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El carrer era fosc. Tots dos avançaren cap al fons i, en arribar
a la cantonada, es van a tuz-ar , Havien camí.na t Lerrtamen t , un per cada
banda, examin ant els portals "tancats, els be Icons i les f'inest:r:es al)a
ga t a , Pero no van trobar-se amb ningú ni van veure res que els crirl�s
l'atenci6. Nom�s dispos8ven de la llum disgregada per la distància que
els arribava de m�s enllà de la cruïlla, on el carrer t cmbava en una
corba auau, A dar-re res hores de la nit a hans" uns cez-t e ra oops de pe
dra havien destruit les dues bombetes d

"

aque).l sector. Com ja confia
ve, ningú no s'havia preocupat encara de reposar-les.

En tot el transcurs òe lJur breu caminada, els �Os homes no es van
dir res; ni tan sols no es mira ren. Tot s doe eren c on sc i ents de la
presència de 1 'al tre" traduida en una remor lleu, gairebé furtiva , de
paae oe , D"al tra banda, estaven aco e'tuma t s a aquesta companyia silencio
sa ja viscuda en ni'ta ant, er

í

oz-s , L'un i 1 'a!_tre pouaven una mena de con
fiança i, m�s que aí xo , tm indiscutible envigoramen-t, en aquella presèn
cia amiga i propera, còmplice contra un món enemic que, al mateix i;;eI!lps,
enca ra ienorE: va la seva ho sti li 'tat.

Ta!!1bé en arribar a la ean vonañ a van q nedar-se urJa cada cos t.a t de
oaz+e z-, aene e moure's do les es tretes voraví ss , des deLs ext z-eaa de les
qua Ls. a ra ja dins del radi il�lumi118t-$ però encr za disimulats prop de
La paret, sotjaren via enlJ�;, cap on es peré/iatI els carrerona laterals.

'l'ot e ra desert. t,;l darrer tocatardà acabava d �anar-se'n al llit i
els primers obz-e ra de le jornaña encara no hallien' sor't2"t; de casa. L"hora
havia estat escol.'ida prE'P.1editadaMent. A més a I!l�S, sabien on tenien
costum de passar la nit el vigilant i el se:reno �el barri. Abans, enj) ill,/',1 '"diV·nits/.r. .

,d"al.tres h ome s havien fet UD treball d e descoberta els
resultats del qual eren ben coneguts per les dues figures immobilitza
des a frec de �açanes.

L'Orsi1 eabaa perfectarJen t que el seu lloc no era al.!.!, i s 'ho re
petia cada vegada que fal't8va a z.a seus �)r-opis 'principis, però d'altra...

banda havia de reconeixer que aquella participaciò direc"ta en les expe-.

diciono nocturnes, inioiada per pura curisaitat. s'havia canvertit ja
gaireb� en una necessitat dificil de comba t z-e , IJi agradava aquella sen
aac

í é

d "una sang que circula una mica r'l� t'i aprese ada, una mí.e a m�s liquida, per venes 2 artèries, Era corn un forr1igueig que començava a 1!10BSS
gar-lo força abans d'emprendre l'acci6 i que nOl!l�s atenyia la
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nitud quan sentia que, darrera seu, avançava la camione�a amb els al
tres homes. No, per res del �ón no hauria renunciat a aquelles sortides.
Li calia palpar les coses, veure anb els seus propis ulls els carrers

silenci080S i adormits de les hores I!lBtinals, sentir el pas del seu com

pany i, segut danenn , la remor s omor ta del vehicle que posava la aeva mú
sica de fODS a la quietud de la ciutat. Ja sé que pOdria tenir una enso

pogada, es va dir, corn 80lia fer en aquestes ocasiona. l també sabia

que, ai queia en alguna emboscada, l'organització se'n p00ia resentir

desa�rosament. La seva necessitat d'ac0i6,però, continuava essent més
,

forta que el seu Lne t í.n t de p rudenc
í

a , Es el meu pitjor defecte, va con-

fessar-se sense cap volunT¡at d'e�mena mentre aquella mena de tensiò in
terior que es podia oonl'ondr'9 amb la inquietud creixia gairebé tUl!lul

tuosament pels oculta sendprs del Beu éss�r.
El company, a l'altra banda de carrer, va €llCendre una c

í

ga r.re ta ,

......
.

Mai no faria conprenòr� als seus homes que m�s valia no fumar, que el�.

secret, o una bona port r+e I. se cz e c de l'èxit,conoistia a confondre's
amb les pedres, a fer-se invist ble. l'erb' no ignar;' v a que el. s 0811a a

quell pe1;1 t relaxament qu e ell mai no s 'havia permès 4; No hi tino cap
'\

merit, �s clar, es va dir. Mai no havia esta t fumador. No reSi'usava, are
�

. �
i ad�s, una cigarreta mentolada, pero el vici, el petit vici, no l'as-
servia.

,

La sorda remor de la camí.on e ra es deixa senti� 1 'al tre extrem de
'\ ,

carrer t , a poc a po o , ana pr-ogz-e sr.an t , La tensió augme:ntava, car a-

quells deu minuts que ere� tooar serien els decicius. sempr�ren els
decisius. No pas perqu� s'hi juguessin res d'esflencial, tota vegada que
el fracàs només significaria que l'endemà unes dotzenes, uns cen t ena re

de persones, no podrien llegir els pocs mots escri1;s en el drap. A

oops, en pensar en aquesta breu qnanti-nat d'indivirj us als quals arri
baria un text de col.locaci� tan complicada, es preguntpva si el risc

que cor::::--ien ere justificato Si volia �sser sincers- li calia confessar
se que potser no; d'al tra banda, però, hi havia a Lxb : no podien nee1i
gir oap arma, ni menys�rear �ap mitjà. ni deixar passar oap oportuni
tat. h�tre aquelles dotzebo� o cen'1;enars de percmnes que llegirien la

consigna, podia haver-n'hi unes qu.-rrtee ,
a ni que nOI!l�S _ oa una , en la

qual desvetlJ.és un sentiment end'prmisoet" l'ho,C<3 potser no faria res,
probablem� n t seglliria la seva vidad; cost um , sense al te ra z-La , l'erb
to t d'una, en des c obr-Lr que i.coa qu 6 Lnconeo ten tmen t havi a cercat" ex

perimentaria una sensaci6 confortadora i es òiria : no S�C 801, d'al
tres pensen que ••• No sabria o om air-ho, amb quins mmts definir la seva

actitud, que potser fins i tot el sorprendria, però no hi feia res •

.2n parlaria a algun company, ho discutirien, potser amb indiferència,
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o qui sap si apassionadament, i e spe rc r-La , esperarien tots la novella

manifes raca
é

d 'aquells �88ers ocults que es jugeven La viCia per una

aparent fotesa. I cada vegada que a partit: d'a}.eshores tingués notícies

d 'una al tra man
í

res taci 6 d'aquella força amagada, se senti ttr:,ia 1jaI'lb�

una mica m�s envigorit" més disrost a la reflexió, I!1�S cono í.en n, propi

ci i -.,ot a al1b que deFl8, quan l'oportunitat hagués madurat, se li dema

naria.

h'n Borrell li ho digu� una ve gar'a :

- No es pot passar per alt cap dt,tall. Res no �s ben b� inútil. Mai

no se Rap quina serà La grana que frui"tarà. Sovint, la que semblava

m's dèbil o menyspreable. La seva mare zxa febiesa La protegeix.

Havia estat duran t una de les dar re re e n
í

ts , q uen tots d o s eren

asseguts a la xavola, amb una espelI?1fl en1;re ells. Els havia semblat

d'lm Luxe ins�litp allb (te d í.ej o sa r' d'aquell tros de o e ra , Derò en :Bor

rell. que feia temps. que el gu azda va , va dir que aqueLl,a era l' ocae í é

de cremar-lo.

- No cal fer-se il.1u�ions 1, ara, el qui se les fa ja �s un traidor.

Però aí.xb no vol dir que la lluita s'he acaba t , Això només �s una fase •

..

Am.b la derrota en comença una filtra. més dura que la guerra, pero que D

cal mena r a cap. TrebalJ ar en 1& clandeA't1ni "t.at •••

Fins mol t f. ¡ teJ!lI)f) deap ré a no havia de c orspze ndz-e del tot 1. 'her::�l'1

cia que li llegava. I no pas perquè no ho haeués,dit en unn 008s16,

quan, més que pregar-ii, va ordenar-li que es quedés.
- El teu lloc és aqui. Si tots fugim, aleshores si que no hi haurh

esperança.

Potser no ho havia interpre-v8. t bé. Però en Borrell volia dir con

cretament aixb, i per aquest motiu l'havia format durant aquell auy,

o prop. d'un any, que van o onvaur e , h"tl Jordi s'havia (je o orrreauer que

I 'amic hi naví,s vist clar, molt I!l.�S que ell. que aleshores ignorava le�

saves posf-'ibilitats. Perquf.· en Borre2.1 hi endev í,n una força sense atu

rador, '
la força que dorm a i que es va anar manifet;1;ant des pz-é s , al

cap de temps. quan tot d 'una va deoj.dir del senti t i de l'orientació

de la seva vida. M'abradaria �ebi�lo aqu!. va pensar amb una recança

entendrida. }�ra tanmateix cnri66 que Vli1i no li har.;u�s dit ben clar :

a.í.xb , i res m�8 que això, �.j e 1 qu e espero de tu. No, s "havàa liZ'1itat
..

a formar la seva anima jove. a explicar-li co�esf a descobrir-'i mit-

jans d'acci6 que amb el "':.E'f'lpS re oo rda r í.a i que pOfja.1ria en pràc'fiioa en

veure qu- eren eficaços. :No havia voLgui, forçar-lo, abuuaz- de la seva

autori tat moral. Era ell, en Jordi, qui ho havia de descobrir tot soL

L'únic que feia era proporcionar-li recursos que li permetrien d'arri

bar a aquesta coneixença que ara posseïa.
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Mentre stant, da rrE; ra se u, la remor de la camioneta havi a ce 8 .... ae ,

oosa que indicava que el vehicle acabava d'iw�obilitzar-se. No li calia

pas girar-se per saber qu í.na mena d 'acci6 anaven a emprendre els homes

que en aquell moment ja es devien enrilar per les barRnes. Tamba ell
,

s"hi havia lliurat. a aquest exercici. Tot ho he volgut coneixer per ex

periència pròpia, va dir-se, i això el feu sentir-se m�s fort. Recordà

que en Borrell temb� deia :

- No hi ha ree: CO!!l predicar anb l'exemple.Perquè els soldats siguin va

lents, cal q ue ho sigui el capit., I, si no ho �s,que ho faci veure •••

Ell no es prE'!e\.mtava, gaire bé no s 'havia preguntat llai, si tenia

aquella mena de valen-1jia. Li semblava une pz-egun t a innecessària, quasi
.

�

mancada de sentit. Pe ro ue fos COI'! fos, amb el cor encongit o amb I"ànim

tranquil, sempre feia aliò que havia de fe r. lio comprenia qu.e pogués ha

ver-hi una altra o Ia ase de v81�ntia. 0, si no, feria la de la Lno ona-,

cHmcia. Sabia quo algunH dels seus homes La posseïen, i ho acceptava;

per a e}.]..H, estava bé, al capdavall només eren ee on e d 'un joc it per

tant, podien permetre' s ce rts riscos. In}., en canvi, era e 1 cap. No

selin poéiia pe rne t re capo, I a.í.xb no ()b�Jtant,t ara caic en aquesta Lmp ru-
,

denc ta , refl e xí.onà ,

,

Com que ela car rens corrt í.nu ev en silenciosos i abandonats, va mig

entregirar-se. La camioneta, amb els fars upaeats, es dreçava com una

tossa m�8 negra en la fosca o í.zcumdarrt , emma rca da per les cone t ruoo
í

one

a"ambdues bandes de c81'rer.,I1ol't pròximes entre e110s, car la via era

estreta. Sempre la hi ee c o'Ll.Le n , per raone de c omod t ta"l;'l

Ara mateix, va pensar, un a a co.í.ó sel!l.blant to lloc en una dotzena

d8 carrers per l'estil. Li hauria agratiat troba:r:-s"hi, pn:'ò no era

possible; li faltava el do de la ubiqüitat. Va mig distingir, o mlg

endevinar, les dues siluetee que, des del capdamunt �e la caBione�a,
s 'allargaven cap a:u� balcons. Entre e Li.ee ja es desplegava un l.!..Hnç
blano que eS,quectariaê'l,l11. penjat, lluen la oamioneta ea tas fonedis

sa; probabloffifmt fins l'endemà, és a dir, fins al cap d'unes hores,

no el despenjarien. 'De vcgE'.defi ho feif,n e Ls mateixos -teïns; altres

cops, en canvi, si era diifcil d'arribar a les cordes, calia cridar

e ls bombs ra.

1')e la llunyani a del ca rzer la t "3ral va arriba:r-ll el ressò d'unes

passao lentes, feixugues. Va to�bar-se imMediatament. tot d'una tens,

amb eli] m6sculs convertits en pura dae pon.íhí.Lt ta't , a pun t d'encaréu-se

amb el perill desonnegut. ne sota la llum mPlmmSmúfBl!I.IllitIm del fanal va

emergir La silueta imprecisa d'un home. :El seu company tanib� el devia

haver observat. No li costava d'endevinar que, corn ell, estava a l'a

gua1t, tranquil, reletivament tre.nquil: si m�8 no, sense de í.xe z=-ee do-



minar pels nervis. Perquè no era la prinera vegada que havien d'enfron

tar-s;:e amb una o on t fngbn cá.a com aquella. Hi havia, sobretot, aquell

episodi, encare re cent" amb l'e mbriac que els v a confondre amb un parol

a�atrAcadors. Devia haver sentit dir que algú eA dedicava a despullar
els transeUnts per les vies nocturnes i poc sovinte jades, pez-que quan

,
.

,

van donar-li 1 'aüto no espera pas m�s ordres" sinó que va començar a

treure's la roba. Se"n van sórprendre tant que , si no s'hagu�s desves

tit aob aquells movi�en"ts insegurs i inÚtils cte borratxo, se l'haurien

trobat nu abans de poder reaccá onar-; De tota mane ra, ja s 'havia desfet

ete la camisa qU2.D en (.i ordi e 1 va a tu'r az- amb un ge at :

,
-Il!" Q

- Que ca ra.i eu,

L'altre va mormolar unes paraules lentes i inintel.ligibles 1

s'entossudí a continuar deepuLï.a: -\i-se It El Giron!, que aquella ni t era.

el seu company, mir� de fer-li posar la ca�isa de nou.

Per qui ens heu pres ?

Semblava tot indtgnat" però en Jordi I!l�S aviat tenia ganes de

riure, tot i que un embz-xac de vega<i.eH pot e ons ràtut r una complicaci6
seriosa i la camio�e1;a tot just acabave d'atura.r-se dazrro ra d'ella.

L'home ee ta va disposa\; a queflar-se de pèl a pèl i a pez-dz-e tota
, Hp

la seva roba, pero per res del mon tUm. ccnaensda que el desilsiessin

del aeu trajecte cap a quá sap quina al tra taverna.

- Apa, poseu-vos la naNiaa i continueu el vOstre camí •••

Però, 68 c.tar" el seu camf era aquell, i ells no podien pas ex

plicar-li que no el podien deixar pae ear , Els amenaçà :

- Ho diré a la dona •••

En Jordi, però. el veia pu jarit les escales de o ae a seva a les fos-Ique s , amb les sa ba tes a la mà, prou astut,' 'tot i la vinaástj ,per ob

servar un ritual de sieili al qu' 1 dev1.en haver-l.o acos"tuma"t l!l!ll!!l un

centenar d'escenes ta1!liliars.

Per tal de guanya r' tempe fos COM fos, ven voler far-J.i explicar
on vivia exactament, però l�in�ividu no estava per raons i se'ls eaca-

..

pa de les mans. VRn haver qe córrer per subjectar-lo de nou i alesho-
,

res el Gironí, una mica nerviós, el va peg�r a la mand!bula. L'home
li VOl caure errt re els bre ç

oe e on un sac i, en tr e tots do s s eL van ar

rossegar cap a un portal veí, 011 es va quedar roncant. Com que la nit

era càlida, no es van ni preocupar de de ... per'tar-lo quan la camioneta

elo recoIl:!.

lJ"indivj_è�u d'avui, però, que ?..:;oabavA. de tr8vessar la taca Ilumino
-

sa del fanal, no estava borratxo. Es veia bé en La aev a marxa aeguz-a,

rectilinia, si bé una mica canao n era , Era simpler!wnt un home naBSB

vello nassa fatigat. m potser algú a qui interessava de fer temps a-
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band d'arribar enp,lgun il'1dret.

Tots Clos, ell i en Gual, van anar seguint el seu progr�s sense mou·,

re's del red6s de les caaee , mClliU'a no ens ha vist" v a pens> n en Jordi.

No els va descobrir fins que ja hi, era a t ooaz-, Anava 'tan abe tre t ,

o devia semblar-li tan suspecta la presència dels d os hnmea an aquell
..

carrer6, que' va. tenir un sobresalt ben visible, del qual es recobrà

to t seguit mentre continuava avan çant , ara una mica m�s de pressa i

pel carrer lateral, afortunadament fora de la zona prohibida.
No els va caldre, doncs, fer cap gest ni dir cap paraula, car l'ho.,

me, sense saber-ho, no e 'bavia rnogu't mai roz a dels limits que li eren
..

ve da ta , Abans· d 'arribar al proper fanal es va mig aturJir i es gira
breument. Tots do e sabà en Clue des d"a�li ja no els p o dfa distingir,
per� en Jordi V8 preveure possibles difim.ütats. Es capaç d'a.visar el

sereno, es digué.
,

TravElsRà la breu calçada i indica al seu cOIDDuny :

- Seguf:lix-lo.
)fo celia afegir res l!l�S; t&.mbé en Gual e�tava acostumat a eque ï.Les

expedioions i eabis COr.1 ca lia mane j ar'-se. Se'n va a naz carrer amunt,
sense c êr-rer , però, amb La passa decidida,. En Jordi v a quedar:-se
dret que havia ooupat i, msn tz-e el seguit' amb la vista, pensa: ja a-

..

caben.

Va mira r cap al vebicle, però la tela bLanca, que alterava el joc
d' oabr-oe , sembI ava trmbar-se exaet amen t en 1 a ma teixa posiC-i6 que uns

moments abane o Encara no nav
í

e n acmnsegui t de I)_igar.... le per toto dos

costats. Va ded:tcar un pensa men+ ale d�n homos qu<ti havia a 1 'al tre

extrem 1 que aaaeguraven , com el·' i en Gual, l'aillamen1; de la zona.

Com de cos-cum, tt1ni e perill aut�ntic nom6s podia procedir dI-) dina ma-
,.

teix del sector, d'un vei que Bortis a mirar pel balc6, d'a}gd que

aband oné s La llar fora d'hore, d'un amsn t obligat a deixar el llit

amor6s en aquella hora sil "'mt ••• A(Juests eren els qui podien dona r

lerta. Fins aleshores, ga
í

re bé Lnexp lí.cabLemerrt, mai no havia passat

'reso però això no earantitz8vEl gens n.i mica en futur., En Jordi sabia

com era de fácil a í.xe caz- lm veinat amb uns quan t a crits Bstridente,
..

sobretot en una nit d'estiu, quan r=t= ma.Lamen t , amb leo fines-

tres i e ls 'balcons obe rts • .A 1 'hivern t era diferent. Els de la camio

neta es pod-rien fer HSC .po l.e amb el na t e íx vebicie. l ells, els encarpe
-

gats de la segureta� del s eccor , tenien La ni t i les seves ombz-es a

favor seu,

Va tornar a tonbar-�' e cap Et 1[1. vie. transversal. però ara 1 "home

ja havia desaparegut; tampoc no paCiia distingir en G·nal, el qual de
via haver traspassat ja La linia de l1um del fanal immeditit. ]�B molt
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rt:tcil que no passi res, va dir-se, per�). sereno era pe.;!' aquella ban

da, 8S passava la ni 1; assegut en una cedira que li. de í.xaven e.ï,a del bar

que hi havia dues cansenad ee enlH\. També per eixb era nol t I!1il}or l#hi
vern. Aleshores po""'i 13 11 ac suaz al fil de les S:lS. quan vigilan"ts i sere

nos abandonaven els carrers i la nit encara no sra -r;ansava perillosament
al seu -r;erme. Seria rn�s prudent dectdir-nos a fer vacances dura:nt els
mesos de calor, ve reflexioner� Altres cops s'ho havia dir, però mai no

acabava de resignar-s 'hi •. Hi ha tanta feina a fer ! pensava.

Ara, .1 'línj.c que nav í.a de fer era esperar; esperar que els de la

camioneta enllestisrün o que en Gual. tornésc; Va rep �njar-se mandrosa

ment contra La paret, però aleshores, sense allunyar-a:e'n, es va dre

var amb un I!loviment subtil, fel:!. HI sereno tr8vessava la clapa llumi

nosa; avançava sense pre asa , acn ae soroll. No era ne e e aaa rd , &8 clar,
que 1 'horne 1 'hagu6s avisa t4\ Era pons í,bl e que, es pon uaná anent , cansa t

de seure, s'hagu6s d�ciait a fer un volt per la seva demarcaci6. Fos

com r oe., era un perill.
Per danun t la roba t va pulper':" se la pistol a q U� duia a la but:zaca,

però no féu cap f.10,d.meflt per tr�ure-la. Sabia no), t b� que només en

l'er extrem acudiris ale mitjans eX1H.Hli "tiua. SeMpre era pref-erible, a

bans, d'intentar de aoluci ona r les c ce es pacitic8r1ont, ni que fos a

sc n'in�rcia, d'indifer'noia.
El sereno continuava 8va.:nçant i ell v a preguntl1r-a6 on carall

devia �sE'ler en Gual. No a taneva Ei trobar-lo entre les ombres que s 'e6-
,

t.

pease!en més enIla del fEnal. 1 e tota I!l811-{Í'8, no estava B1"l'lmmmPlslh en-
.

,

quimerat. Confiava en els seus homes.

El sereno va passar per davant seu. per l'altra banda de cnrrer,
i se'1 va mi:.r.'ar sense di r res. Ell va cons í.de rar--ee disl)ensat de saiu- '

dar-lo i el v a aner aegu í.n t amb l' esguard. lfo ignorava QU� passaria si

l'home llambvegava cap a l'indret on hi havia la carnionetá.
Hi va mirar; gai�bé era inevitable que ho fes. A1eahores es va

aturar en sec, esguardà cap en Jordi, que no s'havia mogut; gens ni mi-
,

ca, it ctecidint-se, travensà la calçada.
L'Orsil va dir :

- M�s val que no ue c omp
ï í.cueu la viae. l'en La vostra ruta.

�!s tractava, simpleme!ït, de guanyar un a rrí ca d.: temp�. Ata que ha
via dü;ttngi t el drap blanc que penje.va d 'una banda a 1 'al tra de carre

r6, l'home s'havia convertit en un enemic que calia neutralitzar fos
com fos.

ra sereno, però, era jove i decidi't. Sind que, sense saber-ho, ja
havia fet tard. '2uan tornà a mirar en Jordi, amb el xiule"G a La nà ,

el xicot ja tenia 1 "arma als di·�s.
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- Què significa, a íxb ?

En Jordi no conteB�àt ni va desviar la �irada en sentir els pesuoe

Sabia que era en Gual., No havia se rvar de res fer-lo desplaçar, car el
,

, ,

sereno s atans' al descobe rtf pero aixo no ho havien pogut preveure.
- Alceu les mans •••

En Gual, des de darr¡;' ra f prerrunt� :

El �armo ?

Ni va corrues t,ar. En Gnal avançà cap a 1 "hone i va arrancar-li el

xiulet. e spr-é s 1 'escorcollà per prendre-li 1 'arma. J:a sereno va dir :

Que us proposen �? Voleu a t ra o a't' a) ..gú ?

Bn.· Jordi va replic8r-li :

- No ha entendrieu.

En Gual, qUE' continuava prop d'ell, però cap a un cos rat , per no

interposar-se en la treo je etò ria ò Pun a bala p08f1ible f ordenà :

Gireu-vos d'esquena.
- Què vole u rn�s Ç( No nen í.u la pLs t o'La , ja �

,

,

Pero tots (los ea ba en que l'hone no els prenia per uns -Veri 'tables

atracadors; que la v:ts:U> de La cazrí on e1J8 i del drap blanc devien haver-'
li fet reoo:rdar aquell segui1i de li enç oe que con t í.nuamen t florien per

la ciytat.
G ireu-vos d' es quena

També devia saber

situació 8emblan��
que d'�J.tree companys seus s"ha::"vien trobat en

i per això eo resistia. Tot i qu� les Oircunst�n
-

no havia pas perdu. t la sereni ta t.

una

oies li e ran nemaffient

uairebé amb ironiB, V�
.. ..

Per que ? Pez-que em pogue u donar un cop a 18 closca i deixar-I113

des!avorabJeB.
fer:

se sent a ta s!'

A en Jordi li va agrader, i per aL�b contes� :
..

}�s sap greu, pero ja comprendreu que no ens que�a ��8 remei •••
...

..

lm Gual mana de nou :

Gireu-vos

El sereno , molt auaurrcn t t va dir :

- I com S8beu que no s6c tOO do ls vos t!."e s ?

El carrer era Massa fosc per estudiar en d e ta Ll. 1 'exprea,¡i6 òe La

seva cara i, d'al tra banda, no es podien pe rne t re do pe rdre t.e ape en

examens rn�s o neny 8 cár-curaa sanc í.a ts II Ja era una i!!l.Prndència deixar-·

10 paz-Ia z , ]�n Jorrli mirh a una banda i a 1 'al tra i, com que la vie.

continua,:va deserta. pr�buntà :

- I v6e com sabeu qui som nosalt�ea ?

L'home innicà vaganent cap 8 la v8!'lioneta 1 el drap blanc.

- 80u "rojos "
•••
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- "Hojos" ?

Potser l'expresF>.i6 se li havia escapat. Devia esta r tan aco auu

mat, corn. tothOM, a sentir-la dir, a llegir-la als diaris i revia tes,

a esc ol t ar-d.a a La r�dio,,- q ue 1 'emprava instintivaI!lent, sense reflexio
\

naz , No indicava doncs, nace- oe az-í.ame rrt t que fos tm teixistao La enz-a
,

dels 008 homes, però, va endurir-se alhorae in Gual, sense ordenar res I

més, "Ta aixecar 1 "a rra , Ferò en Jordi no volia deixar-se endur per un

cop dí'} geni, per un mov írne nt d'i1"lpaciència o de disgust. Tenia l'obli

gació de dominar-s6 i de mostrar-se met )oic,. d "exnauz-í.r totes les pos

sibilitats fins al tinalo Ya dir:

hspera.'t l ••.

l al se reno, qua no s 'havia mogut :

- Oom us dieu ?

- Casimir Oanet.

-I on viviu?
- Al carrer de .L'amplana, 18.

l�;n Jordi f�u una indic8ci6 aj. se u oonpany , r,l1 (¡'ual ve. torn?r a

alçar J. "arma i, des tramen t, com s i en tingués el cos tum, va demxar-la

caure sobre la eLoe ca del sereno. L'home V� esfondrpr-se sense dir ni

un mot.

Tots d os es van inclinar al seu damunt en el precis nomen r que la

camioneta en-eegava. In Jordi c onp zovà que el cor continuava bategant,

que el pols no flsStlejava, i aleshores, Antre tots l'lOS, van ar±ossega,!
10 une quants me-cres, tins on el car rezê feia un entrant breu. En dei

xar-lo, en Jordi va di r :

... Es lÜlstil'la, pe rb no pod í.en pas fer res m�s •••
,

1!!n Gual, en expert, ve d e cLa rar :

En té ben bé per una hora, si ningú no e1 -r;l'oba abans.

Està bé.

La oamioneta ,a�b els llums apaga t.s , a Lont í.a prop d 'ells. Tots dos

van desar les araes i e 'ht enfilaren If Darrera el vebicle t la pancar-ta

penjova immbbil" car no feia gens de vent. bon Jordi va donari'11 un

cop d'ull satisfet abans d'en1jrar a la ca bana ,

El xofer accelerà òe nou i ell va pr€eun�ar-li :

- Què ha passat ?

- Jlfo res; -cot ha anat b�.
- Us heu encre ta ngu t molt •••

"
, ,

... Es que el mos cçn s ha que da t penjat d un ganxo que e or-ví a, AI!1b a-

quetes fal�ille6 que duen ! •••

A en Jordi li va semblar que no ho en�enia.

- El mossèn ?
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Però ja es girt va cap al' obe.rtura que comuru o ava amb la banda de

darrera de la camí.one ta , on hi havia e Le altres honee , Pree;tmtà :

Qui �s, el mossèn �

Una veu molt jove va contes�ar :

Jo. ll'-3.
- Que em pengin

No se'n sabi a aveni r.

- No aab í.a que teníen un capella, entre nosaltres •••

Doncs ja ho veieu •••

S:1., ja ho veig. ¡ o om �a que se us he acudit el.e venir vestit amb •••

amb ro'Oa talar?

L'altre. despr�s Ci "un silenci, explicà en to d'excusa :

- No ho séo M'hA Bi'embj_at que r'acili"1;;aria les co ee s ,

Es le. vostra primera sortida, oi ?

- s1.

No ho feu més, doncs. Vull d1r que una altra vegf da rn�s val que us

vestiu. com tothon. Aj_xb si que fac1lita 198 ooe es !
'"'

Es1mva Borprès" }l1r� veri 'tat que no sabia que hi haguê s un mBlDmÜlin!lllll
. cape Ll.à a l'organitzaci6. Ben cert que na ignorava els sentirosnts cata

lanistes d'alguns clergues, sobretot entre les ge n er'acd on s més joves,
però l"ltai no se j.1 hauria acuò it que alguns d'ells pensessin a afili ar

sa. Al capdavall. no sempre es re du'í a tot a penjar pancartes pels C21'r

rers añormi'ts •••

Vagament, es va preguntar què hauria fe1i l'hí>me s1 li ha,:guessin
assignat una missió de violència. Hauria refusat? Hi ha moltes oases

que ignoro, va dir-se. Però era natural. El sis1;6rla de reclutamen t ten

dia preoisament a això : a proporcionar pooa infor:naoi6. a cap, sobre

els hones que 1ngreseaven a l'organit.zaci6. N'hi havia prou amb què al

gú altre se'n tes responsable. Ara,però, 11 caldria seguir el fil fins
,

a aquell oossèn per sab�r��� co� i per que algú havia

cregat inte res�. ant de p -rOCU7:'81,'_ Sf' la seva e oLs La bora ca 6. Se'n va sentir

fastiguejat, ja que això no deixava d'ésser una pèrdua de �emps. Però
�s un CBS que cal examinar. ee digu'.

Un morsen't , va pensar que el rlillor. si volia guanyar' t enpa , seria
It.

inter1.ogar-lo a f'll na te í.x , per.ò l'er 2 ter-ho d'una r.:J.an;ra convena.ent

li caldria deolarar qui e ra, i cap dels hones que trebal.laven amb e11

no sabia que es tz-obava en presència del cap de l'ort;anitzaci6. Caldrà

esperar, va d1r-se a la ii.

Va girar-se al xofer i li pregurlt!t:
- A quin a hora ha 8 de torna r La camf on e ta ?

- Abans de 106 ois.
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Va consul ta.r el rellotge., Ja eren prop de les cinc, a ra ,

Deixa'nu a. la plaça del lloro, doncs.

Es tombà a Lr. al tres honea de daz-re ra :

UB va bé, la plaça del lloro?

�}ots van assentirg perb en Gual s '::tn1ïeressli :

- Cap on seguiu, després?
Deso prop de la plaça de leB Glòries.

- ,-;1 no us fa res, doncs t vindr� fins a La Monumental.

'A en Jordi no li va egradaro A poc a poc, e í.xamp l.aven llur conei

xença, i això no era convenient. l'erò no va atrevir-ae a dir res. ))'al

tra banda, sabia cue era inevitable. La gent no porten treballar de cos

tat aene
é fran queje l'-se una mica ,ni qUE. signi accidentalman't. Va sen"tir

com�antes altres vegades, aqueLi a dene.gractable 1l!lprlJssi6 de trobar-se a

me rcbe de 1 'atzar. l)erqu� oi entre noeaLt ree hi havia un traidor, es

va dir, no li seria pas dificil, �o� i les precaucions que prenom, de

desarticular-nos •••

Es va fixar en 1';::'f)8 policlies a rna ue Clu1avençaven per l'avinguda on

el eamí.é aes bave de de e enboce r. Un d' e:�:,ü:i duia una metralleta penjada
fi I-espatlla, i se La va !!lirar ar.b len desig in-.;ens, gairebé i:rresisti

ble, d'apod8rrT-Se'n. I¡'arsenal que fins l:�avors havá.e n reunit era ir-
,

'

risor1. Caldre pensar a orr,anitzar uns q ua n ts cops de ma en aquest aen-
.'

tir, ve reflexionar. Però ere. una felna Lngr aza , el. perill de la qual

potser no que dava o onp en sa t pels guemys pos s í.bLea ,

}�l xe re r digué
- Aturo aqu:{ ?

]15 polic�es ja quedaven lluny, per-b va s€E1b1ar-li que no seria

convenient que qUé\tre homes abE'ndoñeSflin, alhora, una camioneta a al

tos horeB de La tls'tine.da.

- Si. Perb no baixem tots. l-fo:més e:;l mossèn i jo. Els a.ï t re e m�s val

que els deixis a Aragó.
Es m�ñunm girh i va preguntar de nou :

- Us va bé ?

5:ots van a{ben-¡;irIJ i el xofer fY.Bl1là.

Al cap d'un moment, el capelll i ell es �robaven a la plaça, d'on

van veure com el vehicle s "alJ unyava , Ps a di:t, ho ve í,a e ; ca peL'a ,

perquè en Jordi només mirava el seu comp ny. Va dir-li ;

- Ja ho deveu comprendre .. E�1 aos p í.née que un ea ce r do t abandoni una

camionota a lea cinc e la nati:nada. I m�s s:i àalta de la banda de

darrera. l'fo Us sBmblf1. 'r¡

si, teniu za
é

,

- Cap on aneu ?
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- Per aquí •••
"

Indica vagament cap a Cbrsega. Van posar-se a caminar tots �08t
,

l·un al cos tat (e l'a 1 tre., En Jordi preguntà :

- Heu cregut ne ceee ar-í de deraanaz- pe rnf.s aLs vostres superiors 't

- Per i�gress8r a l'organització, voleu dir?

si.
L'altre va deneger , Com havia p enaa n en sentir La seva veu" era un

xicot molt jove, que tot just devia haver deixat el sel!linari. :gra prim

i llarg i tenia un aire ascètic i apassionat.
,

- No he conoultat ros.

- j�stè b�. Perb saben b-en bé un us heu posat ,8 què us heu comp rom e ?

- Em penso que si. Aquest vestit no em priva pas d'entimar la meva t er-

ra.

1� Jordi va sOflriureo

- D'acord. La terra i els huzu.Ls , Però e a referia 8 aixb altre: si

U1dia heu de natar l�n home. ho f'é:rau '(

L'altre ni va vabil.lar :

- 1Ifo !

Semblava estranyat d'aquella p re gun+a ,

- Ni si d e La seva mort derèn no ,tan s o Le la vostra segure ta t , sln6

la. dels vos t:r·es companys t d e tots nasal tres •••

- La Meva religio no e� perMet de natar.
"

En Jordi va .mír8r-se'1 i observa que tenia les faccions crispades.
- Aleshoreo, DO complAnc per qu� us'heu afiliat, ni a qui podia acndir-

.

.,

se-li de demenRr-vos-ho.

L'a.ltre, cada cop m�E" crispat, 'V8 repli.car :

- No hi ha cap ne ce aaft at de ma ta r ,

..

- M'heu dit que I!lai no havf eu pres part en cap acc í.ó, pero suposo que

aquesta nit us ba uie u adona u que jugU€i'l un joc peril:!.6s.
- Es oLa r , },i.xò ja ho aab.í.a •

..

- Pero no tot es r(:òueix a penjar ll.ençols amb consignes. 0al l'er-se

amb armes � i els hal es que Lee tenen les defensen. (Jal perjudicar les

empr-e aea del govern, .1 a íxb significa lliura;r-se a actes ne sabotatge

que, sovint, causen v1ctimes.

Perb hi pot haver J,resques més :,acifj.ques •••
- Evidentment, algun dia. Però avui com avui •••

l�'altr� dign� ;

- B� ha él "haver-hi une fe ina d'oreani 'tzaci6 •••
\ '

- Ja sabeu qUI3 tot ee ta oreani'tzat au tonat í.caaen t ,

, ,

- l altres treballs ••• };ls. fullets, les pancartes, tot àixò bé ho deu

redactar algd ••.
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- Precisament, ja ho redacta algú. A més •••

Va callar. :No v21ia La pena de di:r -li que la seva pz-e para ca
é

11

devia haver oonf'onaa t l'esperlt d 'una manera que no era enterament uti

li tzab1e en aquelles tasques. }>gtser ja hevia dit més rl el que ca.i í.a i

tot .. Afegí :

- .Bn fi, no ée a re r meu. Suposo que els di.r:teents de l'oreanització
,

sabenJel que es f8n. Parque tampoc no deveu ser 1 'únic t v6s ••• Deveu
,

haver reclutat altrec col.leguee vo��res •••

El rnosaèn sembl� vacil.lar.

- lTo sé si ho h aur áa ne (itr, pe rb , ... Uo, no n'he z-e c l.utat cap.
,

- l per que, ei us ho puc pre gun naz '!

IJ'altré va sonriure par prtmer-cop.
,

.

Potser per aixb rsa te tx .. Pe ro ue tothom espê!raria que ho tes.

Ya retoTIlé'r-li el sonr-fs , une mica m�s cordiaJ. qu e mmmemf!lmtba mo

mento abans, i aprov� :

,.. t' ,

A�xo es a be.

Van fe!' unqp8Sf.; os en sil en cic. }�1 m08s�n VE' escursr- se La gorja
i, m�s aviat tímidament, preguntà:

lfo sembla que UF! hagi fet gaire gràeia descobrir que ení,re vo ee ltros
. �

hi havia un sacerdot. Sou potser •••

Havia arribat fins al�dt pe r-b ara tornava a vacil.lar. Ell mirà

d'ajudar-lo:
- Digueu. digueu !

- •• " \m anticler:tval ç�

Es molt jove, va dir-se en Jordi. Si no ho hagués eS"'ia't tant,. no

li ho haur í.a pregunt�t m.Hi. No pas d "aque í.La mane r a directa, ga1reb�
insolent.
- En aqueèt moment, l'únic qu� us interessa de saber �8 que, al reu

'\

V0ure, i suposo que al veure de tots e�s nostres conpfnys, la patria
,

ocupa el primer lloc.
,

L'al tre ir. clina la testa.
I!

- Cal que Déu ann ajuñi.
- Es possible. Però tarlb� ells deuen (ir el na t eí,x , I, ara per ara,

sembla que e Ls a j uda m�s que no pas a nosaï.t re s ,

Se sentia aec z-e tamen t divert:;.t, po rb d'a1tra banda o omp re ná a que
no eren hores per de í.xa r-cse f-mar a consideracions d 'aquf'l.l ordre, que
els menaripn inevitablorn!nt a una discusi6 inextrincable.

Sl sace rrí o t va fe r :

- Ja sabeu que P.J.f.1 c am n s rlel Senyor •••
Ell el va interroflpre :

- lfo m'ho èigueu t
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Ea va a "t
..ur'ar , pe rqu� s" a 1;e.l1Sava un -t;ax1 amb el llUl!le t encès •

.l.!.'n 1;0l; ca sj e Ls camins del Senyor ara T'tenen cap al llit. Voleu que Uf::

deixi en algun lioc ?

Va alçar el braç, per cr.idar l'atenció del taxista. En girar-se dE

nou a2 nosaén v a semblar-li veure una lluor él 'hostil1 tat en e Ls aeus

ulls. Potser no a "e quí,v oca va, perqu� va corrte e ce r secament :
'\

- No, gracies.
,

- Com us convingui.
�l taxi acabava de frenar davant d"ells •

• - Suposo que ens -r;ornarem a veure •• $

El sacerdot va iflcl:i..'Jar el cap sense dir res •.PIl afegí en veu

Iü�S baixa :
...

- I, natux'9.l.rnent, tind::.>ell present e2:'.O que us he dit sobre el vestir.

Ara us feu remarcar ma ss a ,

L'altre nOI!l�s conlJest. :

Bona nit.

- Bona nit.

