í

va trenc8è\a i t o t seguit va coa ença r el not
í

c
í

ar
í

, }�s
asseure de nou l"'un al COS'l:;Dt rle 1 "a.l tze , però ara el} no Vd rodejar-la
arab el b.ra

ç , �ot R'ulla, va adonaz--jse qUE:; ella el tocava , VE'. xiuxiuejar
li

l.rn pe] done s , Albert ?

Què?
Per haver e oruí t amb aque st •.•

Va submergir-lo una es 1;Y'e,n�re. emo c.í
ó

que el c ompen s ava de tot; el
seu ma Les t £IT an te rí.or , Aque J-j,a Lngenuf \;"1't era cuLpa do ra i, alhora, tan

inesper8da q ue gairebé no va tr obe r paraules per co:!':reSlJOnélTe-hi. Se
li apoder� de La Plè i V�. 11:'12 "tar-s �a fe l'

,

Neus •••

Ella va dir:

l�ra em. s81]'\)18 COIn si 1.;'haGu(r; pres alguna cosa. l això que n omêe

lvars :fer que p as ae jar-, ••
Pevb si és na�ural !

,

Ara era iacil mos t ra r-s ee rwgnsnirle Li v a pae z ar al t r-e cop el braç,
...

per]. 'espatlla i lo v a prér-ler c on t ra s eu , Aleshor,�s s!nclin� endavant
,

t , sense aabe r e l. que ee .feia, La va besar. Tenia uns J _�avi o calida i
,

suaue , i no hi fe i::.�_ res ç u e encar-e no haeu�s aprÈ�" da. servil-se 'no La
noia va imr:obj.litzarr-se un segon, s'eetremí i tot seguit s'cbandon�o

Alher-t. lO.

Ho havia xauz íue jEI t ten ba z.xe t que ¿aire bé no la v a oiro La mirA.
Ve. se n+í.z- que s o api ra va , Però el.}. no e ab í

a si excusar-se o tornar
e ar=-La , �!.'otes dues CO�1e') semblaven igualr!.lcn1:i inevitab2.aso La ,ueUf:i va

resoldre el dubte en at?nsBr-li n ovam cn t la cara .. 3emb: ava 'tota il.lu

s:oDada i l'Alhert va entretenir-se 8Mb els seus l�avi� D8ntre ella el

cenyia bl auane nt amb l'al-;:;re hra
ç , ·_I1e:\p'(-0·� van qu eda r= se r101'ii junts,

e on f'oa os en aq ue ).).8. abra ,�aè2. ..
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Al cap d'uns �O�0ntSt però, e�� se separà i, sense treure-li el

..

braç de darrera l'espe.t11a, recobra una posició méc. f'r�cta sobre la bu-

taca o Massa "terCi, i una mí.ó a hapocr í, tae en t, va dir :

Ara sóc jo qui et � OeI!lan8 peré!ó .. No hav
í

e d'hRver-ho r'e t •••

La Neus va afirmar violentament amb el cap :

si que ho havies �'haver ie�, si •••
..

Tot seguit s'adona del gue qcabava e dir if a despi� de la tosca,
ell va en+ev í.naz- qUI? s;eL1rojoJ.eva fins a l'a:r.-rel C�)Jf::í cabells. Va pen
S1!l'r : ara e n dirh, oh, què deu.i pen ear de Mi 1

Però no ho va dir. No era el "a que s ta nena , Hubo roea i "tot, afeg:!. :

Pots besar-me 'tnnt COI!! vulguis.
J�'j_Il.lbe:rt no voli:? abuser (le la sitt1.';c��o Es limit� a aeariciar�li

I,., � -, {di t: 1 •

!.�. .3 • éCi ma , que recal '. n .re _8 seva, � o:!.gu t

Ets dolça e om un . e£l tet ....

Ell a se li a r-rauLf un a rn o a més, corn si el conpl í.nen t 1 'haGués a·.

:falagRàs tant que :ni poClia dir-ho amb pa r-auLe-s , Quo meva que �s ! va
..

pensar ell, i el s ob+a tm impuls vio:J_ent d'endny-se-18. 8 •• 0 on tos, a
.

qualsevol lloc 011 pogue as Ln 09"tar '301s i i;roha:r-se com lm home i una

�ona� Però reacc ionà. }�8ti e Xi!'1.pJ.B I ben xiPlpJ.e, VB amcne star-se. Ni

dret no tü" e l1e be se r=-La ••• Ara. ja h o hav
í

a t'et i c on sr :nrc.Va encara

els r'avis el . abor de "'a boc-a rend ra i I"'E.nJragao .Hai CRp boca no havia,

estat tan dolça COM. aquella, potser perqu� qu�n per primerA vecada bes�
U�2 aut�ntica noia era maSBe jove per adonar-se del valor de l'expe�i��

.

I d
�

d # b d' 1 ,- i
. " .;c ra , espre�... @$pres eren OqUf>A que 8 . .'tres ... r av s Ja daV .. en

..

r-eb're ga t , ms.ase aav í.es , o absents.
,

Avrenem !!l8Dfj8. t;aT'� t VA �5. .!'-se él. "una naner a vaga , I aleshores, ta!?
b� con rusamant , va pensar que oo.i no �avia d'haver a cc e d

í

t a aoue Lt a

s o r-t í.da , Però s ahí a , Rl nat.e í.x tam.pA, que ara ja no l�.'n por+r-á a refu-
,

s::r:r cap 1!lE'S.

Ella el tornava a mirar i 1lmrs esenr:r�s es ba rre j a r-en COM s'ha

vien ba r-re ja t els llavise ]�"Albert v a dir, abans de rE):CLex:!r)TIar si no

e ra m�H o orrverrí.en t C[l.} !.ar"'ho :

No hav!'er: d "haver vtnt;nt al cine •••

Per què?
"ls fer nn pe t í.t ges t ,

- Ja veus que ha pamlat",
rifol t ba fx , ?té1n::Je.nt-se-J.�. r'l�8 , le. noia féu. :

I què?
QUt:) no està b� que het:i pe as a t ,

- sfo .. No e�s eFtimeM ? I deepr�s •••
\

Va ca
ï

ï.a r i acels la miraèa.
IJ
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- I dCf,prés •••

ta ..t.teus va P10Sf��g� r-se e ls LLavis d'tUIa ruan ra lleu, ne rvd o s a de

cop, amb IlU'.U!u!mmrmuhnsI!UnM un ne rv
í

oe í.ene diferent de nomerrt e abans, QU8!l

li cedia mm.sn La boca \t Va pre£unt ilr-li :

Recordoò que ahir al trf'.mvi a no et vaig voler dir una cosa .,

Si. en baí.xa r-,
,

�lla rtATIega a�b la teste i els �2bells oscil.laren d'una banda a
,

l'a�tra.
- No .,kn"""' . .,.. "nr, a i tr al.' , c.. fJot..+.....,_ ...U. U .'" """,_ J • COGe• .,

- Una hI tri" e osa ?
,

l>1irà de -Pe 1:' ¡',er'lbria II pero no Sf) 1.i acur'lj_n rr:::
,

, 1'1 "_t
• , ínes. _', __ A �nR�st . .

•

No ho recordes ?

- JJ8 ve!:'1 -� a+ , a !:fl •••

sí, q:;u,[.n et ve u; t'li"':' c ue ja sabin CjU8 vo'i í.a

'.';ot è! 'una, l�co'.'lversa se J.i féu p.re aen t •

Ah , sí

J�l!l YUs dir que un a ee t oria enrera no ro satiE i jo et "'Big contestar

que me ntne a tant havia re rï.exí.onat •

f¡!� ho recordo !'101t bé� H'ho dir?3s, E'.ra ?

vi;] .

- l per qnfll a r-a si i a:hj.!, no It

�lla vecil.l $ pero a la fi va ex iica� :
,

- I avui no t�

�a.rnbé � IJerc) t> ••

- l'erc) què ?

No 'ho sé. Sembla que La fosca l11'ajudi •••
I va refugia!'-se més eE't:.-et;al"1ent c on tra s e u , cor1Pe!:' defugir la

seva rlira�[t iY1qHis5.�i"lle. J.J'Albert v a abraçe.r-la, Mogut fi!')!' tm eS1;rany

ins�int protector.
Es una cosa molt greu ?

Va senti!' qU8 e].18 e acs e j ava el cap, a sr-enm rrt ,

- ]�8 UYl" COSR çlle ••• una noia no l'hauri.8 dE' dir.

La Gang se li traBb81s� • sr« en dirà nie vol ser mova , se li a.:cnctí

rtI\ii no Ravia o re gu t que les noies .. lee no
í

ee de' ve r í.uat , fo, sin capa-.

C�tJ de ê'j,r-ho t rE'rò en aq neD. mom en t Ii va eel'1hle r perlf'ctaf"ten t plausi

ble o 1: nb t ot i aiiò, aab
í

a que no li 8gradarie de aen tir-ho" Na pas

perquè no f08 afala0�do:r, s Luó , l're c
í

aanerrt , per\: ue h�era Massa o »'al-

tra ban da , on t<'_���ena:!'i8, st}uel)a c onf'e av Ló ?
'

lraire 0(-. <: ngo í.xa't , J!lorl'loj_� t

- No la diguis, doncs.
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t
1. er f;S que JO _8 vu.. ,.1.I'.

Ell la V3 atLunya.:r i le. rliI'� fi taI!lent als nJ.ls.

';\) 1\r TI
•

t d' ';J . f'{ •

1¡'iO, .1'ieUSo De sp rès to po r-a,a ser me e l:2 ac i •

No.

Reflexiona un s none n t a i p regun tà :

-Tu l!l.'esti!'les ?

Prou que ho saps

La noia insist! :

..

I prec�S8mont perque t'estiMo •• e

- �'c6times �olt ?

Pct e e r pe r dePlostrar-li-ho, La be e ar=La per: t.ez-ce ra veeaéiao I

a Le eh or-es S' e lla, anb e).. s l� av
í

s El. frec [ir �els e e us , VE-t de cLa raz- :

- Vull viure a�b tu •••

L'Albe:!:'t v a teni!' ur. a ob re aakt que, .ff8icar'lent, es t-radu.í en un

mov í.ment òe rE'tror.È�so Perb ej) a, (iue havia tinent el va l.o r- de parlar,

va arrep9.!.'-ee-li per tsl d'8 ten�Ter. rll7' nou el refur.;i ne La seva ef-lpat- I

lla, d o 121 pnoxí.mí. tat d eLs seus n.nvis.
li

Que d iUR '?
,

L¿ noia va re p ,:;t¿. 't'

VulJ. viure arnb�u •

..

- Pero eS001te ••• Neus ! •••
..

No havia IJ[1Sf>pt el que "havia 1;emnt. Pez-o aixb enea ra era pitjor.

Ara li 8emb:1 av a qU�3 s"hav=, en !�et una c0?1füst6 r.e mil n.iables, de la

�Jllafu.lISJihm!!lIa� 0Upl li toe:ria r101t cOMplicat de e cr-t
í

r , i)e La qual no

,odria sor,:t;ir, prob8blpEl-:;n't, s
ê

ne e ofendre-18. }�xplicà:
Neus .... Ja saps que s6c casat ..

no pU0 ca sa r--ne anb tu, è ones.

Fins després d'h;."ver-11O l'ut 11,0 tornh e. pensar en aq ue t Ls vint-i

·�res anys que hi havia 811-t;re ells cios i que el"3 e epaz-av en un a Plica,

C]U� �lA separarien cada �ia ro�a, fins que,en l'AvAn�vali�at d'un matr.

I'1m��Ccr1vertirinn Jlur v í.d a en un lnfe:rn. El) A c oo tanua+í.a o s serrt jove

qua!n ell ja e erí.a v�<Ll. 1 veuri� e)_n hones (!e�.fl seva erlat,i La sang

Re li encen�ria9 dnlerosa dtuna abraçada v�raMent M8scle ••• Perb la
..i

';:;J ieus J8 neia :

1)oncc<Jpe r a Mi �� el 1'lP'1jeLx.,

GOEl vols (Ur, Al Pl8-r,e:lX ? 1'�n -r:"'O�}OA�S que R:tg�1i el teu anarrt I?

in}. a no va contest""T dirHctR!"'Ien t • Insj.nuà ;

-,;;:h3 en poòr!CM Rna!' on ninr,ú no ens ccneguée , �. A P .....anç a •••
..

.

Rstas folla, Meue !
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Ella no ho negà • ben al contrari

s
ï

, ja bo sé.

Qub hi farfan, a França j
�u hi has 'Viscut molts anys , }:loñriet� x"�r el na t o tx quo fas BtU:!.

I per sortir de La penf nsu ia rl Cal un passaport, no ho saps t! I a

tu no 'te "1 dona r-í en senue el c oncerrtársen t del pare }�ts m en o r , encara.
"'" .

"teu haVr-hi al'�res Planeres de marxar ....

Cartinariec a tr8v�s de les mun tany e s ?

- �;i.
- I d e Lxa rLeu la família ?

rio �a:p8 81 que IJ t �ius� Neus. 'Ps il"lpos.'ible
�o� no ho ós. Si tu i jo volem ••• Perb tu no vols, ja ho velg. I

j o que •••

Va a bra ça r=Lo t.unur tuo sa n en t , c£'irel'.� c r r da nt ]. 'StlS?1C¿ Ó de les Ij8-
...

l'Dlles veïnes. Ar�l. f'ou e2.J.e. qui It at:1Ï'lS8 e2.e _!.J av
í

s i 1 "obligh a be sa r
,

la. Apassionadcmert, morMol� :1

- Tu no m'estimes com jo ••• No saps qu� 48, aixb ••• pensar de nit 1 de

dia anb tu, i sabe r que' hi ha ana a lt z-a dom", i llU:" v ï.us emb ella i que

potser tambê l' estimzrs; ...
- Neus , N,:;:w !

- ;Ja sé que iJer :.1 i;U.8ÓC una c r
í

a tur'a ••. i ar a -r;,.l.r:'bé �('LlS pensar que
"

sóc un a dcs\'E'rgonyire pe rq ue t'he ('lit totes aque a+c s CO;;:880 .. l'erb no

[;;.;: veritat, �8 q u« lh6:a t-es�ir1O, 1¡'eRtino ••• ! st')c un n d on a , Albert,

una dona •••

"Cont2';ü5_fl8:t per 8,_;uel:'.<? e xa Lr ac í.ó , va r��hr('gr,T-).a orrt r e els neue

bra /jos, €:ll'cl] orrí t al sèu torn.

- Netisp NAus ••• Jo taMb�o •• no vPie res mls qu� tu� l aqupsta tar�a,

cu an t'he heRet ••. f'lai no havi? ;:;robat uns Da"\rif' com elf; 'teuA ••• I

jo tamhé voldriano pfJrJ80 qu e f3jguiEl una dOPiJE'r.'t;on�Ti<1a,

viire ar:ò tu pe r sempre •••

}�lB mot s €'1 G ven t,r3nc;nil.l:i_lj��e.r una MicR � ni que n()l!l�s los SllP('�.::!
..

ficiah'.ent., p'2ro van o on t í.nua z- abrpçptf.", het.ent-se. I.'A].1)ert se sentia

la sanG subJpvada i havia dr fer un �sfnrç gBi�eb� fprotge per no allR�

gar La oà i enl"lj_nsE'r-J.e cap a La se v» ;nt,:) Plj.1,ato }')_ c on+e n í.a , però,
una res"te 'i.e pu+or , �e z-es pe o te , Po t s e n era (;'l�, en�:í_ f'ona , tot i a

quell Ln s'tt.nt de pns!'l:.tó enllue"rnRMora, j8. s ab í.a que l'eplOc:i.6 acabaria

pur fer-se fonedissa i ¿eiXF r--Lo D (le nou. +avan 1',; les p ortes obertes

d'lm p:r'obJ Pf'lE' c¡ue no i;en1.p :<olur.i.t,.

Elle. va di r

T'n;; n'UnirFJflJ, .1l,lbe!'t ?



j o s o 1 s , De r'lp re j u () 1� S ?...

:Ferò ell j�l es �ef'el!lbri.'·Je8Ya. Cont;innf'V8 9stirnant-la, continuava

desitjent-l:-:", 8i" però el seu ce rve ï.I d"hOr'le�<�òur no podia negligir

U� seguit d#impliceoi0ns. Ya �ir

l si des ,r6s et �esil.1usiono 1 � coneixes tan poc

Tan tos ganes, en 1JE'ns'!

Si, ooltcs.
I no t'iP1porta el C} lle pensarar/e} o altr s B 'l'ates les CODe s que di-

ren de tu •••

lüngú no sabrà res" Me r:'eniré sense db/reG a ningú.
Aleshores ell, �.ireb� ave rgonyá t , va fer:

I en La neva dona i en els n eus iïlls, no hi has pe n aat '?

sí o I>rl vas dir que ja e z-en g�anG o I 0112... ella t'ha t í.ngu t més

t0l!lp'3 que jo ..