I va obl�ir 18\ porteta del taxi ..
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Va tancar la rònega porta del carrer if a j.es fosques, palpant la
paret, començ� a pujar les escales. Mai no es molestava a encendre un

llumí. Es limitava a comptar e18 graons. e et ze graons aJ/capd8mnnt dels

quals hi havia una al�ra porta, encarada a la del carrer. Ara en duia IE

clap a la mà esquerra, junt a la que acabava de fer servir, totes dues

unides en l'anella d'un pe�it clauer que subjeotava ben fort a�b els

(lits per tal d "evi1jar que ele Metalls sorollesfiin. No que fos importants
sobretot fins a aquells extrems, de respec�ar el silenci de la casa,

ja que al replh no hi hav La cap altre pis f pez-b a elJ. sèmpre li havia a

grada� d"enfilar-s8 per l'escala d'aquella manera furtiva, potser per-
,

que s'hi havia acosturoa� temps enrera, al principi, quan la marH sembla-
,

va que esper�s les seves arribades i" cada cop, abandonava la cambra

per escometre'l amb el torrent de les seves invecT¡ives. Ara això ja per

tanyia al passa t; a la vella no li havia que at més rem6i que resignar
se, ae senyaï.adamen t des que veia com la Nina., tot 1 la seva extxeIlada

joventut, imitmra l"exemple de la seva germana i, de vegades, duia el

xicot a oasa. De feíj, era ella, la Nina, qui l'havia
al seu dormi'tori i a callar, pe rquè era més enèrgica que la .Daniela.
Ell ma te íx havia sent

í

t com li deia :

- l que ? Per quan es pensa c ue I'l"ho he de guardar? Per quan sigui
tan ranci que ja no ho vulgui ningú ?

Era una des caz-ada , COFl as segurava la vella, i també ell t robava
mal gust aouelles sor'tides. A la Daniela no les hi hauria tola::.rades.
Com si ben mí ea t tingu.és algun dret sobre ella, va dir-se ara" mentre

ficava La eLau al pany. Però li semblava que sí; sempre li ho havia sem

blat" potser perqu� quan va coneixer-la ella es aos urà tan r¿pid8I!lent
sensible al seu poder.

La porta va grinyole.r una mica, com de cos tum. Tan t era obril'"-la
a poc a poc COl'! amb una estirada brusca: sempre es queixava. La Danie
la s'havia fet un tip de p08�r oli a les fr�ntisaes, fins que se'n can

ah i deo í.d I :

- Al candavalJ no desperta nina6, oi ?

l';ra veritat. La velia. dormia moJ.t for1j, per bé que pz-e te nra tot

con�rari, i ei aleshores semblava sentir-lo cuda cop que ell entrava

pis, no era pas. pe. rc:uè J. "hagués tre ta de la s sva do rmicta e 1 grinyol
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la porta o la reMor delf1 seus passos, sil')6 perquè es passava la nit

sotjant la seva arriba da áab la bona inte.;nci6 d
"

omplir la seva llati ta

vida d'una manera o a).lira. Ara, quan travessava el pas eadf.e , 8e1"11)re

sen tia la e eva reepiraci6 forta i ·sorol10sa, a punt de oonvertir-se en

ronc. També la .Nina dormia oom un t;rono, perquè era tan jove. I a la

am.e ï.a , va dir-se, també 1 "he de despertar .. Per a:Lxb acudia a la oa

sa : per despertar-la.
Ella estava feta a aquestes entrades nootu:r.nes L, el..' al. tra banda ,

el s eu pas li era ja faI!liliar l'in e al' exnr em que la maj o ria de vega

des, en sentir-se destorbada.,' es liMi'1;a1T8 si.f'lf)lemBilt a fer mitja volta

sobre el llit i a continuar dormint fins que. ell la tocava.

Es el que va pa eaar aquesta ni t,., A les f'oe que a , tal o om havia pu-
,

jat l'escala, travessà el corredor i va empenye.r la porta del fons,
,

-daz-re ra la qual repo eeva ella. El va acollir la vaga llumino8i�8t que

entrava per La finestra oberta de bat a ba�, car la noia era molt calu

rosa. A�X! i·tot, va haver d"avesar els ulls abans Me diRtinGir-la so

bre el l�'_it, que qued ava a la ban da m.és oribr!vola.

A pas de llop, per�'l1.è li agrada.va de a or-p: elndre-la aix:!., abandona

da i Lnconeeí.en t , va fer ela passos que el separaven d "aque ï. ; rac6 t ,

sense tooar el lLit per res, es v a aturar. La noia dormia fora els

llençols, protegida unicament per la camisa, una peça ourta 1 fresoa

que ara, amb els tom.bs que havia fet sobre el matalàs, se li enfilava

fins prop de La cintura. deixant al descobert les anques finen 1 ben

arrodonides, m�s puixants que mai e n aquel) moment, quan la seva posi

tura les aocê(tuava .• Els l)"'1:S, corn de costum, se li havien escapat per

l"escot ample. i genf9Cr6s i e 11 va estar a punt:d'al:argar els dits

per tal d'acariciar-los-hi. A la fi, p rò, va dominar el gest i es

despullà.
La seva dona sempre li havia dit que era un desordenat, i ell no

ho negava paSt Per això mateix anà deixant les peces per la cambra,
. , i ,,_

sense preocupar-se gaire él on quo en. L unia que li �ntereS�1ava era te-

nir La seguretat dE" "trobar-les 1 'endemà. l aabaa que de la cambra no

se'n'escaparien.
El llit ere nou i el somier no geMsgh en sen�ir el pes fel seu

cos, però en canvi s;inoj_in�.una I'l2.ca oap €i aquella banda, i això de

via per�orbar IJeugerament �l son de la Daniela, perqUè aleshores es

va tombar amb un petit sospir vOluptu6s. Però la novella posi tmra, que

li descobria el ven"tre, no devia pas satisfer-la, car torn� a tombar-s·

gairebé imMerliatament.

}� Jordi, sense· dj.r res" va abraçar-la i� des de darrera, amb els

genolls" li obri D.eueerament les cuixes. }�lla, gairebé sense sobre-
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salt, es va estirar una mica més, es repleg� de nou i va arraulir-se

contra el seu cos. En aquests casos, ell mai no sabia si estava desper
ta o si no ho estava. Un dia la noia li havia confessat que tenia abun

dants somnis eròiios� i ell havia arribat a sospitar que de vega es cOl).
fonia la realitat amb la s eva imaginaci6 en

í

z-í oa ,

Va passar-li e�'. braç per l'espatlla, cercant-li els pits, i amb

l'al'tra mà orientà el sexe/contra la dolça pilositat de la noia. La Da

niela, en 6entir-s� penetrada, va tancar-se iWledla"tament al seu vol

tant i ell va pensar que per força havia d'eQtar des p er-ta , perquè la

trobava humida i palpitant. A�eshores va comenpar una cdpula inavaba

ble, com a ell li agradaven i com no les havia pogut aconseguir mai dE

la seva muller, ni temps mmm!!J1P1 enrera, quan encara no hav
í

a descobert,
ni ella tampoc, les inclinacions de la seva naturalesa. Li deia:
- Em fa s poaar nerviosa f

'Eolia enLl.es ti r avia t, però ell le frenava amb tota la mas s a de 1

cos que la subjectava al llit� Amb la Daniela res d'aixb no era neces

aaz-í, , J�lla s'avenia jo�ossU:'l�nt a aque ï.ta ltarga 1 dila1.,ada penetraci6
que el noi li havia en aenya t , Només ,'admirava de la seva endurança.
neia :

- Els homes tenen sempre tanta pressa ! •••
"

I ho deia amb re tret, perquè si e ra rapida a 1 'hora d'escalfar-sè,
li coatava més d'aconsegair l'orgasme, i Iá gaireb� totalir.at dels seus

oontactes sexuals fins que va coneixer-lo havia estat insatisfacto1Jia,
com ella mateix� va oonfessar-li avia ttl lm Jordi no tenia I!l81 pee aaa ,
mai no es moa-cfaw it'lpaci ent; sempre esperava que el desig se ).� exas

perés dins la capsa closa del sexe fins que,· incon'tenible, es trencava
en un espasme llarg, deSl)r�S ríe L quàl c orrt í.nuava esperant, o hauria
oontinuat eepezant si ella li ho hagués conaent

í

t. Una vegada va dir

li

- Si ho vols fer aixi, m'haur� de posar un pesari.
Per� el noi s'hi v�n�r. bn el fons, no desitjava res més que

fer-li un fill, i no 11 ho havia a�,get. Ella contestA:
Això si qu� no ! Que et penses que em mamo el dit?

No s'havia enfadatt però; no s'enfadava mai.
- I, àespr�s, m�s val quo el facis a la teva dona •••

"

Pe r-iue sabia pe r re ot aaerrt que era casat. Ell denega amb el cap :
,

"

- M�s n'estimo fer-te'l a tu.

- Mira que bonic ! I per què ?

En Jordi no pOClia explicar les veritables raons. i 8 ella. Va

contestar-li, doncs :
"

- Pez-que tu ets m�s i'oTta, m�s jove i més bella. Tu estàs fe'te per a
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tenir fills •••

Aixb ootE'ix, adule'm !

I havia rigut. lUl també, pe rquè 'tenia La seguret¿ t que acabaria

per so!.'tir-se amb la seva. I un altre dia, !!lie b rorae jarrt , ve dir-li:
- l,ei no ho vols tu, el faré ta la Nina.
- Pobre de tu, que t" eDgarrapo !

Pel1b aabta que no parlava seriosament. La Nina era m�8 jove, "tam

bé era bonica, però no ho era tant i, a més, no tenia la mateixa forta

lesa fiaie2; m�s aviat era físicament fe bleo, Les dues Germanes no s'as
semblaven gens.

En recordar aquestes converses va somriure i, com tantes altres

vegAdes, es digué: potser aV4i ••• Perquè sentia ElUo es vessava, gaire
bé níanaamerrt , sense a obre ea Lb .., Sempre confiava que ella no se n'adona
ria.

P?rò també avui s'havia �ivocett car la 'noia es va estirart i es

replega tres o quatre vegades amb un 8strernimen"lj muscular it tot se-
,

.

guit, mentre ella s 'arrapava, el va expulsar .anb un cop de na tge s ,

Em pensava que dormies •••
. "

:El1� va riure i en Jordi torna 8 ab:r.a�ar-la 1 a. besar-la per '�al
.

de rett:..�nir-la prop s eu ,

- No, que. ja sé per on ve. s , tu !

La seva rialla repica va Com unes ce.apanea, En Jordi ma:i no bavia
aen ta t riure ningú d "aquella manera tan clara i tan joiosa. Un cop I!l�S,
va pensar : una personà. que riu aiz:! no es ,pot- morir.

La seva riall&, era la primera cosa que 1 "haví n atret. Sense aaxb ,

pot ae r mai no 1 'hauria coneguda, ja que aquel], dia no 1 'havia pas rel!lBt
cada i només aquell (iring de cristall va fer-li alçar la mirada que,

sorpresa;' alegrement aor pz-esa , s'a.,turà en is noaa , La va veure inclina
da sobre una cní.a tura , una nena de cinc o SiB anys. potser encare no

tants t que tenia una gran llesca de pa a les mans. Immediatament va

pensar: cal que m'bi tacÀ amic. Perquè, a m�s de bella, era agrada
ble.

De. moment, se 11 v a acurtí r que la criatura potser era d'ella; a

despit de la seva joventut, ja tenia prou edet per �eser mare. Va tra

vessar doncs el carrer i es ve. aturar prop seu , somrient d'una mane za

que, de spr êa , ella li va dir que he.via trobat embadalida ..

Quan es redreçà, llurs mirades coincidiren, i ella, que aleshores

ja havia deixat de r2ure, V8 reto niar-li el sonz-f e amb B!lflm,Jbmmt!u!i eapon
tanet"tat t gairebe radiant, 'perC}u� encara l"emplenava la joia de les

paraUle�qUe 1 'havien divertida. néap!'és tots dOG es van trabar una mi

ca confusos" aobr-e uot la Daniela, i 8ixèfmalgrat l"habitud que, com en
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Jordi" va descobrir avia t, tenia dels homes. Ell maldava per trobar una

pa r aguLa escaient que no ser'lb).. és maaaa premeditada ni exce a sdvament in

teressada, i la noia contiúnev8 amb el s eu 60PlI'ís� els ulls en t re tano ata

perqu� el sol li venia de cara.

I en Jordi no va trobar rea del que volia, cap frase prou no rna 1

L, alhora, prometedora d "una conversa, d "un inici de cone xxença I!l�S intj
ma, m�fJ dilatada. Va haver de lifli'�ar-se a pr-egung az- :

� .' ,
- erdoni .... vo aue sempre riu d aquesta manera #"1

A ella semblà' que li feia gràcia. Si no haguée estat una noia d'ac

cès tan planer, potser no hauria conteStat, perquè aquell era el moment
. "

de deixar de SOMriure i girar-se-li d'esquena. hn lloc d'això, preguntà
al seu torn :

- De quina manera ?

Es clar, ell no ho va saber explicar.
- Com riu ••• Mai no be sentit riqre ningt1 anb tanta a Le.g r-í.a ,

Ella, indicant la peti ta, va dir:

- Es una noieta tan graciosa !

- l!'1l1a seva 1

La noia va torna r El riure.

- Oh, no ! Es d'una veïna.

l el1� con�inua"IJa mirant-la embadalit, ara no tan sols per 1.a ria

lla, sinó perq ue tot, en ella, era pLaen t i fresc. }!'eia La impressió
,

d'haver aca bs t de sort;irjd'tm bany,
- Es sol�era, dones?

- Qui, jo ?

Ya riure de bell nou i exelamh :

- Vost� �s mol t'tafaner !

Però el glaç s 'havia 'trencat i a part1/d'aquell moment en �rordi

va saber qu�ot seria senzill. Ella devia LLegir-li-ho en l'esguard t ,

un cop més, semblh que ee torbava. Tatà d os van mirar La cr1atura� que

s'anava menjant tranquil.lament e� seu pa. Ell va dir:

- Sempre menja tant?
- No ho s� •••

No se li havia acuc í.t , ni la preocupava. 'llampoe a en Jordi, �s

clar. Perb la noia exclamà :

- Es una criatura òeliciosa

Va inclinar-se i la b�eà., La petita e�a <feixar ¡'er, i aleshores,
tot assenyalant-lo amb el di t , preguntà :

- Qu és, aq uest senyor #"l

Ell va a tan ea r=e e una mí.ca més i li féu una no
í

xana distreta; de

cara a la noaa, ñm�mAmmrn declarà :
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- Em dic Jordi.

Aleshores torn� a fi tar 12 menuda " va inclinar-se i la interrog�
- I tu, corn et dius ?

Fina.

I ella?

- Es la Daniela.
Es redreçà i digu� :.

- Hola, Daniela.
Ella va sonriure.

Hola ..

- :Bé •• , sembla que al capdavall ja ens han p re e ente t ••.
- Jf3. ve:tg que de z-e ouz-s o a no li 'n falten.

En Jordi va explicar :

- De s que 1 'he sentida riure he sabut que no podria anar-me 'n aenae

coneixer-la. Ara sé que tampoc no me'n pOdré anar abans que em digui
quan La podr� tornar a veure.

- I si li dic que mai ?
...

Ell bra nda el cap, convençut.
(I

- No m'ho dir�. l1na persona que riu cOP-! vostè no pot dir que no.

- N#esth molt segur.
- No; nonês raouablemen t aagur , Aquest ves pre ?
- No.

- Aquesta tarda ?

!al'1poc.
- Ara mateix, doncE.

l'ala deixà desbordar novament la rialla.
- Vostè ho fa a 1 'inrev�8 dels altres. Quan els dius que avui no pot
ser" de seguida pensen en defll�, a en l'altre •••
- Es que jo no em puc esperar 'tant; s6c m�s impacient.

,

VA allargar La na cap al braç de La noia, en el qual va repoàar-
la suaumerrt , HIla va seguir el e eu gest anb els ulls.
- No em digui que no.

I la va enretirar de nou.

- 1m cal sèntir una rifllJ_8 com la seva al meu costat •••
- Que poteer no saben riure, les altres?

No va tenir tempo de con ues t ar , pe rquè de l'esoata va sortir una

- Daniela. !

Ella es gir i digu' :

- Ja pujo !

ToPlbada altre cop cap en Jorcli, explicl:l :



- .Es La mare.
,

,

l ana per re trocedir es cale. endins. Ell tornà a apoderar-se del
,

seu braç, aquest oop m�s deoididaM�nt :

- Aquesta tarda,doncs ?

La noia no va dir ni s:!. ni no, sin6 que va riure amb la mateixa

gràcia de S6rlpre. B1l insist:!. :

- Aquesta tarda ?

Ella es v a arronsar él 'espatlles i digu� ;

- Qui sap !

:eren uns mots molT, anbd.guea. però se'n va haver d "aoon te r.ca rj e

lla, senee brus quer-xa , però amb fermesa. ja s "h8via allibe ra t dels

dits i s'alJunYflva. Va fer taI'1b� un paà endins 1 es va quedar oontem

plant*la des de baix.

En arribar davant la porta del capdamunt, ajustada, la noia va

girar-se i ell rapat! :

- Fins aquesta tarda!

Ella va riure, a;ensa
,

contestar, 1. ve desapareixer dins del pis.
,

,ft. en Jordi, ignorava per què, '11 va fer l'efecte que !!lai no s'havia
sent,it tan sol. A mj�tja veu, exclamà:
- Diable de noia !

La peti ta el mirava tot d,avorant el pa. Va pesflar-li La I!là pels
càbells 1 li va somriure.
- Què és, aixb t,l'esmorzar o el dinar?
- Morzar.

-varam
- �1"he de fe r gran •••

,

Li va fer gracia, l'aaoaxà de nou i sdn va ann r carrer avar' tot

pensant en la
jjanis La (.j ue acabava d

"

escapar-se-li dels braços.
Com ara,que havia reeixit a fugir ciel aeu costat i, sense encen

dre el llum, oorria cap a la cambra de bany a1 tunds entre La seva ha

bi�aci6 i el dormitori de la Nina. Sense aoabar de tancar la porta,
girà l'interruptor de dins i una faixa radiant ee ves':h cap a 1 'habi

tlllci6, on inundà els pens del 11it dee or-dena t ,

Bn Jordi somfeia i escoltava la remor de 1 'aigua, el breu xipo
lleig de la noia. Després va aixecar-se 1 se n 'anh a mirar. ;r.ro va en

trar a La cambra, sin6 que va quer!ar-se a la banda cie fora, aens e o

brir m�a la porta, pel ba�a]J. de la qn�l avançà la cara. Ella el va

veure i li féu una llengota mentre can+í.nuava rentant-se amb la meticu
losi �a t de sempre. 1;;1 noi ve riure b reumsn t, i r e t.r ooe dL,

Aquest cop no es va ficar al llit, que era �aS$a calent, sin6 que
es va e e tendr-e a terra, sobre lH catifa que hi haví.a prop ({e la f'ines-



-22-
,

trae Va trobar un objecte dur, que z-e auï.na que era una sabata,1 La

11enç� cap als peus del llito Al�shores, �n pau aflb tOt; al�ò que l'en

vol ta�a, amb la aev a prepia vid a 1ian desordenada com aquell lli t que

acabava d 'abandonar, va tancar eIR ulls i respirà quí.e taaenr , 560 fet

i deixe t estar, va ai r-ae., a pr-opbaát de no res.

La remor de l'aigua oe seà , però tot seguit tornà a s�nttr-la, si

b� ara tenia una altra tonalitat. Bila havia obert la valvula i el 1i- I

,

quid s'escolava canons da avall. Al cap d 'una segons va tenir una mena

ele xuc Lamen» enrogallat que gairebé v a co í.no t ir amb el olio, ben dis

tint, del llum que la JJaniela apagava.

e moment, no el va veure� Ell obri els ulls i va distingir-la
sobre e*lit, on, agenollada, el oeroava amb la mà. Una I!lica estranya

da, féu:
- On ets '1

Va soruriure per ell aa te í.x , s.;en ... e contestar. La noia va dreçar-se

sobre ela genolls,ara coherta per La breu camisola que li a rr.í oava fins

El mitja cuixa. 1 mirà cap a una banda i l"�ü tre. Aleshores va sal tar

del llit i es precipità al seu damunt.

- Que fas, aquí �!

Ell va abraçar-la te ndzanen 't , sense desig, sense segones mt en ca on
"

'

amb una abraçada ga�rebé casta. i sleere, pe rque tot el que es relacio-

,nava amb ella ere sempre joi�s i bonic.
- Fa molta calor !

Ella va deixar que la be aés ,

- No vols dor.;mir ?

.. sl.
- Has estat escrivint ?

- si.

Va somriure i, distretament, li aoarioih el ventre.
"

- Quina ma m�s oalenta r

L'abr�çà més fort i va mossegar-li el coll. El.!. v a di!' :

- Apa, dormim.

- Aqui ?

- 01; s#està més fresc.

- l I!l�S dur.

- Tu te'n pots tornar al llit, si vols.

l'erb no se n 'hi va tmrnaro Va que oaz--e e al e eu costat, damunt La

catifa. In Jordi va fer :

- No em cridis fins que em desperti. Tinc molta son.

La noia va riure i el be8� als llavis.

- Bona nit.
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- Bona ni�, bonica.

Es va tombar cap a la banda de la finestra i es querlqI!1irant el
rectangle més clar, a l'altre cos�a�t del qual hi havia més cases i

finestres, moltes d'e1J.6s p robabl emen t obertes.

A poc a poc el rectangle s'an; empetitint fins que es convert! en

un punt que tamb� acaba per desapar�ixer., per� nOI'!J.ésfper donar naixença,
al cap d'uns moments, a un aLnz-e re¿tangle que creixia, més il.luMinat"
m6s subratllat qu�l'anter.ior. Va provar de cloure els ulls amb més for

ça, per no veure'l, perb el rectangle persistia, li penetrava pa rpeLzes

enéHbns fins que una ombra el va enfosquir. La llum, pe rb , continuava

vessant-se pels dos costats d'aquella ombra, ne ramen t re"talladao Una
confuDs sensaci6 d'altres siluetes, que pertanyien a diferents graus

<'ie realitat, aplegades alJ! a trav�s dels anys, l"oblig� a obrir els
...

ulls per examinar-les m�8 bé, pera així i tot encara eran confus� i

barre jades, totes e:Lleo reunides e�torn de�' ombra més negra i més volu

minosa. Inquiet, es va moure sobre la catifa senae que cap altre cos

destorbés el seu moviment. l aleshores la llu�. de nou, va pardre as

cla t i frescor t ara re dUld a a una tonalitat grisa. La sfulueta, sense

que s'hagu�s adonat de res, hayia deeapHregutt però en el seu lloc l!lIb.

In� s 'alçava un crit 2�arg i somort que tam.bé servia per OMbrejar el

rectangle. Va tombar-se i des coblr!"í qu e el crit p roc ed í,a d 'aqueLla ban

da, de la cambra de hany,i que, de fet, era el soroll de l'aigua que

rajavs., Confusamen� t va pensa z : ql1� deu te r , la Daniela �? Però 1 'aigna
va emmudir i el silenci s'inatal.là de nou a l'habitaci6, un silenci
fet de mil al�res remors apagades i mmmrn��aro llunyanes que el bressa

ven fins a provocar-li Ull sospir ample i vo ï.uptuê a,
Tot d'una, es va "trobar amb els ulls obez-us , ben oberts. }�l dor

mitori era submergit en una penombra blana, perqu� algú, sense tancar

la finestra, s'havia preocupat d'abaixar la persiána. Per entre les

ijuntures entraven tot de petites llesques de sol que passaven pel seu

damunt abans d'anaxla morir uns pams !'lés enll�.

Va incorporar-se i mir� cap al llit o No hi hav í, a ningú. Ni al seu

costat., Va sentir qué els ossos li feien Ml. però en lloc d 'aixec.r.-x-se
del tot, es va +¡ornar. a ajeure de sobines. Gonsultà el rellotge. Era

una mica m�s de la una. uavia dormit entre sis i se+¡ hores. Es Vfl to

car el cos, entresuat, un d"tall que va molestar-lo i l 'oblie!t a lle

var-se definitivament.

Peus nus, va tr8vessar el dormi tori i en"trà al bany. Ya tancaz- la
porta que oonurrí cava amb la cambr-a de la Nina i es p oaà sota la atxa.

L'espetec de l'ei ua f'ze da , que se li clavava a la pell com un vesper

enfurit, l'oblig a respirar s')Tol] oaam en t , gairebé amb un gemec. DeS-
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p ré s , però, 1 'aigua Sèl1blà endolcir-se i c onençà a fregnr-se vigorosa
ment.

Va acabEr per asseurel's al plat de la dutxa, ablanit per un benes

tar estrany Que li �eie dp-sitjar la perennm�at d'aquell moment. Una cu

riosa beatitud l'afIlava de la reali ta t ambient, i per això no ve sen

tir la remor de la porta que s'obria. Ela mots gaireb� el van fer sobre

saltar:

.. Què fae ?

Era la Daniela que havia entrat a la cambra de bany. ]Jarrera els

mots, va venir la seva rialla.
- Sembles un faquir !

Ell va alçar els ulls t , ben seriosament t preguntà :

- Per qu� ?

2an quf.e t i a ee egu t amb les cames encreuades o ••

,

Es va z-e d re ça r va poc a poc, sense deixar de mirar-la, pero se sen- I
,

tia tan bé que acaba per renlIDciar al movimenT.. Torn a quedár-se culi-
"

vat sobre la tassa bla;:nc8.o La JJaniela va riure de nou.

- Mai no he viet res de tan còr!,lic ! QUE) posae r t'hi vols passar tOT. el

dia ?

VA so�riure-14d'una manera entre�aliada i digué :

- .N o , Déna "m La mà •••

Elj_a devia pensar-se que es vo2ia alçar, per{luè
cap mena de pr0venci6. Un segon després va sentir-se

vaa t , a.;ense gaires mirat'lents, i 1 'aigua li rajl\ per La cara i ves"ti t

avall. Es va df)'batre, enfurida :
..

...

- Pero, pero •••
"

la hi allargà sense

pro j eotada enlfa-

.,

No sabia que dir ni com diT.-ho� El colpejà al pit nentre ell la
...

sub jcc uava ,

- Deixa'm ! Salvatge, més que salvatge ! •••

Però ell no, s'iI!lT'l.u"tava t , engza p ann-d.a amb una mà, amb l'altra in

tenta'va de despullar-Iao Ella volgué mossegar-lto, sense aconseguir-ho.
- Me La pagaràs, aquesta !

El noi rela, tots dos confusament barrej8�s sobre el plat ple d'ai
1 ' ...

gua , 1� la provava d aixecar-se, pero havia perdut les sabatilles 1 els

peus, nus, li relliscaven per le porce llana et J:I.ixclamava ,

- Ja veuràs... deixa que surti !

En Jordi va comprendre que oomençava a fe.!'-se a la s í.t uac
í é

i, un

cop mést intent� de despullar-la. Aleshores va sentir la seva rialla.
- Ximple. m�s que J¡:imple !

Però 1 'abraçava i continuava rient. Quan va en re t
í

rnr els braços,
ella mateixa es va treure la roba i e 'assegué al e eu costat. El noi no
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va t oca r-ü.a, gairebé ni La mirà, pe rq ue tots d os reien CO!!l d oe oza te ,

No van pensar a contestar els cops que algú r-onava a La porta que

obria�l dormi tori de la Nina. '. de aane ra que La noia es va veure obliga
da a ter la vol ta pel dor[!li tori de La seva gez-mana, CO!!l que La porta
de�bany, per aques ta ba nd a , era oberta, hi T/[1. treureJol naso No retroce

di en vaure'ls despuLLats, sin6 que exo
ï

an :

- Si que esteu bonics !

Ells dos es van gifaI' i se In mostrar�n l'un a l'altre amb tot de

gest98 c�mics que accentuaven llur hilatitat. Fins i tot la Nina se'n
va sentir contaminada. :Brandà el cap�. errnze ria"; les. va dir;
- Esteu ben tocats •••

Però en Jordi ja li indicava que s�tan8�So La }fina vacil.lh,
el noi insïa ti i, en venre q ne la aeva !!lirada es i'eia re celosa, demanà
- AIJ.arga'm La tovallola.

La. Nina va fer un paa cap al tovalJ.oler. però aleshores la .l)anie
la s'enseriosí i criak :

- No, Nina, no la hi donis !

lUla, p�rò,ja havia seguit l'impuls del seu gest i en c.Tordi, incli
nat endavent , li aubjecth la mà.
- Deixa-la, Jordi !

'\ra pf.ea r-1i al,e dits ,t me ntre la N..; na 1.1.ui teva per no ser arrosse- .

gada sota la dutxa.
_. Si ho fas, m'enfado! De veritat!

H1l va conprendr-e q u» el joc s "hava a acabat i afluixa La se v a estr�
ta. La tovallola va osure a tocar del rúat i la Nina retroced!o Es

�

queixa :

- M'has fet ma L •••

Perb no semblava del to� di�gustaaa i· ell gairebé hauria assegurat
que sortia de la cambrA amb una Plica de recança. Ull segon després, tor
n� a treure�l cap :

- Volia dir-vos si no voleu �inar •••
J.I

La· �an1ela va fer :.

- Ara venim.

l quan van tornar a trobar-se sols li va colpejar el pit, com ha
ViA fet de pr-í.ne r,
- Quines ganes tinc de pegar-te !

..

1;11 li subjec1ia les mans i rigué.
- No riguis, no� T�mbé la voldries a ella, oi ?

Ell va denegar,encara rient •
..

- Pero 2a volies despullar •••
- J�n tinc prou amb d eepuL) ar-te a tu.
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Ella no s'acabava d'amansir
- No sé si et puc oreure •••

Aleshores ell va alçar-se i 1 'arrossegh cap a fora La du txa , cap
al mirall. davant el qual l'obligà a aturar- se.
- !4ira •••

L'espill els retomava una im.atge regalimant d'aigua. La mà d'en
Jordi es passejh pel cos nu. Repetí :

- Mira ••• Et semb ï, a Ç, ue no n 'he de tenir prou t amb "tot a í.xb ?

La noia esbossà un sOI'lrim cOl!lplagut que volin disimular. Ell in-

sisti :

- Has vist mai una noia tan' ferma o om tu ?

- D"adular-Me ja en saps, ja
"

El aomr-í.s , pe rb , l 'havia vençuda, }<�11 li dona un cope r a les nat-

ges.
- Apa, vesteix-te.

La va espiar de cua d'ull, per veure si estava defrauda�a, però
,

a "adona que e 1 seu somriure era triomfant. IvI�s val així, va pensar.
,

Li era desagrade,ble la idea de í'er-ho amb p re s s e s , Prefe:r:'ia es"tar-se 'n,
si havia de c6rrer. Tornà :

- Vesteix-"te.

Va girar-se i tancà 1 'aigua de la dutxa, que continuava ra jan t ,

Després va aearar La tovallola i començà a eixugar-se r�pidaI!lent!
La noia abane ona el mirall i va atansar-se-li. El va tocar gf�ireb�

amb timidesa m, en mirar-la, en Jorei li va veure una expressi6 que en

cara no 11 coneixia.

- Jordi •••

Ho havia liit en un to greu.
- Qu�, Daniela ?

- Escol"ta •••

Li va sonr
í

ure i tornà a enseriosir-se. VagaMent, més amb la mira-
, ,

da que amb lee man o , indica el propi, C08ó

- A m�s ••• d'a1xb ••• m�estil!les 'taflbé una mica?
- Es ciar, Daniela !

Estava sorprés. i agradablement irlpressiona"t. l>erò fins després
'\

de la respost a autOMatice no es VD adonar que havia ai� la ver1�ot.
- si .(

- s1. Des d'aquell dia que et vaig senti� riure baix, a la por"ta. Te'n
recordes ?

BIle asentí amb el cap i va abraçar-lo, però aleshores la veu de 11

Nina cridà :

- Que volau dinarlo no vo ï.su dinar '?
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Lli va ref..L exí onar en veu al. ta :

- Que �8 emprenyadora, aque e ta noia t

Es desenllaçà de la Dan.ie la t va tornar a acaz-í.o.í.a o-Lt les na tees
amb un co[)et i, per tercera vagada, digué :

- Apa �
.

vé8tE�ix-te.
,1'::118 11 va prendre La tovallola, i sense n eceaaf tat, pez-que ja

..

ga
í

re be e e t ava seo a. es frega el cos. E1.l va pensar: no sap ben bé
.. .

que es ta � l aquest pene amen t li va plaure.
, ..

Sense tocar-la, allarga els L!.avis i La hesà. Potser ho havia fet
, ..à'una manera inhabi tual. parque eLLa preguntà:

- Per què, a1.xò et

- Cal que hi hagi un per qll� ?

La noia va aonr-Lure ,

- No.
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.A 1€16 tres,50ta un sol abla!dor� va saltar del tramvia a la plaça
de Harscall i s'endin.sà pel caz re r- de Jordi de >.lant Jordi. La breu rei
xa del jardí &r8 oberta. com de costum. i només li va caldre fer els
sis o set passos Que el aeper-ave n de la pcrr ta , que tampoc no era tan

cada, ja que a la seva dona li agraciaven els corrents 0.'air6.
Va a colJ.1r-lo l' omb!? re o onro l'tant del ve s t fbuL, on no es va en

tretenir gens; l'únj.e que v oLí.a, suat com anasa, ern deafer-se rle la

roba. Can! de l'habitaci6, mentre cridava tfMaría !". s'snr¡ traipnt l'a
mericana que t un cep al do.rmí, tori, penjh al respatller d 'una cadira.

Tot seguit va �maJ11l!lIiDÚllmJ!UI alliberar-se de la camisa it durant un

segons, considerh la conveniència de ficar-se de nou sota la dubxa ,

"

Quan La seva dona entra, acabava de decirlir en contra. Ja n'havia pres
una. i, d"altra banda,aís cino t!linuts de sortir de l'aigua ja tornaria a

tenir oalor.

l�lla" sense saludar-lo, preguntà :

- uas passat La nit amb la .uanJ_ela ?
,

-lla s'atrevia ta dir-li que l'ha:'lia tingtlda amb ansia, pez-que era

cosa convinguda. que els c81ia acostumar-,s a aquelJ.�; hores ct'indecisi6
subsegüents a les sortides arriscades. Ell es'tava convençut que això

'\ ,

templava el o ez-ac te z-, pero malgrat tot les preguntes de la noia SWl'.1pre,
.

revelaven una nota de retret per hav e r-d.a deixada tanta estona aenae

not{cies. Potse r-, +anbé , pert) u� havia es tat amb La Danie la. tot i que
£""'&' ,

La Maria havia acceptar aen se discusions l'exist'hncia de l'amant en a-
"'"

donar-ae que lluI's relacions sexuals mai no e ez-í.en ha.rnbndquea , I jo
bé accepto que sigui COM és, va pensar ara elJ.• al.ll1dint el seu les
bianisme., Contest� :

sf, ara en vine; he dinat all1 •

.I . , • •

Ella no insiBt�. 1 s 1n�ereBsa :

- Ha anat tot b�?
Ara es referia a l'aoo16 de la nit passada.

"

si, con aempze , Pel' cert, ca ï.ê ra que vegis en Mariscal. perqu� demà
,

a 1 a nit vull pa r ).1:'. r aIDbE-I.
- Qu� ha paasa t �!

- Que F-3 �s un capel]�.
- Un capel1li ?
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Va

- I que

assenti r amb el cap ,

ha fet la imprudència de venir arab sotana i tot! !/més, sembla
est� dí.apoaat a .. plegar-se a certes exig�ncies. Cal aclarir-ho,

,

que no

I com seils devia acudir?
..;. No ho sé. l'er aí.xb vull veure E-I. que devia Ber el que el va allis-
taro Convé saber una mica m�Q b� qui �s aquest ocell.

sortí del dor-mí, tori i, segni t de 1 a seva I!luller, s'encaminà al des
patx. EE va ao ceure darrera la taula i VR escriure uns mo t a en una quar
tilla.

TI 4�' ol'..
.

1- xBsss-li .�.o, B en 8rise8__
- La vü'\ i ta comença. a les g ue t:r.e • H

- Quan vulguis ja hi pots anar, dance. l ja ho saps, ets uns olienta
aualsevol.-

" '

Bromeja, parque en Mariscal era dentista :
. ,

... Pots aprofitar-bo, si t'estorba algun queixal
�11a va somrillre, uha mica absent, perb en Jorai no se n'estranyà.

- Aru em canviar� •••

..

Va avançar cap a la porta. pero abans d'arribar-hi es va atm.rar i
es tombà, amb el aeu perfil ocellivol ben retallat per la llW!linosi tat
uue penetrava per la finestra..
- Ah !. �. 1 'has convençuda, ja. a aquella ?
- La Danielat vols dir?
- S1.

La convenceré.
Ella va tornar Ei insinuar un SOPll'1s i sortí del despatx. Cada cop

era \ el mateix, �s ele.r. En el fo�, 6, devia es tar contenta que la Daniela
es negu�s a donar-li aq\.lê.ll i'ill que tantes {Jalles tenia e fer-lie Per�
aixb no s'atriviria a dir-ho OHio Un cert orgull li ho i�pedia. l des
pr�B" va dir-se, pot.:ser si qt.\€ tant li fa. De primer hav

í

a cz-egut que
La seva imposs1bili1,at de tenir-n- la feia sofrir, però aviat li va sem-

"

bIar conprend ra que, en el mAs auuenuí.c d' e:::tl�. aate í.xa � no tan Bols li
era indife�ent, sin6 que ni el desitjava. Es diferent e laB altres do
nes, va riir-se, però això no privava que durant el primer any de ma-r,ri
IDoni sembl�s amoinada. Yotscr m�s per mi que per ella. es va confessar,, .

perque si b� mai no hi hav'í a hagut 1)a88i6 en ere ells tios, de s eguí.da s'h:,

vien estimat aab la nena d -amor que neix entz-e dues pe!'s,:ones que viuen
en comú i pez-e egue

í

cen una finalita"t ià@TI1jicao
ne tota manera, quan va demanar-li que es fep. visitar pel metge, co-,

mença per riegar-s'bL, It de, noaerrt , no volia a ca be r d'explicar per q ub ,

- T�'n doncs vergonya, pots�r ?
..

- No em fa cap Bracia. per no �� això.
,
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- Què, doncs ?

Que no servir. de res.

e om ho saps ? Es que ja t "has fet mirar a l.guna vegar'a �)

No siguis ximple Per qu� m'havia de fer mirar?

A la fi 11 ho va confessar :

Es que em sembla que no tinc matriu •••
I

�n Jordi es va qued ar de pedra .. Mai no havia sentit parlar d'aque-
lla posoibilitst. Replie. ;

Totes les dones tenen matriu.

- No. La meva tia lUena .... tu no l'lui\s coneguda ••• no en tenia. Jo era

mol-c petita i un dia ho va í.g senr,ir é'ir. No "tenia ni vagina ni natr í,u,

Ho devie::; 'entendre rnalat'le:nt !

T'asseguro que no.

Ell va cedir :

- Bé� encara que aixi fos ••• Aixb no té ree a veure amb tu.

- Potser si. Sembla que ve d'alguna atròfia, i no s� ai pot ser here-

cUtari ••• De tates les germane:::. que e ren , només la m eva Clare ha tin

gut fills� No ho trobes estrany?
Ho va trobar infantil. Es clar que, en cC'-' rtes coses, La Haria ja

ho era, d'infan"til. �enin Ct1.r�e8 eup era t í.e í.one .. neapr.:�s d"allò, com �l
'\

na tiuraL, el seu interès per fe r-la exaní.nar- encara va c re í.xez-, Li d í.gué
.

- No costa gaire de comprovar-bo.
Pcrb ve cos t8r-l.i força de oonvencer-la. Men1;res 'tant, eA preocupà

d'aquell. afer de los don es sense nat.r áu , A part del que podia a r'e c t an-

10 sn la seva vida matrimonial, la qüesti6 l'encuri0sia. Un anva o com

pany seu, que d'altra banda no era un' e ape c í.aLí.e+e , li va contestar :

- fi, es pre�)entcn casos d'aques'ts, però no sembla qu e sovinteBin 6a1-
re.

- I a què cal a t rá bu í.r=ho �l
,

- De vegades els conductes de MUller no s 'acaben d� dosenrotl:!..ar ¡.¡rpu

b�. Això fa ge e hi he.gi un a absència de lag:i.na i de l"H3ïíriu.
1#

O sigui que ella havia tir:gut ra6. Mir�ue seria bona ! es va dir,
i se la va mirar d'una altra manera, l�oi; pregun'tant-s8 si aqueLr a wb.rIuB

,

mm� o í.z-curse tano í.a explicava la seva inversió sexue L, d�scoberta
,

feiB poc. Boz-p renen taen t, això darrer]. 'havia afectat poc 1 eairebé, ga'
rebé, l'havia diver"t;it. En el tons sóc un anorma ï, va dir-se aleshores.

Pert:> düsprés va pe na r que només erB un home ple de curiositats, un no

v81.11btB� M's disgust va �enir ella, en cert sentit.
- :Et dec fer g:hst:Lc, oi ?

Però ell nonés pensava en el t'et; increible cie la seva fran<:ueea.
Perquè ponia no have z--Lf dit rea, pocha haver-lo ,:Iu}; enganyat anys 1
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anys, potser tota la vida. O, si es volia treure un pes de la conscièn
cia� afvgir que no �nsava reincidir. Perb ni això no va fer.

�ll va contestar :

- No ••• Però tu, mai -'
••• Vull eliT' s1 ja abans havies tingut alguna

experiència ••.• no tan clara f sj. vols, pe�ò •••
- No, mai.

1Ti de nena ?

Allò va ser la revelació.
- 21, de nena si, are aue ho dius.

Eren tots dos a les fosques, sobr.e el llit, i t'eia ca Lo r com ara.

L'obscuri tat devia a juda r=La a aplegar el valor que la cO!lfei�siS recla
mava. La foaca sempre ha est�t propícia a les confessions, va pensar
fugaçment; l'església no ho ignora.

A col.legi ?

- M�s que re� a casa. Però fa tant de temps f It després, semblaven
coses �e criatura •••
- Eres molt petita ?
- Si .•• O no, no �ant petita. Dotze anys, potser.a. Ene tanc ven amb

If,d'altre�nenes al ce i
ï

er de oe sa , S'hi e s cava Molt fl'e�lC i era un lloc
nAt; només hi bavia les botes del vi. Sempre ens havis agra�at de ju
gar-hi, però a Leaho re e , •• }fo recordo a qui se li dev í.a aoud.í.r , de Pr:_;i-'

..

mero Potser un dia que o�inavem juntes •••
Vft escoltar-le fins al final, sense fer-hi coaen tar-í s , P�ti tes

turpituds que havia cOI!l.Darti� amb mitja dotzena d'adole8ccn1Js, cap de
leo quals, probableI."18nt, no n'havia e e t at afectarla en La seva vida poa
terioret
- I ara que ho recordo ••• Hi havia una crinda que sempre es rerrtava

amb els pits a La fresca quan jolters. petita ••• abans d'eixb que et (�eia
•.• i una vegs(1a que jo me La mirava va esclafir a riure i em pz-opo sà :

si vols, te'ls doixo tocar •• �

Era Wl engranall. Pet1T.s fets, sí, però dotzenes de tets que s'a-
l 1 . \..

1cuauï.aven e s une sobre e 8 altres f entre la Lnnocenc ía i a perversi-
tat., però infini tamen t reve lad()ra.
- I BEb tot 1 aixb mai no h�vies pensat •••
- No. }<.)n ere ia que eren e oses de cr�. atura. Han passat anys sense que

m-è#n recordés ••• 0,81. r.le'n r\':cordava. no sembê.ava que fOA z-e s d'irn.!.)or
tanto À l'l�St havf a sOl1tit dir que lea done s que son sj.xi no poden veure
els homes ni en :pintura. i jo •••

Va fer una pausa, i ell l'endev�nava enrojolada per �ot àl�ò que
li o orreava , :però alhora obstinada a oontar-ho tot.

Ja saps qu e ma i no t 'he dí t qu � no.
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Però mai no t'ha agr.erlat.
Ella va "teni:!' encera la franquesa dE') contestar:

No ho s�. Ja saps que de vega ef¡ sm fe poser una mí ca nerviosa, que

m'im'pac�en1;a ••• M�s que ras és com si em fes es t rany ,

I amb un crit de profunda sinceritat, va afegir:
Fs ta.n l}eig, un hom.e

En Jordi assent! ,

- Es voritat.

La laria es va apressar a aclarir :

- No �s que et trobi fantigóe. ni res .... En t o t cas, m'hi has de tro

bar tu a mi ••• Mai no m'he senti_t ·tan b6 al cos tiat (e ningli, t'ho
guro.
- Perb qu�n estem ve�ti�8.

Ella devia inclinar el oap amb un gest d'assent1men�J perqu� va

repetir amb la veu convençuda :

- Quan e�tem vestits •••

�� Jordi reflexion� :

Bs anri6s, taru!latüix, que hagis paae at tants anys .... ja m"en'tons,
vul} dir de gran, sense trobar 1'oca816 •••

Les paraules a e li agn:.:faven El la gorja, no aab'í a ben b6 per q ub ,

Treballosament. acabà :

- •• e de descobrir las teves ••• inclinacions.
� ¡¡.

- No ha s�. I, sense la aria •••
.1."1,

ES.deia Maria. o om ella i aren cosines.

- Fotser m�8 haur í.a va.j_gut que no hagu�s tornat d
�

Am�rioa
�)'hi havia pa aea t set anys ç amb el mar::i.t, i 1 'hi havia enterrato

,

Ell va pensar : po't ser perq ue �fl aix:! no han tint_;u t fD la •• e

- M'ha contat d'unes amiBue� �eVAS que ho feien ••• tres o qua�re aMi

gue s ••• i ella taI!lbé, pel que he vü:rt després. SeIt.lpre les mateixes.

M'ha pregunta ti s1 no ho havia provat mai i reia. o om sí no hi donés im-
" ...

. portUl:1cJ..a •••
In1 preguntà :

- Ta.mbé formava part de la colla rieI celler ')

- No, mai 110 havia viscut al pobJ_e, ell.a & •• Després hem. par-lati d'al-
t "bl ' M'h .

res co ses , pera em sem a que no pensa'! a en res me s, a VOLeU":, ense-

nyar uns jocs j_nterioTs, una cosa deliciosa, aixb és veritat ••• En duia

un a sobre i •.. i ha volgut que me'n prov�8 un altre, tambéu.
- I tu no has r,omprès qu� és pr-o posava '?

Una pausa llargao
- Em sembla que ei.



l en veu m�s boixa ;

Em peneo que la idea m'excitava un�ica •• ò

No va pregun�ar-li si li havia ag rar-at , La rasposta es desprenia
cLa r-am cnt d;l "!;o·t el qU'3 21 hav

í

a dit .. Però allò modificaria f'onal!len"Cal

men t llurs �eJ.acions o on j uga.ï.s , }�l'l acabe z-, ella s'interessà :

- I ara què penses fer, Jordi 't
,

- �ro ho sé, Naris. Si nosaltres ens haguéssim oasat per amor, vull dir

p�r amor amb �júscula, potsor seria tot �é� conplicat. Però tots dos

aaben que sempre ens hem c e s í.ma t d'una altra naner a•.t;stirnaci6 i no

amor •••
..

Pero ara ni e�tiMBci6 no em podr s �enir •••

En Jordi reflcxion� breument i va dir:
- Al capdavall, un cos de dona �s una coaa 1ian bonica que no em puc
horroritzat davant la idea d€ due: dones que es fan l'amor ••• Es mons

ty'u6n; oi ?

No.
� ," ,

.., Ifo� �s ci.ar. No ho es per a tUe pero La majoria de persones a e::.�can-

òalitzarien.
- T'e tota nan eza , Bra ja no ser el Ma'l, eí.x ••• Vull ciir entre nosaltres
_. Ho. Es a dir, 8i. 'PerC]u� vull que em. donis un fill" Sempre 1 'he vol-

#

gut, ja ho saps. No corria cap pressa, és cert, perqu encara som jo-
ves .... Però ara vull que ne'l donis con !'.l' . av

í

at nil.J.or. Per alguna
cosa e<!;s la neva dona. es p réa •••
- Després •••
- No t'aooinaré m�s.

Le �aria es va passgr molta estona sense contes�ar.tanta,que ell
, ." ,

penea : BlXO del fi�l no li ha tet graciaa Es ve sorprendre doncs una

m.ica quan la dona, a la fi, digué :

- l tu te'n buscaràs una altra •••

l::n la foscat es VEl arronsar d'espatlles ..

- B� c�J_drà qu.e trobi' una compensac í.é en un li oc o altre •••

I aleshores se li va acué í.r que aquella conversa no erH real. que
tot tenia lloc dintre s eu , que trebe!.J.ava. uno escena (i'una obra futura.

,

Pe rq ue , com es poéli�l parlar ant aquella 't.ranquil.litat, sense exc ícar-cae
, I

Cit cos ee qu e en gen#3ra:_J_ drecen la gen eàe uns c on tr n els altres? Amb
tot, afegi :

- }f o e 1; s e robla ?

Pe r la seva re spes t.a "8c11.1 ant va saber quo no li ag:ratlavae. Accep
tava lo llibertat que ell li c onc e d

í

a de lliurar-se a Le e seves incli-
, ,

nao í.ona , pero només a contracor 6S resignava. al' exí.at.eno
í

a , encara pro-
..

.

;

bü emat í.ca , d "una al t1'8 noia qu e eLla '10 coneixeria mai. Resultava di-
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f!cil d'entendre, complicat.
Pe rb més corn.pl.icat as v a fer t o t quan el fill es negA a venir. I

,

no era sola:lent aquella fal"ta de deBcenòencia que feia tan cOMplexa la

si tuaci6, sinó un altre fet Clue no he.\'iapabut preveure. Aquell.es pràc
tique El entre d onee deevetl.',aven el c os de La fiaria 000 e:'.} no bo havia

sabut fet 611 tot un any de Matrimoni. Es veritat que mai no es va ave

nir a certes OOEflS; per primer cop, però, fou ella mateixa qui alguna

ve8ada el bU8c�. Un dia fina i tot va conressar-li :

- EEl m�s estimulant que no eM pensava.

Se"n va sen-cir una mica vexat, 1 tot seguit s'imal11p.à que no feia

més que satisfer el cteaig desvetllat per la cosina , però més endavant

va conpz-end r-e que no era ben b� aixb; la
...l.aria s'havia fet I!l�S recep

tiva i afinava la sevw sensibiliteto

Res d'això no servia per donar-li un fill. Devia tenir algun de-
,

"

fecte orgf'll1ic, encara c: ue mai
�

ella havia explicat. I, si ho

per <"ir-li :

no s'acaba de creure que fos allb que
,

era, volia sortir de dubtes. Va acabar

- No podem pas segui r atxf tota 1 a vide. !

No, ja ho eê ;«,

Doncs! Acabar' per oreure que. per un motiu o altre, t'interessa

(te veure'm :frus-r;rat.

}�ra la vegnda que h av í en estat L'lés a punt de barallar-s.:;e.

Si no el vols �enir, digues-hm ben biar !
,

No sé per que crides aí xi.• :No t'he amagat J)a6 mai resf em sembla.
,

- Sempre ets a "teMp s tie començar. Tu ho vo ï,e tòt i no dónes res a

canvi •• ,.

Ella va adreçar-ii una l!liraCia que volia ésser enverinada i abandon

1 'hahitació senos a.r'e>gir paraula. :Lm Jordi s'esbr8và amb tot de parau

lotes, en vea alta, per1u� ella el sentis.

Abans de ñeu aí nu t a , errtrav a de nou :

l!:s-r.à bé, .,Tordi; anirem a veure l'esp€lcialL:3ta..
1m aquell. moment t;amb� ell s 'havia apaivacat una mica i ee va aixe

08.r de te rra t on s "ha·'Ti a 8. aaegut ,

�¡

Are ets raonable.

1"lla va d i!' :

No t'ha:) d'enfl?dar. 1�18 metges aeapz-e M'han fet I!lés por que goig.
1�1 no li va passar el braç l'GI' l'espatlla. i l'obligà 8. fer uns paa

SOG aMunt i avall cte l'habitació.

Contesso que he perdut La pa e í.enc í.a ••• Venràs com tot ser� senzillo
,

Pe r-o no ho v'-' éSfler cens. D'an1juvi, caLgué cc rcaz un gineobleg. El

ma tpix MeUmI!1ru!lJll Marü:cal els en va z-ecomana r un , però ja de bnn antuvi



-35-

ell 11 .f�u naLa impressi6. CO!'1enç per trobar que era massa vell. Ps

clar quo això poo La éSBer un avan tatge , per allò cte l'experiència, peròl
els vells s6n arreluts, es va dir.

}�ré� un horae el.' una aparença faunes ca t amb el s u l.Ls molt sortits i

barbeta que li donava un ae pe c'be ele cabz-a lúbrica. Va tenir la dosa'

-I
una

grf1 tiable senaacàé que, en La seva pl!'lml!l1l11b joventut, havia escolli"t a

quella especialitat per tal de porquejar tant co� pogu6s. Però si a-

ques t e ra el cas, 8.:r�, ja en devi a COM� nçar- e. es 1; a r tip, o om no foe

(lUU la .frlar:ta, cosa ben pousdb.ï,e , acr t
í

e del tipus que preferia. Al cap_l
duvall La va tractar amb força tndiferènc:ta. gaireb� com éP?ftmlJ un

,.
tron de carn , La aeve pregunta in(Vinl fou:
- Porta bragues ?

La £18ria Vfl. enverlTle:'.lir COM si l'heguessin insulto08, Mentre ell

ben jUSySi po�ia reprimir un oo�r.íso 80m1ret com es�ava d'aquella ns

tural�. tE."t amb que 1 'home era capa ç
� e fer la pregunta.

si ....
- Doncs ja se les pot tre. ure •

Ls va fer enfilar a le taula, on li manà que e 'ajaoés amb les ca

mes alçades i obertes. �':ll mateix V? arrornangelr-li la roba, sense co

brir-li el ventre aMb cap drap.
En Jordi no tenifi ca p ganes de mirar i va qu ed ar= se Lj.,�ueeraI!lent

separat, com un marit p�òic. L'altre començ� Po palpar s�nse �i� un mot,
11 t'u avançar m's el cul, s'inclinà da�rrra els dits que investigaven

"

il sexe ••• A La fi, explicll que ca l.ie fer un eXAmen rad1oscopiç.
,

Els result2.ts ven �sser molt pre o
í

eoe, perquè en acud
í

r 00 nou al

oonsultori, en Jordi, que se6uia el dit indicador de l'ftspeoialieta,
es 11B poder fer Bés o I!lenys oàrrec que la seva dona patia d'una iI!lper-

b·
-

.... .¡.. d
..

1 +. 1; 1'�"¡ d' t ;
_

imea �L1.1J8v e .i.e::'! "trompes, COS8 que e I:!l�uee '1.ra qna _. car es er_L -

,

tat d'origen tuberic. Ell només es va interessar per un detall essen-

ci a'l. :

- Es curable ?

I el ginecò:L6S. amb mol ta segure -Cat :

- t1e:,"turalmpnt"
La ,..,aria va haver de repetir l'operAci6 èe treure's les bragues

1 d'ajaçar-se sobre La 'taula per pre:;�tl?\r-8e a tm altre exanen , però
després el doctor va voler. pz-cce o

í

r encara él unrianal)_si microbiolb6ioa
de los s6cresions ute=inos, coDa per la qual els va indioar la neoessi

tat de tornar él la consul ta ounn La dona hagués passat les seves reeItes
k"'n Jordi v a co aence z- p, sentir-se una mica fast:!.gllF3jat de tantes

anades i vi ngud e s , però tant e D_ com. La 1\'laria es van s o tme'tz-e a aq uellcf

exigbnc�es �ense piular.
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Al cap de tren setmanes es va lioder procedir a la petita operaci6,

la qual consistí en La inj�cci6 a la matriu d"un oli Loda t s c om va ex

plicar-los el Metge. No sense una mica d'aprensi6, que els seus ulls

traien, la ""aria va confornar-ae a que La pen c�trés la IJ.arga agulla
d'una xe rí.nga e epe c í.a L de deu. cent!rletres cúbics. l�n Jordi va voler

,

saber el per que de tot això.
- Cal v�ncer lá imp ermeabili tat de les ·'j]'ompes per l'li tjh del Lipiodol.
El líquid passa al peritoneu, on es reabsorbeix.

lD�¿ .

Però en aque I I cas les. coses no anaren ben b� com caLfa, m.rme tge
va haver de constatar després de procedir a la injecció sota La "panta
llaft que el guiava, l'oli iodat va qU60ar-se als conductes, d'on re

fluí finalI!lsnt a la cava n at uterina. Ell mateix semblava una mica sor

pr�s d'aquell resultat.
Després d"allò van seguir una muni6 de provatures que culminaren

amb l'aplicaoi6 del m�tode de Rubin. Oom el metge explicà:
- Es un prooediment anterior a l"aplicació del Lipiodol, però també

�� eficaç en La I!lajoria de caaos •••

El de La r'iaria,però,no devia pertànyer a la majoria, car la insu
flaci6 tubària d'oxigen �ampoc no va donar cap resultat pràctic.

Vam fer tot el que vam poder, reflexionà ara en Jordi, aturat al

costat de la finestra, on evocava tan vivida�en t totes aquelles esce

nes que gairebé li sembl.ava sentir l'olor del gabinet del metge. Però
aleshores es va girar" pe rquê la porta del des pa tx s'ohria • La Maria
entrava de nou.

Va mirarr-la 00I'l B i no hagu eas í.n �rarl ao oz-re gu.t aque lls
ara acabessin de retornar d'una d 'a(luelles sessions de les

sempz-e sortia malaltao Des que a "havia avingut a plegar-se

tres anys 1

quals ella
..

a tot allo
, .

que li manaven, mai no va protestar, pero ell v a conprendz-e aenpz-e molt
,

b� que el manj.puleig a que el metge es lliurava sobre el seu C::08 11 era
,

netament repulsiu.
Per això devia esguarda�la amb un�tendresa desac08�umada quan e-

, , .

lla se li atansa des de la porta. l la dona se'n va adonar.
- Que mires ?

- Res" Et miro a tu.
- Sembla que no m'hagis vis-t mai.

Va sOMriure-li, No li podia pas explicar que havia estat recordant
tot allò. Sabia que ella s'ef:lt1mava més no par ï.a r-cie , i ell ma te í.x no

acabava de capir qu� en podi�n dir després de tant de temps i de tots

ela esdeveniments que el� allunyaven d'aquella època.
Va preguntar-li :



-37-

-mornaràs, en sortirjae can Mariscal?

si.
- Es que jo passaré pel despatx. Ahir ja no hi vagg anar.

Ella assentí amb el cap •

..

- Vindrhs El sopar t pero I!

- si. I, a la nit, voldria que anêssim al bar del vell Ced6. M'agrada-
ria de saber si l'Eugènia ha fet la seva visita •••

La dona va exclanar :

- Això em recor.=de Que ha tf.>lefonat en Cortines !
- Ah ! l què òiu ?

.

Que han trobat La pàgina 55 del tercer capítol de la teva darrera

obra.

Ell va interpre'tar menta ï.aen t : en Cros ha ingressat ta l'organit
zaci6.

Magn!iic ! Potser també el veurem.

Va riure :

� Poc es deu pensar gue jo hi tinc algnna C088 a veure, en tot aixb.
Est1:t convençut que e

ó

o un pallasso 1.
,

La .L'.laria, perb, ere m�s clarivident: '

- No sé qu� dir-t,e, després del que va pasear l'altre riao Et mirava

amb uns ulls molt encuz-í.oaà ta. e om si h aguéa de seabert alguna cosa •••
..

Pero- Es clar; mai no �'hE,via sen�it dir dues pa�aules serioseso
d'això a relacionar-me amb l'orgapitzaci6 •••

,

Va mirar el re 11otge.
- M� J val que te 'n vagis, a veure si ets la primera. Si no, t "haurae
de fer un tip d'esperar.
si.

Se li va acost8r i el besà a la galtao Ell la va retenir:
.... No s� pas com t'l'ho faria senae tu, '¡;·.laria.

}�lla es va arronsar imperceptiblemnnit d'espatlles,però en Jordi
,

s'adona que se sentia afalagada.
,

- Done:::1 com ara. Hi haurí.a algú altre.
- si, hi hau�ia algú altre, però no seria el mateixo En ningú m�s no

puc tenir aquesta eontiany8 tan absoluta.

Però mentre ho deia es va sorprendre pensant que era una l� ótirna

que ella no fo s com la Daniela.
La l=laria va con tee ta r :

Fins ara, tothom t'ha servir fidelment.

-Tu has fet, fas, m�9 que aixb ••• Perb ves-te'n. no t'entretinguis.
I, amb una de les seves Hortides�ategi :

,

- Les llagriples ja les vessarem una altra Vet;8(la •••,
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Quan etla va ser fora, ve. pensar que no les vesaaz-ren ma í., 1'rec1sa

men� allò erarl més trist de la situaci6 : que, llevat de la pàtria,
no hi bavia res pel qua I pcgues o í,n plorar junts.

};s va tornar a atansar a La finestra" però ella encara no havia

sortit, si�6 que se n�havia anat al menj8do�,on hi havia la Feliaa, a

La qual devia donar qllalqu€s instrucoions que la noia oblilària tot se

guit, car mai no havien tingut una criada tan esttlpida.
Després va sentir que, des de la porta, li cridava encara:

- Adéu, Jordi !

- ]!'ins despr�s, Harié". !

l aleshores la va VBure eixir de la casa i rec6rrer la curta avin

guda engravada que duia al car re r , Vagament p enaaz'é e , però pot::ser sen

se pensar res en o onc re t , va anar-la seguit).t amb l'esguard. examinant

el s.;eu fisi e por graci6s .. Què deuen pensar de mi el s amá c s? es va

sorprendre preguntant-se. Els qui el coneixien una mica !ntimament es

taven convençu'ta que hav La re t UR' ma tr-Lrsonf, d'1nterèso Això el féu som

riure, ja mig oblidat de la figura que s 'allunyava, alta i una mí.ca

inclinada, amb aquell cap vagament ocellívol.
"

S'e separa de le finestra, per on entrava un resol del diable i es

va aturar al '�ell mig de�a cambra amb les mans enfonsades en les but

xaquos. Despr�s t�rnà a consultar l'bo�. : prop de les quatre.
Se li va acudir que encar-a tenia temps de beure alguna cosa abans

d'anar-se'n al despatx i s0r�! oap al menjador Eentre,de cop, recorda

va, sente motiu aparent, que la Daniela no el volia deixar marxar.
- Fa molts dies que no hem sortit "junts •••

,Va somriure i ,p�nsb que en el fons e ra una bona noia. Quan ell li

havia explica t que voli a, e sez-í.uz-e , es re sdgna , No en nen La g ran cosa de
e,

"

les seves obres, tot i q ue fren novel.lesf pero potser per aixo ma-
,

teix les res pe ctava I!lés. Va 1i1'-se : no em puc queixar; bo tino 6a1re-
b� tot.

Aleshores es va aturar. La Felmèa, al menjador, havia tingut la
mateixa pensada; que contra la calor no hi ha res com un Qon glop d'u
na beguda forta. Va assistir a la petita escena d'un cap que s'inclina
va enrera per tal d'engolir els 1']08 dits de whisky que acabava de posar
se al vas. Amb una mica de ouriosi�att va esperar el resultat de la pro
va tura ,

Va passar e xac tan e nt a11b que bav aa previst : ella va tossir i
,

' ,

es posa La ma 11iu:re al pit. Però no V8' de aandnaz= ae gen s. perque va
, ,

beure do nou. Ell feu ur pas i digu� :

- Que aprofiti!
La noia eaireb6 va deixar caure el vas. Es tOMbà, ennuegada, a
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punt de vomiter. En Jorrti se li va atansar i, paternalMcntv 11 tust'

l' es quen a.
- Apa, apa

Però ella no porlia conte�tarlt Va fer uns gestos vagues 1 avergo

nyits i 3'escapoli oa p 9. la cuina. }�l noi es va arronsar d 'espatlles
i �ensà : aquesta xicota �s bleda.

S'apo�erà de l'anpolla, que ella havia deixat sobre el bufet, es

colli un got, n'hi a cocà quatre di"'ts, se'ls I!lir� a contrallum, cercà
un si:f6 i s 'ho va en d u r tot cep al despatx, per beure-s 'ho tranquil. la-I
mont.
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El local; a.lJlple i lJ.arg, amb els seus d oa �aulells or-í.ent ane 1 'un
contra 1"altre, da van t les enormes prestAtgeries it r-c í.des de peces, el
va impressionar una mica. com sempre. Mai no s'acostuMaria nel �ot
a aquella mena de temple silenciós, on les paraules mé a Lne í

gn
í t'f.can te

ressonaven l'lagnificades per l'espai. Perb de paraules se n'hi pronun
ciaven poques. Les quatre figures que anaven d'una ba nd a a l'al"tra o,
més c;eneralment" es pe rapenaven darr€?' ra els ;;8ulell,s per lliurar-se a

tot de feines imprecise�t no solien pa z-Ia r, Potner tal!lb� a elles els
impressionava el local, o po't ae r , simplement. era que a tip d'estar jun.
tes havien acabat per descobrir que no tenien res a dir-se •.

Ara, en epplmyer La po!:'ta i penetrar en la penombrè('del magatzem,
totes quatre van redreçar-se una mica i miraren a irav 8 de la distàn
cia, per endavant disgustades amb lap..ntrusi6. V:hrien una mena <'le vida
cavernícola, sempre en estat de dp',f�msa,. J�n veure de quies tractava, ;mu
p'�JUD¡nl!n" però, totes quatre tj)rnHren a inclinar el cap, no pas pez-que.

"

la feina els interessès ,sinó en a enya I d 'acceptació, ne deferència. Des-
,

prés, gairebé a l'unison, van saludar:
- Bona tp"rda, senyoz- Orsil !

Ell va sentir que aquella impressió primera e ra subs t í, tuids per u

na altra de ben dife rent. Perq uè de cop t 'i' sempre ere/com si fos La pri
mera vegada que ho sentia, li set!lblà que rea d'allò no era ve rá tat , Era

Isimplemen t ir.lpossi ble que aquells quatre éssers pogu ee sjm exis;;!!' i cap
.tenir-se Ci 'aquella manera. l en el ca e pz-ee'errt tampoc no es tractava de
persona"tges de la seva i:'laginaci6; per desbridada que 1'08, mai no acon

segui .rí.a de crear res de semblanto Li passava mol-l:¡ sovint de aen cá r com
el fil de La vida que duia se li escapava de les mans per c onve z-ta r=e e

,

en convenc
í é

novel.listica. pero ara no era això; amb aquelles quatre,

figures i amb el local que le.' empresonava, no era mai aáxb , Tot havia
sortit del cervell d�algú altre i ell no acabava de 'trobar un caaá per

,

convertir-ho en realet S 'hi sentia pe ró u t. pero no amb ang6'.ia, sinó amb
,

un secret divertiment, com si algú tractés de jugar-li una nalifeta, que
ell endevinava, �nse porl�r acabar 0e comprendre quin objectiu perse
guia. Lc, quatre figures no en sabrien 001 res, i estaven convençudes qu
exí, st í.en f potser fins i 'tot, a 11 ur mane ra, es creien iI!lporte ntis , o feli
ces, o dia�or'tades!, o intel.ligents. Però no era possible que fossin res
de tot això, perqu� qua:n el flagatzem es t8noava per fo�ça s'hi devien
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quedar, i si més t?rQ, per at za r , en trobava alguna pel carrer, sabia

que no era la mateixa, sin6 una altra pe rs on a que, per raons d ee ccnegu-o

des" volia fer-li pas: ar gat per llebreo El poc senti t que tenien, n omêr

il tenien aLL:!. Va aonr tu re i contestà :

Bona tarda

p� obrir la porta del despa�x, canviÀ de m6n. Aci cremavà l'eleetr:
..

tat, pezq ue es t rac tavs d'una mena de redt ete situat al bell mig d e L na ..

gatz6m, on el sol I!JEIi no arribavso Unes altres figures van mirar-lo per

damunt les taules t pe rò �enien née reali "tat que lee de fora. Hi havia

homes vells, homes jove .. i una noia, i cadascun d 'ells �en�a une. expres

sió pròpia, pe zs onaL, ¡a1�uralme!'1t, es va dir, tot �s efecte de la ll.um •

..

La cantinella, pero, no canviava :

- Bon a tarda , senyo r Orsil!

- Hola, bona t�rda !

1:11 l!'erris, 1 'encarregat, es va aixecar :

- El seu pare enca ra no ha arriba t •••

Va lim.itar-fle a assentir amb el cap i'avanç� en direcciÓ al fons,
on hi havia el seu desl)atx particular, al costat ma te í.x del del se u pa

reo Aquest no havia entès mài que volgués treballar sol, sobretot en
, '

veure la poca feim que teia" pero coneixia el cs rac re r- inrlp.pendent del
, ,

noi 1 prefer! no discutir·-hi per un detall que, .fet i fe't, no tenia

cap importància •

.Penetrà a 1 'habi taci6, va te.ncar La parta al seu darrera i es va
'I

treure 1 'americana. Sobre la té. uta hi havia La correspondencia, la d 'a-
,

hir i la d'avui, en conjunt, va jutjar ê 'un cop él. �l, l!l�S d'una dotze-

na de cartes.

Ea descordà els d oe prim.ers botons de la camisa i e "aaeggué darrerll,

la taula. Amb la porta tancarIa, feia una calor terrib)_e,pero ara en va

prescindtir amb relativa faoilitat, negant-se a 'pensar-hi.
, ..

Obrí un a oarta i hi passej I¡ els ulls., Rebutja le �j al. trés cap a una

banda, perquç ja ,tindria temps d'ocupar-se'n desp;6se Ara, era qUesti6
d'aprofitar l'abs�ncia del sell pare per enlIes;ir arlò que volia enllos

tir.

s'alçà i amb l a l'tetra a la na, ben vi sible" obri la po rta. Des de:
,

llindar, va cridar:

- Fe>rris. vol rieu venir un nomen t ?

Tot s havien al çatel cap. naturalmen t, i 1 'havien mirat. En Ferris f

l'encarregat de L deapa tx, ve deixar Ta ploma en una banda i tot df'fe

rent, gairebé repugnant d' obsequiosi ta t , o orrtes và :

- No fal ta va més, s enyo r Or511 !

Tots des ea b í en que, al Sèu darrera, algun liel xicots m�s joves
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eo burlaria d'ell per aquell exces d'a�ab11i�at, pero ni l'un n� l'al-

tre no s'hi amoinaven.

L'Orsil esper' al costat de La porta oberta.

- Es a propbsit d'aquesta carta •••

Aleshores va tancar la porta i calj_à." Tot s dos avançaren fine a

la taula. En Jordi es va asseure do nou darrera i iné!icà l'altra cadi

ra a en Ferris; l'expre:::ssi6 d'aquest ja no tenia z-es de servil.

- Algun a novetat ?,

Va assentir i explich :

- �1. Cai q:ue envieu un dele vostres homes al carrer de �amplona, nú

mero 18. Que faci una in!'ormaoi6 sobre un tal üasirnir Canet, sereno

de professi6.
- Va passar alguna cosa ?

_ }.;.'ns va sorprendre quan penj�vem una de les psnc!:'rtes i V8a haver de

desarmar-lo i posar-lo fora de comba t", Aban" però, va t.ena r temps de

dir-nos que era un dels nostres.

- J a comprenc.

Com sempre, inte::reaüa sobretot la seva actuaei6 durant la gue rr-a i

la seva evoluci6 posterior�
En Ferris va re!'lexioner b:r0tlment i acabà per dir:

-

- No n'agradao
Qu.è �s el Que no us agrada ?

És perill6e.
hil H...odi arronsà Les e spa tl1es.

- 'ro.t ho és.
- Ja ho sé. l'erb hi he. perills Lne ví. tables II) D'al tres, no es justifi-

quen.

I v6s crei eu qu � aq uest •••

... Es un de ï,e que no es jus tifiquen� Gada una d'aquestes infomacions

exposa l'organitzaci6 aence ra , D'altra banda, ja ua he oit altres ve

gades que, per molt que esbrinem sobre un home, na1 no en sabrem res de

vorament essencial.

9 l jo ue he contes tat rapotidsmen t que si haguéssim procedit amb a

questa prudència des del pri ncípi, encara hauríem de començar. O se

rien quatre gats •••
•

En Ferris es va "1.ireure la petaca de la butxaca i comença a cargm-

lar un a cí.garre ta.
- Al principi ern natural córrer algun risco Ara, no. I tampoc no és

/

el mateix. PreCiS8I!llSlnt el que 'té de bo e l. vostre o í.s t ema ac tn.a L �s que

cadascú només re o
ï

uta , en gen r-eral, amics, persones que ha conegut tota

La vida, de l'actuació cle�ee(qUa18 pot respondre.



,

- Aquesta gen,t que investigueEl sempre seran uns desconeguts, una in-

cbgni"taG Cada dia ne'n malfio més.

- Encara no hi heEl tineut cap frac�s •••

� D�ben just ha anat. Recordeu aquell Estreny, que semblava ple de

mèrita •••
,

No se n'havia .oblidat. La investigació va donar uns resultats ex-

c eLs Lerrts , però quan s'ordenà d'inoorpo!'ar-lo un estremiment desacos

tumat .va aomaoure la cadena. L'encarregat de captar-lo, que era un ve
í

seu, cosa que de primer s'bavia ignorat, s'hi neg?,. i va contar una his

tbria de la qual es desprenia que havien estat a punt de proourar-se

els serveis d�n confident de la policia.

En Jordi va dir :

- S6n coses que no passen més d'nna veg8�a.
Potser s.i. Al me u veure, però, una oTcani tza.ci6 que ja comp+a amb

els seus dos mil membres no ne ce se t ta •••

JUl el va interroMpre, a'dmirat :

- I com ho saheu que són dos mil ?

- l'fomés cal fer unes opez-ao
í

one arl'tL'lètiques. Per cert que us volia

parlar d
"

aixb •••
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1:;n J OT.'di no va replicar. L'es col uava , b'n Fe rris era ce bon con

sell, sempre ho havia es tat. Potser pe r això mat eix havia an at; gua,::nyant
ascendent sobre seu.

'\

Exhala una mioa rle furn,
, ,

ulls cap' en c.Tord!. Ve. fe r :

Dos mil ja conen
ç a a ser una xifra· respectable, sobretot si tenim

en conp+e com hem hagut de prc)cedir.

Va fer una pausa i encengué la o í.ga r-re t a , Bn Jordi va continuar

observant-1o, es tudí.an t amb distreta atenci� les arrugues menudea i

denses que se li menjaven. els ulls. M�s que vell, era prematuramen, en

vel::"it .. Quan feia la cigarreta, les mane li tr.emolaven un a mica. �ambé

ara, quan, despr�6 de desar-se l' encenedor, en va deixar una sobre la

taula, ma 1 mlQllUlmMm repenjada.
'\ , I

es mira el tabac i tot seguit desplaça els

En Jordi assenti. esperant. .

Està molt bé que en4h�6iI!l entret:'neut £en+01; això que nem fet fins

ara. l'èrò a l'li em e embLa
.

que ha an: ibat 1 'bora de demoat rar- la nostra

força.
- Com?

,- .Amp un cop important, un oop que rlE'Illostri a les autoritats i al pafs
que no se les beuen amb un sirtJ.ple grupet d 'aficionatD, . siu.Ó amb una ve

ritable organitzaci6.
En Jordi va !!loure la nh per e. C8ID,ar el fW!l. que s'acumulava entre
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ells rics i sac ae jà el cap de de:'t a baix.

- I em �ieu aixb vós que sou un home prudent y

- S:!. Ho tinc ben pensat. No es t rac ta de cap imp�("vi$aci6. l també

tinc pensades altres coses.
"

1m Jordi va somriure. Sense voler" li f'e12 graVoia La lluor d.'en-
tusiasme 'que so rpre nf.a en els seus ulls. Es l!l�S veil, però més il.lús

que jo, ve dir-seo I, en veu alta :

- Ja en paz-La rem , Ara c onencem pel començament. Segons v6s t quan hau

ria de ner, aquest acte de torça ?

L�altre va pr�guntRr-li t

- No heu e e te t Illai en una emí.so re íf
II!lI'lediatE'.ment el v a ve ure venit', perb va semblar-li que corria

massa i es lim1th a dir:

- Em penco que no.

- Jo, sí. Abans, q uan IJ.eeie. al,diari que un grup z-evoLuc'í ona r-t , al

pais que fOB, s 'havia apoce ra t d 'una emisora ti ern eembLava una cosa molt

difícil. Perb des que he vist com vigilen leR nestres ....

O signi que era aá xb , va dir-se en Jorrl1. :Però el va deixar pro

segnir.
,

- De fet, nonée hi ha un parell de guaz-d í.e s , Un sol hone decidit, amb
,

una arma a la mà, po({ria reduir-los amb tota aenz iLr eaa ,

- Heu pensat, donca , a as oe ï.t ar una ea.í soza , l'er qu ?
- Gom, per què?

1'1�s baix, q lla ens sen tj_ran. H

En l!'erris tenia una desagradable 1;;enrl�no1a. a alçar La veu. Ara,
perb, la va reduir a una t'lana de xiuxiueig.
- Ens podríem apoderar d'una eaí aora i fer propagantia d e La nostra •••
- Quanta est'm.1a; Perquè encere que i.rnmobili tz�ssirn tot el pe rs ona'ï.,

y
no fal tà(ien els oients que df'nunciarien iI!JI'l.ed1atnmen t el fe-c. No tots

serien simpatitzants nostres.

- Ja ho 84. He calcula� que podríem parlar deu minuts, si fa no fa •••
Va apressar-se a afegi r :

No és T,.an poc com sembla. }�n Cieu mí.nuus es poden dir mol tes coses.

- D'R cord. Però e La hones que s
"

encarreguessin d 'aquesta miesi6 cor

rerien el risc de veu.re'6 apresats .. Crec fins i tot que hi hauria mol-
..

tes probabilitats t'jue ho fonsino l aleshores,de que hauria servit?

-�aldria estudiar el ter !:'eny, evidenent.rnent, i p:r:eparHr un a sOJ'l:ida

d'l?mergència. No em eenbLa Clue signi impossible. ! imaGineu la trnscen

<iència d "un fet com aqueat ! No seria una cosa que ell.s podt-ien callar,
com ca ï.Len tot el que hen ana t fen t fin s ara.

1'n Jordi aeaf� una de les cartes que tenia davant i se la p aaae jà
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pels dits,pero E"rB un ge�t na quí.na ï., ]'ins i tot devia ignorar que el

feia •

.... No f �s o ï.ar , l)erò no s�. •• em sersb), a que de:-ldiu. de la vostra habi

tual prud�nci8 o La si tuaci6 encare. no pe z-aet de forçar les COBes. Ara
com ara el nostre comès és m�sJ aviat de cre':::ar tm estat d'àni1!l ••• I aix
�s una cosa lenta, a la qual contribuim, perb, amb cada petit acte que
réali tzem. Diuen que La modèstia �s una gran virtut" i potser per això
fins ara hem estat z-ecoapenea te , No M'agradaria que per un cop �e cap
l' organit zació trontoJ.l�s ....
- O sigu.i que no ue agrada 4'1
- �1'ag�dat però �s m8SS� E'.rrisoat.

En Ferris, pe rb , enea ra no havia jugat totes les seves caz-ne e , Va

dir :

�l!Bnt, si bé aleanores
vo t el IH6ohlem8, COI!l ja

- He previst una al te r-na ní.ve que no ho seria
" ..

1 "acc í.ó no tindria la mateixa eficavia.Perque
,

de temps abans no puguin intervenir lesveieu, es redueix a disposar
forces d'ordre públic •••
- ui.

L'altre va inclinar-se endavant i tornà a abaixar la veu que, sense

adonar-se'n, havi�anat apu j an t durant les darreres r�pl:!.ques :

- Podriem apodeñr-nos d "una emisora de ca rao ee r m�s moê e st ••• La de

Sabadell, per exeflpl�lo la de hatar6. O la de �erras8a. Qualsevol 83180-
ra de segona importàncie o };n una ciutat e om aquestes fins i tot podríem
impedir que, un cop alertaca, la força publica pogués interveni r.

Com ?

Mentre un grup s'apodera de l'emisorf:!:, un altre escamot rodeja la
caserna de la guàrftip, civil. Si algú els d éna l'avís del que pasos, a

que st grup s' en carrega d'entretentr-los mentre dura l'emisi6 •••
- A base d'entaular-hi batalla, oi ?
- Es e íaz-,

..

En Jordi abandona la carta sobre la taula.
- Es perfectament insensat, Ferris. Suposo que haureu tingut en cOI!lpte

que el vostre projecte suposa el trasllat d'un impor"tant contineent
d'homes a la ciutat escollida. It COSB enC2ro pitjat I el retrasllat a

Barcelona, després de 1'80ci6. I com heu p�n6at que es pot fer, aixb :

amb caI!lions,�b cotxes, per tren ? ••

t.¡:¡: .

Abans que ho digués, }_ 'aspe,te contús de 1 'home li va l'er compren-
dre que aquesta eveÍltuali',at no havia e s te t p rcv í.eta , Les seves parau
les li ho confirmaren :

- l'�s un aape c te que cal estudiar, ev
í

d en tmen t ,

- si, �s un aspecte que cal estudiar. Perb no suposarAu pae que, un
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,cop La fusellada acabada, La guàrdia oivil et' quedara anb ela braços,
.creuats. Sortiran a fer ba tudea, 1;elp,fonart?n pe rq ue vigilin trens i

,carreteres ••. I quina seria,d'altra banaa, l'efic'cia del cop "e mh ?
l'oc menys que nu'l.s ï.a , perqull ja sabeu que ben poca ge n t escolten aque aetes emisores locals. Posats a .t'er pr o je c uee t r'H�s valdria apoderar-se"

d un diari •••

Ho havia dit per subratllar la mmmmJIIsmÜlea insensatesa de qualsevolacció d'aqueIl tj,pns, perb de ec b+e es Via 'l;robar amb quelcom a les man s ,que'i.c om que aba ns no existia. En l!'erris també se n'havia adonat.
Ns van mil'sr, i 1 'home abandonà La punta de La cigarreta sobre el

cendrer. ]�n Jordi va deixar pa ae e r unsJsegons, 1 aleshores pregunt :
- Vo)_e u dir ?

,

Perque havia llegiit' el que l'altre pensava. Els seus ulls eren
com un llibre obert. l en Ferris va fer:
- Si.