Gaireb6 no erH verita�, no ho seria ei a Ln fi decidiRn anar-se'n,

I'erquè ..t'et i d_, batut anb la Cecí:�ia ell no hi hav
í

a pas fei; vitia c on j u-;

gal duzan t gairefl anys à Hi hav í.a aquell eno':'!'1f: pa rè n t e e t de l'exili.

Ella r�:rosegui8 :

No li vull cai' mal, .Albert, o r e u.re ! :'lerb jOH. ��u t'imagines, tu i

No saps COI!l

..

SJC, con pP�80 •••

Anb una recança dE'�}!'le6t1r2('a, afe[;J :

- A Pl�S, ja [,Edr·t·hé s() 0, vel] •

La Neue proteE'tf. iI!lne0i2t?I!lent ;

_ No fJf'l ve r-í.t at , no �8 'lertt;at; no ho ets!

El bes� altrr cop i ell VB pe�sar : si fos possih'e, si
.

'

8.l.XO no

!'o� un sonm ! Tli fH'lrJhlB que si r3}.J_8 h8gn�B fn"".;"'.� una oiea mé e gran, o

€.11 nna rn c a l!l�("1 jove, no ha ur-La vacil.�!_eto AqueiJ anor ••• Penb t.ambé

amb La necíliR S"'h2V).P ¿ngl?nyl?t� ""�8 c Ia r que I!l8� no v a sen1;i!' ben bé

això IlUHf/m,· (1' aquesta nane ra t a le i3ho!.'es -!jot es re'iúia a la seva carn t

al s eu C08 de (10'18 a rríe rrt ••. 2.'amJ els ulls, desassosseeat• �'et i fet,

que no era el mnt€:iY, ara ? Per q uq , si no, li 'tremolaven les mans,

impacients d'eBcapar-se cap Rls pits, cap a Ien cuixes de la Neus?

1':0 bn�rj.8 pas vençut �eJ tot l'E'[II1¡rj_[;IÓl('�sa. ()onfunia en c=r'a e Ls

seus l:'-:l,,¡li'., a r b €"18 de la no J.a , qUE' nor-nc ï.e ve :

Ambert, Albert' •••

!1ai ningú no hav í

a e8T;at tan jove ni encisera cor- e L'ï.a , Mai nin

gu no ..... Nineú" res , No hi puc renunciar, va dir-sc gairebé r-nb
í

oaamen'í

Qu� he da f0r,qub he de f�r ? Se li va Rc��ir que no havia pensat ni

una s o.t a 'VPgflda, seriofH::J'fJRnt, en La J:'pnilia. )�'observaci6 q.:ue haváa

fet abaTIS no era 8enti�8o No��e hi ha 81xb, VB reconbixero Aquella fo

llia erR la co�a M�O beliR de la seva vida. Va passar-li pel CAp: les



v

n ove LvLe s que c oz-re ge í.xo ••• l'erb tal!lb� 82.1b fmu submergit.,..

Ara es mí.zave n novar; en t , e13 uLLa enf'on sa ts en e t s ulls, i va

dir-li :

Que ets bon í

c a , Neus !

I pen aava : potser sí que serem f'eLí.ç ce , Perquè era cert que les

dcries enve L) eixen I!léE' aviat. AJs q uarant a anys •• � No era ja !!lés madure I

,

que n o s "hnv ia j"E.aCine t ? Flla ho havi 2 dit, i ara ••• Pe r o no, refie-
x í.onà , tot? 8C}11E'fts paas

í ó
+enoe t ra ':;UE' éL' u-i a ad oI ....:�,c0nt,; una dona no"

s'hauria at rev
í

f a �i�-i1e +o+ -:1 qu= rr:'ha dit, o haur í,» e s pe ra t mas,
(£1 o:' t més. Ben j us t s j" em' o (mc i:r:G r'j •••

}'crò eLL toRbin tot alJb que cà Lt a saber, li er8 suficient mirar
e Ls aeun uns on ja no hi hav í.a E'(let, ni jovonlju-t:; ni ve

ï

t eaa , res �ue
el te�p8 pogu�� endur-se ••.

Se sehl�i.a de'�.:fetl 3n�_hi)_Pt, senne !'1�S v
í

d a qUI-, _1 batee �e La vi
'\.

da d'ella, tan fragil i alhora �8� vieovosa •

.

l'el Denç cor tanuev en òE>8f·JFlnt ee ce ne a {;l�(' o +en t e n res a veuze

e.�b ells j" que fortnPv€'n rar"t d'nn M6n teMO!) l;e-L Q't�l no e s podien :ï..n

tereocur" Princ8tlcS i P8)..¿;H1� i gue r-r-e rs nn)_fo�-r.1ats ••• Le. f'suLa no GrB

elJí; (:'s v í.v
í

a entre lef- but aq ue s de La 8tJ.t1f i nin':;l no � aab í,a res",

La noi.a tbrr� a xiuxi"�jer
rna n'anire"oj, A&be�t ?

(Taire 'bé implorà :

- No e� dieu1s que noo ••

:nJ. :repOStl Ia bOOB e o b r e e Ls SPÜS cabe H � 8n�U8 i v a tancar els

u L'l s , Mai no hav La pennat que tot aniria tan de PEOS-£), quP un dia tot

serÍ,f: nou d'aqu(úla mane ra i que una riota "tio"': jtl�-t.; una iC:<:l f'l1év lP:an

que La 8eW? fiJ_J.a, una noia quo haur í,a pogu t ép�H·.rJ 8 s evr, fj.lla, tin-
dría nn a LLa vá.e tan dolços i irrennncie..bl.€E. Coni';;")flt,
- l)e priMer hau+é de :t'er alr.;nns pre par-a t í.us •••

.

•
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Més endavant havia d 'arlmira!'-se d 'haver cedit amb aquella facili

tat, sense combatre, gairebé sense o omba t re , Es clar qU'3 en def�niti

va no vaig prometre-li res, va dir-s e mentre re to rnava de casa el e o

gre amb la seva dona i la l'illa. Però no tenia la c one càênc í

a 'tranqul1-,

lao Sabia que , a partir: d'un instant dt>terI!l.lHat, el lligava cada mot

que havia (lit - i que aix! ho entengué la noia. l)es de bon matí que no

parava de fer allò que no hav í.a sabut fer el dra abans: debatre's

tra la xarxa que l'empresonavao l'er ai:xb estava tan ca Lrav ,

No havia intervingut gairebé g ens ni mica en La conversa que la

�ecília sostenia amb els seus pare s , Els anaven a veure cada d oe diume!!
ges, una espècie de j'¡itus que tenia el seu origen abans (�e la guerra

i al qual s'havia deixat eub j e c t ar de nou a la seva tornada. Sovint,

hi anaven tots qua tz-e , Avui,. en Jordi, e ost í.ngut; per ell, havia pogut

evitar-se la vinita a nb J.'excusa d'un partit de futbol. La Hosa. que
\.

ara parlava aanse men t amb la seva mare, no sabia,;l, qus ,
no havia es-

tat tRn sortosa.
..

};m vaig deixar e.rrossegar per lapasEi6, va dir-se. Pez-que no po-

dia pensar en res rn�s. Havia intentat de dedicar el natI a tf}',Ís Mise

rabIes". perb no se n "havt a sortit. La .1 eus era allí, clavada en la

seva imaeinaci6pom un a espina. Anar-se'n amb ella" ara ho veia I!l�S b�

que na a , seria una bee t í.e s a , Un nono , aLs qua rarrt a anys, no ho llança

tot per le. borda sense l'lés ni !'lés. Sense més ni més, es va repetir.

No era del tot ve r-í. t ar , car hi havia quelcom, una cosa\imtlenSa : l"amor

que 1 'havia con tamí.na+ , Però era suficient ? Aque L. amor només el po

dia j ns tificar el demà , i aquest d eI!l� depenia Cie tot s dm:�.

La barrera con ta.nuava essent La mate í.xa : els anys que els separa,

ven. I tampoc no tinc dret de cap te n í.r-cn e com tm col.legial, lla dir-sc.

'l'ot seguit, però, evocà mes p ar aules ar de n te de la noia, l' esca lfor

del cos contra el seu , els llavis, sobretot a o ue Ll.s llavis que havia

besat repetidamen,:t, que elia 11 havia cedit cada ve gad a que els va vo

ler, i més sovint i tot$ Però no era prou. Vulguis o no, s'adonava de

la insufici�ncia d "un amor basa 1; en 1 'atracci6 carnal. I al capdavall

no hi ha res més, va continuar pensant. No ens coneixem prou per saber

qui som, com som, si une vida en corni (Js possible" AiY.b, amb altres pa

raules, ja li ho havia dit, però ella a l luny ava negl.igentment to t s els

obstacles. Potser sí q ue e ï.La el co ne
í

x í.a més b�, potser si que el seu

ésser dona li pe rno t
í

a un fI.CtQ d' endevinac�6o Sin6 que no 8 'ho acabava
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de creure.

!renia la certesa dol,¡rose. que an av a a introduir un a pertorbaci6
en la seva vida i e n la de la noiao I no puc fer-li aquesta pOTcada,

..

va dir-se enc arra , Pe rque ho se r í.a , Un cop satisfeta la pruïja èrotica,
,

de quina LLenyI? farien foc COMÚ? S'havien deixat enlluernar t01iS dos.

I, a"al-cra banda, l'aven�ura de París ja no el sedula. Sabia qu� l"es

p e rava a l'altre costat de frim'tera : una lluita desesperada i la mis�

riao ruz-arrt onze anys havia hagut de defensar-se com havia pogut, sensei

reeixir mai del tot, sense altre IblmI'!lPJABI seguretat que La que li pro

porcionava la seva ocupació a l']�sglésia de les Set Estrelles. I en

cara,
à Les-hore s , va ee tar a punt d'Bne.r a la pr es

ê

quan van detenir en ,
. ,

'Bobski, bar re ja t en un obscur afer de trafie de divises, potser més
,

per inigenui�at cue per malicie., vác t
í

ma al capdava Ll, de Le rsane í.ge d'u-

np ànima germana que no devia t�nir un concepte massa ortodox de la

fraternitat. Allb no treia ver1 a l'aventura. perb. �ot havia estat

terrib).. emsn t d�flagraê':?ble" i per res del m6n no ho hauria repetit. Ens

espera gan a i fred, va dir-se.

Despr�s va pensa!" que potser no l"estimnva prou, tota vegada que

si La sew. amo� haguês ee t at aut�ntica hauria sabut e ob re poea r--s e a

aquella z-epugnanc í.a , I'l�S encara : les pr-ovej que saba a que e.:.18 espera

ven no haurien' fet m�s�ue endurir La seva voluntat de vencer-leso O pot.

ser era que, en. definíti va , no confiava prou en 18 noia; no dE-'via es

tar ben segur que ele contratemps no BmeMPlJf)mmJlllP!aIhJnl!J.ell!l anorrearien la

aev a pae s í.é ,

Adolorit, conprenia que caL�a fer marxe. enrera. Però COI!l ? Aques

ta era la qües t í.é , ara. No podia pas presentar-se ¡davant la Neus i

dir-li : mira, noia¡. m'he rep ensa t � Tampoc no podia anar a j ornant 1
of>

a

fero I, encara C! ue ho fes, m�s tard o m�s d 'hora li celdria desmentir
-

r

la ficcióo Era pz-e f'e r-í.bLe parlat; clare Però I!IBi no s 'hi atrevJ.(Ía. Per

vanitat, o pel que fos, li feia ben poca gr9cia haver de passar als seu

ulls per un �8ser poruc i mancat de donfiança en ell mateix; això dem

destruiria aquella imatge de fortalesa que la Nells s'havia forjat, i

per la qua L 1 "adrrí rava , No, ma
í

no s 'avindria a lSer un trist p ape r , 1<:5-
..

tava resignat a que l'amor, deE'. de derna I!lateix, es convertís en un re-
,

.

cord per t01;s d os , pe rb en un record que es poguê s evocar sense aver-

gonyir-s e 'n, en el qua 1 e 11 a, me e ¡ende, vant, quan l' os ve lla i e 1 pa e eat

refluis na tura ï.ae nt , poguêe pensar amb els u}.l.-J encaJa vaganen t il.lu

minats. Un amor marcit, no pas per culpa d'ell, o de la noia, sin6 de

1
. t"es Clrcums Qnc�es •••
'I)" t

. t" .. .

1 TIl' '- on

rero aquea €S caz oua s anCJ.6S ca.ra a crear- es. u sun cop mee , COI!l T
...

Pez-que tampoc no podia de sapa rèixer !:\ixi com alx!, sense expt í.cac.í ons ,

,
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Ella endevina,:ria a 1 'acte La seva �eserci6.

- Ga í.re bê no has obe r-t la boca en tata La tarda, tu •••

Era la Cecília Que sEi li girava i, adI!lira.:cta d'aqueLl silenci, en

volia saber la causa 41 La prE>stt!ncia d"e).. J..B, i dels seus en ge n ez-aL, con

tribuia a engavanyar=Lo , Sol" tot ha uz-í a estat 1!l�8 senzill. Ara no el

deixaven ni pensar com caliact Sem re, en un nomerrt a altre, bi bavia

algd que li feia una pregunta. que volia saber el eeu parer sobre una

qüesti6 de t e rmí n ada , que s 'enquimerava per ellQ o.

Agafat de sorpresa, va dir :

No ho sé •••

Oom, que no ha saps? Ha sé jo.
,:- d" -, ft·

.

trAS va arronsar e apa ur Le s , as �J.gueJa :

- QutJ vol s q us et digui ?

Cada cop que el meu pare t'ha adreeat la pa�aula. li bae contestat

com si vinguessis de l'hort.
- Potser &0 que es�ic cansat de parlar de copes que no tenen cap
..

res.

La dona es va molestar:

- "Es això, �s clar! El senyor �s maaaa intel.,lectual pe r condescen

dir •••

Es va repensar :

- O potser no et trobes hé ?

- Estie perfectament.
No ho entenc, doncs It l)es d "anit que semble que t 'hagis tornat mut.

'llot a íxb ja li ho havia nit una vega da , després de dinar. l en

cara li ho tornaria a repetir, en .haverst sopat o j..
'

eridemà , No sabia a

cabar-s:e les coses o }'�s clar que le. culpa potser era seva : era

de donar una explicaci.6 Drou sa1;isfactbria per fer-la ca lLar ,

Ella insi stia :

- Noi, cada. dia et tornes !!l.�S estranyo
ne nane ra que, si no vols passar pell:' estrany. cal que sempre

ganos de xprrar& Del que sigui •••
- No ••• Pero ne coe ta gens de ser una mica sociable" nesprés vols que

els de cas� no et tinguin mania ! Si no!'l�s obres la boca per contradir

los, a fas la callada per resposta !

Era un atac en regla. Una cosa que odiava, que no podfa eupo r-taz ,

La Neus no ho �s, aix!, va pensar; ni bo serà maio Però mai ? Go� ho

sabia? El temps trebajJ.a per t obhon , contra t o thom, i també ella, un

dia, tindria qua.rarrt a anys i ma Lnumor , Ningd no se n"escapa. Potser

encara seria p
í

t j or , Es o lar que ara, en veure-la tan dolça i tan ena-



-187-

moa-a da , costava d'iMaginar-ho, però tamb� la Cecilia, teml)s enrera,

1" es t í.neva prou o, si més no, es "tova auf.í.o í.en'tmen c il.lusionada amb

La seva pròpi� joventut per haver-li donat una �1'la:.tBe Mentidera de

seva p e.:rsona It' O potser no tan me rrte o 1<1 ez-a , va re o one txe r , lleu fer

una setmana que no ). 'he toca:da, va dj.r-se<l Per això estava fie malhu- I

mor. Sempre que passaven més de tres o cpa1';re èies començava a poaar-se

nerviosa i aleshores bota va per qualsevol ximpleria.
Per tal de desviar la qüesti6, va �ir :

Ja saps que amb el teu pare mai no hem llieat gaire bé •••

e la mare no en parlava, pe rque 13::ra una senyora' inconspicua
"

no tenia ni veu ni voto Una figura grisa amagada darrera la suficièn-

cia de funcionari del seu marit.

Ella, la Cecilia. no e8 deix� desorientar :

- Ho és a í.xb , Anb ni, fas el l!latello En tot el dia que no en;.:;\hel'!l dit
més de tre� paraules ••.

,

La Rosa an ava al costat de la seva mare, callada, pero el.l., en

rar-la, va comprendre que sofria It' Sofria sempre que e..:-ntre ells des
,

havia uha escena!;! Perque la Cecília no sempre tenia el pudor a"ajornar
.

"

La nanifes taci ó dels sen s g re uges per Els moments d' inti!!!i tat f
...

%ls exhibia davant de qui fos. Li replic� :

e vegades n'hi ha prou amh que parli un de sol •••
•

Es clar, pe rq ue sembli boig !

Que cansat que n "es1;ic ! va dj_r-seo

plantar-hill 'tot i anar-se'n amb la No us ,

- Molt bé, com vulguis.
-,Com vulgui! Això no �s contestar ! ••.

..

Per� allo no era uh motiu per

Potser noo Però no hi havia res m�s. Ni sabia, ara, si li calia

c on t estar- ve ran en t algpha cosa, ei hi havia alguna pregunta a

de la vaga discusi6 ••• Sorprès. va aent í. r la veu de La Hoser que deia
, '

- Però mama, per qU€ no ho deixes c6rrer ? Per què el tur�entes a2x! ?
, ,

entre ells dos,pero ��mpoc no eraUo tenia el c.:ostUI!l· cie p oe ar=-ae

prime:ra vegada que el dfensava.

La Cecilia va exclamar:

Aixb. només faltaves tu !
,

Ara caj.lar�. va dir-se ello Però no, la seva dona encara va fer

- Ets ben bé filla ò el 'l'jen pare. Tant 1 "un com l'al t re , •• Però apa,

la

callem, ca11em tots

Rstava pz-egonan en ofesa i eD. e > rc� una paraula que alleugés la

tensHL, Perl> no La va .. robar i. al CE'.p d"un moment, instal.J_at en el

silenci que s'havia fe"!;, va trobar-se I?l:;re cop al punt de p ar-t í.da , };s

teva las. ��ote¡:¡ aquel] es hores de reflexi6 de s ba Ll.e a t ada pesaven feixu.-



-188-

game rrt al seu demunt , I no era so Lam en t lq refj.exi6, sin6 tot a12�
tre ne recordava una vegada i una altra ve gac a : les seves para uLee ,

.

la seva a c c
í

t ud , La resplendot' dels seus ur re encisats 1 la dolcesa car

nosa de la boca" La iI!!atge de 1n noia es barrejava Ln t í.mam en t als

pensaments i no li pe rm e t
í

a d'abF1ndonar una area circumscrita, en la

gual s'anava exhaurint4

No ser�ia de res Qir-se que ce}ie. ne t ro ce da.r , desfer el nus d'a

quella aventura; era impPss�91e si no �robava la manera de ter-bo amb

c er-t a e Le gànc ta o, .p el. cap ba
í

x , salvant la cara dav ant la no í.a , Li

semblava que uns monerrt s enrera,-quan la seva dona!lfu I#havia intertom-I
put , es t ava a punt de descobrir un cam!o pera si era aix!, ara se li

via tornat a escapar. Qu� pensava? va dir-se" I se senti tot irat

contra la Cecília o 1'ot seguit, p err), va comprendre que no tenia ra6.

Iles del seu punt de vte ta , ee diguét és natural que es queJ..xi; al seu

Ll.oc, també em que
í

vaz-í,a jOf?- S#adonava que el seu silenc::i li havia de

p esar-, Ell no tenia ref. a dir-liq Com no fos que li parlés de La Neus!

L'a cud í, t gaire bé e 1 flu s onr-í.ur-e alhora qu e l 'angunie je va , Perqu� li
semblà que se sentiria una !!lica més tranquil, COI!! alliberat d'un pes,

si en podia parlar a aledo Perb aquestes coses no es conten, va rir-se.

I menys que a ningú, a la prlópia .l!lullero A en Roure, potser? Es va

entretenir a pen ea r=h í, amb una 17.lJ.ca d' atenc i ó

,

La idea no era tan estúpida COI!! cemb�ava de mOI!lent� }� Roure el

podia aj uda r , Si volia, trobe. ri a un motiu, una excusa t pe r expulsar

la noia de l'acad�I!liae Es Clar que seria injust, perb per evitar un

dany pitjorh. No evi-r,;ariem res, de tota nane ra , va dir-se. Ella aab í.a

o!} trobar-lo. 'l'aI!lb� seria inút;il canviar e var; la noia el podia es-

perar a la aottidao En darrer terme, fins i tot a casa, pod r
í

a venJ.r,
va dir-se. Una dona enanoza da és capaç de "to t.

Si slgd que no fos ella li pa tLav a , la feia re flexi orl ar ••• Una arrí
'

ga, per exemple. Potser ac ènaegua r-í a allò que ell no es veia amb cor

d'aconseguir : fer-j.i veure la folj_i� d "aque ".1. a aventura. Però no co

neigia cap amiga seva, cap l)/'�rsona a la qual pogués confiar-se i dema

nar-li aque Ll, servei. Hi havia la noia a que z.z.a , la veïna que l' a,:conpa

nyava a la platja i els dies �e festa, però ignorav�c()I!l es 0eia, on

vivia. I d e s.pr-éa , refl�ionà. �s ben p!'Oblerrlatic que ella es dej_x�8

c onvenc er-¡ estava ma s sa encegada.
]J'6nic clar de tot això, 'VI? dir-se, �s que jo no me'n vull anar.

Per mi i per ellao Oal que trobi el carni ••• �1 cor se li havia anat feni

petit, pe t í.t , i�lai res no li hauria costat 1jant com aque z La renúncia.

Res, si, va rectificar. Només li calia recordar com va sofrir amb la

derrota ••• Però ara es tractava el 'una pe re ona ;
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Pot s e z- per això aa te àx , perquè ma I no havia vo l gut a ninc;d d 'aque
lla nan e ra , va sentmr-se com ennobli t pel aacr

í

r í.c t , ne aonerrt , però,
aquest sacrifici no passava d�una bona intenc26. Oalia dur-la a la prh£
tica. Si pogués allunyar-le, un a terspo ra o a ••• Però eLl no podía fer res,

en agusat sentito No podia pas dir-li: l!lira, paasarem BrmrnPlBMflI"l uns

quants rnesos sense veure'ns, per comp�var la l'erl!lcsa dels nostres 6en

timentso La noia no s 'hi av í.nd r í.a , �s clar que no COS1ia res de provar

ho, es va dir.

Si snca ra mIDl!U!U!!l'I et mar ar-an !

La Cecilia el subj eeba va pe 1 bra ç davant ma tcíx d
"

un cotxe, el

xofer da. qua L brandà el cep rneni_;:r.E' adreçava una t'lirada plena d'irri

taci6 al petit grup familiar.

Pue r-í Lmen t , va cUr:

- No me n'havia adonat.

- No, si tu víus B la lluna •••

El to de la seva veu revelava que se 8en1;1[1 preGonamenT. ofesa pel I
seu c ap rern.rsent , El)', pE' r?1, hen j us t 8 i hi deiiicà un pe ns anen t distret;
En :1. fona , estava altre cop BI!loine.t. qU�,l'hagUe�Sin �ret de le�'l ":" I
cabò r í.ee � encara que fos per salvar-la de les r od.ee d un o o txe , ').lenJ.a I
ra6 la aeva dona, t vivia una mica a la lluna �

Eo va aor-pz-end re pensant : li havia d'havey aturat els � peus

aque Ll primer dia que em va venir El buec ar el bar. Pe rb era rnon�·ton
,

..

pensar aempze el nac e íx , I tampoc no pod í.a anul.lar 1 NIcena en quee -

ti6� ni dosvtrtuar-ne el s=en�i t. ]�''l�nic que pod í.a fer. 1 '6nic que en

tot CRS havia de mirar ele fer, era trobar una s oLuc í.é

deverrí o ent s de la 'tarda ant er-Lo i-, TaI!lpoc no es ben bé això, refloxio

nà. Volia. diT-se que 1 'unic (IUe va i.á a La pena d e retenir e ren aquells

esdeveniments, t ata ve ge.èa q ue gr�cieJ a e 1_18 s 'havia comp rorsba a una

fuga que mai no hav:ÏJ,; aprovat, ni quan hi consentia. I ni aaxb , va dir
,

se, pe rq ue l!l�S valdria qUE' els obt i dés , Gom, pe rb ? Hi havia els seus

llavis '•••

Hi havia els e eu aü iav í,s i tot el restant que no havia tas�at
,

perque va tenir prou senMeri i La força rie voluntat suficient per con-

tenir-se fins al �inal a desgrat de la temptaci6 qu� el burxava. Una

temptaci6 que ni ara no hav í.e rle,sape.regut Q La podries fer teva}en £1ual
sevol l!loJ!lfnt. va dir algú dintre seu; elle. no di:!:'ia pas que no. Però

no YO)-Bu6 entrp.tenir-se a cons:lderar-hoC! Mai no la tinnria, MaJ. •••

Abaixà un�mica el cap, sobtadament entristit.i va clavar cop de

peu a una pedra que hi havia 'per t8rra" davant aeu , La Cecilia i la

Fosa el van l)aMbrege.r, eBtranyadeso La dona va d eevt a r l'esguard
tot seguit. però la filla in'tent� de somriure-li.
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s onr-í u CO!'1 el 'P, VR dir-se, o o

ï

p
í

t , Tenia a íxb en COf'ljú, la joven-
tut o Si a Igu provava ma J.. •• I al eshore Bit quan els s eu G pen same jn t s es

desviaven cap a La Hosa, va trobar la ao Iuo í.é, Cfai:'ebé es va a tur-ar , i

les dues d on ea el r!lin?!'en de nou.

Cal pensar-hi amb calma, e� rec�rnanh. I aquell, al!lb la Cecilla al

costat, no era un monen t ben ee o oLl Lt, }�l pen saeierrt , però, pe raa stL,

Per què no anava a veure el seu p2r�e i li ho explicava tot ? Ell sabria

COI!l procedir. Però què havia de dir-li, a aque L), bon home? Que es cit�,
ven d'amagat, que se n'anaven al cine i es besaven COM dos adolescents?

Va voler imaginar-se al seu lloc, davanT, un desconeeut que es

sentava amb aquesta mena d'explicacionf:i a p ropbs
í

t de La Ro sa , UOPI

reaccionaria, ell? COin l"acolliria, què faria Ol Ef, clar que el cas

TI o és ben bé el aa te i x, va dir-se aleshores. lnl podia acollir aquest

presumpte seductor, o sertu í.t , amb una simpe.tie compre n aí va i fer-se

cñrrec de les seves ra ons , L'entendria molt bé, pe rq u _ també e).l es

veia enbo l.í.ca t en un a fe r de 1 a nate axa na tu.ra Leaa It I malgrat a
í xb •••

Sl, Malgrat aixb ja e errt
á

a cr�ixer èiintre e eu un moviment d'hostilitat.

Hi ha coses que un paze nof.pot acabar de perdonar Mai, VR ccn re asa.r= se s .

Les fill es dels al tres poden trobe.r- se en El it u ac
í

one enutj OS6S, peeb

les nos tres no hi ten en dret �

Pe rs í.s t í.a a c re ur e , però, que seria una s oLuc
í é

, ¡.:ncare, que d 'an

tuvi l'home reaccion�s violentam�ntt a la fi acabaria per veure la ra6

d'aquella Ln í.c La t í.va i el sentimm!J.t d'honesT,c"dat a què obeïa. Hi havia

a que Lï,e s e se Ló de o tne na , �s cl&.r, hi havia, sobretot, les besades.

Ai�b caldria EI!!l8gar-ho. Podia l:í_f'li tar-�e 8. dl.r-)_i que La noia s "havia

enamorat d'ell i que" arib una Lngenu í, tat ben adolescent I' li propoaà de
I

fugar-se tots d os •• " Però si resulta un horse violent, va dir-se, pot
fer-me un cap nou a ban a de deixar-me a ce ba r e Era un risltJ que li calia

c6rrer.

Tot i les dificultats qUE' preveia, el projecte li agraciava ca da

cop 1!l.�s. 'Sí�/va re r.í exí ona r, s6c un a mí.e e Qnixote Perqu� ealia esser-ho
.. ,

per ficar-se a la boca del Ll.cp , lnl, pero, sempre havia cregut que

amb el cor a la mà es pot anar a tot arreu .. He de trobar la força de

pcrsuací6 necesnària per convencer-lo, es digué. Dea p r�fI se li acnd:!

que si aconseguia de parlar, de fpr-se escoltar, la seva mateixa pre-
..

sencia ja seria prou pe r-auaê í.va , })'altra banda, la qüestió no era a-

q�estao L'home l'hauria de c�ure forçosaMent. BI probleMa era fer-se

interpretar corre o tanen t des del p rí.nc í.pd ,

Ara que, va dir-se aleshores, on carall el trobo ? �o el podia
anar a cercar a casa seva, exposant-se a en sop egar- amb la naue í.xa Neus.

I encara que no fos a í.x
í

, La�Oia sabria per la ge r-nana , o per ale;ú al-
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tre, que havia estat al. pis. i voldria una expt t ce c
í é

, Es a dir, si

tenia l'avinentesEl. de demanar-l'hio Però taili.; era; e om que el e eu pare

adoptaria les mesures pertinents, li seria fàcil �e reia=cionar una

cosa amb l'altr80 Per fer-ho aí.x I , va reconèixer, "tan valdria que li

digues ras i curl; que em fatg enre-ra •••

Calia trobar una altra ccsa , caLt a mirar ele vaure'l en un a l t re

'lloco Però no el coneixia, no sabia quins indrets freqtlen-cava per fer

s 'hi el 'troba dis o Poé'ia esc riure-li, també, i ci tax'-lo en algun bar.

Pe:::-ò ell se n' e e t rany az-áe i potser en parlaria a la seva tilla e .
s

clar q u e a la carta li podia dir que era un aaaunpt ; con r
í

deñc í.a ï.,

que ningú no havia de ea b e r que es veient •. Però no l'alarMaria, l!l.IÏld

a í.xb , de part d'un pz-o ï'e ec or do la noia ? No , una cart a no e ra aconse

llableo

Aleshores va pensar en una tercera soluci6 : el podia anar a 6r.'1-

prendre a la casa on t re ba ï.Lava , La .r�<'tlE'. li havia dit ej nOM de l'eI!l

p r-e s a , Com era 1 ... "La qu í.ní.ca del lüobreGat" 1 O pot s ez- "InduD'trios

qufmqu es del Llobr�gat"�? No n'es'tava saire segur, però hav í.a rl'ésser
una cosa per). 'estil., P. la guia. telefònica ho "trobaré fàci¡ment, va

dir-se •

..

Pero l'home devia �sser un manat, algú m3b al qual no ora mrnme�a
�

convenient d "anar a 1'loleAtar a �� 'hora de 't1,'€0011. o Als amos no e.:ls agr�
"

da que els trebajladors rebin visites a Ie. fabrica ••. L'esperarip fb-

ra 1 Però e í, no el conec ! es re cor(1�.

Va penaa r que m� s tard ja d ecLd'i ria la nan ern d'en 1.;rar-hi en re

La o
í é i tornà a c ona í.de raz-. si a que Ll, pas era prou asr enya t , Li caldria

presentf'r-se e ora un bon pare de familÍE'.• amb un sincer afecte per la

seva alumna, una noia a la qua L cr.eia hones ta tot i haver cedil1 a a que-

11a feblesa ... 'onar-'2.i a ente ndre que la cosa no era infreqUent., que

sovint lec:: noies s' ena no.ren dels seus Eles tres i els noi s de 1e8 seves

mestresses .... Que tot a i.l.b entrava dins l'ordre de la manera d#�sser

dels adolescents" con prou b� sabien 'tots els pe da goge ••• Potser uns

mots sobre la ps LcoLog í.a jovenil'! e pend r-a a de 1 'individu, de les

explicacions que demp,.t'�s. de La seva re acc t
é

en saber que una :fill_a

seva e ra prou atrevida per fer proposicion s 2. nn home o aae t que li

dobl ava e obra da nenf {r:¡'o any-s.

�ai no sabrà co� em coote de renunciex-bi, ve dir-se aleshoresG

Perque aixb no li
,

d"e I. mateix por

tre La traiao 1i

ho podria de.iy.E l' endev í.na r , Caldria que fos prou amo
dc/lihAt; lIu-Á-o

� Perb el cor li sagnuria Men-

sagnava ja ara, en pensar que anava El perdre-la defi-I
I

ni tive nent , voluntàriam€' ot. No tornaria a repeti r-t.e aquella "tarda,

mai m�s no seurien l'tm al coe ta f ne l'al1.i�e, enllaçats i anb e r s 11a-
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vis units •••

L'encís del seu cos tornava a apod�rar-se d'ell i l'�nim li fla

quejà. Al capdavall nom�s vivi� una vida, va di�-se. Ara tot era dife

rent, 'tot era al revés d'aque:1.l vespre de divendres passat, quan s'a

comiadaven o Ara la limitad:? singularitat de l'existènc ia corrre r.ía sen

tit al' ave n tura , lHntre c í.n que nt a anye , ningd no li agrairia el pas

que es disposava a fer; ningú no li feria retret, tarlp'>c, d'haver-se

abandonat a le� savee paseions - si hi cediao I �entrestant ••• Mentres

tant hi havia tots aqu e i Ia anys fu'tm.rs al coe t at ('le la Cecília, quan

seria fan facil., tan senzill, lID11l'J!ma anar-se'n i· ob'l i.da r=ho tot entre
,

els braços de la lifeuso Calia reconsidc'Y'a,:r les coses e n ou , rer'_e±io-

nar- si no feia una .x:i.!'1'p).eria en (juedar-ee i z-e nuno í.a r-, No l'estimava?