En Jordi reflexionà en veu al�a :

- Aixb si que valdria la pena. I�agineu-vos que,

ri ••• Que dic? De tota alA diaris de la ciutat,.

notícies i La pr-o pagand a que ens in-.;eressa ••• en
sigui n�n fort •••

ena apcderem d'un dia
i que,hi imp�imim les

�

oatala, parque el oop,
,

,

"

pel front, somni6s, pera to'l; seguit digué :
Es va P8S2ar la ma

,
- No, �s 1mposs1bl� •••

En Ferris protest�
- No, no ! Reu t1.ngnt una gran pe naa da o Una pensada que ••• en una pa
raula, de les vostires t Seria f�c11 reduir el perDonal dels diaris, ialli sí que no hi ha 08p perill d'!ntervenci6 de la policia. J';s�ic s egun
que pOdríem treba:'ü ar tranquil. lament , de stribnir els exenpLaz-e als ve-
nedors i posar-los . "a La ve nda amb tota no raa ï.í ta t .... Aixo 8 i que se-
ria un cop, un cop immens !

Al\ar6� la mà cap al aeu interlocutor it greumenlJ� pregà:,

- Orsil, ho hem �e fer. bn sentiu 1
- si, us sento. Parh •••
- In risc 68 minim por l�. mena de jugada qUE' ee tracta. Pe rqus un dla-

,

com La !'l)dio. ]�s conserva, el po't 11e-
}� pOdrien enviar exempmàrü fora •••

ri no �8 una cosa tan passatger?
,

gir tothom, passa de ma en mà •••
No us n'adoneu?

(.1-
...)�.

.I.J
- Hi ha quatre i'liüris, a

1
arceJ.ona ••• perC1u� aa xb caldria fer-ho ambelf) del ma1j!. Us iI!la£ineu le/quani;itHt de co ce s que podr"i€P.l dir, amb tantes p gines ? Denunciar el rèeim. establir un p zog rama de reivindicacf.ons , dona x: e onsignoe. a la poblaci ó ca ta 't ane , el proletaria 1; •••
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Es clar, en. Jordi es tava e edu í.t , pero dintre seu ja es precisava,

tota una muntanya de diticul�nt8 d'ordre prac�ic. Mormolà:
,

- Es complicat, molt complicat ••• Cal ria trobar impresora, gent que
entenguin el maneig de le�� z-o ta t Lve a , oorrectors, escriptors, redao
tors.... }:n una para u'l.a , improvisar qua t re equips de cap a peus •••
- �stic sègur que es pot fer. Entre els dos mil membres de l'organit
zaci6 per força hi ha d'haver de tot. l encara que no siguin gaire ex

perts, tarn.,:;poc no es tracta de fer una obra él 'art. }fol"lés que es pugui
llegiro Quin goig, aquell dia, veure�(}thOI'l amb el neu diari a la nà •••
11 no tro, al t:r.amvia, pel cerrar, a les 01'1 cines;, a les f�briqtl es •••
l els paquets que som-tirien l'la Barcelona per (tonar fe da la nostra
eY..istència arreu de Vntalunya, més enl::'à de 1 'f�bre i tot !-r-">,

El seu entusiasI!le era comunicatiuo Semblava haver-se oblidat del
tot del projecte de le.�� emz.ao ree , En Jordi gairebé va havar ria e onz-í.ur-e ,

- l d'aixb se'n diu un hnme que �é el cap sobre 109 espatlles!
- Prec:ts8mcnt ! Precisament t No tot consisteix ta ser p rudant , Oal "Ce-

nir tambè' la nena de prud�nci8 que aconsella ·d'exposar-se.· Ho hem de

fer� Orsil, ho he n de 1:'er ! Penseu en el prms�·igi que ens valdrà, en
'\

1 'entusiasme renovat amb que llu!"taran els nostres homes ••• }jsiiic segur,

que,si els oonsul-t;bv61!l d'tm ta un , no n'hi hau r í,a cap que digués que no.

1, 'Orsil tornR ta apo de rar=ae de :L a caz-na , la coL"loc� al sou davant
diagonalI!l8nt, en recoll!. una altra a , en anGle recte, La deixà sobre la
prin i3ra ..

- .N o, no caldrà cons ujo tar tothoro� Perb a. aLguns , sí. La o eea �s l'188Sa

greu perquè La pugue n ctecié'ir entre v6s i jo.
- La podeu �eci�ir v6s sol. Fina are sempre ho heu deci�it tot. Sou
el cap.

l'
,

h"n Jordi i:lc�.1.na La t�� te,.
R "",

...
,�vC el cape Peru ranbé �18 caps ne ce se x t en consell. �m caldra dema-

nar-lo.' ••
- Voleu Clir que accepteu. dono s ?

1�11 tornà a inclinar La testa. 1 va apode z-ar=-ae d'una a¿_tra caz-ta ,..

que col.loca daaun tles duee pr-í.me res •

.

J�n principi. l�6 I? di-r % aec ep+o rd e discutir--ho.
- Amh qui ?

Amb els cinc pr í.me r-e ,

Bé, jo en e óc un , i voto a favor. 5i véa hi vo t e u , ja som d oe •••
En eTordi va di.c

- En parl�reM entr� to�s.

Voleu c"Ii.!' que en a reunirem?
- 0:{, això és.
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Fins ara no f1'ha fet ne

í

....

- .Hai no havia caleut. Però al capdavall voaa ï.t rec cinc sou els pz-í nere

col.1abora�çrs que Vale �enirt els qui ocupeu lloc� de �esponsabilitnt.
A en Ferris se l,i havia acuda t una al tra cosa :

,

�
- De nan er-a qU€ a La fi ens coneix¡Tem ••• No us semhla peril16s ? La
vostra norma sempre ha eS�8t •••

En J()rdi el Ya intE!l'rOPlpre :

- l continua essent-ho. Ens parlem reuni r sense que sigui indispen��ablè
d"identificfl:r:-noso No h�hf'lUr� p re ae n t acd ons ,

,

- Però ens ve urem. �.

- Tam.poc no �8 obligat. Deixeu-ho a La meva P¡�.

En Ferris va somriure :

¡'taturel1!1f3:lt� Sé que teniu prou imagina�ió per trobar La mane ra més
satiflfacthria •••

}�l noi va dir :.

- Convocaré una =euni6 per una d 'aquestes ni 1'JS. Pze pa r-e u-v o e a defen
aaz el vostre pun t de vinijp,.�i hi ha opoe í.c té ,

Ho tar�.
Tornh a somr-ï.ure ,

Amb el vostre aju1i.
110 en parlem més, doncs , Ara expl:tqueu-me z-apddanen t aqua" t s al tres

"

projectes.
�

:r:n :&'er"f'is sembla caur-e de la lluna :
,

Quins altres projectes?
-

, e primer m'heu, (U't.jque no tot €s reduia a IR qUestió �e leA emiso-
rea ....

- Ah, sf !

Va agafi? l' la punta de la cigarreta que uns noment s abans havia

deixat 81 cendrer. però ja era naasa curta per f:tcar-se-la als l:lavis
i tor,nh 8. aba nrí onaz=La on era. Explj.cà

J�fI tracta � 'una cosa mo}.t oifer�nt.
- Endavant !

L'altre .I.!.liI.J.w!uü obeí, inoihinat sobre la cadira. 0oI!lençÀ amb una pre

gunta :

- Suposo que v6s Mai, �1x heu pensat sempre que l'oz-ganá t, zaci6 noméa e ra

una cosa provisional ? ••

- si; d'una provisi onali 'tat forçe llarga, pe 1 que s emb i a ,

- Però l�s circuPls't�ncies no sempre seran les t!lateixes. Un dia o altre,
encara 'q_u e noméfl signi per la natural ina",i tebili�at de les co ee e , tot

aixb ha de cenv ía r , I aleshores caldrà que �led oric'lti els afers pú
blics.,que canRlitzi l'opini6., gnp. s'apoc1eri ne).s resorts vi1;a1s ••• }')l
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un mot, algt1 que es faci càr re c del poder. Però aquest algú no pot ser,

ofno pot ser dnicament, el cap d'una organitzaci6 clandestina que resul

tarh, s i m'ho pe.rme te u, un perfecte desconegut gràcies a les condicions

en què lluitem •.••

1 'acord.
- Caldria. doncs, que paral.lelament n l'organitzaci6, creeásim un

partit polític •••
- Fins a cert punt, ja ho �s.

-

- Jo em. refereixo a una cosa p6.blicP., c onegu a, autoritzada" 1> dria
,..

organitzar· e e una s oo í.etet , una aerupació, diguen�ne com Uf' agradi,

que sota capa d
"

ac c
í vit3t 8 ar¡;!stiq ues , cultura j-s, e t o , , es consti tuis

en veritable partit po1:í.t1c. Una a oo
à

et.a t que pogués anar aplegant
tots els sinpatitzan"ts e abe Lane per tenir-los a punt quan ar?'ibi el

moment; un organisme eJ.s membreu del q:llal es coneixerien els un78.i.S
altres, com en "tota organitzaci6 o ps:ttit corrent. Els joves s'hi ]>0-

drien f'o raaz i els vells hi repl':endrüm vida i esperança. No s� si em

seguiu •••
- Fins are, perfeotament.
- Sovint ens hem preguntat qui 1>0' rí,a fer-se amb el poder en 1 'eventu!!
li tat d "un canvi. l mai no hem trobat una l'eSpORta aa t í.e factbria. per

què ningd no eenul.a que tingui prou prestigi. Els esdeveniments dels

da r-re rs t re t se anys no han pe rmbs que ningú �s prestigiés'. Doncs, bé,
del parti't en podria EJo.!'1;ir acue e ta persona!
- Un punt de vista a eone í.ê era r, si. Però potser no ara •••

Esb8rr1� lee cartee i va proseeuir :

lio em creia que em parIarieu de res de tau t iu.portant, i tan com

plex, e om a íxb , Ara no tenim "temps de di.scutiJ.-hoo Ja fa naaes asnona

que eetem junts •••
Tenfuu 1'a6. Perb

.

igu6U-I!le una cosa : U� agrada, la idee?

- &io Sempre que jo no sigui la persona en la qual penseu.

L'altre va dir :

De nomen e no p ene o en ningd. us ho asseguro.

Va donar uu cop d"ul1 al rellotge i exclam� :

I� - Veritablement, el ne ap e passe volant. No s� qub pensaran, aquests

nois ••• De ve ge d es tinc por que els nostres conc
í

Lfabums no els facin

reflexionar.

l'To hi ha motiu. Ja sabeu que em lbmllF!U'll o one Lee rr-n una mena de pallasa

Impuls i vars ent , es v a aixeca r :

Mirell, ara ma..:'tei:¡� els en fa:r.� una! .No us n'aneu •••

Avançà fins e. Ip. porta, l'obri i crldll :

Or�ell, voleu venir? I vós, CluAta •••
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1:"!ls (! es xi" 01;13, una ru ca es trenyats, abandonaren les taules i

tansaren al des pa tx.
- PRs��eu, pa as eu !

Ell, perb , no es va moure del o o ata t r{e la porta.
- Maria �eresa, vost� �aMb'.

�
La no

í

a es v a aixecar de darrera La maquina, on teclejava veloç-
ment I) }:n Jordi afegí :

- I voea1tres •••

En Tort i en Serra e s van mirar m obe í.r-en al seu torn o Aleshores
�

e 1 noi 'tmncà la por ta i observa 1€ s sis persones reunides f t otef: dre-
tes llevat d

"

an Fe rris Que no s 'havia PlOeU t ne 1 a cadira. Enigrnhtica
ment, va di r :

� Veig qu � ¡¡-; 'Í. :De sobr-es ..

..

l sense donar cap explioaci6. abandona el despatx, travessà la
sala de fora i sortí al fiagatzern. Crid� :

Ei r vosal trcfl q na tre !

Tots ee van posar. un dit contra el pit anb un gest d'inter:rogaci6
que voli a assegurar-se connre qua leevol interpretaci6 falsa.
- Si, sl. ! Veniu tm moment.

L"un dar rez-a 1 'a) 'T';rE: t se li van e-tanS8!'e
Feu-me el :t'avar d '·entrar al de.spe tx •••

,

Els hi va ae'[;uir i, obrint-se paa errcr-e els reuni ,,;s;, ana a si tuar-
,

sc darrera La seva taula ..

- Bé •••
Els examinà amb un posat de aatisfaoci6 intensa, potser ac cen tuaf

per 1#expres�d6 una mí ca alarmada que r-eve Laven alguns ò'e1180 (fairebé
solemne, repet! :

- B�, dico

Aleshores s"obri la porta i, amb e 1 capeLl enea ra posat, el senyor
Orsil es :r.f'\"ta11à al llindar. l'n VElure aquella concentració de personal,
esbatanà incrl:1dulsI'le nt € ls ulls co No va poder ev

í

nar ric preguntar :

Qu� passa?
El fill li somriS"' :

Hola, pppà ! Ja acabem •••

Es girà als al t1:6S i J polidament, digué :

Molt agráit. Podeu tornar a la reina. Només VOli�eure si l'habitaci6
era prou gran pen¡nè hi cab�ssim tots •••

El Reu pare es va mossegar els llavis, perb no va rti� res. Bn si
lenci, s 'enret;ir� una ní.ca per ta2 de deixar p(?::F�ar e18 �e8concertats
escrivents o Quan el da�r fou fore., va pensar que 'tampo o el cap del seu

de apa tx no devia es tar bo ciel tot o Perquè en _l.'er:rif:! somre ia ..
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En en-trar al bar, no hi havia ningd. Es a àir, }.'esquena del vall,
,-

assegut a la teule t e ra vi sible des de fora It En Jordi comenta en veu

alta :

- Quina falta d'originali+'at !

l)erò el vel] no devia o re u re que anava per ell, perquè ni es va
.

girnrd i':n Jordi, q le no volia �ue quedés cap dubte sobre la seva inten-

ci6" afeGí :

_ Un r�tol que digt�és "L'e; quena de l'oncle", em sembla que tindria è-

xit i se r-fa prou apropiat • .Al ce pdavaLl., a. Anglate::.rr8 ht ha "tavernes

que eR diuen tlEls tres cavaLl.s de car't6tt, o 'IL'�nco:ra del pirata", o

,t:21 tap i l'ampollan •••
La "'¡ari.a c8c).afi 1 a r:i.alla, però eJ. "'iTe II continuà aen se donar-s.:e

per al.luèito Is'Eueènia, en canvi, que els hav.í a sentit des d e la cui

na, va sortir a la ssla.

Bona nit •

Hola, noia !

Amb el dit Ii va indicar que s'ate:nsés i, que n La va teni!:' ben a

prop, li digu� en veu baixa :

_ Bsoo:':'ta, q_ue poteer nOr!l�s t� esquena, aquest home? Es l''dnioa cosa

que li he Vl&s't les Ci�.rreres 'tr€� �,�gade8 r.;.ne he estat aquí •••
IJ '}�ugènia, que no oorrpz-e n í.a 0:1 senti t humo!'íf1tic de l' obsez-vací.ê ,

va contes�Dr serioS8�ent :

- Es qu e a-jues ta �f') la seva hora de 801)ar"

b"'n Jordi esbossà un gran gef'l1; �_, en 'eO (le rep't€, féu avz.n en t a la

seva dona :

- Ni una pa re ut a I'l�f:!, doncs ! Ho sents, laria #?

- Si en c[' 1'2 no he ba��, t boce. !

El1/� CilI' :

Parles sempre tan-c, Clue T'lai no Pl'adono si la �ens oberta o 'tancada.

tes va posar a riure, safiDfet de La seva frase. M'agra�pria saber

què p esen , quan d ic cos ee d"aqueFltes, Vil. r�:fj_exionaro Perb ho sabia per
,

feotaE�nt; m.s Cie quatre cops li ho havien �it.

t'Eug�nia va e sp erar- pa o í.en+nen t que s'aoah�6 l'scoes d'hilari1;at,

però fou ).8 ma'teix8 rila'.r.la qui ordenà:

Por1;a'ns un pa+e Lr de CE'TVP,Seeo Ben' fresques.
L? noia, per rir alguna/cosa, oomen tb :
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- Fa calor, oi ?

...

l. sense eep erar- z-e spoe te , es trasl:J.ad¿:¡ darrera el taulell. En

di, sense abanonar ls rialleta que succeí les seves rialles escandalo

ses, la V8 seguir amb j. �

eAguard vagamen t pensarós o Sempre li re co rn3.va

una I!l.ica la· Daniela. I no era pas perquè t en ap ar-en ; a, tingues::,in res

en oorni , L'Eugènia estava maaea grassa, anava sempre mol t bruta i tenia

una oa ra una mica dtHWarada; per so-r:.ajd'aD.ò, pe rb , hi havia una ql�ali
tat de ca zn , una fre scoz , una mena d' es pozrtane

ï

tat fiaica que les empa
rlmtavoo S6n dos be:ll:3 aní.aa ï.e , V8 pensa r , però aqu ss ta �s l!l�S an í.naL,
Potàer, I!H�S que re!?, pero.uè no pos se í.a aqueLt a dj_spo�ici� joiosa que
era el veritable ee c re t de la be1!.�sa ñe la Danlcla. rfaI!l.bé la seva

subtili "t8.t d 'express16 quan s' encarava amb 1 'home contribuia a fer-la

diferento Es e ï.ar- q ue amb aque at a no ho he provat, v a dir-se. Però �a
que amb la

�
anf.eIa ji? va en tleviner-ho aquella � arda pr í.ne ra. Havia des

crit l'escena en una nove Ls La que sor;t�_ria de oar-a a l'hivern, si La
censura no s 'hi opoeava Q Ella era al ccs

í

dor, 1 fin el llavors no va 8a-
I

bel' que era modistas Ln porta 1� hi va obrir la germana, i ell exclamà :.
- Caram l Que potser només hi v

í

ue n noies boniques, en aquea t a casa? I

Le. Nina ben junt si v e s omr-í.ur-e , No ¡'havia viat mai i, de moaon t ,
no semblava nue li foq simpà�ic. Va preeuntar :

-

- No hi �s, la �aniela ?

Sf.

Perb no es va moure del 1)85 de la porta, ni lo!nvi tà a entrar, CO!!l

si esp�r�s aLgun altre aclari.:r�ent abana d-avlaar-la.
- Digue-li que en Jor�i l'ha vineuda a busoaro ••

,

La noia va ""aixar-lo a 1 llindar de La porta i 8' a). :_unyA pis endina.
,

Ell, però, no es va esperor; La va seguir, i,quan ella obri La porta
coaxò oz-, va sorpr.endre "'.;01; dp, o oz-reguê ee 81i8bglé"des. Per0uè hi havia
una dona en combinaci6 que s'emprovavi? un vec"ii t ,

Va retrocedir pr""cipi te raMent, 1 la JJaniela sort! dar:r.-era seu. Va
dir-li :

- Que potser em vol fer perdre una clienta �?

TIe tota man era , l'episo('li també li havia fet gràcia, i tots doe
,

e� van riure una mica de la donso Aleshores va entrar la velleo Amb mal
humor, pr�gunth �

- Qui �s, aquest 1
- Es en Jo rl"f i •

Era l'únic quo aabaa d'e:IJ., és clar, i per e.i::�b no 1i V�'i porter
m�b claríci€s,to"t i que eJ.la e spc ra va , }�n cenv

í

, la presentà:
,

- Es La mare.

Encantat, senyora



potser parque flent! f3 que par-Lava tot a 6ola. Ho va re sis tir Lnpe rtorba.-
�

blemlzl1t. La }J�miela val tot aixb i no l t m�s, es 'Ta dir.
,

'

Qup.n la client8 se n'anat ve. ve ure que ja no estava enfaciada, car

en passm:r pel seu de v ant va saiudal'-lo anb una poti ta inclinació de
..

cap, a La çual e:Ll va o o rz-e spondre amb to"ts, fleferencia mentre recordava

les seves oufxes r-obuc t es i g rane Iludes.

La Danie la ve acompanyar'-la f:tns a l a porta i tot Reguit torn'à al

seu coetat. Ell va preguntar-li :

- Veig q ue ha pogut ananmr-sLa •••

_ J.Ji he dit; que era un cosí que ace br-va a"arribaro Un xicot una mica

It atabalat que tenia elml COS1:.!..lI!l de fiC8rjel nas oti. no caLí.a ,

" I va riure èI. "aque s ï.a manera tan 'bella. :Inl comentà:

- Des�r�s � 'aixb, m�he de quedar per força.
La noie el va fer entrar al cosijor, on no�és hi havia la ger�ana.

Era una 'peça relativ�.m6nt ne nuda , 11.1uIl'l.inada per un ample finestre.lo

En Jordi digné :

- Aquí es t.are n e e tupendanen t ..

I va j,nstal.lar-se Cal!! si fos a ca sa seva La l'fi�a, que es "teva dre1
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La dona mOrI'10l� alguna cosa entre dents i els deix� sols aense ha-
,

ver ccn.t ee ta f la seva seItutaci6. Ell., sense immutar-se, 6S eir� de nou

a La Daniela 1

_ Hem quec'et que aquesta tarda ens veurfen •••

No hem qae da t en res. ��o em creia que s'ho prengués s ez-í.caenen t •

- Dones j a ve u que .8:!.

_ Ferò jqno puc sortir, �inc feina.

�ll no s'amoinà :

_ }fo hi fa res. Per una veeada, em puc q ue d Dr 8 fer-J.i COPlpFu*ia al

cosidor.

La n oia va rí.ure :

Senpre és així, vostè "'I

l en Jordi

- Sempre o Quan
La Mina ve

"

assegura :

vull una COSB de veritat •••

sortir ò.e\l "hobi 1:;ac1. Ó ..

_ Daniela, que la e eny ora Martin(�z s'espera ....

La noia no sabia q_uè tero Devia c omp re nd re que treure�l de casa�e
ria una cosa m�s aviat c cmp'Lí.cade , 'per�u� SI. la fi digué:
- I:speri' s ..

Es va as aeu re en una cadira del nen ja dor i esperà. Va sentir La

veu de La Daniele, que devia donar excuses a La clienta. Seguidamen t en

tr� de nou la ma're , la que 1 se'l va mirar de de.l.t a baix flense adreçar

li La paraula .. Ra va perdre cap a 1£1 cuf.na , on deixà La porta oberta"
,
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Potser que ara ne'n v8gi a cornpr�r-te aquests fils •••
L D .

1 ); � •8 an�e_a exp .. _Oè1 ..

- Ha la Nina, La meva geraana ,

Ja ena coneixem. Es molt bonica, perb As una ll�stimaque no 6�p1ga
z-í.uro •••

La noia se li eirb :

- Qui h�a dit?
I va a omriure-J.i.. Expl:tcà :

- Com que no el coneixia •••

Despr�6 les dues germanes es va.n capmassar en llna oonversa tota

professional que ve 7;sava s obre La el aas e , q ua Lí ta t i color de ls fila

que la J;Jl:tniela ne oe ae
á

ta va , lUI es va entretenir a mirar per�H finestral
però el paisatge �rbà que es dominava des d'all!·e::ra bana l., fet de fi

nostres i eixideso �orn� a tombar-se o�p a'1'habitaei6, amb la seva

tauleta, el maniq uí en un cos 'tat i tot de fil s per terra, dues e adfures
sense r-es patL Ler, uns quants .pa':.!7ons o l.avet e a l�fi parets, mitja dot

zena de revistes de �odes 'aobre una al tra cadira, peces de roba, ro

dcts, agull�s •••
La N.lna es disposava El s o rt

í

r,

- Passi-ho bé.

Digui fins ara. perquè encara em trobarà aquf ,

La. ..&.Ianiela va sortir amb ella, peTò va tornar gairebé iI!lJ!lediata
msn t , }'�S v a asseure en una de lBS cadires senae}espatl1er, va t z-enca r

un f�_l amb les dents :1 enfilà 1 'agulla. abans (le mirar-lo. al preguntà:
Sempre �8 tan conpz-en siva 'I

ta noia va entenòre que es rei�ria a la germana.
- Mai no ha tingut ocasi6 de ser-ho. No es p�si que �othom te la •••

La •••

l�n Jordi va insinuar-li el mot :

- La bar-ra ?
- Bé.' •• no volia dir exac tanen t aí.xb , l)erò la gent no solen entrar a

lés ca aee gaire b� a La força.
-I, s:!' ho fan t se'ls expu.l aa ,

"

Arrossega una cadira cap al seu costat, i ella digué :

sí. :Per� en aque et cas em sento H¡Ja mien euLpabLe , Aquest matí no

he sabut dir que no •••

No ho digui ara t tampoc.
,

Ella el 11ambrec.�. Renee
,

riure� pero tampoc enseriosida rlel tot.
,

JU aeu esr:m.Rr� ora trensparent. Fou 1: avors quan va so!'prendre-li per
�

prit:ler cop aquella exp.re ee í.é subtil que anava me e e nl : a del moment que
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vivien i es projectava ja cap a unn to�alitat futura en la qu 1 l'ho

me tenia m�s que una din0nsi6 pur8roent física. Era una expressi6 que,

al seu veure, indicava a·una manera pr0u clara que per a ella el mas

cle no era pas un animal desconegut.
Hi v a haver un sil enci llarg. nom�6 1nt er-ronpu t quan, en reprendre

ella la f'e í.n a , el noi pregunth :

- Què ?

:Flla, però, no VR poder corrtes x ar t en a que I.' moment s'obri la
,

t� i la vella mira cap dins.
,

- Que es queda aqu2t aquest?
'La no

í

..a va qae í.xo r-sè :

Nare, QU8 �s ub amic!

Un ande ! M�s val.dria que no en" tinguessis tants !

- Mare !

La 'fella no li'n va fer C85 i ret") o ce d.I, però aquest cop deixà la

porta ab�rtao Rn mirar la noia, en Jordi comprovà que s'havia ruborit

�t •

..... De vegarles �s insl.lporteble !
\

}�11, pe rb , 6ni�m� nt pregunta :

- Es veri tat que "IiIIIImlJ ta n t o ami es ?

La Daniela féu un movirnen't amb 18$-) espatlles.
-Com tothom. rfi natura]. que una noia eur-td, amb joves, oi ?

,

Acaba la frase d'-una manera gairebé desafiadora. Però ell no p"Jn::;a-
,

va paa a protè a ta r.

Ben cert. n'aqui
El tute ig 8e/)_i

tota naturali�at en

en endavant, si vols, podrem sor"tir tots d o s •••
.,

havia es capat e s non taníeasnt , i eLLa l'acceptà amb
,

o on t e G"tar :

- l COM saps �ue no hi be algó més ?

Torna. va a trencar un troe rE' fil amb les dcn t s 1, per damunt del

canu 1; que soa"ten:ie amb les nan s , el mirava anb una expz-eae í,o entremalia

da. Ell dj.BUé :

No h��s, 01 ?
- No.

l
.

i ," ..
es van q ue da r- IDl.r.gnt-se l' na que el noi li aga ra .Les mans.

Ara va haver dl'enretiraf.l'-leg cie damunt la 'taula, on l'Eugènia �ei

xava les ce rv ee ee , (fairebé va tenir un l'etit aobz-eaa ï

t , com si l"hague�
sin despertat bs z-roe ranen t. Va éU r :

- Ah, molt bé !

La seV9 dona va riure :

- Que potser somnipvea ?

Indic� que no amb el cap, men t re pensava: quan la vaig besar vai,
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tenir la certesa que ja hav La dorm.ít amb algun altre home. Això, però,,

no el pertorba gens ni mica.

Va beure un glop de ce z-ve sa i,amb ela llavü' nuat ta , preguntà a

l"Eugènia que ja s'al)_un:>rava :

Què ta, en Cros?
- GBirebé cada dia ve una ea nona ,

- I en 4aris1ja�y ?
��

.. , ..
� I

1�llft s atansa tIe nou a la -CaU_B.

- Com sGI!lpre •• _

1m nordi va endevinar lB seva vacil.l,aci6 5., ±r()I11Cfunent,
- lTo us ha trobat cap 2.J.-r;Z'B reo03ard3ci , en Cros '?
- Bé •••

-Apa" apa, q ue ncaa.l.nz-es �s com si f6s sim de la cana el Oi, }�Iaria ti
- De la família i tot,. home !

L'Eugènia els mirà 1 "un de r-ze r-a
,

, ,aleshores entra a Lgú a J_ eS;;8blif'len� i

Cros • .El1 Jor'di 'cridà :

,1 'altre, ence rn illdecisa, pera
tots tres es giraren. Era en

,

- Hola, pz'e cd aamen t del llop p ar.Lavem !

L'hone avançà cap a

expressió, va com'pr�nrire
\

de ne
í

xar entre ells. la

,

la 'r,aula. El novel.lj_sta, per la sevanomés
q ue una al t:ra mena de r-e Lnc i on s

seva (l ona "teni, a r26 : La peti ta
OI ..t e dia li havia petJ'.!l);¡s de penetrar l!l.é s erú ï.a ele }.. a mase. ra.

ef'tava a punt
€..; cena de l'al-

,

Oon va) a1zò,Orsil ?
'- "

Allarga le ma a J .. 'tln¿ a l'altre,. 1�:n Jorrli digtlé a :�a seva dona:,

- Observa oorn estem da cerimoniosos I •••
l�n Cros va riureo Semlüava haver-se alliberat d "a Lgun n cosa. No em

vaig pas equivocar, pp.n;¡;à el noi. l t o : d'uha es va sentir terrible[!lent
divertit davant la idea que l··a.ltro con td.nuava ignoran-r;·-ho t ot d'ell.
- i.)eiE;m, s e a eu , que a2.1i on n'hi cabe-n das n '!:li caben també trea.

F..n Croo a'asoegné i coaen th :
- Sobretot a les voe t r-es nove LvLes ,

La f4ari a va dir :

- Ah ! Ah

l ell va deixer anar el puny sobre La tanla
- Quin lector que deveu ser, v6s
- Es fa el qu él es pot.

,

J�8 gira cap a 1 'ELlgonia. que corrt Lnu ava al corrt at de la taula, 1
li denanà :

- Voldria un conya e amb i3itló •••
•La noia va o..l"t.llnyar-se i en �fo:r.di J.. 'as':;en�rü.j_a amb el cap •

.li pregunt<:!v;1 S i li havfaa propo re
í

011 at aJ.gunn aLt ra ('!f- les vos tres
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famoses reeoflanneions.

"I.' 1"
OJ

�,J. . e epaa va , Pe ro no va observar res que 2i fes creure que l al-

tre eH moLea t.ava , Al corrt ra ri, va e onz-Luz-e , se'2 l!lir� t va !!lirar La Ma

ria, tornh a aonr-í ur-e i,a la fi, digué :
..

- Jo, no" pera ara ha intervingut alg�� altre. Diguem un misteriós be-

ne fa etor 8 ...

- Que deveu ser vós na te íx , Ah, que em aembl a que porteu mal.ee intan-
.

,Clons .

Ji.:.t1 Cros s'arrons11 ct"'e�PBtl10s.
- Si us en toasudáu a l'e.]' veure que son diver'r,it ....

¿"Jo

La Maria a prov8 :
......

- Això� aiz:ò ! Can,;eu-li leB quar: n ta !
..

..

En Jordi adopta lL�8 ac�itu� emfà�ica, solerme; es redreça
"

,

cad;.r;.;, nd ra gra umen t La seva è ona L, després, en Oros.
- No sé si v6.'3 sou ca srrt •••

(' L
- i._1J...

- EG. En aqu9Et caSt doncs) no cal qu� un digui ros ;1'hoBe nom's��
un enemí.o n&tu.!�al. la seva prò.via mUl.: er , 'rot el qu�us puguin elir, 1'0-·
ra d'e,ixò, �e pura ba oá.n ada ,

'Ii

Elló comen+a , rEl�ügnacte !

-- v e» qu:t se 1.
..�..a de caz r-e ga z •••

?erò en CTOS ja es [;irave oa p a ). 'Eugèni a que venia amb el conyac
i el 8;.£6 .. L"Orsil observà la reiraòa d'intel.lig�mcia que be soanv í.ave n ,

i esporà.!) En CrosJi com si no hi hagué o hagut ninetí né s , pregunth :

- lias �n8t El ve ur e aquell J71agil3trat (I
- ·8:!.
- I ? ••

..

I.n Jordi s'adona que La noia ja no vacil.\ava com una estona a-

bans. Ar2> admetia al]�ò qUE no £:e!!l.blava have z- estat disl,osada a o on re e-,

sal':

- Méf! av í.at ha anat bé.
- Ccn vels dir, �'B aviat?
- N o sabie res d' en J es t1a • •• d " en lia rir:rta:1Y t però r::t 'ha proMès que ra-
ria tot el que :r.odria. �.s c ï.a r que pr-one t re no o oc t a gaíre ...
... ! t 'ha semblat si l'impress2IDneva favorab:'_em0nt, It) cart a de p::ce
sen ta o í.ó ?

- Ho ha fet res qUIíJ f'J'ho donés a ccnjir endr-e ,

" T ;¡ id' L..c:,n '. o n, J.gu\:J t

��icui de qu� sigui que parleu, eE-1tiq�eeur que dou haver-lo impres
s i on!'. t !!l�f:l e 11 a •

En CroE, amb tata naturali�at, f�u :
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!ixb '6 el que preveia la carta.

- Quina oa r-ta ?

Però 1 �boI!leba tornava a parlar a 1. 'Eug�!1ia :

llas sabut il!lpressionar-l0 4)

Ella va somriure :

.P�T!l penso (JUG una mí.oa , }!I!l mirava molt .... i quan dic que em mirava
molt ja us :9odeu imaginar de quina manera! M'ha agafat les mans dues

ve.sa�e8 •••
En Jar.! comenta:

- rdil.l.c !

El vell, d�s de dinn, va erictar :

- Eugènia !

- Aql1e�t home sempre és opo:rttÍ !

Però la noia v a òir

-Ja ho Gabeu. tot. Vol que el torni a ve uz-e a finals de ae tne na •••

l se'n va anar cap al menjador. }�n Jordi es mirà La oervesa qUB en

car a li q ue dava a 1 got, com in�ecí8 entre b(�u:re-se-la o no ool'l.!e-sfl-la.
A La ti. hi va re nunc í.a r i l)reguntà :

,
. .

l b�, que a6n tots aqueS"!i3 misteris?

Quins misteris ?

Això que he u di t d'una c r-ta .....

1;!n Cros el llRmbt'eG� gairel)é divert;. t � Sf, tots t'!Ofl ha "an endevi
na r , pensà en Jorè.i, perb ell devj.a recomanflr-l;jque no diguéfl res.

";m pensava que ja ho eabfe u !

-t'arit i muller es ven mir.ar fugaçment. Després en Jor'dt exoLanà :

Aiz! ja no cal parlar m'a t Si ho aabem •••

L'
...

e , ..
sn dena de la darr ra vegan a que Jau vemr , 1 Eugenia "a rebre una

caz-ta (le p�esentaci6, acompanyada d'nna a}.1;ra Ij_e"trp on se J.i donaven
une quan t s consells .. ". Molt tres0éHJ.

Feú una pauaa i afegí :

No ho trobeu molt casual Ç? Aqu81.1 vespre t' precisar'1entl' ba"1fem parlat
de recomanaoions.
- Sit si, ha recordoQ ·Qu� té d'espeoial ?

Ren, s1 vo í.e u, Però ja Aahem Que 1 "hone �A un an1.r:18,1 natu:ral!!1ent mal
pensat.

No en sabia �es, a ie; perb ara m� n'adono.
,

- sr , ja em faig oàrre c qua s ou nh home no ï, t inn ocnnf •
•·1

'

ta Maria corne.::ntà :

- Oops de bec al gaJ.1iner
I el seu mar; t :

- Mai. no he vist res tan c:.arivident con nn a dona
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En Cros es va abno ar un raig de sifó al conyac i obse rv }. *:8ugènia
qu�o!:tia novanent rieJ_ nenj ador , S "a tanaà a La "tauIR, i COM ai flJ!'J1!lPJmga

pr oseguis la conve rElB un moment ab ann interrOPlpmrl8, .féu :
, '

- Aquest cop, pero, vol quo vagi sJ s eu despatx p az-tt euLaz- ••• Que us

sembla, hi he d'a�ar ?

La p re gun tia anava adre -:aü& a en Cros t pe rb a quea t la passà a en

J ordi en preC;llnta!'-li :

r - QU� hi dieu, Orsi1 ?

- Jo ? 'oncs que ne�i i gu�rñi la roba.

}�n e ro a 13 -,senti de c�r� a 1 '}:ugènia.
Es un bon conGel'.

- �):! t em �embla qu e s i. Gràcie s ,

I de nou s'a]_lun;y'� de la te-ula. L'home tornà a l!I.irar-se el nove
ï

v

lista.

Es ea t r any que no hagiu preguntat de qui es "tractB1J8.
,

1 •••

- Heu d j. t un magif:1t:ra t � ••

'" l'eI'ò és estrany que no vu16up.u oabe r eJ nom. ��ou cllri6s com una dona

,

A que treu ca p et Xaf�rtÏerta, cnrj_osi'tt:\t ••• v60 na te í,x ho heu dit.
No seMpre hem rla pRri.ar d eLc pT0b}.ernu:I d "aque s tee noia.. També vó s deveu

tenir une vida pr ívarta ....
,

o ]i'h-OIlle> b.randa e L cap d "una banda 6", 1 'al·tra •

.

IJ:J SOll j_mpagable ! Si no us cone guás una ní.ca , fins i tot m'o!�endria..
1'31 Jor<'i1 S'1!lC11nà, irbníc :

- Molt bé, respeC1iO ell3 vostres s errt Lmen n a p(ldics.�. lm aquerrt cas,

parlem ria :U'I vos 1,;ra vida pltbl.ica.
¡Ja d ona ve intervenir :

- N o sighis nan izn:pl? r t í.n ent , (.To1.'(1 r ,

No, neixeu-lo d�r.

Ell va fer:

I":
- Em pap greu haver-vos defraudat. M1(aré <1e re oupe ro r-me en la vostra

es tirlla.

Va somriure lfl digué :

- COrl van les vostres coses 'l

En Cros se�b1à sorprès �

- Quinca coses ? A qu.è tireu eap, aquesta pregunti? 1
"

l�s clar, brams d'ase no arriben al cel.
- No �8 aixb. :es que us catino rn6s que no us penseu.

Bo és Daber-ho!
- Seriosamen t.

IU va mirfJ.!' 8I'1b una ce z ta int en si1;at. i en Jordi es p re gun t •
•
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Què li passa, a ra ? Un mons rrt , gairebé es v a sentir alarma to l'erb en

ere 6 ncmés va dir :

- Això que he, fet arsb aque s ta noia es"tà !.!lol"ti bé •••
- C2ub he fet �?

- Ja ho sabeu, la recomanació.
- 1 tornem-hi ! Encara aca ba re u per dir que �s obra meva

- Us h$e dit, ja.
N'aRteu molt segur

"

- �ú n "he es ta t fins qua ha vi!J t que no pre¡;l.l"1taveu e I. nom del l!lagia-
tra t. 1Io tenia la intenci6 fie (Ur-vos res"

};n Jordi va fer un gest faatiguejat i 1 eevD. donn l'observà.--8
,

pe rb , somrigué ..preA, •

"

- ¡'lo1t bé, suposem que teniu ra
é

, Yo veiG l'En" que aixb m'hauria de
,

mSfJ estimabl e aLs vostres ulls. S6n coses sense il!:portlmcia � que es

cada dia ..

í
..

,
- S t es fan, pero no quan llingu no U"" les fiemnna e

,

Aleshores parLo greument. Com a que l L dx a que en 0::('08 l'enclevinh
,

una mica, �a seva expres$i6 canvià i, eln sobte. ve man:i.fewta l'-se l'ho-
me que cGcrivia.

�. bé 6 ' � (�. o No tè h dit- :r:all1 V 8 .ID agra, eu, Ir s e oL ua ponf'leu Cl\lf3 perc¡ 1 us e quatre
inpertinencies.D'

"

JEI he s6.
- De vega des �s e onve nie 11 t dis:l.rnn l.ar una l'1j ca lp. prbpia pe r sonaHta t ••

L'ob8erv� mentre l'altre l'escol�evs eBb unn intenBi�At injusti
ficada, com si EH.::perés aj.guna revelac1.6. r.ro sé qUI) e s 00U pensar que
vaig a dir-mi., reflexionà.
- l cabeu per què ?

Va veure com 1 'a¡;Bnció de 1 'sj trs es te1'1save cnca re , i va eonr-í ure

interiormnDt. Ro sonto, es va �ir. perb hi ha cosef'l que no me les puc

permetre.
,

- l)er que ?

- l?erqu� gairebé no exist.;E'i� •

..

111 Cros a cuaa el cop i el va má ra r nne nt ca adoloritfi Per mi, �s
.,

clar, no pas per ell, va pensar. Perb despr�n les faccions se l�

l'en al trc/cop i fim¥ tot s011rigué ma I í.c
í

oaamerrt ,

- Corn us Bembli� Per� quan no ex12�c1X, �afl)OC no hi ha ree amb qu�
ama&ar-la.

l se'l va quer1nr mirant com si dJ.gu�� � a V��L1re er!'. et defenses,
s.ra ! P(�rò en J"orcti no prevà (�e def'tmsar-�·Je .. Al"t\b una rialla, però en

el fone profund?rlcn ,; Deriót'l" li ve di!.' a'ur.a l!l?ncJ"11 enigrlàtic8 :

S· .;¡ •

't J"- 1 un ,!18 necpe�1�O a gu,



l to� seguit, con per esborrar la i�presF,i6 que podien haver fet

aquel1es paraules, va cridar histriènic8rnent :

- Eugènia, m�s cervesa per to�horn, que aqui h4na molta gBnt acalora

da
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Va d ixar el ta.xi a la cantonada Travessera de Gràcia-Muntaner.

Sempre feia a peu aquell parell de blocs de cases. De fet, és una pre

cauci6 inútil, es va dir com tanteR alt:res vegade� mentre avançava cap

al carrer d'Amig6. h� aquell afer de l'estudi, sempre s'havia �ostrat

extremadament prudent. Ben just si hi ficaven els peus, potser un pa

rell de cops cada mes, altres tantes dones anbnaraee que ho ignoraven to·

d'ell i a les quals ja no torna va a veure" Era, li semblava, una mane»
'

ra de justificar als ulls del veinat, i sobretot de la portera, el llo

guer d'aque 11 àtic. TJes dónes noné s hi veien un niu. més, un nels mol ts
p en sar-

que, hi havia a La ciutat i, en abanñona r-d.o , ja no hi devien L1!'

h71l/
� .

Arribat davant La porte" rich La clau al pany" obrf, tancà de nou

per}lintre i s 'adreçà a J. 'ascensor il.luminat. Sempre ho estava t de, ban

da de nit. Oom de costum, no va ensopega::::r n í.ngá , Probablement, 'T8 pen

sar, llevat de la portera ningú no m'ha vist mai.

Havia pres totes les precaucions pos.ibles. Pins 1 tot a la seva

dona ho havia amagat, perquè al capdavall" ni que fos involuntàriaMent,
tamb� ella podia trair-loo D'altre banda, sempre li havia agrat'iàt allò
de disposar d'una peça. per El. ell 801, d'tUl indr.et on reposar, on passar

el temps, on no fe·r res, si li abellia. Un indret, sobretot, on gua ro az

els pocs pape�s que l'oreanitzaci6 reclamava.

En pis, en rea1i ta t, només tenia una e ola peça, i ara, en entrar

hi i encendre el llum, el v a corrt empLaz- amb 1 'acostumada s81;isfe.cci6.
El llit en un extrem, entre dos entrants de la paret, la tau1e, a l'all,!
tre costat, pr-o p de la finestra, le,) dues bu taquee separades per la cath
fa, la tauleta més petita a frec de les prestatGeries on s'arrenglera
ven unes dotzenes de llibres ••• La' pe1ji ta cambra àe bany s

�
obria a

que r-ra , ta radio, que rarament engegava, era sobre un altre petit; mo

ble, a tocar de la porta.
"

Es va treure l'americana, La. l:ença sobre una de les bU1jaqU9S i
" .

s"ajaça al llito Damunt la "tau.let;a rtf" nit hi havia un paquet de cigar-
reta,s éncete t, 'pe� uè sempre en tenia a mà per si elles volien fumar.
Corn �ndeo1s, n'ag�fà unef ls va encendre. Despr�s d�una xuclada, la

deixa sobre el cendrer., va redreçar-ae, es va�reure la camisa 1 j '�jaçh
de nou� A la Daniela li agranaria, de venir acf, va òir-se. Perqu� el�

,

era amiga del confort i de les coses ben ordenadeso Però mai no hi ha- I
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via posat els peus i,probablement, ni els hi posaria.

\

Agafa la cig2rre�a. féu una altra pipada i la deixA de nouo Estava
,

tan distret, que gairebé ni sabia que fumavl?,. Podria escriure una rrí.oa ,\

es va dir, perl> no deixa el llit o Per primera ve gade en el transcurs
,

del dia, se sentia relaxat.

Tot d'una se li va acudir � no hem decidit res sobre el sereno.

pensament, però ,no el va pre ocupar , Potser en Ferris tenia ra
ó

, D'altra
banda, hi 'ha ví,a coses més importants en què pensar. Aquell projecte d'a

poderar-se dols diaris de l'a ciln at per una nit., 1 "hav í

a impressionat
m�s que no gosava confessar-se. I t8.1!lbé l'afer del parti,to Malgrat tlOt,
p!1ogreSa6.fl1,., va dir-se.o' Però tot segui t s01!lxigllé àmareament.

Va semblar-li ,que al 11i1; feia ao
ï

e a 0810* s'alçho En adonar-se

que La finestra era tanoada , va anar a obrir";la i despréfJ s.'sssegué a

la butaca. En veure el fil de tum que s'escapava de la cigarreta tornà
a aixecar-se per an ar-la a buscar, junt amb el cendrer.

1n Ferris ha posat el dit a la plaga, es va dir aleshores. Cente
nars de veg8des havien seI\Í1j� t que 'trebal=.t_aven en el buit, que no eren

ningú ni ho serien mai pe r-que , en el fons, el moviment que" havia orga-,

nitzat es reduia a una colla 'J!lés o menys terroristaQ> Més avia't menys,
ja que sempre havia es tat modes t en els' seus obj ectius a , aobz-e co t ,
li ha vfa intere,ssat d -es talviar La gen ts Però era una cosa sen se demBo

'"

Perque t qu� podria unir tots aquells homes si un dia es presentava la
,

possibilitat de poaaeaadonaz=ee de la,direcció del l)a!s? Un comú amor
'"

a La patria, és clar, ben demostrat pel sol fet que "exposaven La pell
per qu�lcQm que, ara per ara , no passava d'ésser una il.lusió. Però no

n'hi havia prou. Calia parlar, discUtir, establir un programa, tot de
coses que el ma cs

í

x tipus d'organ,itzaci6 del moviment no perI!letia,i ai
xò¥per raons ·elementels.

'"

TT1stament, va sen'tir que se li escapaven lejmmgm,,$mqmma autànti-
, \

ques finali ta,ta que el fei en actuar. Se li escapava la seva pròpia obra
"

en un deliri dinamic que no mebava enlloc,fI Em el fons, ee va haver de

confessar, no tinc veritable� dota d'organitzador_ Potser en Borrell
s'havia equivocat, amb ell. Perb en Borrell es lirni't� a eembra r una lla
vor. Va sembrax-la en d'aliirea, tamb�, i si ells dost en un determ2nat
momerrt , van arribar a ésser més intims, calia atribuir-ho dn1c8l!lent a

"

les c í.rcume tanc í.ea , Dee pn ê.a. va pensar, gairebé hauria pOGut ésaer el
seu fill, i i'home crfuia en les generacions 1!lés joves. Recordava com

deia :

- Nosaltres ens hem gastat prena tur-ament , I� cosa pi1�jor, ens hem dea-
I

acreditat. Per culpa nostra, centenars i milers d'homes deixaran de
creure en Catalunya •••
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Ell va replicar-li :

- No aom paa nosaltres que ens va� alçer en peu de guerra.

I l'home:
- No és aixb. Hem intentat una jugada Lamenea ••• i l'hem pe z-duda , Pe

rò l'hem perduda perqu$em volgut, i això �s el que dol.
,

Fora, La n.it era nan espessa que costava de creure que al cap

nes hores trencaria 1 'alba o }'jn Borrell va aixecar-se i ana a respirar
,

un glop d 'aire fresc; despr�s es girh i digué :

- Ara ja nom�s podem confiar en vosaltres.

Avançà de riou cep al 'jaç i. apaae
í

on adaaen t , àfegi :

- Bm sento com un 8SS8Sf1:! que ha des:t'ruit allò que estimava per damunt

él e tot.'. ir

En Jordi es va moure inquiet en la bunae a , Era un retòric, pensà.
No sempre li feia b� remembrar en Borrell. Deia frases massa impor

tants, massa eoLemnes , Li mancava una senzill.asa sense la qual les co

ses s'evaporen, sense la qual els sentiments resulten falsejats. Era

massa conscient d'allb que deia i, al nateix temps� ho era poc. Perdia

la cesura humana.

Però la mesura humana ••• es va repetir gairebé en veu altao Una
..

altra frase solemne. Tots n'empremo Acaba. per aixeCAr-se i. sobta::da-
,

moot desmoralitzat, féu unen quarrtas voltes per la cambra, o on si fos
,

una gabia. Se sentia insignifioant.
Tornà a sentir la ve�d'en Borrell a la seve orella

No abe nden í,e �i,l!lai !

Això ho deia cap al final. q�n tots os corrien en direoc16 de

la frontera i ell, abans d"ar.!'ïhar-hi, ctecidí quedar-ee. Es estrany,

reflexionà. però aenpr-e vaig comprendre per qu� se n'anava, ell. No
,

.

podia fer res m�s o

Va que d ar-se palplantat al be Lr l."lig de 1 "habi taci6 mentre :tntentav

de recobrar els seus aerrt í.a errt e d'aleshores, ne veure-ho tOt com ho h�
via vist en aque D,e instants., quan, dE:' sobte, va lSemblar-li que no que

dava ningú m�s per a defènsar �1 patrimoni comúo Però érem mol�s, enca

ra, va di r-ae ,

En Mariscal, en Cortines, en �erris. l'Urgell i en Ripoll, els cin
IW

primer s companys, e ls únics COMpanys que coneixia de veri tat, van dre-'-1

gar-se davant dels seus ullso �ots, llevat �e l'Urgell, pe r-tanyí.en a la

gene ra o í.é de r-r-o t ada , I 1;ambé jo, v a dir-se. Al capdavall" va fer la

guerra; l'any trel'lta-ais, tenia setze anys. h'ns deien els d.e La D.feva

del biber6, va aonz-Lure , Ara havia crescut i darrera seu hi havia prop

(le quat re anys d'ac1;ivi1;at subterr nia ••• Ara a om d o e Mil. i un capell
/

va sOMriure de nou.
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Va ata�sar-se a la finestra i s'aboc� a la nit calurosa. Però no

va veure res, perqt� to� ell era girat oap a l'interior.
En l!'erris s 'havia deixat persuadir amb re Laní, va :faoili t.at, i la

cosa resultava s o rp re n ent si hom recordava que mai, fins al.eshores, no

havia militat en cap p ar uí, t polítio ni simplef!1ent patrl'btlc. Era, havia
estat semp re , tm independent. El va escollir des del dia que li va sen

tir exclamar :

- Em venen ganes d'emprendre una guerra cava l pel meu o oap te !
.. ,

Ell va observar:ï.o 8Vlb l!lolta atenci6, perque li sembla q-:ue Bota

d"aquells mots hi havia que Lc om d'au1;éntic, �e férit. Desp;�s l'home
es posà a riure i gairebé es disculpà :

- Ea que hi ha cope que et fan pe ròre la pac.í.ênc í,e.•••
Assentí silen,ziosament., però va tardar nas es a fer-li un a proposi- ,

ci6 concre ta , El coneixia, però el coneixia poc, i da primer va lliurar
se a una peti ta inve stiga c16 par-t í.cu ï.az-, La , pz-í.mer a de totes les que
després faria.

Era un eJllpleat de la casa Buí.zam , un de ï.s clients que ell vis i"tava
d e taré' en "tard., Un dia VB; di�li simplemcn"t :

- M'agradaria de parlar amb vós, Fcr:ris,però no aquf , Es un a aeumjrce ...

particular.
Aleshores ja havia esbrinat que durant la guerra fou vo iuntaz-t i

que, en acabar=ae les hostilitats, ha-vi a tineu t gen t amagada a casa se

V80 Pe,r "t81 d 'arribar a. saber tot aí.xb s'havia vist obligat a festejar
la �arl!le, la noia de), tercer, la quaL "tal'!.lb� va resultar vagame.:nt s í.npa
ti t zarrt , si bé no prou perquè ell pensés a o oaunt.car-u a ele e t'us p ro j ec
tes.
- Quina mena de gent?

Ella va contestar-li
- Gent perseguida, de l"Esquerra, de 1"J.:.stat S'atalà, del PSUC •••
- I tu corn. ho saps ? Ells no ho de'iilien pas o on ea r •••
- La seva dona ho va explicar a la !!lare. Corn. que sab� que el pare ha-

I
via estat també d"esquerres •••

Ya pensar que el pri.mer que faria seria prevenir-lo sobre la seva

muller. Pero de monent se!!lb}_ t5.V a que e 'ho podria estalviar, car en }l'er
ris no va voler saber res d'a1Jò que li propose.va. Exclamà
- v6s esteu ximple t

"

Només despr�. s1nteressa :
, I

- I per que m"ho de�neu a �it preeisam�n"t a !!li, que s6c gairebé un

desconegut per a v6s ?
- Això �n e¥que vull, desconeguts. Gent que no es coneguin entre ellso
- Però tanmateix ••• Decidictanent, això ctemostra que toqueu al temps.
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A ning6 no se li hauria acurlit •••

Brnndà el cap i n�contint1à. En Jordi insi '31,;i :

- De manera que la resposta �s que no el

- I be�net q�e és que no !

Potser té ra(l, reflexionà ell desprésO' Els primers e ï.enents cal

dria reclutar ... los en1ire les persones quo caneo, que saber(qui 86c.

Pelf!ò quan va hrve r pasaaf revista a les seves aroil'J1�ats es trob amb les

mans tan buides o on abnns , S1senti pregonament desanimat.

En Ferris va telE'fonar-lo dos dies desp:rés,al despRtx.
- Quan us puc veure ?

Es van trobar aquella mateixa ni t, en lm bar qualsevol. prop de

casa d'''ell. Li va dir:

- He pensat que no em c os t ave res d"escoltal'-vos m�s llargsrnent •••

I aleshores ell parl� com potser no ho havia sabut fer dies enre- I

..

ra, evoca en Borrell i trobb trase� que no haurien estat indignes de la
.

seva boca :

- Oentel'lflrm (ie ce ta Lana no han ñeixat de lJ.ui tar ni un nomerrt des del
..

final de la gue rza , ];s que per a el].f"1 ence r-a no s 'ha acabat. Pera �s

La lluitE; d "un poble, no d'indiv í.dus ai}_l_ats •••

En :l'erris només va fer una p re gun ta %

- l com sabeu que 1';enin prou talla pe r menar 8 bé un moviment tan

ampli ?

- Ningú no ha dit que 1 'hagi de menar si su.rt un home més apte :1. més

decidit. Perb algú a altre ba de c one nçaz-, l resulta quela6c t)o.
- Molt bé. l ara suposem q ue m'aixeco i us vaig El. denunciar •••

- .}IJo ho fareu. Em poden dir que no, e ea l"altre nia, però no em denun-

ciareu.

- Per q::;uè n'esteu '!ian segur? Només perquè !!l'heu sentit ma Lpaz-La.r
,

del règim i a la cas a Ruixam tinc una certa reputaci6 de catalanista?

Ell va sonriure. r- No tindria sentit êl,ennnci8 r-me després d 'haver-vos exposat a acollir

gen t perseguida.
L"altre li va posar la m� sobT.e el braç.
"

- Que dieu ?

- S�·que heu tineut sDc1alistes i ce ta Lam.e se s a casa voe ura , i això
en moments que us pod í,a C08'ta1' car. TaI!lb� que vau ser vo íun t ar-í, durant

la guerra. Sé moltes rn�s coses quo no us i!'1Hgineu.
1m l!'erris no sè'n sabia avenir ..

- l com us ho he�, fet ?

-Fa tres mesos que festejo amb una delles vostres veines amb l'objecte
exclusiu d 'acbnsegnir Lnz'o -mao

í ó

sobre VI'lS.
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Aleshores, tots dos eS�3n posar a riure.

- Qui és, ella?
- La �arme t La del 1;e1.'oer.

"

L"horne arrufà el nas.

- No �s une noia gaire ben afamada •••
- Ja ho sé. Pe rb no us pze ocupeu , ja fa una setmana que hem ren�rit.

Va adDnar-se que e n }l'erris 1 'ullava gairebé anb a dmí.ra of.é ,

- Sou un home de recursos, oi ?

Ell s'arransl d'espatlles.
- Es fa el que es pot.
IVlolt bé, m'agradao Us confessar" que ja em va agz-arí az- l'altre dia.

Vull dir 111 vostra idea.
- No obstant, us hi vau negar rodonament.

- Volia reflexion�r. Però amb t:r.8nquil.linat , sense comproI!1etre'm •

.l!'o temps que he descobert que j pe.r o onen çaz-, sempre val més dir que no.

Llavors fou ell qui li pregw1t� :

- En vau parlar amb la vostra dona 6?
- Nol Per què ?
- No ho feu, doncs.,No ho ha de saber ning6.,4m s, i perdone�us la vos�

tra esposa es una mica IJ.ares de llengua., Tot el que sé cie v6s �s per

què ella ho ha oontat en un monen t a altre.

En }l'erris no es va molestar glfnlS, s
í né que digué �

- Ja m'ho penso. Però no p od í.a pas amagar-li qu ejae n'anava
ra vol1lntari, ni tenir bastes al pis sense que ell s 'adonés

a la guer

de qui e
I

ren •••
'

- J"a,:'cord.
- Però ara serh diferent ••• A pz-opbe í. t, UB volia preguntar si 860 el

priner. O potser ja en 1;eniu d'altres?
Ell va vacil.2.ar aban s de contes tar-¡ tot seguit, però, prefer!

ésser sincer :

... Si, son e)_ priMer It Però a íxb no vol dir que no hhgiu de començar a

treballar de s d'ara mate
í

x,
. ,

Va treballar b�. va re cone í.xe.» ara, mentre se n 'anava a seure a La

taula: Al cap de �res setmanes ell va aconseguir-li un lloc al d ee pa ta , I
pe rq ue allb fecili1;Aria les inevi i;ables conuní.cac

í

ons , Pe Lf.çme rrt , 1;an

bé hav f a demos trat que ere. un h�lm.e profef3sionalmen t composerrt ,

I arr�ja son �o� mi)., va repetir-se. Confiava que qban s d'un any
hautien doblat aquel], a xifra � A poc a pGC, ve pensar, tindr� un ve ri 'ta
ble ex!ftrcit a les meves ordres. Seria ag r-arta b.Le fer-ho saber a en Bo!'-'
z-eLl , 8in6 que en Borrell ja devia haver mort. Mai no havá a 1jorna-c a

«anar senyals de vida.
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Se li va acud ï,r- que ell no hauria emprès mai res de "tot a12.ò. Li
faltava energia, no sabia !!lanar. Però i jo ? Es que en sé ? va pregun
tar-se Lmme df.a taraerrt , Al ca pdava Lï, només era un eocr í.ptor , un novel.lis
ta. I gairebé ni això. perEIuè ¿ qu� �s un noveJ.• lista pr!l.ctioamen t des-

.

conegut ? Tot 8 son uns des coneguts a caaa nos t ra , I ell enea ra havia

tingut sort. Havia pocut publicaI' tres llibres, aviat en publicaria un
\

.altre ••• No passar� per le censura, va dlr-se. La guerra civil hi ocupa-
va el primer pla. l'ins aleshores l'havia evitada. Tots pLega t.a som uns

porucs, va renyar-se. Cada dia ens abaixem ela pantalons unes quan t ea
dotzenes ne vegarles.

Va penua r en t.ots aquells que havien trait llur c ul.t.è.ra , l'esperit
de la terra, per una glbria miserable i efímera, per una vanitat ridícu-

,

la!J l�ra tan facil junlrir-se al ca,::.rro del vencedor 1 Parò no �s veri tat,,

va reiJ.exionar aleshores G Es curi6s que tots aquells que tenen alguna
cosa a dir la diguin en la nostra llengua ••• No, �ampoc no era cu�i6s;
era simplement natu.ral. �ro hi havia cap altra llengua anb La qua L ('I ir

La, La llengua e ra q ue Lc om arrelat en l'entranya del poble, era la .man!
festaci6 m�s distinBibia dels seus valors i només aquells que els traienl
li podien fer traici6 •••

Seguidament Se :Li V8 a oud í.r de preguntar-se quants dels seus com

panys, de Ls seus ool .. l.egues. devien militar en les files de :.!_"'organitza
ci6. Va aonr-í ure en pensa r I!U!J.roam"ml!lJlrnItmB�mai!lilu!I que alguns d' aque LLe anb
els quals es veia de tant' en tant per parlar IIbotli8a"11uitaven al seu

,

costat sense saber-bo; ironicament, alguns potser àdhuc el combanien

professionalment. N'hi ha'd'haver, refle.:::;xionà; ae ví.a maasa casual que
tots quedesfin·al marge.

Hai no li havia pa s sa t; pel cap d 'adreçar-se a cap d'e} ls quan es

tava organitzant eJ moviP1oo:t, 1 no pas perC!uè no hi o reguêa , però li
COST.ava de veure'ls enqua ora ns en una discipíina, obligat1al silenci i..

al'acci6 _ Un escriptor �.s ne ce s flariam.en ".. xerraire. va di !:'-ose ara o Quan-
tes vegades ell mateix no havi�agut de reprimir�se per no utilitzar
material que la s eva ex.periència (le resistent li facilitava '1 Quantes
vegades, per simple vanitat, no havia estat a punt d'insinuar ql.l� feia,

,

que es proposava �
Va (lominar-Io una estranya excitaci6 en pensar que sempre havia

sabut resistir la temptaci6, que fins i tot haví a anat méf'l enllà del

que e 'exigia en La seva obstinació de secret. Aquest estuò¥del carrer
d'Amig6 ho demos t.rava , Perquè I!lira q u o e rr Lba z- a l'extrem d'aI!lagar-ho a

La muller ! s onz-í.gué o Per experiència, sabia que � s dif2.cil d
'

ocultar
res a la dona que dorm al nostre costat. Avui Platel:;, r-e cor dà , està con

vençuda que n'he reuni t amb en ]'Orr18. Es clar CI u "J nosaltres d.ormim
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al ma ee í,x llit COEl si no hi dormíssim. Fins a ce rt punt, la seva dona
veritable era la Daniela. Però a e lï.a mai no li havia confiat res, res
de res. Aquell t1ia que ella li trobà la pistola en penjar-li els panta
lons que, com de costum, bevia deixat per terra. es limith a explicar-
11

..- Em poso en indre te poc aegure, lai no se sap que pot passar ...
'"

.})r8 una excàea idiota. pero la Daniela se la va empassar. "4"'s"tAva
convençuda que tot allò qUE' exp:LicavH
que e�lla hi entenia, ho havia viscut
va preguntar-li :

- l jo també sortiré en un llibre teu, algun ctia ?
Pnrò gairebé no el va voler creure quan ell 11. assegurà que ja hi

havi�sortit i li ·donà a lleeir l'original de la novel.la que ara era a'"

censura. )To s'hi va reconeixer i, entre altres coses, objectà:,

- No �s pas veritat que dormi despullada del tot •••

'"

a les seves nov�l.les. tot allo
de veri tet. Un cop, fin s i "to"t

Ell es va plantar a riure. Ara matei;:. en recordar-ho, reia., Es va
treure el mocañoz- de la butxaca .1 s 'etxugà les mane lleugerament entre
suades� Després es va immobilitzar; l'ascensor acabava d'aturar-se al
seu pis. Els passos, però, es Vl?,D perdre cap a l"al tre extre1!l cta replà,
on vivj_8 un agent de callvi i bozaa, Ho sab

ï

a perquò a la porta hi ha
via una targa"ta que ho eiJpecificava. Sin6 que els passos eren de dona.
Ignorava si era casat.

}�n senti tI cop de la porta que e� tancava, se'n va desinteressar
totalment. S'aj_xecá' i va adreçar-se a la petita cambra de bany. Es va
rentar c opdoeame nt la cara i s' eixug� anb tot de cops breus de tovallola
No s� per qu� ta tanta calor, es va dir,' i es mirh a l'espill. El cap
del Moviment de te8is"t�n0ia �atalh ••• Es va �o�riure i e�ostr� les
dents. No tens cara de cap de pe.rttt', es va dir. babia que era l}.eig,
però ooi no a 'hi havia amoinato C�ldrà que es bue qu í.n a16ú altre. rè
flexionh amb el pensament poaa t en l'exposició d'en Ji'erris. N'o poc í.a pas
fer-ho tot, politi ca. i literatura. 1)'al tra banda, han d'ésser dues coses
deslligades, s'afeg!., i ara ja no es ze r'er í.a a La literatura, ain6 al
partit 6mmmmm pOlitte i al moviment de resíst�nc·ia. Si trobés un home
honest, em posaria al sèu servei. La seva orGanitzaci6 podria �86er el
braç executiu d'un partit, xe» les feines brutes •••

,Aquest peneamen t no ). 'rulguniejà gens. EstavR disposat a tot, ho ha
via estEt des que deciCii mun"t8r l'organitzaci6. Sabia perl'eetamen-c que
n o seria ni bonic ni agrac::,ble. Però s"hi resignava. L'finic que interes
sa, �s l'efic�cia ••• I tot seguit es va tractar de mentider. Mai no he
gosat veS8ar sang a consci�ncia, es va confessar. L'6nica Vegad�que van
intentar-ho no e La va so:r.1;ir bé, perqu¥el tren de c�rreg�} nurull de mate-'
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rial de guerra no va descarrilar. Ens van enredar com un s xinesos, pen

sA en recordar 'el fracàs d"aquella acc í.é , El plàstic no e.7ra plàstic.
O potaer no el vam saber c o'l s Locaz- com calia, es digu�; ens fan falta

gent experta. Va haver ac concloure que, en el t'ons, no eren més que

aficiona"ts.
... ,

Se separa del mirall i deixa la tovalj.ola en un costat. Es va dir
, .

de nou: uns aficionats ••• Perb cada dia ho eren una oiea menys, amb

el nonbre de membres augmentava l'eric cia e l'organització, perqu�
com m�s n'apJ.egaven m�s especialitats hi eren representadeso l a

í xb era

el que ca ï.aa , especia.listes •

...

Abandona definj:tivament la cambra, va tancar el llum per la banda
,

de fora i s'enca.min� a la taula. l)'un (tels oaloi�o8, que obri amb una
,

clau, en v a treure uns paperso De priP.ler n"examina un que no contenia

cap nom; dnioament hi havia xifres Q AlIi e 'aI!l8gav�n el s rlos mil home s ,

Bl va deixar de banda per ag�tar-ne un a ï.t re , ·J,a 66 que l!s una iI!lprudèl_!.
oia. conservar ltnIam tot això, es dien�CI Sempre pensava el mateix-o, Era

com all'h de part'icipar pe re ona.rnen t en algun1cops de mà. Però li sembla

va que , fos COPl fOSf al]� <;p�e cons+ava en 'negr�sobre blanc tenia més
,

re!;litat. Cap dels seus 601.1.a boraèors no ho hauria aprovat, pr-obable-

ment, però tots ho ignoràveno No puc pe:::rrnety.e'm ej. luxe d'oblidar cap
"-

detaIl, reflexionava sovinto Pergu*i un dia, quan les c í.ecune rano
ï

ee ho

fessin possible i ].' organi tzaci6 ja no fos necessària, e ao r
í

uz-ía la his
,

-

tÓria del moviment de resistència. Sabia que seria una gran nove Ls La ,

La seva gran novel.la. ne vegades, potser e ra fins i tot més el novel

lista que n<foas el ps¡;riota qui desitjBva l'eL'18neipaci6 del jou s ota

el qual vivia el paiSe Ja teniR ganes de treballar e n aquell llibre.

Parh 11 f'al tave el final de La histbria� Perqu� ningú no p00ia saber

com seria.

Donà un cop d'ull cornplagu"t als p ap ez-e on con staven totes les ac

cions que l.'orgemitzaoió havia dut a -t;e:r.me. Darre-ra moltes d'elles

hi hauria pogut posar noms, però no n 'hi havia cap, NOPlée núeie ro s i lle

tres. l això, és digué, tamb� �s util per'saber qui ha estat i qui no

ha estat posat a p:rbva. Algunes de les xifres i lletres es repetien so

vint; eren les qu� corresponien/a honea que hav:ien donat mostres d'una

sang freda supe rd oz , d'una habili'tat poc corrent. A d'altres els nervis

els trlden, o bé eren inhàbtls _ Però passaran anys abans no els pugui

provar tots, va dir-se. De fet, roai no els podria provar tots, car l'or

ganitzaci6 s'estenia i tampoc no seria f!';1",er.t,na La ne ces eauat de donar

cops rle mh Q A m�s a m.és, seguin taque lla norma' de re tenir el s més des

tres i m�� aude.çoa , tt?mb� az-r
á

baz-í.a un dia que no caldria posar a pro

va els darrers ingres��ats. La vegada o u- vi. e�' va (�ir, mi:r.nrem que tal



ho fa en Cros.

Agafà La ploma i "a prendre nota de les�c1;ivi ta ta de la nit passa

da. No havia rebut encara cap inf.ormaci6, la qual cosa indicava que tot

s'havia desenvolurat sense inciden'tso De to'ta manera, probablement no

tardaria a arribar-li una relaci6 sobre el captenimont dels honee , Aixb

va fer-lo pensar de nou en el cape lloà i cercà La xifra darrera la c:ual
8'amagava. Va fer-hi un senya L, Indicava q ue no el to rnaria a utili tzar

v

No e ra convenient I' Potsèr un di21 li trobarem una feina més apropiada,
'"

va dir-se. Perque ja sabia �ue seria perill6s expulsar-lo; sempre era

peril16s expulsar algú. I, al capdavall, tampoc no s"'ho mereixia.

Aplegà de nou ele papers i va dOfJàr-loD altre cop al iIlalaix. �ot

seguit, com no 8 'oblidava de fE'r mai, va 'tancar-lo amb clau. Ea clar·
que, ben mirat, tant era tancar-lo CO!!l deixar-lo obert. All! no hi en

trava rnai ninglÍf lJ.evat rl 'aquelles ê

ones anbmmee que hi duia pntser
un parell de vegades cada m�s, i en aquests casos ell sempre hi era

present. Si un dia havia d'entrar algú en la seva absènc2a, seria la

poLí.oa.a , I que oontents que estarien, va pensar, de trobar tot aquerrt
mate rial !

S'aixac� i va posar-se la camisa i l'aoer1oana. Però no veig PàS

com el podrien trooo. z. es digné tOlj Reguit; no hi ha cap Lnd iei que

els pugui menar aqui. L'estudi fins i to� era llogat sota un altre nom.

Es l'indret m�s negnr de tota la ciutat, reflexionà quan ja era

a tocar d�la porta, i llavors va girar-se a contemplar amorosament 1 "na
bi taci6. De fet, potser només per aixb hi havta anat aquella nite ja
que Lae ano taof one 8 "haurien pogut esperar per!·ectaI!lent tot el temps
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- ,

que ca l.gues •

Va apagar el llum, esooltli, i com que de fora no venia cap remor,

obrí silenciosament la ,po�ta 1 sortit



A les deu s 'havia instaJ..lat davant le maquí.na i ara ja ten:ta dues

quartilles plenes. Dues qq.arti1.1 es era la rac16 difiria que B 'havi o. Lnpo

sat, però de tant en tant, com avui, li os Laa rec obz-ar un die pe z-dut i

eecriure'n qua tre , Que sempre eren el d ob i e t a m�s, grhcies a la seva
,

tecn í.ca de treballo,

Va arrancar el paper del carro, n'hi col.locà un altre i, passat
un moment de ref!.oxi6, tornb a e sc z-auz-e , lüs (11)6 ee novfen àgilment
pel tecla t i la quar";illa s

"

om.plia de lletres, d(� paraules t cie frase s

i d'oracidns que eixien 8ense esforç aparent. Redactava sense excès de

preocu.pacions t atent només al batec de vida que duien les" sevea criatu

res.
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En aoebaz- rel1eBia les quarti1leo esc,-d.tes it tanf. -ai �l s8'tis

feilm com no, les tornava a e ac r-í.uz-e de cap 1 de nou, sempre tenint pre-
,

,

sent. en termes generals, allo que ja bavia redactat, pera ara servint-

s e , si ca 1 ia t d' aJ. tres

car�cter, introduint o

nyav en 1 '8c016. El més

tre els dos textos que

•

expressions, modifioant de�al!.s de conduc caç de

deixant de banda breus descripcions que acompB-
<J>1h-c'í n tri , _.. , .

&\@iii&iEh¡� d aqueLl.a xema era la conpa rac í.é en-

deien i· alhora no dklen el mateix. Si ni 1 'un ni

1 'altre no l'acabaven de comp iaure , escrivia una tercera versi6. I so

bre aquesta trabal) ava el text defini'tiu. Era cur
ï ê

e que mai no en reei

xia cap de pE�rteotet que sempre li ca ï.guêe composar el darrer a base

de Ls dos o treEJ que havia escrit. En realit8t, es dei8 sovint, cada no

vel.la·l'escric dues o tres vegades. Però 5a! no creia que foa feina

perduda.

Avui, pe rb , encara no havia arY'ioo t 1 'instan t de cotejar un text

amb l'altre, perqu� tot just picava la tercera quartilla. Sabia que te-
"

nia feina per tot el ootí, PUiR qu.e, si b� er .. rap.là en la redacci6 de
,

les versions pa rc í.aï.e , se�pre esmerçava. molt de t empe , proporoiona:::l-
men t, en la compcs

í

ca
é final. J:>erò no hi ieia res" era agra(l�ble seure

,

alIi, sol amb la maquina i. entre ells doe , formant part d'una altra
"

rea11�atJ tots els persona tees que a poc a poc aprenia a conèixer i,
no raramC:1nt, a estimar.

Va sentir. feble i 1nsis�ent, el ti�bre del telèfon que s'havia
disparat 8. la cambra conjugal. Tots els seus conogut s i a1'1iC8 creien

"
,

que e'::ra una extravagancia allo de tenir. el "telefon al 0ormitori en

lloc d 'haver-lo fet ins"tal.lar·al d eapa ux=b í.b.íí.o teca , que hauria eutat
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I ,l'indret meS in�ieat i m�s comode. Pero eS que cap d aqueAtes persones
no sabia que, de tant en tant, es rebien ccnun í.c ac í.one que més valia
escol�or a soles.

Quan el timbre insist! per tercera vegada, va estar a punt d'aixe
car-se, però aleshores 1 'aparell emmudi. No podia sentir lea paraules
que devia dir la seva dona, si b� sabia que ere ella qui bavia acurlit a

la crida; mai no de í.xava que 110 fes la criada i, el' al t ra banda la Fe

lisa, tot i el s eu nom, e ra aaaea ini el1ç per errcend re
I

s amb l'aur-í eu-
a'/'_u.;:¡;,", e(Jr<.

lar� Mai no aoa bava �. ¢a,*" el. nom de les p er-e one e i els defor..Jna-
va sense miraments.

Va continuer teclejant, perdut en Le s ccnpï.exd t ats d'un doble dià

leg que li so rti li planer però que cali a o orrez-oàa r
,
d 'una manera gairebé

eronon 'tr.ica. Quan la porta e�a obrir, ja s 'havia oblidat qu� existis
sin telèfons. Era la seva dona.

- Jordi ....

E2� va alçar el cap, sense treure. els dits de danun t les telJles.
- hn Basvell vol paz-La r amb tu. La "teva nove Ls La ha e s ta t aprovada •••

las ulle li reien, i al noi li va agradarr aquella alegria q u e r.la.'"l,2
t'estaven.

"

8 'incompora amb un bot. Ordinàriament el moLe s t.ava que el deator-
'" ..

boa sin mentre e scrivia. pera le s comunic ac í.ona d'aqua f,ta mena eren fi-

gues d'un altre paner. La s�va muller ho sabia, i per aixb no havia dub
tat a treure'1 d e les seves qm�rtil1es.

- Magn!T'ic, noia !
"

Alegrement. tocà La barbeta de la Maria, La qual v a seguir-lo cap
al dormitor.i. IJ'anricular reposava sobre la "tauleta de ni t, al costat
de l'aparell. Se'n va apoderar.

Besvell 1 ••. S6c l'Orsil.
- l!'elici'�at8 ! Acabem de rebre la notlciB que han aprovat ej_ vostre

text. Es a rlir, hem rebu-t; el text na t eí.x , He pensat que us ag ra da r-La
de saber-ho d e seeuida.
- Es clar. Sense cup supresi6 ?
- Gairebé no sè'n pot di r supresi6 : unes ra tIles ••• Eape reu un mo-

ment •••

Va esperar i. es Girà cada la t"aria.
- Han SUl)rimit unes ra "tll es, diu.
- Es estrany que l'hagin (gei:x:aòa 'pa�1sar •••

S6n així; no EÚS en te nd rb s 001.
..

Li semblava que no els havia elltès 001 ninsú, pez-que no te:nien/tun
.

c:ri teri unbrnne , Tot de_PF)nl a, en a p arença , del cene or entre le s mans
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del qual queia l'original. Calia pensar que tots obe1en les mateixes

instruccions t però era gairebé evident que cadascun d 'ella les inter

pretava a la seva man ez-a , Un cop, en Forn, que havia estat una m ena

de delegat editorial a 1adrid,. li va explicar que, com li cons�ava,
cada censor es fema responsable de lea decisions que prenia.
- Per això prohibeixen "tantes Cafes. Cada vega da que no estan segurs

d'un�ext, al cove ! No deixen pas saz- res que no en nengu í.n ,

- Però a íxb és absurd !

- Es absu!' $ però és eixia Cap d'ells no vol exposal�8e a possibmes
"'

denúncies El 'una obra Ci u e han ap rova t, pe rque segons es runo re ja les
,.

badades les paguen amb una susP3nsiO de funcions. I, naturalment, el

nostre pa de cada dia passa davant de tete

1m Besvell ja tornava a parlar :

- Orsil ••• sou agu! ?

- si � 'si, digueu !

- Hi ha una mica 6és de dnes ratlles suprimides a La p�gina vlnt-i-
,

set 1 gaire 'bé qua t re a le, pàgina oent qua ra rrna=duea ••• Al neu veure

no afe o t en gens It ••
'

BII el va interr.ompre :

- Me les voleu llegir ?

- Si. La de la pàg
í

na vint-i-set diu .... }';D l' es cena amorosa aquella,"

ja us vaig dir que no els agrü�aria ••• Diu aí zb : "Va buaca r-d í, els

llavis plens d'o�bra mentre les mans li premien els malucs i, a poc a

poç , coincidint amb la besada" s'enfilaven cap a La duresa dels pits'f ••
..

Que us sembla ?

}.;n Jordi esclafi -La rj.al1so

- Molt b� M'han estalviat una banaï.í ta t ,
- M�s val q ue us ho p rengu eu així. Ara Eliraré la pàgina cent quarant!!
dues •••

JJi va Slemblar que sentia el fr.egRdís dels fulls que l'altre passa-
"

va i. rapidament, explic� a ). a Haria :
,

- Es insignificant.
- A<!u! ho tin c. EscOlteu .... tt}�ls aoLda t e castellano lluitaven amb

la fei'otgia de h: n�!!laàes que no han possei t !!lai res i per als qualo
�

La derrota no té e errt í. t� Tots l1urB bén IS ere:n (el rutur , a la llinda

d.'un mar vell que, blanar:16nt" defensaven elf! veri1:Ebles hereus de la

terrenO'

La veu ca 1] à ..

- }{omée a ï.xb ?

NOlY1és a í.xb , UG c onf'e aec que s
é
o el primer a dmá r-rrt , Quan us vindrà

b� de passar a signar el contracte ?



-75-
- No ho a

é
, ,', que, lsovol monerrt , Qtte po tae r voleu IJ.ençar-Ia avi at ?

- Sí, no serveix de res eaperer.
- Ja passaré,doncs.
- Este� content ?

- Què us sembla, a v6s ?

Van riure tots d os , 11'Orsil rep�tí :
..

- Ja pasearE3 qualsevol moment. Adéu-siau, i gracies
- Adeu-siau, Orsi1.

Va penjar 1 'aparell i es quedà amb la mè sobre 1 'e,uricularo La Na

rin va preguntar-li :.

- Has de telefonar a slgd, potser ?
- Eh ?

Aleshore� eMadon' del que volie dir i va allunyar-se de la taule

ta. Enllaç· La noia per 1 "'esp2tlla i se la va endur amb ell mentrre li

�xplicava quins�ren aquells ��os f�aGments no aprovats. Va fer,
- Això vol dir que hom s'ha d'arI'iacera Es'tic segur que moltes co aea

no les diem perquè no volem d:i.r-les. no peJ.'qu� no ens deixin. Nineú no
,

creia que passaria un a n ove Ls La sobre la guerra civil. vista des del

ccsaat republicà" i mira !

- Que contenta que estic, �TordiJ La va í.g trobar san bona, quan !!le�a
byas l:�egir •••
- En secre t : j o també.

Tots dos van riure com. unes cria'tures� eada cop qus li autoritza

ven una obra t passava e 1 mate tx ,

Es van to.rnar a separar a La pOTta del despatx •. Abans de deixar

Lo, ella, com si el fet d'hav(")r pogut passar l'obra per La censura tin

gué s alguna relaci6 8T;1b La cosa, A.fegí :

- Estic segura q ue e t s el !!lillor ,nove1.1i!'=>'ta de "'a"te1unya
Ell li va pessigar deLí.o adaraen t La galta i soorigné :

- No �s pas impossible !