Va veure projectada al seu davant una vida aence ra de recança per tot
.. '

allo que no havia estat i que hauria pogut
é
se er , E� dir� •••

.
..

Pera no volia dir-se res. Calia reaccionar, desen�elar-se 'els

ulls, fugir del sortilegi men'tider.' Sebia que d "ara a denà seria teI!lp-
..

tat una infini�et de vegades. SabiB qUG, I!lomentaniament, fins i tot
,

serie ve nçut , Perquè llui tBva ccrrt ra II? seva jove,:'ntut trio�fant. con-

tra les paraules apassionades que li v a dir, contra el perfum de la

seva carn desconeguda i ardent� ••

Va reconèixer el passeig e la Vall d "He b ron , Ja eren gaí.re bé a
"

caaa , La nit hav
í

a tancato �ren qua z-te de deu , Pero encara tardarem a

eo par , se li va acudir aLeshor-e s , Ya pas{�ar-l.i per davant l'8.I!lbient

de la llar, amb la dona i la fil�La enfeinades aziun t i avall, de pri

mer de emuda n t-cee i tot seguit preparant le� menges a La cuina It Va l!ir

se que li ca lié'. cant inuar refl. exionnnt trar¡5_uil.lament, amb serenitat.
M,(od'o,'1.-.� ,

No r-s tav a tan deciClit com havia cregut <I> ••.,dep..lfAfMfM feu :

- Ja t or-nc , Me'n vaig una entona al bar •••

La seva muller protestà:
"

.Al bar? Que hi hes de fer? Si a àpa re a de s egua da •••

- Vul) saber si ha servit d'@.J.e:una cosa La re coman ac
í ó a-en Roure"

JJa mentida li v a s or t
í

r ee pon uàní anent , e enc e nece ae
í

ua't de bus

car-la, com si 8 empre l'hagués tingnda a la pun ta de la lJ..engua. Era

una sort que no haguê s c on r a tres de L que v a passar amb aqaella tar-
...

ja, pe rq ue sixi s'evttava tot un e egua t d'expl.icacinns ocioses.
,

La Cecília digué :

�enta pr�ssa, corre?

- Cap p:r.essa, parb I:s tan bo aquest J!10�e:nt CO[!l un altre"

La dona va fer un g�st entre despectiu i ofès, però -e�_l ja es gi
r ava d 'esquena.
- Fins ara.
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S'allunyà per la vorera c i ape da rl"'oMbra i LLul.'1o Encara no havia

fet d o s llassos quan se li acudf : serà 1 'ocasi6 de mirar all_ò d e "La

quimica del L'l ob re ga t
H a La guia de telèfons ••• Perquè tot i que el

combat havia reprès i la vic�bria restava indecisa diritre seut no po

dia evi"tar de creure en les a rmes de la seva bona voluntat.

Al bar hi havia ¿¡,ues taules ocupades i un xicot solitari

en un ex tcem de "taulell!) L'l:ugènia aez-v í.a , Des de La sala es pod La veu

re: l"osquena de I vell Oe d ó

que Dopava tranquil.lam.ent i par-cLmon t oea ,

con de COS�UI!lo Salud� :

- Bona nit.

Non�s va conteR�ar-li l"Eug�nie :

- Hola, bona nit !

Ya deixar uns vasoe i ampolles davanç dues doneB i un xicot que

ocupaven la te.ula del fons i ze -r:;roccèi de nou ca p el tp.ulell. El x
í

c ot

solitari va dir ;

- Doni-ne 'n una al-r.;ra •••
J'L'

...
,Ella va se �iT-J.j_ La cervesa i dcsprt:s s atanea a 1 Albert. Pre-

gunt� :

"',- •

Ç,?- (¿ue ...2 se rYe lXO
"

l \jot seglüt� amb una ullada ca p al Plenjé'.00r .• afeei en veu L'lés
baixa :

- Vull ensenyar-li un a e osa •••

Ell va corn rend.re que en tr""ctava de qu cLc on que el vell havia

d'ignorar i digué:
- Un ve rmut ,

r va e epe ra r , Mirant-la, per incicar-li que l'h�wip e n te s , Es

deu refe l'i r a en J:1a1'i f3te nt t v a penas ro Sobt acanen t, el seu problema
es feia fonedís. Continuava pensant-hi, però en e or-d Ln a , Aquest ba r

m"és favorable, refmexion'à, CO!!l de pe saa da ,

)J"J.�ngenia t.o rnà a !!liraT ràpide,mcnt!cap al vell t flue no s'havia

gut , es va treure lm paper ne la pitrera i 1 'hi a.:U_arL�.
- Ho vaig rebre ahá r al vec pre ,

Era una cartao La va desplegar i dine en trob� un altra, per la
..

qual es recomanE,va la no Ia a un Mili "!:;8r .5Ïhl'.1qt prou conegut pe rquo fins

i tot ell n'haBu�s sen1;it parlero Era concebuda en termes calorosos,
..

poc habituals en aque Le mena de do cuncn ta , A ell,pero, li va interes-

sar l'lés 1 "altre papero Men't:r'e el xicot soli1,ari e La adreçava una I!lira

da encuriosida. va l)ecir :

Us trr.T1e te m lm � cazta de In.."€' �)e n1jaci6 d e la l:l1e.l podeu fer ÚS tot
,

s cgu
í

t , :::.:1 rüli1jR1' en qiie st t
ê

, qu» ocupa un alt car-re c , �s un ho-

me de bona vo xurrtat e-UcllJE.j_ l'aTeu bé (lC' preecn�Eir-;08 COM la proI'le-
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sa d"en f·1arif}-t;an�'·. Té una r-econeguda r'e bl ea» per les falriilles

i Mai no ha flabut fir que no a unR noia - si la noia s'ho val.
.. �

..

No deixarà c1e ga18ntejar-vo�, pera eS l'acil d'acontentar .í , en tot

cas, us aconse�lem de reservar-vos fins on us sisui possiblee Tot

i la bona vOlnntat/�;Jmentaèa, no cal. oblic1ar que más í.c pagat no fa

bon sotí.

UZ18 postda ta afeeí2 :

Se us preGa de d ee t.r-u
í

r aque c ta o ar ta sense haver-la mostrada a

. ,

nlngu.

I a contmuao
í é

un a signatura Ln
í

n te l. .. ligibi e •

L"Albert es qued� boce bada t s Mirà d e nou la l)_etra fe p re ee n t act
é

, .

j_ observa que In fiY';"'!8. em una al t:ra e Al capdamunt, a 1 'esquerra. el

paper duia aquest encapçalament: Jnroni Veira, sen3e inctlcaci6 d'arlre

ça ni de pr-o fe e s í.é , llo sabin què pensar-ne, però 'tot seguit se li acud f

que alJò nonés pot'i'l �sBer Ob:!'8 de 1 'Orail.

pe rq ue en servir-li el ver-
,

La noia devia haver pen se t el na+í.ex ,

mut i retornar-li ell Iee ca zt e e , ve: fer:

- Qui li eel"1bla ç ue n 'ho pot he. ve r enviat

- Molt p zo bab Le , Qui mmrnin t "ho va dur ?

_ uñ xicot que no c one c , GairE'bé no e\ vaig veure, Va deixar el so-
,

bre al taule}] i se'n v a a ne r r ens e e ape r-ar=ae s Quoa li sembla que he

lie fer?

? El senyor Orsil •••

_ 'frobo que �s una bona rc-'cornanaci6G MI!lI!lM No t�obJ.ictls ele c re ner lo

o e r+a ,

S!i perb de prj me r le. hi volia en eenya r , He/vist quincs e oaee diu '?

e rec que és un conselJ. excel. len t.

"lla va cmnvenir-hi t sen se mostrar-se ofes a. ni moles tada, pe }_ ..
�

termes s tngu ï.az e e la !.l1::i.EjiV8 :

Aix� sí.

Perb se la veia força sorpreS8& També ho es .Bva ell, Mai no havia

vist una ca r-ta com aqueLl a , l'er f01Ç8 la devia ha ve r reòactar algú que

conè í.xí.a l'Yuf.;�n5_a; algú,a més , que .no es pa ra ve en barres, si, va dir

se, nOI!l.�8 pot ser l'Orsl10 Tornh a pe n ear en aque L'l canvi de J_u nit de

divend rea , quan va enseriosi r-se. M"e.graè2ria e on aixar-lo una mica l!l�S '

bé9 reflexion�o Gonfus�.t'1ent, li aembl av a (�lle l'havia jutjat anb maae a

Tl euge re s a e Però si la certa l'h? enviat ell, per què ho ha fet aax
í

,

..

anonnmamen t ? va pre gunt.ar=-a e , La signatura ere 'ninteJ..ligible, perb

estava seGur que no jeia el seu nOrlo Aquest era més llaró. Probable

ment i'1ven'tp.t,pensà. Però per qu� na ví a d'invent;p.r-so'l ? No ho oom

p i-en í.a , Potser no �f' ejl, dODCS, va <1ir-se a la fi. T'e tota .manera,en

el r one , ce ta ve c onve n çut que -io poo
í

a �sBer ningú Més.
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L':Lug�nia deia :

- Sigui con s:!..eui, {:� ee tra ny , oi ?

sf, estrany ho és ••• :Ho pot neger-se 9 però, que es tracta d "un amic. I

,

- Veste no li diria res, al senyor Orsil, si, torna per aquí?
No. Si �s ell, no deu voler que se sòpigui. Leu seves raons deu te

niro

�othol!l. t.en
í

a les seves. l)�ot e ra c oapL ica t., Tot era dificj_ l. .. La

Neus re�ernR als sens pensaments. Ah, sí ! va dir-se.
,

Es desp'l açà cap a 1 'el tre extrem de taulelJ i d ec penja la guia
,

tel�:fònica per 'ta] de cercar l'adreça cte la casa. on trebai.lava el seu

pare.
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A tres quarts d'una era elevant l'edifici d e I c ez-rer de Bèlgica,

cap a la part a L'ta , Tot h av í.a anat exac tarsen t con ho ü!lagj.nà, o sia que

en el transcurs de La nit pa s eada i del matí havia conegut reiterats

periodes de flaquesa, qURn es deia : però si renuncio a ella �8 COG si

renunciés a viure... La lluita fou pa rt Lcus.a zraerrt a f'e r r-Laa da de banda

de nit, quan ja 'ra al llit, on nb feia més qUI? recirf.Cr-se d'una punta
..

a 1 'altra amb tant de nerv
í

oaí sme que La seva dona acaba per dir-li:

Però que et paao a It

Qu� li. passava? Doncs que t€'nll? 'tots els 1:'1815. Estava 8I'.I2rat de

suor, i e ra una SUOr anguna oas , no la blana secresió que refresca el

cos en e13 nonen t a de oaLor , aí.n
ó
un iDroducte de L seu n egu

í

t , cueLc om

de D_efisc 68 que, I!l�S e n d í.ne de La pel �L, se li arra pava a 1 '�mlrla Il' Una

desfilada d 'j,I!1atges ac omp anyave fidelment aquell combat que només pro-
... dlA.,..

metia derrotes $ Pe rq ue durant la ni'ti ho ace ba .fE!'} ve u re clar. 't'os la
� .

que fos la Sllve. d ec í.c Ló , sempre es decan t ar-í a pe r la df'rrota. De priI!ler,
ha�i8 pensat en victbries, i aixb sol ja mos�rava �ue se¥pre havia es-

I

'tat UD il.lt1s. Ara conp ren
í

a que renuno í.ar o accep"ta_-r e r-en les ('lues

vessants d'una mateixa desfeta. Si se n'anava aub ella es preparava un

futur d ve rgonya t el !'ll1.iUr dels homes de lVeixar¡t anys m11rirl ats o sim

p.lera en t un í.ne amb una dona qu e als quaranta encar-a sent, i potser I!l�S

que naí., els def3ficis de La CR!'n; si re nuno
í

ava ,
en canv

í

a al seu da

vant d'estenien tot d e d
í

ee bai te, sense ee p ere n ca I) Perquè no seria

e om si no hagués passat reso Mai, per gran que fos la seva voluntat

d
'
oblit t no podria anuLv La r aquells dies pz-onenedor a, i encara menys

tarda del disGabte •••
..

Ja era Dol t tarrd quan es va adoem
í

r sense troba:r Uf) autentiJC re-

p6s � car d orm í.de, end�ns 1 'esperaven encare tots e Ls malsons que '_an eu

r-oeanen.t s'havia preparat. L"ard�ncia del s eu desig ee c ï.e t ava alesho

res lliurement i ell i La Neus, en un va gue paisa"tge que recordava La

selva per on s'havia mogut l'explorador afrJ.cà� Ll.uf.t a ven RI"1b se rperrte ,

Ea a flir, hi llui::.tava només el\, tota vegad a que e Ls serpe:rJts es con-!
vell'tien an braços q ue 2.' enli.2çaven, i ari hi cedia quan el rostre que I
tenia. tan� pr-o p es t rane fo zmava e-n el d 'una criatura Y·e ¡)ugnan t que no I

era ni don a ni an í.na L, sinó un a o on j rnc
í ó

de dues e s pê c í.ee eupe rad e a Em'
un tercer e jt at que l'horroritzava, l les ventoses de la seva boca li

cercaven els llavis mentre les sines que premia e�en COM dues tendres
-,

criatures q ac ploraven. PerÒ era ell qui s en t t.a c -¡11 les llap;rimes se
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li e smunyi.e n galtes avall perquè la noia se li OIGrl£4 en fOI:';l!la d e .rrlOn�
tre � O potser plorava per La seva prbpie. aons urucaa "Jat, conve r-t

í

'!; en

un ésser d' escames que, r1al.grat la repugn�nf!iP�ll.e li inspirava La cria-

tura. se sentia identificat amb el seu sexe omn í.pot en t i dev o rad or ,

La uni6 que anhe Lava, l)erÒ, no acabava de 1,eniI' lloc, puix que es des- II

pe rcava sen se desI>ertar-ee, am en lm jiaí.sa tge diferent, on era sol.,

peadent encara del s eu �WX(:: però sense cap criatura del sexe oposat
{ .(u·Çl� ,

en la qual enflimsar-lo • Una veu el cridava, cat¡ duna Neuo invini-

ble que ell, ce rc ava amb án t enc s.ons de f'aune , I aleshores la Ceci.lia

s"atansava tota nue. i, sota el' so ra miraculosament a paz-egu t i alli to

talment despla ça t , s e li oferi a aenue pudez , anb les cames al "tefJ i

obertes per facl1i tar,:"li la pen et ra c
à ó

, La l'feus xt co l.ava en alg�una
-

banda , Però el xiscle e í.xsa dels seus propis llavis i el desper1;ava,

encara xop de suor i amb el sexe adolo�it.

'Ea va aixecar Ulla vegada a beure aigua i fins a la r.·'::tinada,quan

la nit ja es fonia amb l'elba, no va pod r 'ljrobar uns instant de rcpbs

gaire bé pe r-t'e c ce o 1:.71 des per"Gal.'-� e t pet'ò" 'tot re coo ençà , �ot tenia en

care regust de malson, car el seu combat ja e "ha v í

a converti t en una

mena d e funci6 maqu.í.na.L de 1 'esperit a La qupl no ap o rt ava cap energia"

cosa que z eaa que la mà'lutna girés inoansablemen1; sobre el�3 na'te í.aoa

a rgumen+e sense renovar-los o }'j:r.a corrlsi girés, ó

onco , en el buit ..

}�n llevar-se, e svava tan exhaust que ni eSI!l8 no tineu� de lliurar

se a cap +a sca, tot i que una mica (fe �l!J. distracci6 potser hau

r í.a contribuit a fer-li recobrar l'equj.librio Hi hav í.a llEIs misera-
o.

blest! que l'espere.ven deaum, La taula, encer-a obe r-t e , l'ero va e emb ï.ar=

li que faria fe:tna en va i va pe se az=e e EC'.IÍlwmiha tot el oati d eambuLarrt

per la casa on nonés hi havia �, �orretes o asoegut anb el cap entre

les man s , el ce rveL .. i . obili -r;zat entorn d 'una mena de cerruz-e que e s

bel] uga va an itmice.ment.

Cap a les dotze ve tenir una arrancada d-en�rgia. Aixb no pot con

tinuar a í.x I , es va èlir�, CB.l que decideixi d "una vegada, ara raaz eí.x ,

I aleshores, potser�a t oca t el lí"1it de la seva exaeperao
í é

, 'tot

va éfh,er fàcil" relati ve nen 1j fàcil � Par'iliaria anb el seu pare o Hi parla

ria aque Lt mateix nat
í

, abans no ti.ngt1�B 1.;emps dA reL)ensar-se, de re-

o omen çaz- ites seves lluites') 1)'a1 "!ira banda, aque i ra 'caròe hi havia cla!!.
se de fr?,ncèa, La tornari42 ve ure i, si no t'eia r-e s , e ï.n lligams que

els uru en encara e
'
es trenJerien una mí.ca m�s. Calla que eL! a deix� s

d"acLleir Ei la eLa se e tot seguit, des d�avui •••

VD p re c í.p íte r-cs e al carrer i, a tres querts d"llna, era a la porca

de l'edifici de la fabrica on trebaliava el pare �e la noia. Havia ar-
, ,

ribat una nica massa aV2atp pereue la seva intenció ora entrPT a pre-
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gunter per ell al fil de La una, quan el personal devia plegar, i ales

hores em¡JCUEll31 endur-se'l a qual sevol indret tranquil on pogue se í,n parlar I

sense destorb.

Va mirar les parets blanqueE �mb leo seves finestres reixades i

l#ampla porta tan ca da , ])esprés va continuar amun t , fins al carrer de II

Sant :Blies, orl s "aturà un monent abane óe tombar cap a Ba.Lme s .. Cneia

pocs pa s s oa consu�t3"a el re12.otge, COri si això hagués d,('accelerar la

marxa r1e les busques. Se senti a Las , exhaurit per la nit d'insomni, i

e s t av a conven çut que durant aquel) es hores havia fins i t ot envel).it

ccne Ld ez-ab ï.e rs en t , Li fal1;ave, agil.itat tí SiC2 , no caminava anb el ma

teix pas de cada cia. Si ella em veia, ara. o. Però no 1 "hav í

a de veure ,

no el veuria mai m.és. Per a i.xb era Ell},'!, esperant que en fes La una ,

Es oLar que erica.r a era a 'te mp 9 d e re ijr oe ed
í

r , de 'tornar-Be'n a casa.

Ara, però,la possibilitat de desd,ir-se ben just si el v a temptar. Es

deixava dm- per una d eo
í

e í.ó pre S8 en ml moment. de Luc
í

rte ea., potser el

darrer. Gl�el darrer; ho demostrava aq ue Lr a :t'alta de z-eao c t
ó d'arGo- A

d'altres els passen coses j.oitjors, va dir-se, con. si aí.xb r'oa un con

sol.

]l'éu la volta a La plaça de Molina i d e ep rêe tOJ.llbà de nou cap al

carrer�lgica. Ara falte ven cinc mí.nut e per 1 'hora de pleg r , Gairebé
..

avahça Le n taa en t pel car re r i va at-urar-se de nou da-

vent l'edifici, d"e3Quenar les parets bLan qu es , Uns minuts !!lés i parla

ria anb el pare de j./i; )l'enso No va sentir-se emociona:t ni l.i eer'lblà

pa r-t
í

cu.ta rmen t conp.ï tca t allò que ha via' de dir. I aleshores, tot d'una,

va d es c ob.r í.r- qUB es 'ta v a seré .. molt seré; el cansanci i:aban-tonava i

el seu cervell to rnava 2. funcionar amb la I!lobill.1jat ac os tunada ,

Nn arribà a aèr.lirar-se "n , Stm:¿lement, ho v a t z-ober natural. No sé '

pas que em deva a pa ee ar , es va dirt i va poder evocar arrb una al tres

ulla aquella encontres aMb la Neus, les abraça:des i els besos etal ci

nema. No v a cone t re la hwpocresia de n egaz--e e que continuava E:stif!lant-
"

lao L"Hstimaré senpre , ve con re aae r--ae , Però tot a Ll.o que hi hav.,a d'in I

,

,-

sa en la seva 1)8Soi6, a ra semblava haver desaparegut. Aquelles hores

de lluitu l'havien purific�.t .. L'f:myora:ré molt, va dir-so amb recança

temperada per una €moci6 novae A partir d'ara r.lai no estaria ben bé

801; algd l'acomp3nyaria. Es va Bonriure tristament. perb la tr2sror
�

es diluía €Jn "ma certa dolcesa. I> tsar UD ella ens 1jrobarem i pod rem
,..,

pa r1.2 r ne tO t a ixb amb calma, refl exí.ons II' Ell continuaria es t í.man t-eLa ,

p(�rò no li ho diria, ée cle.r; ella no Il'havia de saber na í, res. Seria

una altra •••

Torn� fi consuz t ar rel rellotge. }'altê.'1¡a un mí.nut par la una , Que
,

me raae Ll.oe arcerrt facils poden �f:lHer les CO:-3e.::: � va d
í

r-es e , i aleshores
,
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es tombà de cara a IH ir"br
í

ca .. L 'EBntrevi s ta podia �sser de sag.radable,

ja ho s ab í.a , però t8'YlpOO a
í xb rio l "amo í.nava It Aquell home t 1'08 com fos,

acabaria per donar-li La re.6.

'En un o or tat pen j ave. un a cadena que e � pe rri ia C8 p
,

La fabrica i la V? e"ltirar .. Sentí el (lril'le feble él. 'una
,

a 1 'intE>rior de

ca apana que
.

s embl ava situada a una gran c í.a t an oiao Va esperar mentre encara consul-
,

tav a el rellotge. Aas enyal.ava La una en punt. n'un moment a l'altre co-

monçarien� aor-t t r Ei ls emplea ti. Po ue er ni ID 'hauri8 oalgu:t traca! t v«

acudir-F!e-li. l�ra mol � pO$êibl'3 que Bl pere de La noi a sè li aS8embtt�s

if en a que st CDS, l'haurie reconegut im:r.!lea.iat'\ment� Però els fills no

sempre repet�ixen elE trets de la família, reflsxion� tot seeuit, men

tre 81£ú ja manipulava :�a porta per la banda de dins.

Va trobar-s e cura a ce ra amb un in diviè\.l j a en tra t en anys i mos

tatxut. Un bigoti de la guerra del cetorze" va tenir tel!lps de dir-seo

L'homE: pr0£unth
- Qu� volie u ?

Pod.;ria parlar amb el senyor G-iral t ?

L'altre va apartar-se una mica d e l'obertura q u e ons t rut a amb e:J,.

cos, azib un mov í.nerrt qu e l' invi t ava él pa ae az-, i digué
- El e€lnyor

ci
aUIDe o el s enyc r }'ere ?

:r:li va alçar la cama per traspas��ar La llinda de la p:orta i

mir� :

Ah, és que s6n dos?

Va trobar-se en tm pati gran, a banda i banda fel qual es dreça-
.

ven tot de cons tr-u cc í.ona baizes. I:;n un ra o
é

hi hav í.a une« clotzenes de

flascons grosnos, de color ver�. M�s enl��, unes caixes Doves, 0bertos.

Sío
T.t

•

t j'
"

_ m�g r1en't a ,ogl :

I que ni sóqparen�s !

:Sé, el que jo vo
ï

í.a ve ure (s un senyor que viu al oarrer lie Í)ant
ü 1 d d" � �
=a i.va or, uns GuenalT",H-CUlnc anys •••

L 'hone VB decifi t iml,ledi atamon t :

- J ixi és el senyor v aune , ��l aenyo r Per e és l'lés jove. nE: IHlrrt de

qu í. li (lie J
C�OB, Alber� Cros.

De IE.. o a s . U£06 t potser?
- N o, no 1

Va e onz-áur-e , i COfl€ nth :

:Ee ;::;gracir-\ dane n t .•.

El vell va explicar-li :

Norié » que no sé sj el voll�r� l'ebre. ara. J...eta!� punt de plegar •••
,
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Estaven tan a punt que d'una porta ja sortia un xicot rl'uns vint-
,

i-cilmc anys ,En el qu •. l era l'acil de re cone axer un oficini s ta , El:!., amb I

,

una mtc a de pre cipitaci6, va dir

- N'o cel q ue em rebi. 'L#esperEré i e or td rem jun::s. Es un aa sump ue per-

sonal.

1:1 ve] 1 bigotmt sè'l v a mirar dubita tivamerrt , eO�i al} � Ii SèI!l

blés una cosa poc regulare Pr-obabLem ent no s 'hi havia trobat ma í., Si

tenia a.Lgun a Lns egureuat sobre el que hav í,a de fer, peltò, aviat fou

d í.aa Lpad a per La r)rf's�I1cia del maue t x pare de la Neus. Pf'rCJu� d""�a por-
6 , ��

ta que df'via 1!.wnp..r al dee pa tx ja sortia un a.it re irldividu.

- Ah, airi, aqui el �é !

sí.�.

Ho s 'asf;eab1ava gen�J� La n o í.a , �1ai no l'hauria idE:ntificat. Apa

r0nta1fa més anys de Ls q ue tenh't, carrí.nava amb les e ap atLï.ee incctinades

UIi€¡ mica enda varrt i se li VE'Üt una cara molt arrugada. P"tser era aá.xb

dar re r que l'envellia pze na+urarsent , }�ls uj.J.s li de aa oa re
í xá en dar-r-ez-a

unes ulleres sense r'lUntura.

El porter va ter uns passos.
..

Senyor Giralt, pre gun t en per voste ....

L'home VE aàxeoa r l'csgu8rd i eo Mirà en C:vss sense inijerès, una

mica al' e s pe c ta t
á

va , t' .Albe rt el f: ludà anb un aov í.nen 1; dt: tee te ,

Sen�ror G:tra It '1

La pre gunba era

,

inneceB�aria, perh formava part de les regles
,

joc.
sí, jo .matci.x ....

Tenia una ven feble, cansada, una. mica de coll.

Em dic Alb�rt Cros i s6c profasEot de l'acad�.I!lia Hou�e. Volia par

lar un moment amb vo erb ••.

- B� ....

�ots dos eren aturats prep del pozuer que es o o t tava , Inl va ini

ciar un moviment cap a la porta.
- He pen sa t que era 18 mil} or hora per entretenir-lo uns minuts •••

L#alt:r.e semb.ï.ave d ee c onc e r-ca t i no va eútendre el een t í.t d'aquell

moviment tot just esbosnst.

Es una mica taré!, pero si vol passar ....
,

NOi no, n�B m'estimo que Eortim.

Va adona z--aê que l'home s'a.'..:.?rl".lé'.va una plica. Tenia aspecte de pez-.'

sona enpan'ta c ta cu i pz-o bab l enen t s'iMa:,ginava a Lgun a catl¡strofe. O

I:JimpJ.er'lCllt era Lnce pa ç d'iMaginar-se rea i aquella mateixa iI!lpotència

d'expJ.icur-se·la preshlcte èe l'P.lbert a La fabrica li donava ur. aire
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Ya adonar-se que l'alsrlju d e l'al'tye creixia, en contras.it amb La

s cva CEII!J8 d'esperit. Havia vist (le s�e:uj_da que no era Ur! homo tSI!li-
..

'

b l.e , Una mí ca tocat i posat, p robab'ke nen t , p ero facil (Je Manejare J)'a1-:"
tra banda, nolpodia acusar-se de res greu.

vd' • D,'m � l' h
.

d 'h t 1tan a reçaç-8e a z, carrer ce a.i.nee on 6 .. _1. av a a es e o er a
,

sencia d'un pe'tit eB�ablil"lent rle beeudeso A IB banda de fora hi havia
,

dues teules i are, en Bte.nse.r-s'hi, va veure que eren buides, cosa prou

explicable, car el sol avançeva cap a aq ne
ï

.. l cos t at i abans de vint 0i

nu te les inunda ria o

L'home va incietir :

lllguna q ue ixa �?

Devia haver mamv..lflll'l e at a t refj_e.xionant, i ere l'únir_ que se li

dia. ,l:l::_¡_ va denegar ano el cap i explicà :

- :No cap c; ue ixa. La seva filla �f:i una bona alumna i una nella inte1.1i- I

€1;0111;" 1::0 a cuc at sentit, només t í,n c mo t
í

us d€ 881;1:'3.,;1'80c16 •••
,

Quina ximpleria! va pbnS8Y8 Per quç hevia de �en1r �otius de sa-

tis fa cc ió ? L "hone neia :

No? no em referia 8. a íxb •••

J'a suposava que el' pz-o r'e e aors no ea p re n í.e n aquelles Plolès1iies

me ramen t l.>er que..;ixf\r-�e de l[t f'a Lta d'aplicaciÓ dels 8LUEl11€S" No era

un co:.L.lcgi de pàrvuls.
Volia dir de con�ucta.

'l'aP.:lpoc no semblava ge.ire convençut , Heu ria est et !'!)\�� natural que

l-h8gu s� in crida 1; a 1 'acac1�nia. I/'Albert COMpren: a les seves perylexi

tats.
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- Bé, fins R cert punt •••

Sortosam.ent al':rj.b�:>,ven al bar i va poder fer:

-Que li s�;Mbla si ens que de n aquf mat eíx ?

si, si, com vulgui.
Van asseure's a la

mí mrce m�,�, a arribar •. A

cam�re r era a IR porta"

segona tanle-l, on el sol tnr,{aria un parell do

dins devia haver-hi pocs clien�s. puix que el
,

mí.ra n t el trafie del carrer. Va preeipi tar-F.le a
.

eixugar La taula , que j a e ra neta, i es redreçà :

l�ls s enyo re '?

L'Albert prc&unth :
..

Qne vol heure ?
,

�!�¡¡ en orxata el

si � f1�nyor q

Una orxElta¡>donc£�
Ti, '} be t ;3' J:.
..LJ.,H._ er J 1.1lgUt: :

Pet: a ni, t;.na cerVE-: sa eo

�,':�-l b .... ' -]
..

r, C8Pl rel' l:l aJ .unya C8p a l'interior del local. L'Albert va se-

guir-lo arib la mir8�a r , des pr,és, e
"

enea r� anb J. "nons que :;enia al

tat ..
,

Con li he dit, s6c un d eLe profespor.73 de 1"ac8�er:lia; exa ouamen t ,
,

el pr-o r's 5601:' de fm:e.ncès .•

Ja entenc.

No entenia r�8, naturalnent.

ta seva .filIn, o on vo�:rtè ja cieu aaber , és una de les meves a Lumnee ••
,

"1'"\ t + "\" )
. 1 J l' bl

" -, A , • � ,
- .t

ne cop, o .J B.!..O T,an senz1._. _� aeri _8 COJ"lpJ_lC8.\12BSJ.Pl (1 exj.r.a caz-,
,

Per o ome nça r-, qu í.ns a s e z-í.e n Leo pazauLe s més es oa t.en t s ? No po d La pas

A • ,. � b
. .'�'h t; A i P" l' l'ulT-.LJ. qe onef· a p:r.J.r1ere� : pn... ..!.., fil

.

a ena!"lOTR CI l:8 ro. ••• ero 1. ca 1a \

pr-oe egu í.r- , l'altre no li treia La vista de da murrt ,

- :Es una noia e xceLv í.errt , aplic aría i qu I� sempre ha obae !'vat bona con

�uct8 en el �entit conve�cion81 �el mot. Ara bé ••• 69 jove, molt jo

ve, i •.. no sé si vostè.·•• en fi, a la seva eCP.t nois i no
í

ea r.:er.Bn

una ••. diguem una ce r-ta :í.!1e:'.inaci6 •••

No acabava df": sabe r com sor'tir-ee'n.

- }�s diríe:..l é1 "e xp l í.ca z-, Hi ha un terI'le ps í.c oe na ï.àt
í

c qur potser ens

. .,

1 t 't'" "1 ) J rl'
s e r a a U:;1.. : rp,nÓ::'_.erE'!llCJ.a .... 1'._ que vu .. ,J.r.o,,�

L'al�rB l'eecoltava com si sentis parlar xin�s, i.la culpa, va

c onf'e s ae r=a e l'Alber't .. no era pes d e I pobre h01Wl8. }'rov� �e n ou :

L· tu t +,
• l' �" ).. .

a Joven'tH , .J.J.ns a _ au01.f;fJe�ncJ.a... ,

Era un ocrrt r-aaen t at , perqu� aenpz e s'ha suposat que l'actolescen-
,

,

cia precedeix p re o í.aamen t La jOV!:m'cut f no a 1 'inrevés .. Ja ho havié'!

pe'(ò I' i no volgué rec1i;.ftcE'r. Al ca pdavaD. , també li ae rv i.a , aque ï.I
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tra bucanen t (le 1. a :i::'t:� ali."t8 t ,

- ••• mo at ra una t(:nd�nCia a adn
í

r-ar- les perbones que, de la man e ra

que siguit exeroeixen el que en pOdriec dir una func16 d�autoritat. Es

ao ï.t freqUt:nt que nois i nc í.e s aòmirin els seus p ro f'e e s oz'a ,

Va fe',!: una riaL!.e�a :

- I tamb� el contr�ri, le cler ••• Es una questi6 personal, que dep&n
.de L prf"E:tigi d e L l!!.e��:;re i de!. caràcter cie l"'nfuuI'lne" Hi ha aLumne s afa

m:flts 1 si' , aquesta é 6 la pa'rau'ï.a , affH'lats d't'.fecció i t'Jua projecten

sobre el professor' tots aquests fH:mtil�ll'.mts fina a Leahoz'ca mancats d 'ob

.iectin. �ot8 els nee t rer cone í.xem aqueé+ f'enbl!\E'n porque t o t o n "h em es

tiat victjimes un monon t o al t re , L'68tÜ'1tl na tn:tal qu e J_'" a iunne sent pel

s eu professor es t ran sf'o raa en tm s ent í.nerrt !!llis pre..::t:is, I'1�S "'fWJI'lI?lMFi

apassionat, comp.rèn ?