Ajustà la porta al eeu darrera i va travessarP-' 8B'tpnça cap a la

taula on l'esperava J_ a maqu í.n a amb la tercera quartilla a mig esoriu
re. El millor novel.lista de Catalun;ya, va dir-se. :Ella sempre ho ha

cregut. Ja bo creia aleshores. quan encara no havia publicat res i nomé
tenia una nove J_.l a al caLaí.x , Ba cone ixien poc, err� una de tantes com

panyes de facultat amb les qua Ls havia. parlat c onp tade s v8cadeSa Mai

n:;o 1 'havia atret, tisicament. Però era molt Hl1üga de 1 'Urgell, pe rqub
totEl flos prcceélJ.en de la ma te í.xa conazca tarragonina, i 1 'Urgell havia
llegit "Peces nocturnes It. Li agz-adava -r;ot, 1) evan ci el -d. tol, que -r;roba ...

va con rue Lon az-f , �'Otiel1 qui en va parJ. ar el la Mal�i a, la qual acabà
per de�an?r-li :
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- No la ponria llegir, j o .�

havia esta"t a l'unt de rliI'-11 que no, car en aquell \iempti més s-
j .

, '

v í.a t er<tuna mica l'lis1ieri6a amb l�s seves coses li1iert¡ries, per� despr6s
va re £l exaona r que el gran con tineen t de iactors de nove1.18s del país I

el donaven les done.s , Potser ai qua val la pena de con�ixer una opinió
femenina. es va dir.i!" l?er aj.xb va oontes tar-li :

- si, per qu� no ? .Amb el ben entès que no La deixaràs a ningú •••
- T 'ho asseguro.

Com que no te.nia cap :tntenci6 de passejar la oòp:ta me oanogz-az'Lada..

per La Universitat t 1j. pregunta :

- On vius ? Te la durá a casa: ••
E�una dispesa del carrer de Vilàarroel i la hi va por\iar en una

bora que no era probable que tos al pia. Però hi era, i fins i tot va

fer-lo entrar a la seva habitació. NOrlés s'hi va qu scd acz- uns minuts,
e1$ suficients per admirar-se una ní.oa de les seves lectures. No bi

, �
feia res qu e es tudiés lletres; no tots els seus com.qnys coneixien
els noval.listes nord-americnns de la darrera fOrtlada, per exe�ple.
- Tot això llegeixes ?

Ho va admetre arub tota naturali�at i, aban8 d'acoMiadar-lo, in
clús li va de í.xa r d oe o tres titols que e.2. nOJ.!l�s coneixia de nomo

Després van €E'."tar ao
ï

t de temps senae�eure's, perquè ella, sobt�
dament, havia deixat la Universitat. L'Urgell va rlir-li :

- Ma ho sabies? S'ha �or� el seu pare •••
Se n'havia anat al poble i va mmmmm tardar potser tres set�anes

a tornar. I aleshores, encara, rou per explicar que abandonava els es

tudis.

- l)erò per què ?

}�11a va tenir aq ue e ta resposta sorprenent:
- ¡vIai no ro6ha ag ra r'a t , estudiar una ca z-re r a , Només ho feia perque ell

ho�olia o

'

,

- Pez-o una noia e 0.[') tu •••
"

No sabia com dir-ho.
- T'equivoques. Sempre he estat una mena de papallona, Ern costa (�e d

í

a

ciplinar-me o Sap s que s 6c una de les pi tj ors a'Lumnes 0 e la facul�at ?
,

- Si ja ren s d o a cunaoa s , , Que faràs, ara <t
-

- Ajudaré la mare a administrnr les propietats.
Va mig riure :

- No sé si ho saps, que s6c una gran propj.et�ria ••• Però deixem-ho.
Encara no t'he dit res de la teva novel.la.

l ell, en el s eu egoiSMe d'av.tor nove ï.l , va oblidar-se iL'lI'led�.,a1;8-
ment de tot.
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- l�t va agrad al' tt

- Més que aixb. :E't�l un gran navel.lista, Orsilo No puc creure que si-

gui la teva primera obra •••

Ea la primera novel.1B.Co� tothom. he escrit versos i oontes.
-.A P.l�at ets tan cat.alà !

- Qub vols di� ?

- Vull dir que hi ha tantes coses nostres, en aquest llibre, tracta-
des a�b aquest amOT i aquesta Gota de menyspreu de qui no les acaba
d "acce jrtar- pe rque les voldria milJ.ors ! ••. lrlai no te la deixaran publi-
car.

. ",Algun cop ja bo nav í.a pensat, pero va ter :

- Vols diX' ? Al capdavall. no ofenc ningíl ..•
- Ofendre, no ho séo Però moles'taràs tots els unitaristes. La p zí.nez-a

"

cosa qu e faran sera n:t_.!'-te ?eparatil'3ta.
- Bé •••
- Yols di r que ja ho ete ?

I ell.prudent l"la1erat tot :

- Tots els eat al.ans hlb fi om una mtca •.• Ens ho tan ser.

- Una mica vol Ci i:;::rr maaaa poo.
Ho havia dit- apa 8FJionadama'1t, del 'tot o onec a en t que li descobria

un aspecte nou de la seva pe�sonalit3t. En Joròi preguntà:
- I tu ?

- �ambé ho d e c ser poe. pe r-que no faig ref: c-ontra aque atj, � e aquesta co-

lonitzadors.

Ja veig q u.�e no et aón simpà"ties •••
...

Sil'2lpatics ? Quan e n s humilien, q ue n .....

ED. ve subjectar-la pel bra:&:. i la va an te r-r-onpz-e :

- '.:"es"I;irJo, Marta.
'abia en quin sentit ho �eia, i la noia ho '18 en�en�re perfectBMent

V-a sOMriure-li t , durant uns segons. �.irebé li ve semblar bella, com

si h�Gués rebut una declaració d 'amor personal.
Jo ta.mbé� tu, Orsil. (luan va.ig j.·legir la "'(¡eva nove

ï

v La •••
Va trencar el curs ne la ire,se que anava a liir i pr-oaeguf :

Però no et penais que només m'ha agredal_j per 8J.XÒ. Es to� tan viu,,

tan aut:ntic... .r·sti e contenta t sobreta t, perc;u� hi ha un nove i .lis ta
naptre que ••• bé, que �n sap tant!

L'Urgell "I;smbé li n'havia fet moltee lloances, COM tres o quatre
persones més que cone2xien l'o�ra. I ell cada vegada s'havia ruboritzat,
cada vege.da havia e en t í. t un ce r-t malestar, COI.!l si aque L'i aa paraules no

fossin merescuòes, COl!!. si recelés d"un eneany. A::a va �sser \iot ben di
ferent : ex[.,eri"lentà una e;.�t,ranya c omp.La enç a i, més que a íxb , La segu-
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ratat que la no
í

a parj_eva per boca de milers de lectors futurs.

Despres, a solet' amb ell na t- ix, ve. pensa!' en d'al t:t-es coses. I:-
"

lla havia dit : s ée uno. gran propie1;aria, no ho sal)s? Mai no li(¡ha-
vien in\ioresm¡; t els diners, perb els'necesBi tav8 si volia 80 rtir del

carreró Ifllnf5ll!1 pel quz L s "ana va enê ï.n ean t sense poder-hi fer res. 1�1 ne

goci rlel seu p8ro mai no s'havia refet del tot del sotrac de lu guerra

civil. Al cap de vuit anys d'haver-se acabau, encara n'arrossegava les

ecnae.qüeno a ee It 1'rebalJ ava amb grans tliiicu11_;[\ ts, amb un utillatee vell
,

i superat. }�ra (ij..fícil d'aconfleguir oredits. Es clar que ell pod:ta
,

élesintereS8sr-se e tot alll> i fer-se amb una c�te{lfra, pe r exemp ï,e ,

Però no erm una �olnci6. l·_;a lligaria a una vida miserable. J)'al tra ban-
,

,

das no as �odia pas plegar a les eXig'ncies del reGim franquiatse Fins
,

1 tot, al p ra nc Lpa , s 'havia pre'f_;un-r.at fins on tenia dre t de conc6rrer
a una Univers,i'tat mediatitzada. A temps, peròt, va comprendre que abs

tenir-se equí.vaï.ra a ¡'er el joc �e l'elle-rotc. Calia preparar-se. Prepa
xu-x-se senae col.laborar ni abdicar e la pròpia llil)er�at. Li'n calia

per a moure's, per a viure, sobretot per B escriure it tarob', si vo
lia muntar aque Ll.a orgáni tzaci6 que s

"
anava perfilant p er dintre aeu ..

IJi caLía , aixima-r.eix., enanc í.paz= se de la servitud del treball.

Ella deu ser rica, 6S va dir. �enia terres ••• Bdn cer\i, això li

plantejava un cas de consciència, tota vesada que no creia lícid pos
aeir en un mÓn on hi he tants d oe no re�at;8. Les eeves .!.. ec tuz-e e , l!qll.mB
m�s que les seves ír�qUentR�ions t l'inclinaven a voler una societat

d'iguals, en la qUEll ele. ins�rur.:lOn1;s de producci6 no e:�ta!'ien' en mans
"

de qua t re privilegiats, sin6 al servei del poble., pera tampoo no pod í.a
,

eludir el fet que vivia en una societet capitalista. Pcr ar:uest not í.u
acceptava el nego(�i familiart del qual, en d 'altre8 circu.['lst�nciest
hauria tret aquells diners que li ca Lí.a per empiJendre una acció 'de ti
pus politiC, flocial i pa1ïriòtic. La :laria, doncs, potser era una solu

o
í é

, Una propietària, va repetrr-se. Però tamb� va pensar: no eat puc

de í.xaz; derrotar pe 1. puz-í, »an í.eme •••
A poc a poc, es va anar avenint amb la idea. Si era iP'lpresclnd1-

...

ble sacrifica r momerrtan í.anren t una part de Iee seves idees, ho faria.

Ara, a í.xb aí, amb eLLa seria honest; ho seritfen tots sen'�i ta. No I:!1J!'l1!lHl

mm n'estava enamora t , pe r'ò , coro li havia rli-y, l.'ei3ti!!lava. I a m�s, re-I
flexl(Jnà, pensa com jo; si I'l�S nOten part. I oreu en 1!li. No li feia
re .. ) que no f":-os gél ire bonica; al oa pdave Lï e ra simpb 1;1ca i oonpre ne íva , I
l la bellesa, s'efeg'Í, 1j8lnh� passa. Id aembLava que, en certa nane ra ,

la pêJ)òria fer feliç� Tan feliç o om z-aonab.l enen t �s pugui ser.
Tanmateix, no va voler 0ecirllr res precipi"!iadamen't, tot i que sa

bia que la noia esteva a punt de 'tornar-se "n , i ara per de bo,al poble. I
I
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Ni � fer cap pas eSgecial per imposar-se-li. Sab1� que la tornaria a

veure per la Univl3rsi tat, on tenia mol te� amigues, i que aleshores s 'ho

faria venir bé per dem8nar-li si no podien sortir plegats, una tarda.

Es van limitar a fer un pa es e
í

g i a aeuz-e en un bar, pe rb ei], apra

fi th 1 'estona per temptejar el terrenyC' Val a dir. que la noia ').1 faoil!
th les C08€8, pe rq ub era franca 1 no veia la nece ec r tat d'anar amb em-

Va dir-li :

- M�d no m'bsuria inaginat que t 'enterraries en tu'! poble •••
l era cf:rt. Ne.i no s'ha"'1ia imaginat res, en cap aent í.t , tota vega

da que fins da rre rament mai no havia pensat en elia. Afee! :
,

- Es clar que no sabia que fossis una eran p rop í.e tar í.e ! •••
,

, .

Ho va dir eml'aticamentp. com si fos una mica comic. �11a sospirh :
,

- ])oncs ja ho veus !

- Les tens a El Catl1h ma�e1x� les terres?
• J<)

ha una pro}?ietat prop êie
.
alaguer.

menaràs tu1
l�s a dir••• 'teniPl mi tge l'S. :t;l pare feia anys que hav

í

a re- I

- També hi

- I te les

- l tant

nunciat a portar-les pe rs onaLa en t ,

Ell va exclama r :
'lo

- Em fa gracia !
,

- que �s. el qu� Su fa gràcia?
�,

,
- Aixa qui:) tu t'hagie de preooupar de ,,:;ot. No tens cap ee!'J'll8 ? Ben

mira t , 'no. sé res de tu

lala v a riure :

- Ni jo de tu !
,

- No és o onp.t.Lca t , Una fabrica de 'teixius i par-a de cOElptar.
,

- Una frbrica de teixits amb la :J\.tal no deurà s voler saber res •••

1m J oròi va a i x' desgana damen t :

- Quin r�mei.! Al cap i 8 la fi, d'allf surten les mongetes. Ara com
�. ... �

ara, par�, el pare ho d�rige�x tot.

NeBiigent�ent. afegi :

- De tota manera, té el sau at rac t í.u , això d(� veur-e" a amo en plena jO-I
Vebtut. Com tu, que pots decidir al teu grat •••
- Oh, no et creguis,no és tt?n senzill ! De La propietpt +e �81agaer,
ai; per l'altra. he de c onp+az- amb la na re , �u paz-Les com ai jo fos

1 'dnica mestresoa.
,- No ho ets ?

e
- :mlla �s la Usdef!·u�uària.
- Aixb no et priva fe ter el que vulguis.
- Llevat de vendre.
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A veure si ha endevinat cap on vl:iig ! va pensar ell it disimulada-

ment, l'estudih. La noia, però, semb'Iava

cia • .Aleshores va pne gunt sr-li :

- Que poteet en tenies la intenci6, de

- No. Què en faria, riels diners �?

- Els podries posar en algun negoc
ï

,

- Quina una, jo, per ocup�r-Me riB negocis

..

haver-to dit amb tota innocen-

vendre-ho ?

s6c terriblement despirta-
da

Hi va haver una pausa, merrtne e). noi joeuinajavB anb La copa do

conyac que �enia davant. Despr's, refleKion� :
.'"

- Quan menys ens ho penae ID f sen tirem ê'ir : la ari a e 'ha ce.se t amb
"'.

'.

un pages •••

- Qui sap !

Ell l'ullà.
- Que potser ja ••. Vull dir si festeges, al poble •••
- Oh, no,allí els faig una mice. de por, a La gent. :F.'m tenen per una

dona sE�via ! Però et veie molt encuriosit. Es que est�s pensant en una

nove l.la o bé •••
- () bé ? o •

Ella brand� el cap.
- Rés; no em facis air ximpleries.

Perb en Jordi ja sabia quin era el seu pensament, i contes�à :

- Potser no ho s6n.

La noia, sense contestar, va recollir l'abric que tenia en una ca-I

dira t al costat, i digué :, . I
Què et sembf.a si passegem una mí.ca [!1�S l'I Aqui fa molta calor •••

- COr'! vulguis.
};�1 capvespre era tendre i les ful1es qy:e hav i en caigut dels arbres

reposaven 5.ffitJ bils en el terra, on ee peraven la primera ratxa de vent

o el pas de l'escombrariaire. Bn Jordi va oonpre ndr e que en aquell mo-
,

ment ja hauria pogu t dir al10 que es proposava re 0ir, pe rq ub ara 6sta-

va dècit�i t. Per'b callà; potsér pertluh tal!lb� ella semblava have r-hi pen
sat. Deixem que les co�es I'lacturin, es va dir; no corre cap pressa •

..

Fn corria 'tan poca, reflexiona ara, ne ntr e s "a eae í

a a La tanla,
que vaig deixar passar !!lés d "un any ...



La informaci6 <:: us esperava va a l'ribar aquella "tarda, haven t dinat.

Ell .mateix sort:!. a mirar la bú st.La ins'tal.lada al reixat de fora. La

seva �ona7 en el transcurs del ma�í, ja l'havia Mir8�a dues vegades,
" I. "

-Ipero nomes hi havia trobat correspondencia corrento Ara en recol.L� un
,

.

sobre qUè identifica tot seguit, adreçat al senyo::: Orrnanyao Ja sé, pen-
,

sh mentre tornava C8'9 al pis s'ata un sol capolador, que La policia no

ho veuria gaire clar, però m�s val aí.xb que res. Tothom po t rebr'e cor

respond�ncia que no li pertoca, sobretot quan no la porta preoisament
el car+e r ,

t¡1. h
0,

a ara a aV1.8 sortit al ve8�!bul.
Ri ha alguna cosa ?

Es podia haver ee.talviat It. pregunta, atès que en Jordi duia el

sobre a La mà, ben visi ble.
- Si.

In van obrir al despatx � c onvençut e que no o on ten
í

a cap nove ta t t

perÒ acuest cop s'aquivocav�ne Dine del sobre hi havia onze fulls de

paper. En cadascun d'ells, el cap 0e1 �rllp corresponent feia unes quan
tes observacions sobre el capteni�ent dels hornes a les seves ordres.

Com sempre, alguns havien flaqut:>j8t; d'altres, en canv í, s"havien d::,iFJ

tingit per llur sang freò8 i fins i tot per l).ur bonhuno r, }�1 contin

gut d'un de18 fullEl, però, era lleugerament diferent. L'Orsil el va ll�
gir i digu� :

- Mira això.
,H

La aria vs treslladE'.r-sc darrera La cadira i, per damunt la seva

espatlla, mentre ell repassava açnells mots, va anar desxifrant; :

tf}�n el sector nou, B-34 he estat reclbnegut per lm antic company de

treball, el que L e 'ha es ce í.gu t de mirar per la f í.ne s rz-a mentre

ddiem'r terme l'op�:L'acj,6o L'oby'er �s ca ta Ib , per� 13-34 assegura

que s'havia distingit per les sevee 8i�patics, ignera si since

res, pel r�g:tI!1.. L"indiviòu en qltestió s'anonena Joan Sorraihpi i
viu al ce r-rer de Pinlàndia, 71. B-3LL. s 'ha identificat coa Mau
rici F.5pina, el carrer del Pr oer�s, 26"

Al peu de la pàgina hi hayj_a una observaci6 en lletra diferent,
obra d'en 0or1iines :

"AconEle lJ o �"a e tnar iml'1edia ·ti2I!lPrl t".

Tots doe es van mirar. La dona pre[;l1nt .
•
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- Qu� et sembla ?

En Jordi va di.r :

- Probablc��nt no passarà res. A la gent els costa molt de decidir

se a fe runa dcnïinc i.8 •.Ningd no té ganes de e o�plioar- se la vida.

- Però ei �s un puntal oe1 règirn •••
- '�ui ·sap ! El pitjor d 'aqu.ests. info,!!!l€s II � quo mai no aonbcn d'espe-
cificar p rou , Sembln Cj_1...'l.6 e. tots els aap í.ga greu d'escriure(l Aviat ens

,

enviaran telegrames. Aquest matei+,ja ho veus, es considera df.e penaa.t
d "j,nformar sobre la co'::nduc";3 (lej"fl a l.t r-e s hone s ,

- Ee deu hQver espantat.
- Jo. ho suposo. l)er� a:l.xò no �s cap eXCU8a. I en Oortines, taI!lb�tquin
altre ! '?Aconsello aotuar j.I:1mediatamentn• Ja €le déu veure La policia a

casa t
- l'erb bé deuràs fG s: una cosa o al +ra •••

/

- J:�8tu!'f\11!ient. ]'ar� que en l'er!'is envii un parell d'homes a. cada una

d'aquestes adreces i que no perdin de vi:Jta ni 1 "un ni 1 '.al tre.
Ella o'admir!t :

,
- I per que, a en B-34 ?

- Li :podriá paes ar pel cap 1 'estupidesa d'ansr a 'trobar el Beu. ex-com-

pany, i cal evitar-hoo Els vigilareI1 uno quants dieso Si aquest Serral

pi acu t a la policia, locali tZHrern iMr'lediatam.ent els enllaços de B-
"

34 i els aoonsellarem de de aapa re Lxer , Es a 0.ir, si lIenin 'temps, de
,

primar el retirarem e ell de La o í.rcu ï.a o
í é

, Això seria el nês oonve-
./

nien� de tot •••
- I"lira que també �s mala sort ! Mai no hfP,'Vio/PafJ�at ....
- llavis de pasear un dia o altre. Aixb o une/altra COSB per l"est.il.

e onfn nuo pensant, però, que no hi haurà denünc í

e ,

Va consultar el rel)�otge i s'aixeéà.
- Hauré de 'trobar una excusa pellquè en Perris pugui aba nr' oner el des

patx •••
lla Naria li reco r":d� 1

- Havies d'haver-ro.e'lfJ confiat a mi', els serveis es peof e ï.s , ]�n casos

com aquest, tot se�ia m�s senzill i m�s r�pid.
Ell brandà el cap :

ro. Tu me"ta t1til de moltes altres aanere s ,

:Es va callar, però, que en opinió szeva una dona no e.:=ra le perso
na l!l�S indic ada per ètj_�igiJ:' els serveis especiaJ_s, lareri table poli cia
de l'organi'tzaci6. Als homes no els agrHdar:}.8 obe í,» ordres d'unes fal

dilles. Cal e orsp tar sempre amb eL fao�o r psicolbgic, pensà.
,

Es va asseure de nou 1 f'éu. unes anotacioJ:1s rapides a.l marge d'uno
•

de les qust1tilles que havia esc]'i't aquell m8'ti. }:;rerl una mena de resum
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d� les info raacñ ons que dcspré s traslladaria, en la forma ací>s'::;tuma(�a t
als pap er s que guardava al carrer d 'Amig6., Memo:r.talitz l.es (jues adre-

"

e e a 1 els noms de·l'aJ.tre conurrí.c at i allarga els fulls a la Ma!'ia.
,

- T� t crema 'ls.

Era la frase dEl l'i tual.. Defl� la qu�.rtilj_a en un oalaix, amb les

altres, i s'adreçà al dom:ttori a posar-se l'aMericana. Després la Ma

ria va ae oraenyar=Lo fin a a la p�:"ta .. Ell VEl amo í.xa r= Lf la cara en s enya..
de o orrí.a't 1.}tm ee t ar a pun t de preguntar-li qu� faria aquella "tarda. A

la fi, però, �o neixà c6rrer. Potser I!l'hau�ia'de confeRs8r que pansa

pas"lar-se-la al llit amb la seve. cosina o qualsevol altra amiga .. Es clar

que fa molta calor ••• Imperceptiblement, s'arronsà d'e8p8tlJese
- Arlr&n, Meria. '

- .Ad�u, J rdi.
n

Va allunyar- se caz-re t: armrrt i tombà cap a la plaç a de ¡'Í,aragal:l_ �

Si b� amb La t-1aria potser j� h:i. ha renyi!::. ve. acudl.:r.-se·-lio }l'eia temps

que no s 'hi referia, a la seva c ovi na , De tota mano ra , no volia dL!.'

res. Mai no n av a en convingut ni (le parlar-ne ni de no parlar-ne, è'a-
, "

quell Etter, pero en general eJ.l més s'estimava no fer pregun-lies, i la
seve dona p o tsar ho havia interpretat com una voluntat d

'

ignor1i.ncia.
Perb TID. tampoc, eS va dir, perquè La ,1aria havia de recordar perfecta
ment 1 'inte rès que posà en allò que entre ells Bl!l.m.l!lmman anomenaven l'a-

. .

fer Samarach. La �ona seMpre havia es'tat convençuda que ells dos ho

combinaren tot., psrò de fet La iniciativa v a partir de La Merche .. Era

veri tat que va. recomanar-la la Maria, la quall 'havia coneguda a través
d'una altra xicota amiga de la coaína , però mai no hav

í

a imaginat que

8119 s'acabaria amb la. aeduc o í é de la pobre Josefina.

Va aturar-se 8 la parada del tramvia, perquè si agnfva un �axi ar

r í.bar
í

e masaa d 'hora al des pa tx , Va esborrar e)_ aonr
í

s que darrerame rrt

li havia aflorat a La oar-a i es v a aLr : tinc vint-i-cinc l!J.�nuts per

trobar un a excusa que permeti a en Ferris de deixar la !'eJ.na. Sabj_a, pe

zb , que no li'n c815, en -r:;an1';s o }fi tan s ol s no li ere nece sf�a1:'l conoerrt rar'

s'h:i.; l'excuso. fa::r!i81, la seva apariCiÓ al mom en t volgu.t, gaireb4 autornaJ
tice.ment. A en Cor"tines no li deu�ocar la ljell a]. cos, va dir-se alesho

res. ga íre bê divertit. r.31cara que no ho sel!1bl�Ii, c empr-e havia esta-t

el més poruc de tots. :1<..n re aLí.tat , gairebJé fou un erro!' reclu�ar-lo,. I

no ho hauria pas f�t si }1P,gt;\és s o: pi�at Clue er? un inverti't. Però pot
ser no ho era, al capdave D. , La .I...•aria li ho nava a �i:t:-t però, tampoc no

en tenia proves. l'Iai ne haví.en sabut res en concret" La t1aria ·té una dos
"

agrnclEible "fjendencia a c1escob:r.:J.y anormalitats en e18 altres, es va con-

fessar; potser per justificar la seva.
"

A en Cortines feia moL't s anys que e 1 oone ax í.a , p e rque havia estat
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lladvocat del seu pare des que tots dos eren jovenots 1 vivien al m8-

tetx carrer, a Sant Gervasi. Es curiós, reflexionà, que en gen eral rn'h!!.
gi r-ode ja t de col.laboradore més vells. Al capdavall, r;erò, e ra prou

oomprc:nsibl.e; com que eren L'l�S vells, dí.epoaaven de "tot un passat que

ell havia pogut Lnvee tigar. a què ja coneixia. En tot cas t un passat

que erE'. Ul1Ci;, menade garan"tith I em ca í.í.s an ar sobre secur, va d í z=ae ,

"urani la guerra,en Corti.nes hav í.a forI!lat part d'un3 comissió que
,

ana a corap ra'r a rmes a França D on aeguí.dan en t va '1 ne 0 1 r- se com a de le-

gnt perr-anent d0 cor.pr-es de caràc\;er bèl.lico Era una activ:\."'r;at que li

convenia, va s onr í.ure .. All1, a J.!'rança. e s t ava proteBit con t r o qua Lsevo L

contin€;Bncia de aag.radab.ï.e , No corria el r-í.eo que l'ente:r:r�s una bomba ,

o que l'envieA!ün al front o l'erò potser a l.e sh oz-e s era més ve ï.en t , re

fl�xionào Fos com fos, aab ell s'hi va enganyar una tlica.

Snbia quo havia mili�at en un par�it socialista. cosa que el v�l�

Orsil li retreia s enp re , però haviafabt�llt ne dar 1 gu arrtaz- la roba, si

m�8' no fin s fi c-Íl!rt punt, je.. que un 13 quarrte n eao s rl� pres6 ningú no els

hi va estalviar.

Hai no hauria penst? z: en ell �i aquell <ita no hagll.es'�in coincictit

al tramvia it desvagB t com es tava , no l'hagu�s convidat a :t:sr un ca re ,

F.ls bar s han jugat nn eran pa pe r en l'o1'ganitzaci6, RS va diro Alesho-
"

res l'heme ja no era advocat riel SBU pare" pe rc ue havia p l ega t el bu-
,

fet i es dedicava 8 ze pz-e een+ac
í

one inte:r.naciol'la: s. De aegur que dura.nt

la seva estada al pais veí hava a sabut aprof1-car el temps. Recordava

que aque
ï ï, dia va c1ir-li t

Es cs+rany que t()rn�3siu •••

L'home es va e zz-onea r d'espa-clles.
,

Po"tser tinc voc8ci6 de mar�ir.
,

No en tenia eenn; eren e Ls eLen sny s que l'havien cIec2f!it a enca-

ra.!'-se amb les presons franqll1.steso nespr�s de pregun"tar-li pe! seu pa

re i per la fam{lia" llintE':rrog� :

- l ttl, qub t'as? Que encar a e .. tudies, potser °l

- No. ja fa do e f'.n�r� que vaj.g acabar filosofías Escric.

}�scrlus ?

En aquell monen t en �fo:r.dj. ja hav í.a publicat La ae va pz-í nez-a novel-
,

la, 1 La ignorancia de l'aJ.tre ga í.r ebé el v a ve xa r , Alesl'lores em sembl,!!
I[ va que tothom �lhaviH ñn cone í.xe r com a esor

í

pt o r-, es burlà d 'ell Ma-

I teix. H�6 endavant, aixb li va passar.
- Si.; nove 1.1es •

- Ah, ca ram ! No hes pub'tLca t; res, encara ?

Qttan v« saber que sí, no s'ho p o+í.s creure.

1'�s e s t ra ny que em paBsét-'. per a i t , perquè •••
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\El flevi a sobtat algun dubte" caree va interrompre i, gnirebé an-
,

sj_osam�::nt, va pregm'11.iar-li,:
Suposo que en cBtalh, oi ?

- Be clar !

No tan clar. o. Ja que et s de 1"o1'iei, deus aabe z- més b� que jo que
no to+.s elf' oscriptors han sabut ser fi�e19 a La J .. Lengua del país.

Ho sé.
- l 1"educBci6 que tu has rebut taMpo,; no deu haver es'�a"t; OI?SSS cata-
lana •• G

Aixb no vol dt!' res. No U;3 obl:tdeu que e óc d "uriu gp-neraoi6 que "tam-

bé ha fet La guerra.

-Ah, si ! Quant a anys "tens?
- Vint-i-vuit.

- Et devia agafar b�n jus�et.
.

..

Re.flex2ona :
"

lialdosa guer,ra. Poo ens p "i!1l.savem, quan vam començar-la ....
.

- No le vam 1)8.8 come nça r nosaltres.
�

,
- Tens ra6. Pera tant li fao Poc ens pensavem, alcahores, el desastre
que e�s esperava.

Bll va di r :

- No �s la primera vegada gue rebem unpop dur.

Perb t a_:n rlur com aq ue s t , " •

Es va in-cerrofl1pre de nou i li va sO!:'lxiure :

- Però �s clar, tu encara deus e s t.ar ple et 'il.llWiollS ....
...

En J rdi es va s�m"tir una mí.ea moles1;8 t r , ga::trehé ag:resslvamOl1't,I"

f�u :

- I pe.!' qt:¡� jo., precisamen t '(
- Perquè ets jove ••• Els derrot ats vam s er nosaltres, e If'! homes que
havíem arribat a le �durS6a.

El van colpir aque Lles paraules que 'tan bé s'avE-uien amb les idees
d'en Borrell. i se'l va mirar am b si!!lpa�ia. TJ'altre pr oaeguf

De vegades penso que si tot fos a recame nça r ••• Però les coses Mai
no es port en fer dues v ee:a des •

PArlava com s4-r.ot ).'esnevineut fos culpa seva, COIl si foe ell qui
havia dirigit els exèrc�'ts i obt í.nrnrt vic'ç�ories i deX'T.otes. AlIa el
feia lleugerament entipa1;ic, perqlt� permetia dE} re ur-e que es o re ta molt

,
.més important que no havia entat na

í

, Perb hi havia a<'1uells mota que a-

cabava de p rcnnnc
í

a.r i que li re co rda ve n en Borrell. l tal!lbé hi havd.a
el s eu passat, indiscll.tibJ.e, ja. que no brillant. Valia La pena de dir-
11 com 1i v a dir

- P01;ser si.
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Potser sí ?

- Si. La .qUesti6 As aquesta : t1ndrfem el valor rle reco�ençBr ?
L' aL tre ve excLana r :

Ah, amí.c , no �s pas una qt\r;lsti6 de vaLor , perquè no 'tenim res a

I
per_1

dz-s ....

- :ne que es tracta,doncs #1

D'oportunitat� ei vols.
- I)'o_portun1tat se la c r-ea a�\lOm na te áx ,

L'altre v a ao Luce r els UllSr. el r1Ír� eserutadorarr:mm1;. Sembl8va que
hagués endevinat quelcom, ja que en acabar el se u examen observà :

Juraria que en vole dir elguna cosa i que no goses •••
El�'_ nova ni somriure •

• -.1 1 -,,a. I '
- LJ� t lU3 a VUL_ IlJ..T. goso, a 1!l8S •

..

S·':tnclirm enría v arrt 1 ve preljuntnr-li :

- L'accf,p-r.Rr:!8tl, l'oportunitat de r'e conença r .t"t

Afegi r.?pidament :

- Sens fJ te ories.t SEWS€' c one í.de ra c
í

ons è.' aj_'tra mena s , • JI'a (�cElpt;arieu,
pe raonaï.aen t ?

,

}�l'l Cortino$ 11mnbreg8 d'una ban da a 1 'aj_1¡ra t COLl1 1;eFle:¡;6s qUA algú
el pogu.és s en t í.r , Havtn d;"h8ver done t nés il'lportànrilis(aquell nováment ,
es va dir ara. El fet era que ben juzt si J.'havi& re na.cca t ,

L'advoca :U-represen i;.:;ant, digué :

- 8ort�mo Mai no E!'h8 agre';_¡ p,t fe parlar alz bare ....
Po ra , va agaf' ar ei Jordi pe L braç, com 2i fos ell qui li havia de

c onuná caz alguna cosa iNporí¡ant. Travess�rnn la Granvie. i el menà cap a

un banc solitari. No tenia res d'estrany; f(�ma un fred que pe Lava ,

- Aqui estarem t'. Qub em volien �ir ?
,

Semblava com impacient, avid i tot. rramb� aquest nerviosisme m'hRu-
ria hagut de cridar l'atenci6; reflexionà.
- UD he fet una pregunté) '; accE:Ptarie�'oportunita::.t d e necomença r '!
- of' primer/cnl que 1j'erlljE:;ngni. Què representes?

Ell, amb molt d'aplom, tot i que en aqua.iL moment tota l'organitza
c16 es reduïa e. en Ferris t en .dariscal i que z.que s xicots filés que ells
d oa haví en ze c

ï

u ta t , ve d í,r :

�- 1::1 Movir'. cnt de (esü'p;èmüa a -r.e,1à.
A l'altre [.8irebé se li v e ee ca pe r uri x í.ur.e t ,

I t 'han �eM -na t que mmtt et poe eae í.e en contacte amb mi ?
No �s a,ixò. Pe co rd eu que ens hem trobat per G8su.2.li�a"'tï.

,

"'h .. h t t·.� ione , p�l:' , es mo aurava eaoe puz c ,

Bé, hi ha casualit�ts molt ben buEcades •••• nau d!rigir-lo algd que,

co.....'""bec, pero ja SU1)080 qUE' no e a diràs qui és •••
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:�n ..Tardi,amb franquesa, v a adrie t re :

- No pRS arü per ara.

� 11"n Cortines v a e onr-í.ur-e d'una manera astuta, Carl si al capdavall
,

no fem ne ce as.a.zd , pe rq ue ell ja ho endevinava més o menys. Però en JODd:
sab fa perfoctatH:mt que no en podia '1;eni:ro la aés petita idea. Després

..

observa �

- neu ootar o�eanitzat corn el siRteMa de reBist�nüia frencesa durant
14'ocnp8oitS aleM[t�lya •••

D1 Je¡riii" aleshores, va es t ar e. punt do trair-·sa 1 de dir Ç¡U(: no

confli:M1a prou. bé el S1::-1,;(,,1118 aque ï.j , fOD el qUI3 f'oe , I'erò ve saber con
t en:i.r-s e fi te1llps ..

- Qui sap t

]i'e<.1tre vac LLv Lava , I'no ar-a 1.7eig qUE" no acceptarh, va èlir-se ell •
..

Pero el que })8SfjBVR ere qU(" en Gort¿nes volin sabe r més coses. Va fer
una'pregunta legitiInE'. i alhora ociosa :

- l què us proposeu ?

Tot seguj.. t , sense deix�r--lo nont es t ar , li 'J8 rtona r un aJ_tre tomb:
- Vull dir: quirw e ón e Ls objectius i!'1mertiats Ç?

I ell va contestar, segur ;
e

Donar fe (is :la nostra exist�n�a i d eamoza Lf tzar, fins on sigui
ble, el sistema ao tua 1.

En Cortinefl es v a Te-r nés p ez-aor.aL :

! el te u paz-e sap que tu pez-tany s a aque �1tU oreani tzaci6 ?
- No ho sap ningd. Ningd no ho ha de saber, l�evat dels meus OontActes.
- Ben tet.

L'aire ele conençav a a p ene t ra r-, tot i el�abriefl", però en Cortin�B
no semblava disposet a aixeoar-se. MAe valdria que passeg��simt va pen
sar ell. L'altre, aLea hoz-e a, va dir d "una nane z-a Gairehé desf1€ujada. :

Ja �s per:l116s 9 ja ••• Però suposo que no em puc nega!'.
A ell no va agradar-li.

No �s obligatori, sabeu?
- Ja ho sé. Si ho fos, r=t=:» de soat:reure'o a La meva cbliga
oit). M.ai no n'ha agradat fer res per la fOY'<]a.

E3 va pert'ie�re una pa usa i afeg:! :

Tu ets Dolt jove i potser. no e onpz-ens que La {; -n t vuLgu.ín re.fj_exionar:
i que ho facin en yell a

ï

ta ,

- Al cont�ari. ho cOMprenc �olt bé. Us hi podeu pensar.
L "hone va 1.1.. � mbrE:f,ar,-j_o 8Mb una exp.re 3816 que "0118 ésser irnpene

tr�blet amb els lla"lris pleea'tB d'una l!lPne.=-ra maliciosa.
- No t'agrarlaria, oi ?
- Qu� voleu dir?



_ Res. f�lte accepto. l a fe C)u.:e em sembla q ue UF, podré ae r útil
VD !!lOUI'O el cos por S01;fi l'abrio i s#aj.xech les solapes.

_ Supcso que dependré de �u •••

- En tot i per tot.

- No's dir molt ?

_ No. !..ra per aXB, s�c jo qui diriGeix el moviment.
,

En Cortines es queda bocahedat i ell·e8cl�'i la rialla en veure

l'expr�sf'>i6 còmica de La seva eera ..

V "1.;3.1 <:»; -

?- O..l..S ul.!' (]U� n €lO£ e..!.. cap -

- �i. •

Nom's va Daher axolamar :

- Oara "1.1 de xic ot !

LH�, portes del tnu'lvi a a" ohr-í en al aeu d� vent i s
'

apze se à Ei enfi

lar-se al vehicle. Mentre €lB treia e r s ((:l.ners de La butxaca, rfl:flerlo

n� : li c cs sava rifi o onnrend re que algú !!lés jove que 8:::::.11. rogués tenir

irlicia--:;ivcs d'aque�ta Mena. De feT,� no s"L't::donava q ue hav í.a envollit.

Va recollir el bitllet de color rosa i va endinsar-f.lè vehicle en

llà t entre La gent.
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Des del banc on era aar:egut, ent re la verdura, ben sol en aque
ï

z,a

hora tardana, e sp í.ava l"r.;scassa o í.rcuLac í.é de l'avingudso En Mar-!..l3cal,

que havia (ic,) dur-li E-l, ea fe ic; e ape ra r-, Potser e Ls ha paec a t alguna

COSB, ee va dir. PEJ:1:'Ò no e�:: Yi?, pe rne ur s d"in'trnllquil .. ¡i,tzar.·se. Va con

tinuar inllnbbil, amb le3 caries anc re \13 des 1 El ls braços manf�:r.osamen t pen

jats sobre e ls genolls.
A pocs metres dp. di€tànc�l a , per 1 "asfalt, circulaven cotxen i mo

tos t, <16 tant en 1iarlt, tm carrí.é , Tots plegats fOl1!l8Ven una mena d�ali.ra

de remor qUE' es cenyia a l"en'I;orn d e J.8. ve z-tuz-a , sense acabar de per-

torhar-la. Hi penet rava , s2, perb si fe, ne fa com 1 'aieua pene t ra en

una illa, sen se inurldAr-la. () potser, més que a í.xb , CO!'1 una tempesta

que branda en lAS a1. tuz-e s e enae que a La teJ'ra n 'arribt més q::::ue ml re!!.1
6':l�o Tarden. tornf1 a dir-�e& I

Un l1umet pilot de s ape re ïx fa avinguda enllà. cap a la carretera.
.

I

que la pro'l.ongava , J..arare ae n ya quedar una alafa d e silenci �ue aembl.a

va 'més feta de tempe q ue è 'espai; Ci "un �em�s que ±'lulr-t nanaanent , que

s"esmunyia amb dolcesa, e ou un serIlfmt. gaireb� inobs·'xva1;. Però les I

I

busques del rellotge avançaven i en Jortit va porter c oapr-ovar que ja pal
saven C3J:1C min.uts de 2.80 una ,

Unt:1s 'veus sQl.'eir€!n ¿le La ¡jj.stà.ncia pròxima, i tot seguit callaren.
Des,p:r:éa 'VBn reprendre aH nou, er;:, m�s a. prop, i amb e Ll.ee els passos

que IfH� acompanyaven , }ll Jord.i no es va moure i e1::3 do s home a van

pasear a freo d'ell senae descobrir-lo.

- I qUHn V� ig Iii, -..:-lj. : no � ón bores ... .,

Sempre miren d
'"
abusa!'.

I (lefJpl'�S s
"

e.2ltl"'i"n�re n si ronseges.• ')"'operarj.s com tu y et dinen •••

Les d uea ombres van pl'üfJeguir av í.nguda avaLl , pe rrtudee entre eLe

arbres i e l.; parterresf¡ i tar'lb4 les veus van cteixRr de fer-se in-cel.li

e;ibl.es. Va tancar els ulls i el�, va tornar a obz-t r, una nu ca cansat ..