1::::-13 n�.ti que una preglmta ret..:;bric8,i J. 'al tre v a corrt es taz

- No bo sé. Es que potser le Seus l'ha of�s an alguno coea ?
..

Protesta :
.

Oh , no, no

rl canbrer va presentar-se 8.I"l.D ':IA1:r-xata
.

J_ La cervesa :,. tots d o e

van callar uns monerrta , En trobar-se solt) d e nou , l'Albert _provà d'a-

clari r :

- La seva fillat Benyo r G·j_rait t és una no
í

a J:'lol1geneibi e , noLt ••• a

pa se
ï

one óa , ... Per mo t í.ua que ignoro o, m¡!s ben elit, que no ignoro del

tot, pe!':.¡ ne , e on acabo d e dir-li, 1 a COS8 no �s in¡g:reqttent i forma
-�tJ

part de 1 'experiència de t o � educador. ha. començat a mana fe e t nr per

mi un afecte que sobre pa sae La simpl e ea t
í

nac
í ó

que un mea t re pot es

perar d 'una deixebla .....

S'a cnava (:U13 ooi 110 haváa perlat d'una naner e van inhàbil, més

conce p tuose ,
n enys !latjl1ral. Per.b el s enyo r Giralt ja l'entenia, ara.

v' ,\0 t' Oct ..... i
.

'"

ai re üe JJ..P.lL emen IJ, �!)S 1.nna :
,

Vol (JiI', potser, c ue ••. que 8"'ha e namo rat de vos te '/
.

1� "home havia dit IR p ar'au Ia Ci ue a ell. "Sant li costava de IJ!'onun-

ciar! Va respirar m�s lliuremento

- JUt!¡._'WJi>iMr�?!lfli.!4.ldll Aquest �B r:ú ca e , aenyo r Giralt. S 'ha enamorat o, en-

oare l'lés b�, es pe nee que s'ha enaao rat de mi. l fins lli"ho ha dit.

- Que elJ_8 ! •••
,

L'home hav í,a t�r..¿u1� un sobresalte L'Albert li va poaa r la ma 80-

\
�

bre La mane ga.
- Esp e1'i. No �s el priI!ler cas .. .i'-ahi tUB Lmen t, nosaltres e o tem flIDPl¡n!!lml!mItu

prepa:ca.::ts per eru'r on r az--noe anb aqu es t.e
é

••• e ve ntuaL'i t.a t a , Però ara,

la s e va no í.a .... en fi, Gal q._-U(� li confessi que lE- CJ coses han a rrí.bat,

a un extrem que m'obliga e sol.licitar la seVG col.laboraci6. Per aixb
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be o re gu iC011venient aqueste. entrevista. No vu:U alarmar-lo" però la

s eva £:.11a ••• bé ••. l'altre di8 va pz-opo sa r=me de fU'i:!:' amb ella.
Pero ....

L'home s'havia quedat sense paraules •

..

• •• que diu -!
. ,

bsco1ti •••

l'erò el senyo!' Cfiralt ja reaccionava. Un Ll.ampe c s q ue no era

li v a encendre eLs ulls ar re ra ela cristaL!s (le lea ulleres.

Voet� li aeu haver donat peu i ••••

U n nonen t � e enjr�)!, Gira It
..

Havia pa asa t a ï.z o que es, 'tGr1ÏaC! Va ebapirar i digué:
, ,

L8 meva p r eaenè.l a 81jllí, pa z-Lan t arab vo st e , es p eny o ra de la meva
, .

bona f€, e Li .p re go que hi refl ex í.cn L un momen t , 81 hagué s d'acusar-me
,

'

d'algun8 cosa, vo sne seria La darrera p er e ona amb La quall!l.'haul'ia
,

v o Lgu t veure.
L'altre barbotejà

J:er00ni.H Ja sé ••• Però fae:]!!; càz-re c que •• Voctè no pot •••

11e'n faig cárrec. Pr obabl emen t tRobé .io haur áa reaccionat així, amb

suep
í oàc La , Pens í

que tinc una 1'ü_la de l"edat de La Neus , Puc ir\agina.r,
me, donco , quins s6J:¥ls meus sentiments. IJerò imagini"'s arc� vost� ra

neva si 'Cuaci6 •••

J�#hOr.le9 m.�s tran··:uil.laJ'!lE'n t que no e'::ra èlrespe!'ar� v a preguntax.'-

li :

l ella sup que VOS1je es ca ss t i afillat �I
,

Si, ha lap des del priMer moment • Per a ella, perb, aixb no �s

cap ebo ta eLe ., PotEler !,S un incentindP.lBl!1�mr.'l.['ffilr;¡r.l pz-e c í.aament ,

�l senyor Giral�p que devia h8ver reflexionat, digu� ;

- 11e:r.'ò e l.La no li deu pa s haver p ro poaa t de f'll.gi� sense (�ue abans hi

hagi hagut altrec CORes •••

_ I;[airebe m'atrevir,:ia a d i r que sí. �i fa!'é tm r'eSUI'1 fiela rets' : La

setmanF.. P&SSEH18: La SBVf:\ fil1B en v a venir a trobar en tm ba r on tinc

c os t um de treballa-r en1;re c Lae s e i classe .. Va ser a Le ahor-e s que em con-

i
\

1
..

L' -'1 .. �. 1 t·
-

1ess� e i.e seus senta.nerrre , enc ema va pr(�CE'�Ll:!'-!'le a na ei x laca ,on I

ja la vaig trobar Pmf�m q ue m"espereva" Cr.m pot pensar. vaig fer 'I
tot el possibJ.€ per ooúvencer-la dr:l SE�l1 error, pe�e8coratjar-la • .Amb

tacte, na tnraLmer t , per no ferir eJ.a sens s en t
í

nen te , Es una qUesti6
de de Lí.ca de s a i, m aque e t a e da t , les noies f}6n f1011; s('nsibles. Un e du-

., 9111:. 1ll1, ,

ce dor no e� p o t pe rme tre aLl. 0"*4' WR4I!> à2 CI!1 un I!nr, LW 1 •••

.li.s va çued8r Mirant l"'hoMe, fins que B,uest asaerrt f amb el cap ,

- Pe zb mès 1;ar0� a oue Ll mateix die" en abandonar defini'tívnrlE':rlt

dornie, vaig trobar-la � La par::'é'a (,le!. t ramv í.a , També m'esperava, aquest
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'�OPOH Va donar-ne una cita a La ::}u21 em vaiG veure ()hliget a ac ce d ar ,

amb l#eSflE']�ança de posar les co sea al a eu Lr.oc , Pe::-ò potse...L.o havia
"

. fU
fet l:rou jurp;iciB aly. ca ::-àcter de La Neus , pe-r-que CRp riels meu s raona-

men+a de les neve e rei'lexions, no 'Ya sortir de ;cs; ben a.l':l.nrev��s,
. "

les obj e ce ions e 'henri£' di:b (: ue a l í.men t ave n alj o que ella en diu e 1 e eu I

V 1h_".'
. , dI'

•

8.T1'lCre a ser El 08 or-es que V8 J.er un pas men J. em p ropona � naz--me n

anb e}.lft � d'ananClonar la :.'amilia .... Això �s recent; paz-Lo �e diss'ibte.

- I vo�te es va n�gnree.
,

Erg tm hol'% raonphlE'. S'ho p rerrí.a bé , amb un a cnr-Lo s a e qüan
í cd.tat ,

"

Nc bi havàa hagut cap e¡:¡ cuna, 1 "hav í.a neixa t e xpl Lca ro Pe r-o ara potser

fi o s]. cOl'(lpr�ndrj,fI 1j�1l1 b�" •• 2!ot i aquesta r.e raença , cOfl"Sest� :

- No, senyor, no r¡'hi �1aig ne ga r ••.

I sí, l'altre GaIt� r

Perb aleohores vast.
,

es ....

Un morent, un mome n n , No e::: precipiti .... lo no podia expoeaa--m e él

una pe rse cus f
ó

que fin � i tot podria a rr í.ba r a la neva llar. 3r.1 cal.ia

c ontempo ranít za r per tranquil .. li tUl.r-la i euan::rar temps fillS avui,<}lwn
,

.

voa t e i jo, de COr1Ú a c o rd , podem. (1ectc1ir una línia ('le c onauc ta ,

,

V[\ rr.irar-Io'O L'home c on rersp.ï.ev a La seva orxata" pensar6s. No

tene, va confessar-Be l'Albert.
I no ]. -h a 'torna:d él 8 ve u re 1

- No. I em s enb.La que I.rH�B va Ldr-í a

dr-e , la pri.mer3 rieaur-a qUf:'�'i!'lPOS8
... .

a l'academia. P0rò

. ,

). t1 ve i.es ��B. PI neu enten-que no
...

" .

t "I
••

BB ln arrompre _8 s�va aAs1Btenc1a
, '

"",. h' '"'1- b
'

, .;J
no n ,,11 . auza pr ou , l. La '1;1"O.ara 1'12 __ mane re ce ••.

.

L'hOr1€) va dir:

- DijouB.començo le� vacances. �'n £el')en�l, 1€'8

mílir:: a La Gar:cotxa. fat!l'flia :JBgesa, i fa any e

s e r el¿.8 i jo mm eLa podríem r'e r una v í.e ita ,

...

t re ba Ll.o , Pero

ç; ne no els he vist (> Pot-«

- �s en ra ona t.

l deoprós. qt an jO hael d::; +�o!'nar"p potser p o dz-La fer que ella 8S

<.1 u ed�8 e n 8é", rr. um��(-n,nJ)o.raèa"
Mallí bé.

l�ra un heno car:r.c£;éit de bon uen t
í

i� .. No 1 "hav í,a j ui1ijat com ee m.e

rf:ixia. Guta el ae u az pe c'te cs naa t , se l' enr ev í

nava i(l1jeJgre , seré,
capaç òe reflexi6. :Ence.J"8 que no s� si aixt> ho explica t01í., va dir-se

l'Albert. ::;_Icrb el o enyo r (Hr,.;:lt j8. p rosegua a :

nJ'aquí a(dij OU�9, eo sembla cont rapr-oñuerrt adopt ar- cap nesura , Vull

di�JUe mé.s valc.1:!:'2-s que c orrt Lnuês as¡::;intj;nt a I'ecad�rlia.

}:1:.r_ pr-o t e at.a :
,

no en oemlú.a nan enoe r-t;8t. � o
� �}T'O ;."
/':. oL. .... ti �

Per què? Si voo te s 'ha av
í

ngu't a aner--e e ln aMb ells, bé cal suposar
-
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que abans ha ne fer alguns pzepa na t í.ua •••

1 � Ò
""

.. � �
- S • N o es a.íx • Pero e ha de fe s: carre e que jo tanbê Suc un horse de

carn i OSSOSG No tinc cap inconvenient a reconèixer que s
ó
o sensible

als ••• diguem a les gràcies de la seva fili.a.

L "hone acoD.1 La confessió sense alterar-se.

- Aixb ho canvia tot, evidentoente Perb no puc pas avançar les vacan

ce s , •• A quina hora �s, la e ia ss e ?

- De sis a set, dia per altre; dilluns, dimecres i 'divendres.

- B�, mir8ré de trobar una altra solució ••• La seva ge rme na està una

mt ca delicada i potser seria aconsellable que aquesta t a rda visii.és el

mètge. L'hora de visita �s 'a dos quarts de set. Em penso que no es ne

gar� a acompanye. 1'-1 'hi <> I d 'avui a dil!lecres •••

- I ja chi vo Ld rà venir " e lla, a 1 poble ?

- No li quedarà I!l�S remei. Per alguna cosa s6c el seu pare.

Ho havia dit amb un cert urc, i l'Albert es va confessar que enca

ra 1"entenia menys.

Es essencial que no s�piga que nosaltres ens hem vist. Podria fer

un d í.cba ra t.

L'altre a8sent1� t'Albert observà que s'havia acahat l'orxata i,

discretaoent, truch el cambrer. El senyor Girihlt no s'opos� a que pa

gU�fj Leo c onsuma c í.one , b.n aixecar-se, va dir:

- Vostè �s una bona persona ••• potser perqu� uambé té una filla de

l'edat de la Neus ••.

Ell es s cbne sa.Lnà :

- Què vol dir?
- Que aí xb el den haver ajudat a resistir la temptaci6. Vost� mateix

m1ha (iit que no era del tot insensible a aquest ano.r •••

- Ja po t oonpz-endz-e •••

_ si, si, ho comprenc. Per aíxb trobo que �s un bon home , L'altre no

va ser tan primmira t •

. ¡ts va n eger a entendre-ho, perb qu eLc om de feixuc li va c auz-e cor

endins, on resta en suspens.
,

L'altre? Quin altre?

_ No sé si li haur� ee tranya t la calma relativa amb què he ao oliLt

tot això ••• A vost� ja li ho puc dir : vaie haver de treure--la d'una

,

altra aca tièmia per un ass umpte semblant I>

Vol dir que •••

_ s1Q No era un hone esc.rupul6e oon vos1;l!, po rb aer sort em van avi-

sar a temps del que pa se ava , Com �s naturalQ em vaig venre obligat a

.. I!l�S o Menys enèrgL:ues •••

adoptar mesures energiçues •••

s'atur .
•
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- Jo tiro amunt. 1'ncan-cat d 'haver-lo conegut, a pesar de les circuI'ls-

tlncieso I repeteixo : gr�cies per la seva honestedat.

No fou ca pa ç
de 1;rob2r ca p paraula per acomiadar-se'n. El va dei

xar ma rxar-. i , atordit, es va quedar imr':lbbil a la vorera mentre aquella

massa feixuga se li escampava definitjvaI!len� pel cor.
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..

Bl m6n s 'h2via cobert de cend ra , Pero ara, quan estava a pun t de '

sorti� de ca=sa per anar-se'n a l'acaê�rnia, on tenia la seguretat de

no veure-la, li dolia rnée haver p er-ê u t la be Ll.e sa d'un record que no

paf; la ferida del pr o.rí. amor ma Lt ra c ta t , Constatava que no hi havia res

de me rave Ll.óe en aquell sentiment que l'havia il.lusionat i que la se

va imaginaci6 havia corregut massa quan va creure en l'espontaneitat
.

de la noia. Per a elJa, enamo�ar-se dels professors ja era un costum •••

A ixò furtava a 11ur relaci6 aquella qualitat ingenua i bella que el

colp:! i, sense adonar-se'n, l"oblig� a con rondz-e el desig natural que
..

inspira una noia bon í

c a amb l'amor., Pe rq ue ara veia que no era ben b�
.

aquest el sentiment qUE' ex.ie r í.aen tava per la Neus. La reveLac i
é

del

r�. un cop passat arj ueLl flOIYle.n:,.t de e oz-pre sa adolorida, el duia amb to

ta natura Ii tat a examinar-se de I!l�S a prop, a profunditzar ens els mo-

·tius a"una atfacci6 pert�rbt".doraq No, no era amor all� que havia sen

ti t pey' la seva alumna; ella" amb Les seves Lmpac í.bnc Lee , no li havia

donat temps d'estür¡ar-Ia � l'ot es reduïa, doncs, a la fascinac16 d'una
,

carn cobejable que li va despertar potencies adorJTlides, i també, es va

repetir, a l'emoci6 p::rovocaca per la b�utat punyent d'unes paraules i

d'una ac t a tud que, to t d'una, capgñz-ava l'erdl'e del mén i li donava un

altre sentit. I això a:re. havia deixa ta'existir. Para ules 5 actituds i

besades continuaven essent una mica engrescadores i no era fàcil que

se n'oblidés, per.=ò ell ja no se'n àentia t.ota Lment el dipositari.