I, a1. capdavall, VR rei'i.Bxionnr, 1'1 ni'tuact6 66 uove Lv Ir-s ca , Però pot
ser pe::r<1tl.� durant e ïs 0l3:rrel"�:1 �tv�tr"J aryo n'havia v í.anut tantes de sem

blants, ara jo. li erp, 1_17Jppsslble d'aprecia!' allb que teni� d'aventura.
I

!�s una ocupaea
ê

com una altra, e£� �igué�
j\.leshor�.;'a 8 'adon� d'un e etxe (:l.lE-),sile.::nciofl8nent, acabava d'aturg!_1

s e arran de passeig, El l'al trE'l banda , no en va <1a11; nI' n::i,ngú it 50 rrnre

). "observa'\18, 1118 fJubstitui?:' e Le lhU7lS Mf? ctntat pe l s (fe car-ro ce ra ,
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Hre en Naris cal.
No ha passat res, dones, es v a dir, i con�inuè aaseg it" contem

p lanr el cotxe, i eJ.13 e.l-cres vehioles que passaven. Sabia que en ifaris
cal hav í.a fet einqn.a!¡·1ja voltes abans de sortir a l"avinguda, però que
ni ai:;:d no en tenia pr ou , Ni ell, és clar. Havien convingut una vegada
per totes un pla d' aco í ó

, i s 'hi subj ectaven , Sempre havia s oz-t í. t bé ,

1: ve rd ta t , reflexionà, que poques veg�¡des ens ha calgut l.'ecor.l:er-hi,
En gene raL, les obscr-vac

í

one que' avia de fe.r podien pa ss ar pe r re aua-.

ment El trav6n de La ca rte na 9 fins a 1 'interessat.
Els Ll uma es van apagar r , durant un momen t , el cotxe aemb'L aban

dcna t , Ell., pt,rò, eab
í

a mol-t bé que dins hi hav ra en ,hnriscal, darre ra

el vo ï.anb, i un desconegut al qua 1 anomenaven F-l, responsable d'haver
reclw:r.at el cape Ll

à

, Mai no sé m'halll"ia acuda t , es d:l.gné de nou, i

oorrt í.nu la BeVEl e¡;:¡:Per�.I ..

Aleshores fÚ cotxe, altre oop amb el;-¡ fA.rs enceao a, va enGegar
i, aen ee pres .. a, se Les emprentJu.é l)er l'avinguda. }�ll observà ela vehi-I
el.ec que sAguien, fo rça es oa s r oe o CB.p d'E,úls no ee�blfl'IJD. aue pe ose , oar

tot:;¡ cor:r.ien a bona velooitat. Aparentment, ningú no els ha ví a seguit.
Al cep d'uns aome nce , el cotxe, que hava a .ret La voLt a , z-e t o rcnà

t , aquoet cop, v aturar-sE.' El pOC8 .metres dl'eij_o En Jordi va d eaxa r
...

..1 banc i, z-ap ídamon t , t::-avessà la vorera. �fo li v a ca ï.dz-e ni obrir La
I

porta; els 80US ocup.m t s

va haver: de ter máB qU8
t.ot seguit closa amb un

- To; ha ana�t bé ?

ja se �mrnam��m��mm n'ha:vien preocupat. No

a s r.cu re
ï

e en La ÚJS0E'\ que reetabl:£ la porta
cop sec.

- sí.

Le;' cortines eren abeixadeso No podia distingit- donc s la CAra d 'a-
que Ll.a .pt.:reona qUE' se í,a a L fi IU c os t ac :1 q ue encera no havia pz-onunc í.u t
un mot. La 12.uminosit.r¿t qua ent.c�V8 per davarrt , molt e- o eaaa , li perL'le
tia només :le veure una mena d'atRpe':tment d'orllbres que s "ao.í az-La una

mica cap a la par",,; a Lna , on hi hav á

a el. 1:'Of11;1.'€'. l'kd no acabar-Len de
,

lJl 'to, ·'1+. ,- ., .

t' l-...;l'iveure I..'l ne , 'to, 1.. tm a 1. a.i Jre ]. f qual'! 1. errt revi a a 108 aca oaaa , un es-

ment 00 coneixerien la veu ..

���mm InneC�8flariRmp�t, pregunth :

- B-1, SUpO.sO ?

ne la fosca ve s or-vá r una veu prirrtf't Bairebé feop-nina :

- Si, 86c jo�
l jo sóc un dej.aeat <10 Zero.

- Ja ho sé.

}';6 o La r , sn Mari sc a L l'hayia J)Osat en anve cerí cnta , Però no li ha
via flit I!lé�� quo a Ll o qUE' era f}stTictaP1�:n":í indisocns2ble. Ell met eáx 19-



-91-
noz-ava encare el motiu d'aquella entrevista.
- Us voliem parlar de F-3.

L'altre, que a'ho devia haver esperat t.ot menys aLï.b , repe.:tí amb

la veu sorpresa :

- F-3 ?

- L;i. La nit passada, com sabeu, va ser escolj_ir per participar en

una ope ra o í.é , i vam desc·obl!l'ir que era un oapellh.
- si, ja bo sé; �s un dels meu s nomee ,

- Precisament.

L'altre es va moure en el seient, una mica inquiet, tot i que
no 9TH pas responsable de La conducta dels hone n que havia allis'1;at
mentre no se 'ls pogu�s reprovar aleuna a oci6 contr�ria als pri\joipis
de l'organitzaci6.
- Que potsè.r ha feCt alguna cosa ?

- No ha fet res, llev2t d� presentar-se anb roba talar ••• amb sotana,
vull di.r.
- Si, ja ho havia ent�8.

,

- h"ns estranya Una mica que oreguéssiu opor'td de reolu.tar lm saoer

dot •••

- Es un bon catalh, i un home de principia democr�t1ca.
- No en dubtem ..pas. Però no tots els bons oa ta Lans amb idees democrà-

ttquea se'rveixen par a ter aquesta mena de feina nostra. Ja sabeu que
no sempre �s pacifica. lio oa I, l;ue us ho digui; vós sou un de Le qui van

"

prendre part en La destrucció de la fabrica de ao tcz-s d'aviaoi6, ara.

fa una mesada •••
- s1.
- Us sembla, dones, que un cap€'llà t§s la perRona Ill�S 1niiicada per de-

d'icar-se 8. d onar cops de mà, a assaltar :fabriques, a eaboee jar per
,

mitjans violaRte ? ••

- Potser no. Però �s un xioot tan entusiasta, tan ferm •••

}�n Mariscat havia engegat el ootxe i, lentsI!lent, avançaven per

l"avinguda. Ara i ad
ê
s , quan passaven pel co at at d'un fanal, un raig

"

de llum s'insinuava a l'in"terior del vehicle, pero I!lB.i no era prou po-
derós ni penetrava prou endina perqu� arribessin á veure's b� la oara.

De sobte, un tret sorgia de l'o!llbra, com difuminat, i s'hi tornava a

submergir gairebé a l'acte.
- Expliqueu-me una mica qui

é

s , com el vau cone í.xez- ••• Per això us hem

volgut veure aquesta nit.

El xioot va dir .
•

- �l conec des de �enu�5, fins i tot haviem anat a escola junts. Des

prés, és cler, va ingressar al seminari, i ja no en va so�tlr tins
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1 'any passat •••
- I durant la guerra?
- Gom vo::leu dir, durant La guerra 4/ Ell i jo érem unes oriatures,
aleegores.
- Com sabien q ue hi. pod:{eu confiar? De gent que es diuen catalanistes
n'hi ha molts .... de vegades perç:u� ho ban estat els seus pares.
- El fet que f6ssim amics d'infància ha concr í.buá t a que sempre parlés
sim amb el cor obe z-t, Sembla que al seEUinari hi havia un gran ferment

ca te lani sta, que hi �s .... l)#això ha vingut 'tot. per a ell. Va exposar
me els seus punts de vista: sermons en ca1:ialh, doctrina en catalh,
condemna=ci6 moral d€l règim.e.

Ln, Jordi va sentir que l'ànima li queia als peus. En Mariscal, va

penaar , es deu ee t az- divertint com un Ximple.
- l tot això us VEl. fer pensar que podiA ser titíl a La nostra cauea ?
- Si, la veritat.

- I no se' us- va acu� i1' que la seva re.ligi�, com ell ma'tE)j_x diu, li

prohibia de vessar sane?
J'J'altre, so:rprenrmT.?\qntt va replicar:

- Ens ho�prohibej_x a to'!;s. També jo a6c catòlic.
-]!8 a dir, que ai UB ordeneven de prendre part en un atemp1:at. us hi

negarieu ?

La resposta es va fer esperar. !, quan arri bà , e ra molt feble :

- No ho sé; proba blemen t. q
- Probablement què ?
- Vull dir que a f , que p zobab Lemen t m'hi negaria si sabia que havia

de costar La vidn a algú.•
- Creieu, doncs, que podem. aoonseguir els nos:::.tres fins per mi'Tijans
pacifies?
- Bé. paoifics del tot ••• no

- No sabeu que a íxb �s una guerra i que �lls no ens estalviaran pas "?
- si. Però això no justifica l"asflE\ssina1;.

A les guerres no

van participar a la

aova oonao í.ênc í.a ho

n"hi ha, d'assassinats. Tots els catòlics del pais
guerra, a 1 "una banda o fi l"altra, i suposo que la

ha diserit sense esforç.
No �s el mateix. En una guerra, la lluita �s franca, ob�!'ta. Tothom

"t,� ocas í.é de rlefenaAr-se�
- Tamh� La poblaci6 civil quan se la bombardeja 41
- Fins a cert punt, si". En canv

í

, ara .....

- Us penediu, dOllce, d'haver ingressat a l'organitzaci6 ?
- Aixb no. 860 tan ca talan! sta com el prür¡er.
- No es tracta de ner ca telan! s ta , siU6 també de. tení r els pebrots ben
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posats.
- Els ••• els pebr eus ben posats no tenen res)3. veure amb la o onso í.enc í.a
de ca da ecú , sob el sentit moral ••• b'm sembla que , dins ma t eax de 1'01'

ganitzaci6, hi ha feina)per tots aquella que "tenen ••• bé, digUEH!! d'altrel
apt í. tuda.

- Parleu exactament caa el vostre capellà. Per què, doncs, us van a-
,

venir a prendre part en 1 'asca1t de la fabric€! ?
- Ignorava que es tractava d'un as�alt. D'altra banda, només s'havia

de des tru1r màquines.
- Unes mhquines que e ren vigilades. Què haurieu fet si us hggub s s í.u
vist enoa rat , com d'altres s'hi van veure, amb els serenos .?

- 1..fo ho s�; suposo que !!l'hauria defensat, però aiz:ò no vol dir que
m-agredí.
- lTo ans agrada a cap dà nosaltree; fli l'l�S no, no agrada a la I!laj oria •

...

Pero DO sempre es poden fer les COses com volem, 1 menys ara.

El xioot no Iva corrcee tan , 1'11 Jordi" després d"una nomen ta de s í.Len-'

ei, va preguntar-li :

- Quina �s � la vostra professió '1
- Escr:l.o.

Oarall ! -es va dir, i respmrà a fons; de rsane ra que �s un col.le":'

ga .... No havia reoonegut la veu, ni l'altre semblava haver iden1Jificat
La seva,

J�sorivin ?

- f:í, poesies.
- Però no us hi dt-veu pas BU13n,raJla vide, anb això

Vagament f explioh :

- 'rine alguna COfia, uns béne , ••

Si, ja ho veig. va p onaa r en Jordi; viu de z-e nda , No ccnpreru,a
què hi. veni� fer, aque Lz , a 1"oreanitzaci6 .. Des de la guem-a , tots els

rendistes que vivien espan�atso Es molt pitjor que no 6l!l oreia, es va

con rce oaz- tot pree'llntan t-se quarrt a [;€n t d "arue'Laa nena dev
í

a haver-hi

�ins el moviment. El pitjor de tot era que no podia permetre;s el llxe
, ,

, '

d expulsar-los, pE':r<_;ue a exposava El venjances de oa rac t ez- pa ns Lona L o,
"

� ,

si m�s no, a iI!lprHdenc ies que podi en pagar-se cares. t 'tin! o que podia
fer, era prescindir de llurs serveis, deixar-los de banèa,oom si no exis

tissin. Perb tampoc no ens podem permetre pesos morts, a'ategi. Va in

clinar-se cap en .I.'''ari see 1 i li indicà :

- Quan vulguis ja pots tombar.

Seguidal!lJmt , interro6 de nou el xi 'Jot
- Qui s6n, els vostres enllaços? Em re!\ re"!.xc/a
- A !!lés del moscbn , hi ha un tipbgraf que havia

professions, a ambient •
...

estat �e la Fejocé; el
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meu cunyat, que té un cone z-ç de ferreteria; la meva ge rrsana i un com

pany de lletres.

El panorama era comp:Let. Li van entrar ganes de saber qui era el

oapsigrany que havia peneat a ze cñu'tar el poeta. )m lloc d'aixb,perb,
va p re gurrba r :

Es conegut, aquest company voa nre de ploma CI

- Si, força. Es un novel.1is'ta.

IllL'7lediatament se li van aoudit' d o a none j eren de dos col.J.egues
molt catòlics i aabáa que lm. d'ell es feia el mist�r:t6s des de temps
enrera, o oa si tin�u�s alguna cosa impcr"ttmt ent.re mans. :!)eu ser ell,
es va dir.

1 v6� ,

No. Ja us he dit que s6c poeta, jo.
- Voli-n dir si sou conegut � ...

- l-lol!lés he publica t un llibra. fins a ra ,

I �

Mirh de relacionar-lo amb alenn poeta Clue respongu�s¡aquestes
carac1ieristiguea i al qua l hagu�s vist sovint amb el nove

ï

s Lí.e ta en

qUesti6. !�o li va costar gaire de t;robar-loo (taireb� SB va posar a r1u-'
re en ptenfJar que to"!;s �os eren una rrtca e ne nt.on seus. No hi havia par
lat aaa , pe rb els havia vist;Ofl per 'tota mena d'tndrets i aab í.a que rnal

par-ï ave n d'ell. Quina C21.'B ferip.-, va p near, si l!)_'identific8.va-!

TIespr�s se li va acudit' que potser ja ho havia fe"ti 1 que pre.t'eria
no declarar-ho. Pot have!' reconegut la meva veu, reflexionh. lfo li ha

via vist La cara. però; no en podia est<:�r.donC8t 6€glll:'. 1)e 1$ota nane ra ,

allò li féu compze ndr-e eon eren de per.11:toses aqtlelJ. a mena d 'entrevis
tes. Es clar que tampoc no sabria ':Iue s

é

o Zero, es va ae ons o Ia r ,

Va preguntar-li :

Cal suposar que tots e Ls voe t z-e s enllaços pensen .t!l�fl o nenya coa

VOS.o• Oi ?

- Si, na tu ra Laen t , F:i,ns on e,� poden as segn raz- a queat ee coses •••

De fet, m�s valdria qU£.� no parléssim m�s, es Vl:l dir. Pe rquè si

no havia reconegut la seve. veu, podia identifice.r-la d'un nonerrt a 1 'al·
t re , Per tan t , e s VB lil'1j_ tar a a feGir :

- HoI t bé, miraz'em d' aasd.gna r-voe tasqu es que respronguin als vostres

ser.tinents.

l no sense violf?ntar-ae una zn ca t acabà :

- .A l'organització hi ha lloc pe r tots.

- Sempre ho he cregut ai,xi. ",�1 cp.pct�va1l, tots lluitem pel mateix.
"

No ho havi li di"ti també €1J. cape IJ.�, a í.xo �l }�n dubto r.101t , va pensar
en Jordi. Li semblava I:ne aque Ll. i els seus aemïti!tr"i1?AIt'F!l iguals s"aoonten
tarh:rl amb que els deixessin conrear en pau llur pa í.ra lismo sense horit

-
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zons , Tenen un concepte migrat de la pà tr ia , va afegir-se.

El cotxe s'atEJnsava de nou a la ciutat, de la qual mai no s'havia

allunyat gaá re ,

On voleu que us deixem ?

- A la. can tonada de l-Tumhncta, fil i no ur..s fE\ res •• f<
/I

Tot seguit encadenh t

_ Si teniu oC8s16 de parLa r- amb Zero, no sobrE'ria que li exposéssiu

el nostre punt de vista.

- A ixi ho f�\!.'é.
_ Entia segur que molts pensen oom jo, com nosaltres. Els ca�a18ns

..

scnpz-e hem estat eent prudent, amb un soLin semlli'!; de In rea.litat. rJa

llui ta s 'ha de- raenar d "e e o rd amb 1 a noa+ra tdiosincràcms.. :ris qUeati6

d'intel.lig'ència, no (l,e força •••

El deixava dir. Are, ni tan 801s no l'irritaven, aquells l'lots.

L'irritava, en canv
í

, el p re san tam en t que potser eren maasa els qui

psnaave n com el hoi, e Ls porucs, els tír'lid5. els escrupulosos que vi

vien en una torre de crlsta11. Sense contestar-li, va dir:

- Ja hi sor'J.

Ï<�l cotxe va rec6:r.r.er encara un s metres i es va a ruz-ar prop de La

cantonada. El xicot va fer ;

- Tint; la impresf-li6 que aqueaaa petita conversa no ha est,;at 1nO:t11 de]

- Naturalment. Bona ni't.

1 a1ç� La mà fins a La cara mentre s'arrau.lia m�s contra el aeu

r8c60 El xicot, però, era +an prudent. que no va fer r-es per mirar-lo

ara q ue en tenia l'oc8si6� Tanch amb un cop infiec:{s que va haver de

repetir pe rquè La porta quedés enganxada. En Mariscal va canviar Ell

peu per enlBtlmsar-lo en 1 'accelerlFtdor i el cotxe seguí avinguda avall.

Comentà :

- jJ:m venien ganes de pegar-lo. Qu� hd, venen a ter, aquesta gent, entrE

nosaltres?
- Aixb �s el que em pre6unto.

1:1 den t ta ta va estra.t·er La veu ('el poeta:
- Tinc la inpressi6 que aqueta petita conversa no ha estat indtil del

tot •••

TIespres preguntà gra umen t :

- Però enoara no he co�prèe per qu� el volíeu veure.

- no 't Precisament par això, per saber com e ra i, corn pensava. Es (ttil

polsar l'opini6 de lea files. :E�n e aber que he v í,a ze o Iu ta t un capellà,
em vaig Rentir encuriosit.

En Mariscal, que era un an�iclerioal realista i obstinat, va 00-
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mentar :

}�n desmoralitzador •••

Sospir i va dir :

- Us acompany8r� 8 casa.

- No; m's val que em deixeu a la Gran Via.

- Melt bé ..

I tornà a aospi:nar, ara tot ru ran t el aeu companya través de

l'espill �trovieor. Però no pot ve uz-e res, es va dir en Jordi.

/



-97-

La Daniela enea ra es tava llevada. De pr í.mer , 'en veure que el pis
era fosc i en no trobar-la al dormitori, es va pensar que havia sortito

Sorprès per aquell a novetat, va mmremm ent.!'s.r al menjador. Aleshores,
p,l corrent d'aire que s'establia va orientar-lo cap a l'eixida. Les vi

drior�s badaven d'ample a ample.
VB disti:ógir la tOll3se. del seu cos, azrau'I.í.d c contra La paret, i �

e 'hi a tansh , Ella 110 va fer cap geec , com si rull i€Çno:r'�6 la Sfï"lJfS pre::aèn- I

1

cia, i, en inclinS'r-:-se, Of. va sdmuer que respireva fort. Que potser sem- I

pre l'he �le troba!' adormi�a �l es V8 preGuntat, una 1!l1ca divertit.

So li a saegué aJ/cos te t i va con teapLa r=La sene e ;111'-11 zoa o La llu

na s 'ha1T:la de s e Lxá t d e Ls núvoLs que la lienien enpresnonacta des d. 'hores
I

abans c; ara il .. .!.u!'l�.nava l'altr.a banda de galeria. Aquell costat oonti-
nuava en la fos C3, pe rò tRnmat e í.x hi. hRV 18 prou claror pt'rq uf: el noi po
guês destriar anb tota n:r.tidesa e Ls seus tre tE':. Finr:l i to"i quan ifol'm �s
bcn í

oa , va dir-se. l' es va re co rder (l'aquell Vl?spr0, quan l'ha"ia vista

dOJ�I'lir per primero 'tJegf'ida JI aun tot el cos emboLcaL. at per La p enonbra
,

en que els deixe.va el pànpoI. de 1� tauleta rte nit"
� � ,

Etia, de bon COMençament, s'havia resiBti� a �eguir-lo# peraue tot
•

just ern La tercera. o quar-ra ve eaèa qUE' ea veien. Va murmurar :

- No vull e e ..

- Per què "? Si
- Però no vull

- l per què ha

La noia no

- (�ua� un home

La Daniela

, • • k b"sape que es ane va 'Ja Le ......

que sigui tan t�cil
de aer I!l�f fàci 1 avui que un altre dia 4!

conteEt�, � e1_ afeg! :

t� tentes Ganes è 'es1;ir-lar-Ita, una noia no pot dir que no

va aOflriure :

- l tu en tens molte� g$nes, oi ?

si, Doltes.

Només l"hDvia be sada nne dotzena de cops, potser. i aleshores ho va

tornar a fer.:La b).enn duresa (lels seus L1..8vi8 i La mane re com s'engan
xavenf.. La seV2 pròpia boca va :tndicar-lti que .. la defensa {is la noia

erB convencional. Nb va parlar m�s, aoncs, sin6 que se la va endur. E-

l a no va tornar a -r.enir un moví acn t de resif -r.ència fins que ja e ren a

les porteA de la caso. Aleshores dieu� :

- Es 12.eige ...

- Estil'lp.r-se '(
- No. Vull �i� en un indret com aquest.
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ft.. ell va agradElr-li l'observaci6. però el desig l'emperlyia
- No poden es c oLl, ir •••

Tot d'una, s 'hi !'e pen sà i afeGí :

- Ar&, si tant et repugna .... No yul1 fer res q ue et sigui desalJra�able"
Daniela.

La noia va miG arronsar les espatlles i desp:r�A el rnir�. Va ñeci-

'dir :

� No� no hi fa res. AneM.

Un cop tunca tn e La cambra, ace, bà de recmnciliar-s 'hi i fin s va

riure quan ell intf'ntÀ de f�r.¿i'n elf'! honors COM si es 1j:r.ob�s a casa

�4t11a. Van acabar. per TE'ltírobar-se als peus d�l I'·it, l'un davant de l'al
tree La ve be saz m�f' pregol}aruent que no havia pogut fer fins lú�n10rs

L, pe r- d� z'rrrt;l, li féu Lliscar la c re ma r Le ra del vestit esquena avall.

Va acud ir--se-li una preguntE C} ue d ,8 prés li sembi. estúpida:
- NOpG molesta pas, el lLum?

Ella va inchcar que no amb el cap i, torbada, ofegí :

- No he d'amagar r.es.

Era ve ritAt, recol.:'dà ara, assegut p rop e eu , e priI!ler ni '18 tenir

tampa ñe comprovar-ho, tota vegade que Lm re�o1i de vida el va arrOBse

gar,i a ella taI!lb�; quan se'n van adonar e::ren ,ja t.an a prop l'un de

1'altI' que elf1 f8.J��ava per�poctiva 1> 'r obae z-var-cse , 1)e .fet, no v a �es

cobrir-la tins molt ��s tard, que�lla s' dor�í entre els seus braços.
Va desfer-se'n sens e des pe !'tar-la i va veure-la anb aqueLz, rostre clar

i jove que tenia are.o. Es va riLl' : adormida en carr- �B més b�lla. Potser

no ho hauria pogut aaaegur-ar de ningú m�s.

5eguid8�ent, 6S va adonar que havia obert elB ulls. Potser l'ha

via despertada el seu rnatfJu esguard,tan intens. Li va s omz-í u re , g13.ire
b� torbat que 1 'hagués d es c ob rt en aquell acto d e oontempJaci66 lUl_a

preeuntà simplement:
- Qul-: 1.".l1re5 ?

'Estava conven çut que fou en aq ue Ll. instant que pensà ben seriosa

ment : ella tindrh el Meu fill. Però no li ho v a dir, �8 c ïa z , Amb els

di�s, va reseguir-\i la linia el pit.
- Et miro a tu.

I

Res m�s q u e això. No feia pas tanta entona que havia pogut compzo-.

var allò que ja presentí el dic de L!,ur coneixença : q.=t1e no ere(el pri
mer home de la sev!:'. viàe. Però ja ho havia ob1j dat. Era corn si msi/no
li hagués ttmllururml'!l'un i_I!1portat¡ i l'lai no en p�rla!'ip.n d 'una manera expli
cita. Ara era seva. No demanav a pas res I.!l�s.

La noia, el ea p (l�una pa uaa , insirmi:t:
- ¡ ? ••
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- Con he s dit tu mare Lxa , no ha 3 d'amaga r res.

I a Leahor-e s una onada Re sang li va tornar a rec6rrer el cos i li

omplí ¡:;s1rebé dol.or-oaanent els flanos. S'inclj.nà cap a ella, incorpora:
d81'!1Unt del sen cos t 1, nen t re la cobria I afeg:! :

- Nom�s aiy.b.

ò'altres veg8ces, sinó una mena d'eJl.--pres¡;;j.ó fosca que li espetegava

dntxe els llavis.

- Ah, que xit!lple que F:ts, Jordi l

Sí que ho só Ot e� va Iii rara, aens.e deixar de mirar-ia. La noia

havia rlogut lleugerAnent el cap, com oz-t.en san t-e e cap e. La aeva presèn
cia que 'devia sentir Lnconecaerrtmen t ,

Va avançar eLs 1:' aví, 8 i li més que beea!'-:ta. va deixar que reposes

sin bi namsn t contra els se na , E1J.a es va sobresaltar.

Daniela •• "

Perb se'n veu tan poc, aes d'aquf t M'ag!'aclaria. al)eure'm en una

g ran p rana , sense cases, aen ee arbres, sen se muntanyes, sense rea. No

més el cel, damunt •••

Se li a bra çà mAs fort :

1.i, Jordi!
Ell la va acariciar.

- Si vols, un dia anirem en un indrtlt a ix!.

}.n coneixes a.i.gun ?

- No, però el trobarem.

Som com dues criatures, v a pensar, i se sen-r.í entendrit. L'e_scalt

for del seu cos el penetrava, enllaçat5 com ea eaven sobre els rajols
de l'e:t�dda. J41s va dir que li agrHilar.ia de tentr.-la semp.c e al aeu COSl'tat i, un cop néEl, es v a fer aquella pregunta: m'h:t casaria Ol I

Però no tenia sent¡it. Podia veure-la sempre que en tingués ganes

i de
í

xa z= La quan ja en tenia prou. Sin6 que tins ora I!l8i no n'he tin-

- Ah, eta tu !
I

- Si.

M'has espant at.

Va enllaçar-la i la va at�aure contra aeu ,

Fa gaire que et� aquí ?

- Uns segons. TeI'lps de eonp r oval' que ete tan bonica com sempre.

La Daniela v a somriure en La penonbra ,

- Ha� vist quina nit fa 7
- Molt calurosa.

Però és una nit borrí.ca , M'he aèormit mirnnt el cel •
..

!a queixa :
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'"gut prou, va haver de xeco�èixer. Va tornar a besar-la i li acaricia

les cuaxe a, Va sentir la mà d 'ella que empresonava la seva.

- Ai, JOrdi �

- Què, Daniela?
- �10 ho se.

Com que la mà continuava subj ectant-lo, pregunth :

- No voId que et togui ?

- Sl.

l'etub el noi DO es va moure i tots dOB con"tinu8!,;311 qUieta. Ella li
l'eBpatlla, amb la cara g1.rada cap al cel. Aleshores

.,

elrepenJa cap a

exclamà ·
•

- Mira ,
·

Ho havien vist tote d os alhora. Una estrella que es d.eaprenia d e L
'\

f1rmaP.1rznt i recorria a Lz,o que als ulls humans equivalia pot aez- a mitja
dotzena de metres. Una caiguda vertiginosa.
- Ho has viJ't, 0'1 ?
- Si, una Aatralla o

Va riure :

- Has tingut temps d e d enana r algun a cosa ?

- si. I tu ?

- 'rambé�
.

'\

No era veritat, p.ero tl?nt se val.ia. ,A La noia li feia 11.ltísi6.
- Què ?

- De primar digue�-ho tu�

lUla explioà amb senzill.esa :

- Que duri sempre.
- l què �s el que ha de durar?
- Aixb nostre.

- F.ne�.ra que sigui com era "/

- No ho s�.

La veu era lleugerament trista, UDa 00S3 que el va so:rprendre,
'\ .

perquè aLl.o no era habitual. De fet, potser no l'havia vis't !'.!l.8i vexi 1;8-
blement trista. No hi po�ia ee�ar.

"
- I tu que has demanat ?

-'No s� si dir-t'ho.
- Aixb no esta bé. Jo bé t'ho h� dit.

,

- Endevina-ho.
- Com vola que ho endevini 4!
- lío �s difioi l.

Ell.a provà de re!'l(� xí.onaz , però va dona!'-se molt aví.a t ,

- No ho s�. Digues-m'ho.
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..

};-fl Jordi la mira. gre u ,

Molt bé. He d emana t de tenir un till arab tu.

La noia VA desviar els ulls.

- J'a veig I •••
\.

I van que de r-e e tots dOE! aí.Lenc toens en l'aP..lbit quiet de 1 'eixida,
on no s�e sehtia altra remor que la reopiraci6 sorda i feixuga de la

ciutat. Dcsp1.-€s.; sense mirar-lo, ella va dir ;

- No bo en tendré na í,

- Bé t'ho he explicet.
,

- Ilo ho s
é

, No em sembla suficient. Pe z-que 860 bonia$, perquè estic
,.

,
'

sana, per(;ue soc forta... Hi he. .17101 te 1;-) a). tres noi. es CJUB reuneixen tote",

aquestes condicions.

Mai no havia perlal1 d 'aquella manera. Sempre haviD.kAfllSr1Tj o iar i

net. Ni una sole ve gada no havia 3conseg1.1.i�cte discutir-ho amb tranquil-·
l11ïat. Va contestar-Ji:

- Però no �6n tu.

- Aixb vol di r que hi ha alguna cosa més .....

Tornà a oF.Jguarda!'-10, com si vulgll�B sorprendré-li un aecr-e t ,

Què és ?

- L'altra. nit em. vas pre¡;!1!1tar ••• 14'0, QU(� v a ser al l'tati, aLeaho.roa

que s0:t:t1eI!J. de La dutxa •• ", }� vas preguntar si .t'f.H:\'1;�_l'laVa pAr alguna.
cosa mes que per a íxb •••

I amb les mans, sense insisTjèncj_a, li va rec6rrer els pits i el
ventre.

l�' j' --!l
- 01, a �o reCOnto.

r jo et vaig dir que si.
VA callar, i la noia continu� esperant. En veure que no prOHeZUl8"

l'urgi :

I bé "t
, . .. '"

- Co",i be ? Es a iz o , };'t sembla poc -r

La �aniela reflçxionà : .

��A.,
- Ho ho en r eno • .2l gener-al; un home ca ea t que té una� només pensa

e. divertir-se" ...

Per a mi eto m�� que una aMigat Daniela.
}Hla es v a rp.dreçar una Mice.

- J�s 'Ve ri ta t ç(

Si. Nofpr::s al prtncip:t,és clar. }'XtcEP"a qUE>., no et creguis ••• Mai no

t'he mit-at CO!!) rnireria qualsevol e.ltra noia. :No en preguntis per què;
no ho sé .. Així i to t , entraves dintI'P el conne p t e e;ene,:r01 d'8mj.�a. A

rn, i des de fa temps, j a no.

Ella rep�t1 Ae nou:
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No ho entenc.

fo� �eguit, però, se li atansà fins que lea carea es fregaren.
Ho dius seriosnmen�, Jordi?

- .si.

Ella tornà 8. separar-se una mica.
- Però jo sóc una dona ••• en fi, no em vaig resistir gaire. I, des
prés ••• ja havia anat anb dos altres homes.

Nai no havia sabut quarrta e z-en , per� la va creure. semprrs"haVia
mostrat sincera i, si moltes COses no les bevia exp.I.í.ce d ea , era p ez-qus

el�tlO les hi vO�Lgyé pxegnn1íar. n""..11tra banda, ara parlava eSpOntíàhia
ment, 1 tot a110 que �8 espontani �5 oinoer, va pensar.,

- I què hi fB ? Estic segur que els has oblidat;.
La noia seroblh sorpresa, com si mai no se li hagués acñ!it.

-Si. tens ra6 ••• Però hi ha altres coses. La tev a dona mave í.x ....
Ell va fitar-la a , per prirler cop, dicu� :

- No en pot tenir, ella.
- .Ah ! De manera que .. " �

- No, no �s per aixb.

La Daniela Vd sornriur.e�
- No m'bes entès

Li acaricià La mamm. gaLt a i (l�s'pres li va pascar lejd'à pels cabells
To� seguit s"immobili�z� i va mirar de nou el cel. �6c jo'qui no l'en-

\
tèn, va pensar ell, i li pregu,m;h :

- Qu� et paasa, Daniela'
La noia 'tornh l' 0flgual'éJ cap àlo seus ulls.

- Recordes que jo he demana t que dur�s :::empre ?
-si.

Blla va sacsejar el cap i va somriure :

- Yo se m'havia acudit mai quo poeuAs ser aix!.
Aleshoros La VEl. en i;endre ctE·l toij.

- Me'l don8rh�1 doncs ?

La Dant�)lg' se li tornà Ei abraçar. gaireb� arrosseGant-lo.
- Si., J'nrè1i; quan vulguis •••
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Quan ja anaven a sortir PBB cap a l'editorial, va rebre oues co

municacions "teletbniques. La primera era de l'Urgell, 8I!lb el qual va

convenir que aq'uell. mateix migdia es 'trobarien per passar a recollir

UDa fullets propagand!sties que havien encarregat setmanes abans; el

xicot l'esperaria amb la camí.one ta on els carregarien. L'altra, imMe

d í.a'tamerrt posterior, era d'en Ferris. La C068 resultava anormal, tota

vegada que a la tarda s'm,vien de veure" però l'home no havia tingut

espera.

Ara, mentre somreia a en Beaval.l, encara tenia presen"ts aquells

mots :

B-34 ha desaparegut del s eu domicili.•

En, Besvell s'i.Dclinava cap a la Maria i li t'eia un oompliment.

La. Maria, parh, hi va coz-r-e epondre sense gràcia; tamb� ella es ta�la

pr-apcupada , i no tenia la mateixa oapaoàta t de dissimulaoi6 ..

Els homes d'en Ferris havien parlat a�b la familia, però la dona

de :8-34 no sabia res', llevat que un ve!, el vespre abans, 11 havia dit

que acabava de veure el aeu merit anb un xá co t jove. Ell havia pregun

tat :

- Segur que només era un ?

- Sembla que sí. Què opineu? El deuen haver dotingut ?

- �ro ho sé. IrQ m'ho acabo de creure. Ells sempre van de do s en d oa ••• I

l aquell Serralp1 ?

- Rea. En tot 'caa, devia ier la denúnoia' abans que els meu s homes

iniciessin la vigil�ncia.
- Abandoneu-la, ara. Que la brigada de oontacte del segon grup es

tigui atenta. Tot seguit que es manifei.' tin, aí, ho fan, que avisi ele

enllaços de B-34 de la neceseitat de £er-se fonedissos�

�n Ferris es queixà :

- L'emprenyador �8 que quan el a enllaços s' a onin que han pe rríu t el

contacte, poàser ja 8erà mae ea tard •••

- No ho sabeI!l. En tot oas, no podem fer res més. Jo ja m'ocupar� de

trenCHr la cad ena per- dalt. Ja ens veurem aquesta tarda. al despatx ••

Aleshores va haver de te Le r'onaz a en Cor1;ines pe rq uè 6S preocu

pés d'advertit"A-7, atès que d'ell depenia aquella linia. Va compren

dre que l'antic advocat è'alarnava. tot i que pel' 'telèfon no gos�
mostrar-se gaire expl!cit ni féu preguntes. lIomés va axel anar :

- Ja havia dit jo que no n'agradava !
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No agrada a ningú, va pensar en Joriii mentre en Besvell feia :

- Perb passeu, pasA8u ! Ja tinc el contraote a punt •••
Ja despatx era sòlid t eapa í.és , amb les pa re t a plenes c'le tele�dels

I

millors msstres impressionistes .. El gust d'en Bevvell per la pintara
s'havia aturat en aquella �POCB .. .A m�s, va di!'-se en Jordi, La mei't8t

s6n falsificacions.
- Segui, senyors; aqui estArà bé •••

t'�

La Maria havia dit ;
..

- Hav1em tingut maasa sort, fino axe •••

Si, n'hem tingut molta, es va con í'e sa az- ara, :1., mentre "taI'lb� 8'88-1
seia, fi "aBsegur� que no estava pas tan espantat com alguns dels seus

col.laborado:rs ò �lOS com tos, a la tarda aoxtiria de dubue a , perqu� a

les si�'podria �elefonar a en Ripoll, el qual sabria immediatament si

allò era una acci6 polinisca. Es emp�pador. 'tanma'teiY.., reflex1onll,
que al matí no el puguis trobar mai •• �

En Beavel1 somreia amplament en treure de sota la seva carpeta
una mena de protocol llarg 1 d'aspeote Lmpcs ant , De fet, només hi ha
via un full aaeri t,. però el paper de ba rba que el relligava li donava

solemn! tat.

No hi pensem més, per ara, va èlir-se, i s'inclin endava::nt:
- On s6n, ela téeti�onis ?

En Besvell s'estranyà:
- Quina testimonia ?

- Un acte tan so ï.e ane con La aigna,;tura d 'un contracte exigeix La
..

presencia de testimonis •••
•

e cua él 'ull, va veure que La seva done el fi'tava entre angoixada
i admirativa. En Besvelj va riure:
- Sempre- en 'teniu de bones, v6s !

- Si parlo seriosament t

L'altre continu� rient :

• Apa. 11eg1u i firmeu al capdavall.
Ell brandl el cap :

- No pas aaase un parell de testimonis davant.

La rialla es va anar fonent entre els llavis d'en Basve11. I., ben

mirat, va pensar ell, prou que ens oor.aí.xea ,

- Bromegeu, oi '}

h� JOrdi va girar-se a la Seva dona 1 digué :

- Es pensa Cl us fai-g' brona , Explicar-li que mai no he firCla tree sense

la presència de d oe tostirlOnis. potser a tu et creurh •• "

En Beave Lï, VB passejar el s eu esguard de l'un a l'al1ixe. La Maria

sOI'!lrigu6 pàl.lidaI'.lent, sene e comp rone t re
ï

e , L'hons explich :



-105�
...

- Pero nosaltres no ho he� fet mai ••• ·

- Ja �8 'hora que conên ce u ,
doncs.

L'editor no sabia com prendre-s;ho. Si hi hagués bagut el prece-
.

I
dent d 'algún altre llibre amb la corresponent signatura de contracte •••

Però 69 la primera vegada que publico amb ells. es v e dir en Jorri.

- Cap autor no en ha exigi tuna 008a eix! •••

Estava L' euger-anen t entresua.::.t, però "tant podia ser per culpa de
,

la calor que feia al despatx com a conaeqüenc í.e e deJ.. p incipi d'an�únia
,

que se li endeví.n ave en La mirada esfereïda. :r;11 Ya exo ï.anar- :

- Si que n'estranya
- UB ho asseguro.

- Ho sents, Maria?
....

Però ella tampoc aquest cop no con"1;està. Va baver de reconeixer
..

qu e avui no ea sav a en fomB. Es gira de nou a 1 'home 1 digué :

- Bé deveu tenir alg6,per agu!. No treballeu pas aol •••

L'altre, àesruaiada�ent. va fer:

- No, �s cl.ar.

l)e segur ijue ja �s't? DeIledit de pub ï.Le ar-ene zee , va pensar ell.
...

..

S'arrepapa méa conionabl em en t en l.a butaca i e spera aenae tre ure els
,

.

,

ulls de damunt el sèu int l'3:rlooutor o I/home va. tornar a tocar el con-

tracte, indeciso

Voleu que ela oridi, donCB? Un pa re L'i d' empl eate M •••

- El comptable i l'adrninistrafor, si �o possible.

- B� •••

Va a í.xe ca r-r-e , 'tot aLí.oaí.gut , i la cadira, em p enyud a per Iee se

vep camos, r�trocect! cap a la par�t amb una mena de erinyolo Alesho

res en Jordi el va aturar:

- Un moment.

En Besvell B'inmobilitz�, desconfia't.
"

- Potser no oal�ra, al oa pdava Ll. ••• Pe í, i fet9 noné.s es trActa (íe
�

donar una certa ao1e.mitat R J. 'acte. i potser hi ha d'al tres maner-ee

d'aconseguir-ho •

..

Es ftea els dits a La bu txac a superior de 1 'americana i en va
.

treure un parell de cigf'.I'fl exc eaaavan en t grutxuts o Va dir :

- Ens e Is i'umarern.

l n"a11areà un cap e l'hons, el que ï, refusà amb lm petit gest ple

de l!loèlJlhtia.