El resultat era una flena de cblera corda que li calia esbravar d'u

na rnane,:ra o altra. CuriosaMent, no podia esbravar-la anb la farlilia,

ni tan sols amb la Cecilia, la que-I, per exepci6, aquell dia es mostra

va de noLt bon hunor , Però eJ ='. sabia que li era imprescindib:i. � un cap

de turc si es volia treQVe el verí del C08, i per això, en veure l'A

gustina que baixava al seu darrera� va pensar gaireb� imnediat8I'lent

aquesta !
� ..

Ell mateix ho troba ximple, pero davant La dona la ira que es gran

xava per d ï.nt re seu es va convertir en desig� Va mirar-la CO['1 no 1'11a- '

vie nara da maio Perquè si fins a ce rt punt havia estudiat el seu físic

sense es �alviar-se de fe::r algunes consideracions mé s a meny a oportunos

sob.;re la seve. pose ibI e virtut. mai no havia considerat se riOS8ment la

p oac.íb i Lí. "tat d e compartir-hi una aven tur-a , Ben a 1 'in:revés� si la idea

li havia pa a- at pel cap , fou per rebut jar-Ie. im.r:Jediate.rnent. Ara no; ara

va acolJ ir la aova presl¡ncia amb 1 'anhel d
" esclaf:a�-s€ contra aquell
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cOSQ el prioer que li queia a l'abast

Una part d "ell,però. e "obaez-vave i es deia :�s prou ao rpren en c ,

tianma t c íx , I ho era, car de fet continuava volent la Neus. No pas com

1 "havia volguda, �s oLa r , sin6 convertida en una altra, En una eapbe í,e

de bacant a la quell no havia d 'ec-talviar res, ni bueuLí ac í.r.ns ni capr í,«.

ciso li'n el fons, va dir-se" potser em sap greu no haver aprofitat uns
,

serveio sexuals que al capda ve Lï. m"oferia .. Pe r o ara ja havia fet tard.

.

.

Encara que el s eu pa r e 1'01'3 incapaç dé retenir-la i eri tornessin a veu-

re a l'acadèmia, ItlrJ.a1!l.WlI!l1Ïll¡lI!lttlmmrmilIhrflIlmmrnsrp ell no faria ni un pas per en

dur-se-la a L llit. I adzb no pas pe�uè havia pa:r.la:t amb el aeu pare,

,

ni perq ue ella c ont í.nu ês es sent una men o z- probable m en t intacta, sin6

perquè ai costat de]. ({ssig q:ue persü'tia naixia ja un eerrt í.men t d 'hos

tilitato Però aquest mateix senti�ent, p�ojectat sobre una altra, es

transforrava i no feié' I'l�S que augnen tar La seva cobdícia.

Va acoLl ir don es 1 'Agustina a man s besades. Sin6 que aleshores

·encara no sabia que ella l'espcrav8o. De p rane z va sc n t
í

r el taloneig

que baixava al seu darrera" però no va identificar-lo. No ea va girar

fins que ja era a la J!l0r1iB, quan ella tOI!lbava el darrer reclau de l'eo

cala. Va sembJ.ar-li que davallava g ra o í.oaamen t , força lleugera. con sl

encara fos una jovenl9tao"Vista des d'alli, en la penombra de l'indret,

no aparentava m�s de vint-i-cinc anys 9 La' distànaia dissimulnva els

defectes del s;eu-cutis i,nom�s permetia de fixar-se en l'aspecte air6a

del C06 enfilat sohre lm, cames que saltaven els graons.

Es van sonr-í.ure i 6;;1la digué :

- Hola, bona ta r da !

Que tal, Tina Ç?

Van sortlr plegats al carrer, on La noia pz-egun tà :

Que potser va a narcelona ?

Vost� no ?

Aleshores la Tina va fer-li una dec àar-ac í.ó sorprenent :

Depén de vosteo ne fet, volia parlar-li •••

- A l'li ?

si. Ferò no al trarnvia .. He de dir-li una cosa que no ha de sentir

ningú nés. Té molt t@r� ?

- Bé ••• Me n'anava a l'8�adèmia. A les sie començo una c2asse •••

11'11a es VB rilir8r el r-e Lï.o t.g e ,

Es aviat, enca ra o. Que li aembLa si fem un t zoe de camf a peu •••

fins a Craywinckel, pex exemple.

Nolt béo
No v a acudi r-se-li Clue poria proJposar-li d'en t ra r en un bar. Ell

que es passava Lee estones pl:3rdlides en aquests e a tab ï.Lnen ta , s"obl::!..dà
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fins i tot de l1u:r exí.s tènc aa , }.:s�ave admí.ra t , Una cosa que no havia

sen*ir ning� ••• Que potsAr e� vol fer propo�icions, ta�b� ? pens�o Si

fos eix!, mai Le e o
í

rcun suanc ü:s no s "ha urien avingut P1é:.:- bé amb eJ, Beu

de�ig. }m\v�ure-la s 'havia � i 1; : aquerrta ! per� no aaba.a cOIJl� ni quan,

pe rcuê no poé í.a p re ve ure que � fa r-í.en camí plegats •. 1e tota aanez-a s i

fa diet:; que sembla qUE' em busqui, va ze f'l.extí on ar- alt.�8h()r!:\8. La va mirar

am-b t1�Z a t.eno
í é

i, sens e diD�imt11e.r-ho gaire, li estudih La linia del

pi t que es desplaçava ]J eugeraf.'ler..t en carrí na.r ,

Van avançe z- per la carretera, cap a t'tes enll� de la paz-ada del

tr8rlvip., i emprengueren La davallada que !ll�na:va al capdamunt de l'a

vinGuda cie la República Ar¿;e rrt ina. La noia diei.l� �

L'ex} priènriia m.'ha ena enya't que Le s cenv ez-se s L'lés d
í

e cz-e tee s6n '.08

q� es �en�n to� pessejsn't& À condi�:i6 �e no cridar ga�re, �s c�ar t

in¡/_¡
v« riuri. i eJ.} 1 'il'11Ïr'T;11, potser� pà).. miÒ8M.en1j. J\I'lb una mi-

ca d' ingel1u!.1;at, va cornen tla'r :

2�[.mbé ha et:tat oportuna de nO!'1,;i:,:, qu nn jo me n'rimava •••

Ella el va ru ra r i, amb "tota fren(�.ua6a, ve cteclarar-li :

Molt opor-tuna , Com qUE' l' e apc rava !

bL !

Ho e oa p í, teva, 'p'?rò no fi 'havie a t re v í, � fi esperar que La Tina ho

eOrliest-uria. Jl!nce_r6 'ue, ben rlirr.. t , per què no ?, es va (IiI' aleshores.

Si li havia de parle.l', e:,,:,n na tura l, de ce rqube 1"ocasi6 �e fer-ho.

Ella va pro�eguir :

- No s6 si vosi¡è ha pe nse t on les E'.!.-cre.s Yf:Ga�e� q ue ens hem ViR"t •••

ni qll.� devia ÍL'Jnginar.-sD aquell dia que tal 'autobús, vaig 111gar-hm
..

ccnve raa tot i que vasto se�bJ.:'lVe d'anb m�s capficat ....

No ho 81�. No hi va xg aabe r veure res d '('speciel. Sigui e om sigui�

ja pu o dir-li que em va Elgr2.M ar , :No a' (:.llC J'Jp.i hejji 1'101e81;a't a ningú
de parlzr 8I'1b una noia borríca e ••

l'1é.l amare ljes ?

Vos 1j�¡ creu que ho El ñu ?

Si. J a em vaig ac anar que e ra un home galant.
- Es la pri:"I}cra vegada que a)-(;ú opina EÜ:r.í t de mí. , Resuï, ta a fa Lagad or ,

11illor. l ara encara l'afalagaré rl�s.s.

Va riure •

..

Pez-que diuen que ala home s els afalaga que unti dona Sf! faci r�pcti-,

daaenf el t1" oba día •••

l!\�)t i fet, és e.s tu p snda , va "lir-se. Ja li ho havia a emb.La t l'al

tre dia, però avui encara 1 "hi t.ronnva més o Però totes les nones •••

va pr-oaagi ir. Torn a pe n ca r en La Neus .. l'u'lbé e L'E hRvia � tat estu-
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penda, i què li havia donat? Un anor que es passejava d'un professor
a 1 'a:t t re It ••

Ella el mirava, i va corrt es tar pz-e o í.p í.üadanen t :

Ho �s, ho és ! Si més no en aquest cas particular.

Gr�lcies, doncs

Però �s veritat que totes òreE-'· ve ae des •••

�lÍi ja ho veu; totes tres vegades. Oi que �s imperdonable 't

No. com vo srtè ha di t t � a a:úünga dor. •• i deliciós.

}ja Tina )TliT'� al seu davant i t;J&tI'TQ
....

2<I.tD I)fj/rt/¡,o'/I'LU..
- Bé, però ara po+ee r no li ho �enblar� "tant. Parlem seriosament ?

No hi p�nlàvem '(

]:>erb e 11 a ja 8 onre ia ..

í
..

be
í

- lijo. re :fe", si he procedit a í.x , era pezque o e ra ordres ..

..

L'Albert l'esguarda i va veure que es mOSS€¡;8'V8 ej_fl LLavis.

Ordres ?
v

p01j�er no ho havia d'haver dit, &ixb •••

Va fer do s r-aes oe en silenci, nerrt re ell eSpCT'fPJ8 h1 continuaci6,
unit al :rit�if3 del sen 0umi;;8r.· A la fi" digué:
- Rec�rda la nOS�r8 conversa de dissabtet al taxi?

(>{u_.

Pelf1ò en tenia una idea una mí e a c on ruea , nav1f'l'1 fet uns comentaris

de ca��cte:r po'l f+í.c i dBSPl'�S tot s"havia anat �ornant més personal.

Vam pJ.l2'la:r d"unef! quantes e oc es •••

sí, però sobretot d'una. V�ü[. prero;untnr-li, pe:!' exemp.Le , si pez-na

ny'La a Cap o:rgan1:t,zaoió c). ande srt
í

na ,

Ah, fiÍ ! I li ve: ig dir que no t que �s la ve ri "tat. Perb ....

}ala el va interrOMpre :-

Ji3 ho e re o .. r-t�s que res �!.:t ho va5.g pr-egun tar per saber com penaava ••

C01!l continuava pensant des PT.€ls de 1.::8!lt s r.m�Ts.,. I, sobre tot, per veu re 81

em contes tAva com em v a corrt e s't az ,

- CO� vaig conte8t�r ?
J

Em. va dtr que si no hi. pertanyia era :rrobe,hlem'?.nt p'3r falta d'oc8ai6

S:! � ho r(! o omo •

'l'orna've> a estar adrrí r-at , i no eab í.a què pem1?.!,. Quin interès "te

nia, pe r a ella, se be r to tall ò ? Gom n o fos ••• Aleshores La noia va

dir :

la que jo volia, s LnpLeme rrt , era o:ferj.r--ii ao ue e t a ocas
í é

,

Es va a tura r , ��ot i qUE:' ho havia mig o ape rat , la cosa encara li

venia de nou,

-Vol dir •••

La TJ.na era a tuzaó a un pes M�e erdava.:nt, cirad/? oa p 2, ell.
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S:!, vu)_l d i1'
...

exa ccane n t a
í

xo ,

Ell reprengué La I!l.U:rxa i La ve Rgai�r pel braç. Després l'obligh
a aturar-SE} de non.

..
.

- O sia qu e vos t o hJ. per1;any •••

Si.

No va fer cap gest per desfer-se de 1.3 seva mà i. en posar-se a

caminar altra veeada, tots
è

oe c o.rt í.nu aven enl}.açato. A l'Albe2't ni se

li v a acudir que eLia pogtl�S opoaar-s'hi.
lara eD propoeSeo.

sr , 1_i pr-o pos o d" ay¡ 'l';1'a+ xorPlar part (Iel Movü!1en1.; de Resis tència Ca-

talana •••

:nl, tng(m uanerrt , l1rE'euntà :

- l'erò exiuteix, a izb <)

La noia aszentí :'

]les de fe' temps.

No v a dir re£: ri�e i tots (los corrt í.nu are n dava L.' an t 011 si) enc
í

, Al

cap d'un nonerrt t ella E':� !!lir�. :

- Qu� penaa ?

- Ho ho f;é.• 1:�a vinGut tan de nou ••• Suposo que no cal q ue li pregunti
...

què CG propose, aque st mov í.me rrt , pe rc ue el l'jeu nat e í.x nom ja ho in

kxe , CO'l espera as eo
ï í

r els Sf'UB Object:tue 1-
,

.P 1 t - ,_

S'b � 1]
.

1 i tid- (.!.�� m�' Jans qu« B:Lgu2. e. "e ... u2t8r cor: en c r-ounat.auc a ee .ema-

nen , Arf1 con 8!'R, 8 bast: de propaganda o ï.andes uí.na , pe r-t ort.arrt 1 'orga-
.

+
• ,

n�vzaClO del règirt en tot alJ ò que sigu:t poss;.ble, f'Hnt ac see de prc-

vcca cz
é

, sabotHtges., ••
- I q 1,,1 ho él. irigeiY, t ot ab: b �?

}'1�.J.a va oont oe t sr g re ura en t :

Er,; una cosa que 110 li puc cir .. NinGú no ho sap. 0, né e eX2C1..8J7l€nt,

nOL és bo fJ8 be 11 cint! pers ones e

..

Cinc ? I per que cinc ?

lla Tina roplicà e ab una 8.2.t:r.n pregunta :

No m�he dit ni si ni no, oi ?

B� ••• No li f;erubla qUE' seria n atur-a L que li der:lêm�S lUH1 quant s dies

per pensar,m'h� ?

Si vol •• "

no s enbLav a q ne li h�.gu�f' agT'i?Cla t. l�=I-}- enca de nà ;

:Però no eh: hi de!Y;er.aré � Sempre he est at lm home impuIsiu ; si T'l�6

1I0, élixò 08 el qu: en sento dir des c!e menut. J..�l!1hé e u e sóc una mena

d "il.l.t�s que n omés aap ccmplicflr-se La vide. anb coses forasen;yadec" I
� I e ..

la me s forf:f.iehyada ne "otes, l'el que serebrs , e s at a ï.unya , Pero no he

f'et on ze anys d' e:r.:ili perq1.:è 01 ••• Li di!'é !'lés : potrler n or.é s es pe rava



Arn s om �.d!l c orapar.ys , oi 't

b:!, companys"". I <lU� he de fer It

"'-er ara, res; e ape ra r , Gom li anave fi. dir •••

L'Albert La ve. interrompre :.

BIs companys tehen el ooe nun de di r -ee de tu.

I el} a ve. fer arïb t01ifl senzillesa :

.. Podem començar des d' ara ••• Carl t 'anava a dir, doncs, n oné s cinc
..

pcr aone e c one f.xen el cap que ho dLr.ige:!.x tot. l'�l moví.nen t esta orga-

ni�zat 8 b8B� �'un s1�tem8 dA cB�ena, saps? Cad�Bcd de nosaltres a-

1118",(;8, o li ordenen d!'al:l.is"tar en a z guhs casos, clime persones, les

quals al seu "torn n'aJ.listaran oinc !!lés.

Tot plegan fan sis, doncs ,
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un oaerrt com ac ueat , Voot¥ém va inter_I;I.'etar bé, l'altre dia •••
, d'�",;y-¡...

Vol. <1il't doncs, que accepte ¿UUR4WtM%EI a nosaltres?

f!I�s que aixb : agraeixo que t'l'ho hagin p ro po e a t , Ja s� que és de
"

ximples, dir aixl" pero ho dic tal CC-ID ho aen+o ,

Era ourt ós , però 631 cor li bategava anb !!lés força 1 tot ell se sen

tia p r-egon amenf emocionat t gairebé a fre e de llàgrimes. El:_._a ho devia

endevina r, perq ue , amb l'alt.r a mà, va premer-li la que reposava en el
I' "

aou bra ç , Fou aaeahoz-ea que 1 llIbert s adona ve r-anen t pe.:r primer cop

que t't'ien b race t , Potser per sobrepose r"-SE:: 8 aquella emoci6, se li aeu

d! de px'e>guhtnr-li :

Lo moles�8 ?

Elia ho va enlienéfre üllrlediatament. Va aonz-í.ur-e ,

(, .I
i).1.. , 81:'3.

..

_ l a que obeeix, aquest e
í

ete as 4?
,

_ Ro hem fet per pz-e cauc í.é , Si per at sar dH'T�enen un dels nostres i

l'tblj.guen a parlar, no pot denunciar més que un nombre lirlitat de

menbrés, e ls q u e con eix e Il.

- N'hi he. prou ver desarticular-ho tot •••

No. l'rovocaria una ní c a de desordre, és CLar, però a l'organitzaei6
se li faria poc rlE�l; mentrestant, tindria temps d'adoptar altreü meau-

ras de seguretat.
_ Però i tots e Ls membres desvinculats, els qui d e oendí.en del Ò.-·tin-

gut, qIJE: poden ser molts si ocupava un lloc e Leva t ell la cad ena '? ••

..

_ També esta previst, aí.xb , ouaï aevo L membr-e que pereli el sea supe-

ri or., ha d' aeuê ir una hora de t <?rl!l].nada er: un indret d· t e rnanet , que su

poso que no es el nat e
í

x per tot els gr-upe , Per !'.li1jj� a'lln¡:.¡ eontraoe

D" a, es fa identJ.ficar pe r un :::f.ndi vidll. al qual no coneix i que no en-

.. _.

b -1 d'
.

"

);
"

dtra!'D en re i ac i.o an el. una nane r e d�rect8 pero __ perr(letr� e res-

tablir el o ont.e c t s , PeL que sembla, hi ha un C08 especial dedicat a
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aquenta feina.Una vegada el membre idehtiticat, rep or6res d'incorpo
rar-s e a un fi al. ·tra ane Lï.a , Sempre, natura Ln en t , que no habi es tat de

nunciat per la persona detinguda •••
- I ha calgut acud r r-hi s ovLrt , a aaues t recura ?

- l'l'o ho sé. :Ni e mi ni a cap dels qu e estan directament relaciona"ts

amb mi, no ens ha pa as at 1'18i res.
,

L'Albert, que havia refll'3xionat _'àp$1danent mantI'€! ei, a parlava,
li va �reguntar :

l!'a anya , ja, q ue

�rêso

e�� de l'oTcani"tzaci6 ?

S' adm.ir� 1

- l en o ara no nav xes c onp.re t at els ue us cinc en}.} aç cs '1

- si, però La se t.aana ¡lassada se "n v a morir un , J)e mort nauura i , eh .?

Ben entès, ho váig cODunicr� e. través de la carlena i elG membres que

eid van quedaz pe nja t e devien aC!lcit al recurs que t'he di1, .. Però a !!'li

ero quedava un lloc lliure. Alel:lhores vaig rebre 1"ordre:: de posaot-I!l8
de par-Ia z--ue Sl. em semblava convenient ••• Ja ve usen C0111,801;6 amh tu i

que m'ho M. semblat.

Ya s our í.ur-e , per� e:"'l ni se rj'ad0n�, perquè mirava a �¿;erra, una

mica capficat.
1 e manera que are �H'!l caldr� r-eun

í

� cinc memb.cee pel. ne u compte •••

ria, pe rq uç em p ens o que t'heu:.r ....s s de rez- c�rrec d e.u- que s'han que

da t penja 'G¡3.

Li va seablar que re::1pira VI? una mi.c a M�S lliurement o

- Ah, està bé, això; com [, reelutador no he servit !!lai gaire, La ve-

,
� "

ri1"at. ï.;I 'ag racar-La de aabe r, pero, j_)€r qUè et van donar o rd re s concre-

tes sobre i!leU, i qui és que pot haver-se fil1mt en mí, ..

:Slla es va a zr-onaa r- d 'cspat_2.es o

Això no t "ho!vOdria di r ni cue vul�ués; no ho sé.

}/.AllJe1.''t c orc rnuave reflexio!!ut :

Perquè no conec rlJ.ngú que pue'lli •••

:es clar, por' La traotal'-!3e d'algú '11.16 hagués conegut abans, durant

La gue rra , d 'algú que fi:'¡ "ha va a assabentat de la seva "tornada i que for

mava part de l'or�Bni�zaci6o Calia que fOB un dirigcn�, naturalment,
tota veg,:da q ue oJ'�rres e"aqu es ta mIJTIê} ja o s C ol!ll)renj a q ne no devia

poder dona' :Les un menbre qualsevol, rdtl6 a:Lt;Ú reRpon;.iabl�1I> Kquel.1.a re

flexió tingué La vir�ut de f�:r-:Li veure com haVJ.8 pe:'('¡l�t c on te c t e amb

tothom. Ben ce r-t C} ue j a no en c;uari::;va ga:1re cap, 0:'.9 S0UB c oneguus ,

NoI ta eren nor te , d
"
aï.ur-ee continuaven a 1 'EL".ilrL. I tal?1bé hi havia els

-traidors. Potser... JJO eo o o
..

:}1.'a nove � pez.. o po as i 'bl.e � l'ot<ler algun
d'aques -cr: Ciue int :í,oon 8.nt tract ava de tr aí.do rs no ho ern i ho a í.nuLava
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per conveni�ncies �el Mo�ent, amb la iinali�8� de pro�egir-se Mentre

treb8::'�_av�n en la c ï.and ee té.n í

vat ••• Se li v a acudit: un nom: en Laure

:Uo ho aCabBY8 de cz-e n re <I En veu alta, comple1.;à la J1lB¡fu frase irliciacta :

-
•• il'l'ter�'SDar-se per !!li. Ningú que conegui prou.

Ella. digu� :

B� et devia conèixer.

I com que have.en ar-r
í

ba t a la pa rada de e raywinckel, afegí :

Aquí pod ra s agafar el tramvia. Ja corrt Lnua rem p8L'lSL.'1t;, nc.s a.r t z-ea ,

Potser �em8 mateix, si t'he de comunicar alguna orctrL. 00m que dóna la

c aeua Lr ta't que els ne us j.ar-es v
í

uen a La teva ma ve.íxa e a c al.a , et podré
V3U1.'8 ano r é<;1 fI::1cil:i."Ii:?t.

:�l::_, però, vr::. de ec obr a.r que no 'l;enia �ane::,. do d e í.xar-ó.a , Sense re

corèa:r-s e dd l'ac adbrrí.a , va fe r :

Per què no co.rt
í

nue n cananant ? Estàs canea da ')

- Noo ••

Aleshores re:.e)_exion� :

Perb, potser tens feina •• �

No e Ja m'havia prepar��t I?

,

(redicar-te la ta rrla.

:=:0 ven sonr-í.ur-e i tot ;:;e(Juit, gEd_?'E'ü(! fmjoeass�(lat La Tina va

gUl1taY.."-li :

- QU0 ';;al, e on li prova al nove z.L ne mb re del: }vIoviMerlt r!e Resistencia

Cu ta Lana ?
1\ 1·

",

J.' fi gn 1.1.':.. ce. III errt ! I em t01;¡:¡ s en ní, +e •••

Li_ va nréner una rn c a el. brac :4 _

}1ai no m"'hf,¡uria pogut; imaginar una anella \;f;r1 agr8.�f',ble
V�n rture tots cloc, � nerrcz-o pro seguien s'Tinguda 8'!a2.J..

Clelübro que opinis aj_xí.
- Hol'!; ag radable. De veri�a�t l_!."ine"

Ectbc content, fones?

Si.

1�ra ce r-t , 1�stave, força o on te n t , J,'eia -t::em}H3 qu e no hav í.a e e t at tan

E�co} 'ta, per què no ho e e Lcbr-em ?

Lc-; �:iné1 bro no jà :

..

I pe naar que aqueèf migdia! ••• va ctir-�t=:. Pez-o no IlSJIlf'lGM COI!l-

pe ne anc n't , '1!ot �llò je. hav í.a pe rc u t int':?r��s, ara .. Era el pas-

S£¡ t; un paseat que no o onp tava , que obLí.da r-í.a sene e esforç o Va a.fst;ir :

.r'c'3tic tant, que fins� too¡; tinc gen!-Jr") de bE'l:"'f'I::'-1:;e.

Blla va ril'l.:re de nou, .1 digtl� �

wI. 1 'j."
"

!le;[1 va .... que no .1O !EC�e, po r-o ,

, ... '.. ,

No, oe OJ.a!' Que no. Pez-o no per aa.xo en 'tjnc nenys gar:.es •••

I aleflhores,. ir!l::!l).siva.�entt va ter:



Què, l(;� :; ev e s ganee de beca [-ne ?

IUF'lediat.:-l!!lcnt va nabc4qUin s e r
í

a el. fiilal cte�'avern;ura. No havia

pas volgut referir---se a allòt però ara va tornar e ;·ensar : aquesta !

Sinó que d'un£>. al t ra man e ra , ae ne e ire» sense 8.l!l8rgor. joiosamen"lj. Va

dir-l.i :

Si, tumbó ..

No sé LiBS con CE· <:eu porrer c cLebrar , aáxb
J' o, sí. Y'E.D 't-ho.

La ve E'strényer ura rrí.ca !1�S p i aLlf-. 6f' çneix� :

Vo f!igui s boig !

Ho oie de veri�8t. �ina •

..

E:e j_s :8i ra g re ur. en t :

ry:oteB aq ue
í

t.es aao re ue s , carr¡ dius tu ••• T'(':nfaderies gaire si et
'H é ,"'

..J?e .l..gu S li us "'J ag r 8.G e� e on e u ona

- };o. Gap dena no es pot oí'en�re d' un El cos a a í.xf •

. I'§graèes des del rrirter diE: QUI} et va ig veur-e ••• S€J(�bl;;� de pel.lí
c u l a d o.l.errte , aquestA. frase, oi t? l'erò és veritat. ,I.·e;3 (i'a(Jue�-l I1a-r.í

que m'ag:nJ.:des molt. Per 3D:b e�:1;ic t8.1') c cn t=n t que ara hi hagi a1euna
e osa que e-v¡ e llig2. una mica i ••.

Ella va tallar-lo �

¡Ja entenc O' Voldries aLgun a 3J tra e 058 qUE'! 0nC�1r[l e ns 11ieués més •••

sf, �ina. r tu, no ?

- Per q,:-u.è, jo ç(

lela mateixos �otius que tine jo.
Com que ella no va eonte�ter,8feB! :

�8c�rdes allb que et vaig dir l'altre die? Que una �onB COI!! tu no

seabl ava f'e ta per que dc."or- S8 vídua gaire t(-)P1.ps ?

Doncs ja ho V� us •••

Recoxdes q�e t'ho �8lg diT, però?
81, ho z-eco rdo ,

Donee 110 er-a to r;�üm.ent desinteres�at.

Va s omraure , segur d'Hll na te í.x , Mai no a'havtl-1 vist bon
..

e ítueca
ó

com aqu e Ll.a.• ¡VIa! no li hav z en p.�ra0f\t les Rvpnturea e Pero ara

era o on si s 'e�poj_R�e. La c e ndz-a que li hp'''-''!.a env:?JJt 1 '3!1im hoz-e e a

bans , Es a ('ür. la cendro ctcmi8 co:rl'!:ih\U2T on e ra, i °rn (�es d?ella,
e. pa r-t t r- d"'ella, Clue tr obava ac;ue�jt (�U'H�ixi!:'l'?nt rtc 1HL"'i-llÚnS, aquesta

força que li per!'1etia. d"'ir.sim�8r-SE' tan cria:t"8r'lE'n-r. a una de s coneguda ,

Si, va pensar fU-GlJçment, �B 1;al COM f!'ho he rlii, t.(> pri_tler � aque s ta ..

Nonê s Que a��EH,hoY.'os no '15hj.R (lUE' r:.o+, aniria G'af1u�:lla p¡'Cnerft, que,

en cc Y.·t as IJè o t e , tot ae r-í,a t�:l plane ro
Va prDseguir ;.



"I

-217-

}lenE:Ís.va en rd. l o o,:-n'ti.nllo nen sant-hi. l�!!l (I eia : �s 'tan bonica i

TI ot' ér. re 13. •• Però aza j 3 I!lP.'Ji n" è ta a lgune e osa.

La T�n8 rigu' de nou:

Ja veig ••. I et veig venir

Ja ho vul), que e� vegis venir. Bscoltap TinB� per a tu avui potser
�s un di8 �l!.r-<iBlfv()l, perb per a Mi ••• Te n'adones, oi '? Un cUa exceap

c
í

ona i bé e!'i "1en,i� una ce Le b'rac í.ó exce pc
í

onaL, • .,

- r volf"\ ct:i.� quo ha flE1:riB +ant ?

i�.l"'1h tn aJ� �l na , �or'!rinE' '[ Qt1.€' p ot.arr- no f).1"[ creus <,

No ro sé •.PeTò (:!) +e u 8Yltns.:.t8's'''¡t;. n o

l're ei:::mr.::(::ï t , E{h E10tl entuI51[�. S�lE', 11'- xna , Pe r qu� no ne ixi El ou e et

qu I'> t'e rd-J' P1l.'? ,. 'j "'1-''''''' '" Ill" S {�,,� J J,. .. ..I .. ;_ .. C» ti- • � .. t::) .l\_ ... ii.,' \! ... .._,

� ,},
• '''.; ..:J l'- Jr In u7'la (\ 0..<. fl li I,' r ro, arn.... .. ..Pt

ta.-set a mys •

- 9.1:r�n1jFj-set a ny s r::í-'revel)(Hws. Exa c t ancn '. eJ n onbr-e d'nnye que vull.

2.'i.na !

conf on s e r rb una j()veneta. l tinC'}

�:ina ••.

l:.I.El'vi€'n a r r-í be t a una can eonada , El] VEl �turFl]'-se 1 de:tx8 lliscar

1 d, 1 -tl -'J ., b f
... · ,

. d .. à V
'

IE' S .:l'tEl e i . __ a rg n('.J. J'.'RÇ, r n s que sapo e rar-e n rie la ma , aler:

�linü, vine anb rü ....
, .\Per que era �Ot toED na t.ura L t? 1�Elfrlíl1a va torna!' a s onr-Lur-e i insis-

ti
- l'Jo signis bo í

g ,

})erò etl tornà

Vinc ....

"T -t'.¡ ,....,or .;;¡ '.' S)J.O ;flTI�eS o ....a e s e a .i ac aaemxa ,

Se n?havi8. obl.iélR:t' ! Sense ur) moment de v8ci1.�:U�Ci(}, però, va con

testar :

�:E:nj_a •• o 111'8.) ja no. Hi hE' c os es Irléa importants ....

La va mí ra r el.� tll.in, llarg<?d'lent.
nigues-me que si, Tina.

AleshorEs elJe va tenir el priMPr Mot convencional :

I què pensa .:cies de mi, 91 t'ho deia t.
La 'pregun�a li desagradà. l'erò e r ï.a ja acabava d "a do n nr=e e qUA no

, " �

havia e s tat a 1 'al-cura de Iee e Lr-cu« . .::;t;,a:-.c2ef=1, pe rc ue rapid8['l�; t, CCI'!
•

qui prova (\ "eSl'lr.:nar un Arror, afegi :

- Ferb no �u 81Xb •••

)li.t és, demes '(

L? noia a"a:rr()ús�� d'e�::}.ktl}es.
No ho sé.

- Et d e s ag ra d o , potser
"

- .Ho.
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- Si 6s rl
' , ,

\¡lgUC�-rl :.0 fr.3nc� �,:(�nt .. No 1;er:. s cap obligaei6 ro �ro-

bar-na agradable.
In ho s�.

Vn torna i: a s onr-í.u.re
�

,

Pera �G quo si �ue n'agraden. FinD i tot el �eu coraeter .... la
...

que he .'pObU t ve urc C�tJ1 r e u 081'30'1_.e1' fins ara .....

I no 9"t '-¡erlbla c ue va Ld r í.a 18. penn r'c� oon eíxe r=rie una ní ca Pl0S bé

: • .( -t. ,. "·l"'i�") ... ,, J ",ti!.., ,J� e

- , ...,
... "'onC8 qat, e::� f �.'i:.1a Ç) (.lu,: "':c TI rl1'5."'78 c�

Ja t'ho he 1it; no ho ad.
, -. \

l'era n o erB vez-í.t at , L. entrelJa'C'3 els l1its arn o L's seus i va
� ...

,.

1�8r- L8, I)

.� })ign 0s·-r:
'
h (), 'rine. '" (_JU� ls '?

1.2 "
J.._J'� e '" •

Vacil.là, però al CEp d"un noner t , ¡:;f�i:r'ehÁ ar.b hurrí.Lz r.a t , va di::.':

l�.'i qn G va] dria ser f!lé� jove ......

l, b d
\ .

_J. a En. 01lFA 8J..¡:' cti�s i, 8mb el braç, ve enlj8çRr-l� per la

c í.rrt uz-a e �./ e da Ïo Q o .. ïanbé ell rh>I,lth, havia zabut p? r),fl r d €lIB seus anys "

amb .c a Neua , I ana toce.VE a La �'�tna ..... Vfl cornpz-e n+r-e ppr:t'ectarlen't EÜS

sens :a8nti.i'lf;m"�s :!. va aorurí.ure amb t�')nd:cesa � a fa La ga t -e 'Fa abraçar-la

Gl .. lb nth: ror-ça mentre dein :

t\nf!iTl, 'l'ina. l"iai no hau.re n estat tia n joves C05 aqUE':fït? t.ar-da ....

! se l� v- enrlur c�rrer enllh,·il.lusinnR�.