No fumo, jo.
En Jordi va explicar tran�uil.1aI'l n t :

..

- Jo "t;RnpOC., Però les o í.rcun tanc iep, s6n les cirCUI"lB1;flnc1.fls •••

En Besvell tornà cap a l!l ��dira i SOPl:r.j_et1� de nou:



-106-

Ara si que veig que esteu d.e broma ,

Què et sembla, Haria?

Ella, com si a la fi se sentis arrossegada per l"exemple, aquesta

veguda va dir ;

- No 1 'he vis't bromej ar mai, j o ,

En Jordi va insistir Ei allargar el cigar, fin e que l' al tre, amb
,

, �
una mica de repugnancia, 1 agaf�.
- Apa, fumem!

Va encenfre un IJumi i ob1iGh l"hol'le a fer unes pipades. Sense

tossir, perb una mica ver.mei.l, va treure unes febles glopades de fum.

- I d�ieu que no en seb{eu !

La �arta esclafi la rialla, i elJ. li pz-egun tà :

- Que potser també en vols un , tu ,c?

No. jo m'ho I!lirar�.
- Noia prudent !

..

Va encendre el seu propi cigar, p€'ro tot seguit cercà el cen-

drer per deixar-lo. Sinó que f COM que en 'Baave11 no fumava, no hi

havia cap atuell d'aques�a mena. Aleshores va posar el tabac en una

punta de taula. L'e!'ii to x es mirà la nan'í.obr-a anb malfiança, car la

taul a era molt nova i polida. vá deciciir :

- Aniré a bueca-r Ull cendrer •••

- Oh. no cal t

Però 1. "home ja s 'havia a í.x e.oat i no es va!entretenir. Sap que si

bada li oremar� la tatúa, va pensar. '811 i la maria es van mirar i

es somrigueren. J)es:pr���i�olin� cap ra el:la i, en veu baixa, li va dir:
,

No estiguis tan preocupada.
Nc, ja no ho estic �ant.

Va riure una mies i, I!l�S alt, aiagi :

- Ell si gun ho es�h.
- Estic segur que aquesta escena no l"oblidarà _rnai rn�s. Fins als no-

..

ranta anys, La contara e tothom ..... ]<;1) realitat, li. faig un favor. Acu- I

, .

mula aneodotes per als seUB néts •••

Va 'callar, perquè fora se sentien (le non eLs passos d'en Besve1l,
" '

el qUfll entra anb un cendrer massa pe"tit per la monumen+.alitat dels

oigara. Ell mateix se n'adonà:
- No n "he troba t cap de I!l�S gz-ans ••

En Jordi, e oapr-e neí.vam en t i bondadoea , va òir �

- N'o us aao í.neu , per aáxb , El meu 6stà I!lol t bé en aquest cap de 1;au

la. Hi podeu deixar el vIDs�re.

L'altre protestà:
- No, no ! Hi caben perfectaflen't tots rlos.
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El noi simul �ue �s resignava, ve agaiar el cigar i el deixh so-

bre el cendrer. El rebaix destinat a acolli�es cigarre�es era Massa

estret i el tabac va inclinar-se endavant tins que reposà en la seva

pjòpia cendra. Va tornar a agafar-lo im�ediatamen� :

- Aixb si que no ! No em puc exposar a quedar-Me sense cendra o lfo ho

sabíeu que els ciears e én més bons si conserven La cendra fine al fi

nal 1

- No, no ho havia setltit dir na í.,

- Es un fet, doncs.
"

I el o oLs Loca novament a In pun ta de 1.8 taula, amb La l:ínia de foc
,

que BJ:d!'eb� coincidia amb el cantell del tauler. L'el tre l' observava,
cada cop una mica, m�s � en uimerat. En Jordi va dir:

- Confio <l ue no crem2'l'ré res •••
..

La dona esclafí. Ell només va somriure, sempre amb benvolencia, i

explic� a l'astorat Besvell :

- Riu perquò nosaltres 1;en:i.ln tota ele mobles. c reza t s •••

Alç� un dit, com si �nés a dir quelcom trascenò'ntal :

- ! fixeu-vos b� que no 66cfumano�
..

La blaria torna a riure. gaire be cloque jan"t. Se La va mirar anb

rep rovac16 i va qu';ixar-f? e :

- Sempre en taB quedar ma Lane nf !

Com si allò el disgustés, torn� a recollir el oigar i el llençà
'f/#v'.iU

al cendrer, d "
on v e desple çar el d' e n �f�, el qual va cau-

re damunt la tallla. 1./home el v a arreplegar l1estamant i, per taBi d'e

vitar nous incidenta, el conservà a la mho

En Jordi, sense aixecar-sE! del tot, va, desplaçar una I!li,.ca la bu

taca par a.tansar-se IIIB& mis a la tanla i, ben tranquil.lament, digu� :

- Bé, ara em sembla que ja podem signar aquest contracte •••
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La camioneta el va recollir a la cantonada de Rossel16. L'Urgell

s 'havia posat uns pan ta Ions bla us, de mecànt.e t i
_

cal�ava eaparllenyes.

Duia una vella camisa de soldat, però era tan bruta que rasul teva difi

cil d'endevinar que un dita t'ou de. color esquio Ell es va liPlitar a treu·

r€� 1 "ane r.i cans i a espitregar-se una rlica. Potser se n se cap ne oe ae í, tat

puix que no hávien él' enganyar ningúo I en Junquer, que aixi s "anonenava

1 'ifl1preSsor, no elr. coneixia de res.

El nom 1 l'adreça d'aquell home els havia arribat a través#'un
,

dels afilia'ta que an te nce de convence r-lo de formar part del'organitza-
,

ci6, a la qual ecaa , pel que sembla, s'havia negat, tot oferint-se, pe-

rò, a imprimir qua Laev oI iiext que li confiessin. El mem.bre en qllesti6

havia negligit de conum o ar l'oferiment"però més 1i8.!'Ò,. quan debades es

ce rcá un impressor en tze els afilia 'ta, se'n va recordar de nou. Es tan-
,

mateix cu r-í.é a que no en tinguem cap, ve pensar en Jordi. Es a dir; n'hi

havia, pe�ò cap d'ells no era amo d'una impremta ni disposava, doncs,

de l!l8terial per a servir-los fi

}�n Junquer, que treba},] av a amb dos o tres empleats, (ierUcava una

part de las seves ni ts a La il"lpr e:ssi6 dels traes i ful:�ets. Fins ales

hores. ller9, mai no li hav í.en encarregat reR d'iMpor"tant. Aquest cop,

en canví., la cosa ja era més sarioes, perquè s'havia pogu s finançar la

publicaci6 d'un petjo"t� opuscle de setze p gines, sense relli

gar, en el qual es ie-ia el p.ro cés del règim tant des del punt de vista

Ln te rio r com. pe 1 q U� es re .feria a La si"tuaci6 in ternacional. L8 idea

havia estat de l'Urgell, que feia �empe que ni anaVR dar�era, i entre

ell i en Jordi l'havi0n redactet.

Ln oaní.on e'te va tombar cal' al pa aae í.g de .;:)ant Joan i, per .Arag6,

s-6"ndinsà en el ca.r re r de NàpoJ_s. Dins la cabina feiR una calor de mil

diablea, perb a cap de:u3 dos no se li acud f de queixar-se'n. Aquella er

La millor nors , en ple dia. L'UrgeD hauria preferit fer la feina de

banda de nit i, temps enrera" digué t

Totes aquea tes e oses senpz-e es fan amb nooturni ta1i.

Prec1sanent • .ier a í.xb e ne exposem a. cridar l'a.tf�ci6. }Xx canvi, nin

gú no s l'ha de fixar en les maniobres fi 'una camioneta comercial en ple

dia, a la migdiada.
Sempre havia c r-sgut que La millo r !"lanera ne pas. ar de rapez-cebut

era moure's quru4els altres ho fei�. i entr� e21s. L'Urgell va acabar

reconèixer que probabtr:H!1I!J.:rl:ti tenia :raó.
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.Ara.però, mentre traveSF'3Ven lA ciutat, ni l'un ni l'altre no

reoord2va, car en Jordi havia�oMençat a contar al seu conpany el� con

trate�ps ocas1ona�s per la desaparici6 de B-34.

L'Urgell no es va alarmar cens; va dir :.

- �alia esperar-ho.

Sempre havia t í.ngu t m01;ta sang freda.

_ Es Ibgic que, a �esura que augmenta la importància �el �ovjrnent, els

perills creixin en relaci6.- Ara que �s 11asti!!lB que aquest cop sigl1i

per culpa d'Ull i.ncidcnt tan estúpid.
_ 'J)e tota manera, ningú no ens a sr.eguze que 1 'han detingut •••

_ No et facis il.lusions. Un hone no se'n v a de c aaa així com aix{,

aens e dir res a la familia. I menys quan s€'1 veu amb un altre home.

Fos una don� !

- Podria have r-ne espantat"

L'Urgell es va arrtlmsar ti 'es11atlles 1 cedí el pas a un camió de

gros tonatge que CY'EHllñVa el carrer. Desp!'és, pru�eneialmerttt tornb, a

enfonsar el peu en l. 'accelerador.

_ Patee.r si .. Ri pot have..;:r J!l�fl d'una explicació, �s clar •••

I, sense canviar 1 a tone li tat de Ia veu, aiagi �

_ Jo, des que naveguen per. aques ta na re que r.1'he fet a La idea de no

morir al llit ..

- Sempre has es t at tm pe se 1IDi ata ,

Va recor,:¡ar-lo de la Univer::dtat, sempre de ame n j at , indiferent en

aparença. Per això mai no se li havia acudit de parlar-li de l'organit
zaci6 i, eenae La Maria', que el cene ixis molt bé t l'lai no ho hauria fet •

.hi... di· h
. f' 'I

� _L, 'i'" li b
�

1
c. a or, o va _er 0 . .l.t::ylfJ{!i-':te_xa. <b �ra e _ remem ra a ao rpz-eaa que

havia tingut quan la seva dona, una ni;, va di r-li :

- L1, ha agrada t.
Fins de:=;p:ré. no va aaber que, a més d'aceept r, havia dit :

- Serà una manera honorahle de morir. Se�pre m'havia preocupat, ai

xò •••

Potser per acue P,t, motiu, dur an t a ls priMe;::rs temp é semblh que

sortia de la seva indiferlm cia ao o s::tuaada per proposar tot d' actes t

la majori delfl qual calgu� rebutjar per nas sa 'temeraris o impractica

bles a�b el redu1t nombre de me�bres que aleshores compta�len. nas

prés tornà a caure en el sau desmenjanent. per� en Jorn1 sabia molt b�

que només es traC1iflVa d'una faça.na darrera la gua 1 es protegia. Mai
, ,

n.;o havia pogut esbrinar ben bé que p rategia, pero SOBp! "Cava que devia

�sser la seva. pròpia na tursl€' sa ap�e8ionada o Eati é aegu r que li agrada_4
r� el projecte d'assaltar i d'3poderer-nos de les redaccions dels dia-

rin, va dir-s.:::;e. Dels cinc nenbz-ea quejao¿,taven d1rectamen-t;4n contacte
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amb ell, era. ll:'únic Que havia participa't en accions violentes. Però es

negavar reCOn�iXElr qu e aj.) ò tingués cap import�llcía.
- Bé ens hem de dis'treure d'una mane r a o altra •••

Privadament, es dedicava a investigacions de caràoter histbric i
,

s 'es tav a fent una reputació' entre els professionals. A jutjar pel cas

qu e en faia, tant se li'n doneva ,

Ara va frenar la camioneta i digué t

- Ja hi som,

A marxa reduïda, tombà cap a l'estret oa.::rrer6 que s'obria ent re

les dues oa.aea df?ls c08tats i !:"nf'ilà l'erc de l'entraf'a. Dins hi ha

via un pati suficient on La pati ta camí on eta podria girar-se sense an

trebancso Les dues escales 8�tretes que menaven a banda i banda eren

fosques 1, aparentment, forç3 abruptes. Mai no hi havien vist ningd.
La porta de l�impremta era al forrs/de vot i semblava closa. A La

part de fera no hi hav f a cap r':étol, rea que indiqu6s las aC1iiviats

que 'tenien lloc a l'altre cootat. Tot plegat l!lés aviat feia creure en

un petit taller d'aquests �ue es dediquen a fabr�car qualsevol peça Ile

muda i a poc a poc es fan rics.

hn Jordi va sal1;ar de La cabina t , mentre el aeu o ompany feia. gi
rAr el vehiole, s'adreçà a la porta., Hi havia un timbre, �er� el local
no e ra tanoat. Va empfmyer 1 imnediatamen t, sobre el s::eu cap, resaoúh
una mena d'esquella com lea que porten les cabr-es en ce!:'te$ o onbz-ade a

de ramats.
\

Ajusta al aeu
,

de so rde na+ i brut.
- Junquer !

\ �

dazrez-a i avança 'p;e1 local, no gaire g';-<an, pero força
,

Oridà :

e,
TJ'home el va mir.ar des dE' derr¡fa la petita finestreta de l' esquer-

ra, 011 en Jordi sabia que hi havia un menut deapa nx a:;Mb una cadira, una

taula 1 un telèfon. Era impossible d 'enrevinar on feia seure els seus

possibl�s v í.s í.uan ta , P,.,tser sobre la tau)_8 mete áx , es va dir ell en veu
re al reñucte per primera vegada ..

- Ah, sou aqu! !

L'home, sense c cn't e s ta r , va anagar el cap
á

, aegut dame rrt , SQxt!
per l'estrota porteo Era baix, rabassut i molt negre, s empz e despentinat
i brut com el local. Va fit;ar 1nquisidorament el nouvineut� oom si no

1 'hagu�s vi st mali COM 6i tin¿:;ués J.El intenció (Ie re-Gen!!' ferl!l8.I!len tels

seus tre te a la nenbrrí.a , r ni un a sola vega de no e 'hu pz-eooupa't de pre

guntar-nos COI'l ens diem, Wit pen saz- en Jordi.
- Teniu tot aixb a punt ?
- Si.

Va avançar per e n t r-e les nàquanes i el rosn; cap a unafaJ.'tra porta
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que es veia al fons del local. Bra tancada amb pany i clau i, quan l'o

brí., a en Jordi li seI"1blà que fema tres tombs. r.Jes al t:r'ss vegades no
, '

m'hi 'Vaig fixar, reflexiona "tot encuriosit. Perque, si no s'equivocava,
,

mai no havia vist un pany d'aquella mena.

La campaneta tritl&ejà de nou 1 tot dos es van girar. L'Urgell
mirava des de l'al tre extrem i, en distingir-lo B en La pen onb ra , va

tombar-se altr� cop i badh ben ample un dels fulls �e la porte.

El ma te zí.a L era annn tega t �ins del z-e oanbr-é fosc. Potser no hi ha

via ins't81.1aci6 elèc't,ri-c� i, en tot ces, 1 "none mai no havia c re gut

indispensable d'i1.1uminar-lo. En Jordi preguntà
- Vui't mil ?

- Vuit mil cent virn-i-dos.

Era un individu precís. Abans de tocar res, en Jor,di es va treure

un feix de bi 't11e ta tie la butxaea i els hi allarg�; a en Junquer li a

gradava de cobrar al comptat.
- Cor'lpteu-los.

Però l'altre es va lini;tar a fer-los. desaparèixer en la pr()pia
butxaca, gairebé sense Ultrar-los. Devia aabe r de les al 'tres veg�(h�s

que aquells no feien trampa. Pe�b 8i no dúiem els diners no ens deixa

ria treure I'1ilJrJm res, pensà ell.

L'Urgell er8 al seu costa�.

Som-hi ?

Abans. perb, van Bt;aiBr uns full.s per examinar-los. Era difícil

de ter-ho en a oueD. cau i en Jordi va s o z-t í,z fora. L'home s'havia ser

vi t d
I
uns tipus molt ga s tane i la imp:ce sa

í ó

de v6gHdes :resul teva bor

rosa. De tota Manera t no po d í.en dir res. els ho r'e aa a bon preu. Un \,

altre hauria procedit a l.'inrevés : els hauria carregat un eupLem en t

per cobrir el risc d'aquell.a feina. Però el risc era )_8 c on t z-í.buo i
é

que en Junquer feia Ei La causa •

•Ja �s un home ben our
í

ée , v a dir-se men'tre z-e cornava al r-e cambr
ê

,

En Junquer el mirh, i ell va dir:

- Sí, eS1Jà bé.

Mentre conença ven e tra nspor ta r els fulls a la caaf oneva , l' irl

pressor sorti del local, travesBà el pati i es va quedar a l'altra ban

da, I!lig repenja't contra La paret i amb una Cigarreta/alS l.lavis. Era

la seva manera de vigilar. Mai.no es va pres�8r a ajudar-los.
Van enllestir força ràpidament, car la càrrega no era grossa. De

fet, ni una camí.one ta no haurien ne eeas f tat, si no h ague as í.n vo i.gu t ,

Però resultava m�s e egur, rtés discret. L'Urge.!..l va dir:

- Vuit nil! Una gOts en el Mar •••

Després ell mateix es preocupo de 'tornar a .ancar le por1;a que

havia obert. En Jordi tancà la cie la canu ono ta .. Quan van eJJfilar-se
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altre còp a la cabina, en J-unquer abandonà la seva vigilància. Van

üridar-li :

- Fins una altra !

Ell es va limi�ar a slçer el braç en senyal de salutació mentre,

per primera vegada, els saus llavio esbossaven una ganyota que pOdia
passar per un somriure.

L'Urgell engegà tot comentant :

- De discret sí que ho és ! Ni 8r'lb nooal'tres no gosa co entar-ho.

T'has £ixat que mai no ena ha pregun�at res?

�n Jordi essent!. En reali�at, l'ho�e li agradava. Els agranava
a to'ts aos.

La camioneta soz-nf @.1 carrer i aj. tro cop erlfilà cap al pae se í.g de

Sant Joan. L'Urgell digué:
- E1; de áxa ré a La par-ade �el tramvia, si vols. No cal q:ue vinguis,
tu. Ja ens veurem a la terda.

- Has avisat els homes ?

- sí. Demà al matí estarà tot repar�it.
En Jordi recoIl:! lrar:.ler1c�na que he v í.a aixat al seu coa::"!;a:t,so

bra el seient.

- Seré pun-¡;ual.
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I
Eren les tref1 1 den quan a(jatà 1 'auricular i discà el número d'en t'Ripoll. De fet, ern el núme r-o re la pens:1.6 on nen java i, ocaa í.onaLnerrt ,

dor!'iia.

Una veu castellane, que devia ésser la de la criarla, acudi a la

crida del timbre, però darrera d 'ella es ponia aen s í,r- Ui remo!' coniusa
,

de plats i de coberts, parque tot i l'hora tarrlana encara hi devia ha-¡,

ver 81611. q ue� dinava. l el "telèfon era al cosvar [f!B1,;eix del r.len-

jador.
- El senyor Ripoll ?

Un mOClent ....
"

Mai no pregun"taven qui 'trucava. P1'obablment per indiferencia ..

,

Va sen"tir la veu que cridava i d'al"tres veus que devien respondre,
coa no fos q us e s t:rac1iés de La e onve rsa que el s hostes tenien a "tau

la. Dol brogit, aob re s oz td a una altra veu de dona. I, aleshores, altre
oop la de la noia a 1 'apareD :

Esoolti •.•

DigHi.
:t::l senyor Ripoll a ca ba d "az-z-í.bar , S' es"tfl dutxant.
Ln Jordi V2 deixar escapaT. un penjament en veu baixa. L'altra pro-I

seguí :

- Si em d6na el seu nÚflero •••

P:erò ell no en podia permetre aquest e luxes. Nn canvi, reflexionà,
nmml!lll"Jrnl"l!llIffleub pr-o bab l.ea errt no ser� indL,ore1j que li doni s]. nom.

- Digue-li que ha t-rllcat en if ordi •••

Perb 1 'al-tre pod í.a xena z m�s coneguts que es diguessin Jordi, Mai

no s'havia trobat en e
í

tuací.ó d'haver dà deixar un nom. Potser �s La

pr-irJera vegada (1ue es dutxa" es va dir de pasearla, malèvoJ.a!'1ento Ales
hores va sooriure i nenvre la veu ca a te

à

Ia ne repe"tia :

- Hl senyor Jordi ?

ell afeci :

- Hl senyor Jordi de Sant Jordi. Se'n record0rà �

La veu va as�egurar-li que si.
- Que e "truqui de seguida que pugui.

I 'penjà.
Es va quedar a s segu t sobre el IJ.it, on s'havia ins'T.ial.lat quan la

criada s 'allunyà dp. 1 'aparell per pr-í.me ra veGada, i després 8 'anu aja-
..

çant a poc a poc. Si es dutxa, va pensar, no tarfiara gaí.z-o , No valia 1
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pena de traslladar-se al despatx. Enc�El que anb e rI , s'afegí, qualse
vol ho sap.

Era desordena't i bohemi. Se li aoud f que, de 'tots els periodistes

que coneixia, era 1 '{mie que z-espon í,a a la idea convencioa1 que La

gent so' en fer-ee d'aqt.les1;s professionals. Era un redac"tOl: esportiu f.,
fi m�c,o a I!l�Bt oca sLoneLmen t s "encarre.java de La secció o e 'tribunals.

"er això ea tava en relació amb 'tanta gent in"teresBant. Com que à'altra

banda era una micp. xstarder, he.via acabat per saber quin peu calçava
cadaacú al :Palau de Justíoia .. Gràcies a ell vaig a eonseguf.r La recorna

naci6 pex l'Eugènia, recordà arEl.

Havia e.s ta t una bona adquisició, no hi hav í,a dubte. S'havien oone

gut a"través d "un company de lletres, el qual el pz-e sen tà amb aque s te s

pa raus.ee :

Un dela nostres.

El xieo't va afeGir pel seu comp'te :

- l�n tot i per tot.

Però allò no hauria volgut dir res sense Les seves relacions, que

a en J ordi :ti aemblh. irnporàlant d 'aproti ta r quan cal ;U�8.
'De prinsI' va have z- à'estudiar-lo nn a bona temporada, perquè no

l'acabava de veure del tot clar ma1erat que un dia, més endavant, li

d·
,

l.gUOB :

- Vosaltres no us podeu ni im.aginar el sacrifici que sienifica baver

d'escriure en castellh •••

tf�s aviaii era una mena de manifestació que Li deeagz-adava , arues

ta, car pertal'lyia él allò que eLL en deia 1 'ordre de ter mèrits inneces

saris. En el aeu ca s ccncz-et , la cosa tenia ben poca importàr'lcia; era

un periodista adotzenat • .Pero l·bome tenia que
ï

c om ..c:1I!m4in'!;eri"!s. ant,
des rl "un punt de vista hü=.tbric : quan era un adolc'scent, durant els

darrers 'f_;6'ntps de la vida de l'evi, bavia freqt{enmst força en Macià.

De fet, el president de la Generalitat de Vatalunya :i l'a"i d'en Ripoll

havien ea ta t and.ca , r el xi·cot no ho po({ia obli�ar.

Un dia, quan va tornar a parlar-li dels sacrificis que suposava

escriure en una lJ.engua e e t.ranya , en Jordi li e1;zibà

- De tota manera, sacrificis o no .. �8 una de ee rc í.é , Jo sempre he opi- '

nat que tothom era lliure d'escr,iure en la llengua que vOlgués,però
em sembla que aque sta llíber-¡:;at quede molt lieli teda quan, pràcticament,
t"olJliguen a escollir-ne una altra, i pr-e cí.eament una altra que et vo

len iplposar per anorrear la teva b Ara, no se si hi heu ref:Lexiona t ,

cOl.laboreu en aquest anihilar:.en 1;.

- HOIDe ! •.•
,

En Ripoll acusava el cop, pero e'! 1 no li don gaire teJ!lps per reco
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bra�-se it atent a les seves intencions, afegí:
- Gom no sigui, �s c ï.a z-, que ho compenseu d 'alguna altra na nez-a •••

pràctica.
Bn sabeu 19:_guna, potser, v6s ?

- :rant COI'J saber ••• Dinen que s'està organitzant una mena de pa rmt

aubue z-r-and , amb fimúi "1;ats purament pa 1;riòtiques.
Diuen tan-ces coses

•

Després p�gun� :

- Us referiu a alg{ gue vol fer una revmsta clandestina,. COPI per exem

ple '!fA rial tr ?

- No cree que es tracti d' Ilixb, sin6
,

mes aviat d'un.grup interessat

per l'acc16.

rarlaV�d'un8 mnner.3�agat perqu� enc�ra no estava ben decldit i,

a m�s, aleshores que 1..' orean1 tzaei6 ja o omenaava a ésser una reali te. t,

per peti ta i humi 1 que f08, comprenia que li ca LLa mos tra r-ee e no). t pru

dent.-
i

- Se.rnf'e hi ha gent que intienèen e oacs, Però vós hi creieu ?

Per qu� no '? b"'m consta que es tracta d "una cosa seriosa, responsa

ble. Ei, par tot el que J]('ll,�n exp'l
í

oa t

L'altre exelaMà :

Sempre serem els !'l8"!;E'llOS ! �To 'tenim remei •••

I en Jordi es va sorprendre d'havel'-sá equá.voc at d'aquell.a nane ra ,

1.1 va retraure :

- I ho dieu veSa que heu freqüen�a1; en 14acià !

Com que no volia. donar. urfoarJ en 1:'818, no va insistir. Si 1 'al tre

no s 'hi hagués refer.i t de nou, e epon tàní.aeen t , mai no hauria ingressat
a l'organitzaci6. Però queen al "BP de qninz� dies es van \iornar e veu

re caaualaen t al vefltíbul de La 0atalòr.ia, en Bipo1l. li va pregu:nt8T :
,

parque havieu sentit pa£
,

- AlIo que p,m vau dir l'a)_tre dta ••• Parlàveu
,

lar o pe rque sab íe n a Igun a cosa p re o
í

ea 4)

"

Ell simulà que se n'he,vip. oblidat:

A quò us refe�iu ? Ara no hi caic.

- A aquell partit, ja sabeu•••

- Ab, ai ! Que potser UE� interesas?

L'al¡;re semblava qUE' no es volia ccapr-one ure del tot:

Segons corn i segons de quina rsane re , De pz
í

ne r , .falta saber si exis

teix veri�ablement.

- RxiE, te iz •

- N'esl,eu molt seelU· •••

Va sontiure :

Raonahl.emcn t seeur. Si voleu, potSf'T fins i to"!; us hi puc posar en
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con1;acte.

Ah, ja veig que en sou

Conecqui n'és.
- Sou .!!lol t prudent.
El que vau dir l'al1ire ('\j.t" m'hi obliga •

..:.n Ripoll va r:ture.
,

Ho vaig dir tal CO!!1 ho creia. l tal cors ho crec. Pero no vaig afe-

gir que jo també s6c dels Elui no tenen r-e ae í.,

- Aleshores, us in�eressa ?

- Si, però no em plau que em serveixi d
"

enllaç algú que no n "és. Per-
,

doneu. qu e us ho digui amb a quas ta franquesa, pero CO,l!¡ puc estar segur

de la voe t ra discresi6 ,
Kll va contraa�acar :

- I jo de le vostra ?

Es cert" Perdoneu. .... Qu� he de r'ez- ?

- Reso Això que féu,parlar anb mi. Heu trobat la rorrt ,

hi vatua ! Ves si no ra'ho portia pensar ....

El telèfon va dj.aparar-se i en Jordi es redreçà ràpidament, COl!}

temer6s de fer e ape rar un ¿fels seus coi s Labo re doz-e més preciosos. Però
to'ts ho s ón , es '18 dir t1entre aga rava .!�'auricular.

Digueu.
- eTordi. •• siSu voe qui l!l'ha "Crucat ot

- sr, Em cal saber urgentmE'rt sj. un tal Haurici l:t:;pina ha ingressat al
casal de le. Laietana. rf' en te ne u ?

- Molt bé.

Ho podria saber a cue o t na t ní x vespre I!

L'altre V2. re:O.E'xionar un Moment i, a la ii, digué!
sí; una Gica tard, però.

- Res m'st doncs. Ari�u.

Adéu.

Penjava l'aparell qusD entr la seva rlona.

Qu}) fa s f tanta es tona ?

- Bn Ripoll s'ha perMès el luxe de dutxar-s€!0

Afegi :

- Aqueut vespre sOT-r.iem de dubtes. No t'allunyis del te..!..èfon.
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La feina avançava de pressa, tot J. que cap d'ells no era un pro

f�ssio�alo S 'havien repe.r'ti t en equips de d os hones , cadascun dels

quals treballava en una de les 'tres 'taules del local. Mentre un d'ells

reunia els fulls amples, l'altre els plegava en s6cs que els oo nve rli.en

en el petit llibret que seriF repartit tel coo quedava, sense rellmea

ment �e cap mena •

.

El local era I!lés aviat ombrivol, perqu� 1 'ú:;mica finestra donava

a un pati interior; per si fos poc, es trae1iava d'un pati força es

tret i els vidres Cie la finestra eren plens de/pols. Cap El les sis ja

van have 4d ' erreend re el lluIllo La porta del, carrer era si�ple!!len1i ajusta

da per tal Que poguessin ennr-ar els repartidors, els queLa nonáe ha

vien d' idon tii'ic81'-Se per mi1;jà de la xmfra anb qu� e rers conegute ,

Tota La tarda que no paraven d'endur-se pa':;quets de ci;nc-cents exez-

piara que, a llur 'torn, dividirien eA paquests �és petits entre e�e

enllaços respectius, els �\lals es dedicarien Et repartir-los per la

ciutat.

L'Urgell i an "Jordi, no sense satistacci6. bavien con tempLa c el

resultat de l).urs esforços conjugats, tradui"1; en aquest titol que els

havia costat una mica rie trobar ::

}:ST,A T l)E }!'}.;�
..

Un subtítol aclaria de que anava :

"Txetze anys d'actuació .feixist8�

Seguien catorze· pàeines senceres de lectura. e ape sae, dividides en

petits apartats per tal de fer-ne nés làcil- La digesti6.
Ara treballaven tots dos a la tau).a eI'l�S propera a La porta del

vest;!bul, <t'on els aepa rava un 'taulel)_ estret i l¡_arg, parque "!jarope
...

'
....,

,
.

enre ra el locál l!mu:b& havia eSJ;at una agencia d'ordinaris. Sempre els

havia- scmb)_at que aquell indret era d':a.Ílò nés .PBcaiemt, en p l.e carrer

de '.s.:antarant;�.na., on le::-. errt ra dee i 8or-¡;ides dels home s eneaz-rega te de

La distribució havien de passar de aap erc ebude s ; Daz-re r-ament , perc), I 'Ur

gel), s'havia adonat que de r.'et El,l:!.! tothom es coneixia i que aquell 10-
'\

cal ordinafiar.l€'nt tanoo. 1; que, de cop, un bon dia obria les portes a

ác'tivi 'ta t'misteriosa, començava a cridar j_" a�enció. l'er això era la

rera veearla que l'utilitzaven. Havia dit a en Jordi:
,

- A� carrer d
"

Almogavers hi ha un I!lagatz:el"l del qual ens podz-Len servir
.

determinats dies de la setmana.

Però la COa�hf'_V.ia cp..te�at penàen"t d'estudi; d'al tres afiliats

tamb� de locals, i potser en indrets més cèn1,ricsa Fins ara noné s
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decidit que pl'fescindir:i.en de j,'an'tige. agència.
La porta es va obrir i un home pene�r� fins a frec de �aulell.

Va dir :

B -92.
L 'tfrgell. t que havia a Lçat el cap, e olltest,à :

Passeu

L'hoI'lf' féu la V01"t8 a2 taulell 1 s'endinsà cap a les talJ.les. e

fet podria en tra r q';ua}e€vol t va llenàar en Jordi. Es clar que qllaj_aevèll
no podria donar una xifr:a,i menys encera una xifre. precisa, pe rqub
1 'Ureell, que era qui havia escolli t el� hones, sabia pe.z-f'e e ternent t

encaria que no conegués ningtl, qu'! esperaven.

11.1 nouvingut j@, ten ía els seus doe pa que t e preparats i només van

bave� d'indicar-Ios-hi« Eren twa mica pesats. 1 n'agaf un a�b cada

mà.

]!;n Jcrdi va desitjar-li :

- Bona sort !

l l'home:
- Que la tinguem tots ,

Se'n va anar , En aqueLl.a feibH, no s 'abusava de les paraules. Ni

e Ll,s , els sis homes d eL Loca l , no s "hav í.en permès de conversar durant

les hores que pa e ea re n jun'ts. iU trebalJ. els absorbia nae aa ¡ tots, qui
m�s qua menys t tenien ganes d 'enllestir aquella feina peril�!.osa.

A les ee t va anar-Sé" n la prip'Ie.!'8 paneLl a , després d'haver comp.Le -

tat més de doe mil exempJ.2.I's o :Els darrera van acabar a tres quarts de

vuit, de mane ra que a les vuit ja només quedaven en Jordi i 1 'Urgell ..
- Fra d'e8:pera r; som lo?- ls m�s sapastres.
- 110. Es que nasal tres ens h em entret5.l:1gut amb els reperti.dors.

Ben just si havien �edicat un minut a cadascun -d'ells: "temps

d'exaMir1ar�los, d'escoltar la xifra d'ordre i a'i'1diear-Ios e ls pa

que s t« rt:]spectius. Però �ra ve:t:'itat que no havien "treba:::.llat amb uan na

ànsia com ·llurs c orspanys , d 'antuvi perqu� estaven 1!lés fets al perill.,
,

despÍ'és perqu� al oa pdavaLï taMbé s'havien d e que da r fins que tots els I

paquets fostlil1 enretirat ... Ara ja només els en quedaven tres i els es

t(ien conple tan t ,

Qnan La porta es va tornar a obr az , anb deu mí.nues rle ret.s.rd so

bre l'homri l)revist per )_'Urgell, que desi"tjavR evi�ar que els repar

tidors es veiessin �n�re�118, ven "trobaT-se car.a a cara anb una dona.

De aomerrt , en veure-la, gairebp. es ven e eparrta r-, ja que en apare nç a no

era La nena de dona q ue podia anar a recollir pa quea te d1ar'uella nena ,

Es cLaz- queja estaven ac os tunats a Les aor-pz-es e e , i en Jorrti es recordà
..

1r::mlediatament d e.L capellà, pero tanma ce íz , una xicota de 'trenta anys,
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impecable com-si aca bês da sortir r'una capsa 1 a nb tot de joiells •••
2.!.:lt i ,1 'Urgell 9 que tenien el paqu et gaireb� l:!.e:st, avançaren Lm

pu ï.e í.vanerrt cap al taulell, ge.irebé convençuts que s'baurien d'expl.i-
,

cer atlb una estranya� pero la dona va fer :

- e - 415.
Passeu.

Tots aos bavien respmrat, però en Jordi preguntà :

Ja ho podreu dur ?

Indicava els d oe reS-I)E!ctablcs paquets. }:l1.a, amb natll!'ali1;�,t, ex

plich: :

- Oh, si ! Ti�c el cotxe fora.

Però només agür.�. un paque t -. En veure-ho, l'Urgell anà per reco

llir l'altre i ajud8r-la; e� Jor�i el va re ten
í

r ,

Tots tjos se la van quat ar miran t i e spe ra ren el sseon viatge.
tornà a entrar, mmm l'Urgell s'interessh :

Suposo que heu vingui; --sola •••
Naturalment.

-

He<folli el segon p aque t i aquea ea vegRda en �rordi va seguir-la

ca�a La porteo }"!stav8 encuriosi t. Des del lJ_i-ndar observà el cotxe

lux6s,un gran Studeb8ker que en aquell carrer de camions i tricicles

era tan explosiu COfi} y,na bemba de mh.

La dona va l:cençar el paque t a Le banda 0e darrera, i s'ins-t;al.n�
al volant. Des d'alii el saludà amb la mà i ell va somriure sense en

tusiaome. Desvià els ulls cap a la !"Iat;ricula i va 1'!lemoriali1izar-la.

Observà l'hàbil aaní obza amb qu� La dona sortia de darrera una

caaí.one ba que li bar-rave el pes i a.Le ehoz-e s , rc;t"'ocedin"t cap al LocaL,
va pz-enñz-e nota fel núnez-o , L'Urgell, que e.1.'2 al aeu da rze ra" 800ri-

gu�o Hll preeunt

Qui és ?
, .. �,

IJ1. altre El arronsa d espai; es.

- lro sabt a que tenieoID gE\nt d "aqu e s ta •••

}!;ra dif:{ci 1 ;fe d.ecidir ,pel 1;;0 de La seva veu, si e xpre e aava ad-

•
.

miraci6 o disgust. Sovint, era una �ica ambigu.
- Ha estat una impruêH;¡-'!ci2 p re s cnt s !'-se amb aqu est cotxe.

- Oh, i els joiells !
,

- 0i, tot plega't ••• Per g ue has a pun t /31;; el nÚl!lero ?
,

Ell va dir :

- I'f'sgrartarà de sa be.r qui'�s.
Van retornF.r a l'intertor del local i, en sile�!ci, enllestiren

el darrer paque't.
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Va haver d'esperar �erquè en Cortines encara no era al ba� on, a

trav�s de le Maria, havien convingut que es veurien. lUla li havia con

tat· :

- Diu que no vol telefonar perc;u.è li s enbüa que �s ma s aa peril:L6s�

Cotrlpren1a mol t bé � ne no li fes cap gT cia el de eenv oLupument de

les c oe es, Fina a. les nou no s'havia pr(.;entat el darrer z-epa r t í.dor , �e

manera que ja eren prop (le les den quan acuflí a sopar, 1 mentrestant

la Maria ja s'havia preocupat de tot. S'hi pot confiar, es va dir,cnn

vençut. :no era una nove ee t ,

A quarta de nou ha váa tel�fon8t en l:apoll. 18 .l..l.a:!'ia li explicà:
- Segqns e11, a La coní.eeazí,a es fan els 1'1isteriosos. No consta res,

o no volen dir que cons ut res de cap }]spina, però diu que ell ha tin

gut la impressió que si, que l'bf�vien agafat, i que, pel que fos, I!l�S

s'estimaven mantenir-ho en secre� •••
,

Jji hauria ag:r.aélat de psrlar-hi pe z-e ona Lmen t, amb en Ripoll, tot

i que ja sabia que la ,u�ri.a havia fe"t totes les preguntes que calia

fer i que el resul'tat d'una conversa personal ha ur-í.a e e t at el na t e í.x ,

M�s que res el sorprenia La facilitat, la relativa facilitat, amb què
en �apol1 podia de't9-etar ce r+es coses. Ie;norava com s 'ho feia"perqu�
mai no s "hav í.a pe rr.ïès d'inte rogar-lo sobre això, perb de segur que per

arribar a un resultat pos
í

tin h�via de prodigar �tr��apti tats inòus'trials

d "habili tat. l�s clar que c oneáz algú, es va dir. Però així i tot. Hi

ha coses que no es poden preguntar sense fe r'-se ir!lJ"ledia'taf1lE-n"t acapa t6s.

O potser sl. que ell les pot pregun�ar, reflexionà; �s un periodista

i �8 natural que cerqui iniornraci6. Fos com fos, l'home. sabia moure's

i en aques t €Jas "hay!a estat prou concret : passava a ï.guna cosa. Segons

La Maria, fins i tot havia COPlen tat :

- Hom dir:ta que els ha caigut un peix gros entre les nans.

Però a íxb si que era rid!culj el pobre B - 34 no era ningú, un

pe6 com cenuena re è. 'SJ_.·tl'.>e-s. Així aate az ho havia perrea.t La Maria, la

qual, a més, va treure 1.8 6ondlm=d.6 que s'imposava : Si tots aquells

misteris es referien a 13 - 34, senyal que a oues t havia cantat o que

ells tenien e spe rances f'undad ee que cantaria. S"imposava d 'a.l...!.nnyar
A - 7.

Va dir-li :

- Per això, la primere CO:=!8 qae he fet despr�s de pa zLa r anb en

ha estat de telefonar en Cortine�.
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- Es deu haver eapan tat , �s clar •••
- No eatava gaire tranqltil. Però ha convin£;ll1; que era urgent posar-se
en contacte amb A - 7 i ha proMèá Que ho !faria il!lr'ledia"T;amen"t, aquest
vespre. Ell mateix, pezq ue A - ., e's un dels seus enllaços directes.
- Ja ho s

é

,

- Però com que 11 he dSPlEma ti de comunicar-nos tot seguit el resul "tat
de la seva gestió, ha dit que preferia veure't personalment. Tot aixb

dels "tolbfons el posa nerviós.
- si, Pl�S val no abuee r--ne ,

Després la t· aria digué :

". Ferò ara se 'ns presenta lm problel!ls g ne 'per a nosa!-cres �s nou. Per

qu� si a aquetrt A - 7 ee l'obliga a abandonar el treball i La l�amília,
algd o altre 8 'ha de preocupar de man'tenir-lo. I també els cinc que de

penen de 13 - 34, � i se'ls pot avisar a te.rnps. En previsió de casos com

aquests hauJ:ia esta't convenient d'obliGar 'tothom a una petita cotitza

ció •••

Se D 'havia parlat de bon principi, d'aixb, pe rb ell havia acabat

per decidir que no es podis exigir 1;ant-. A una p ez-aon a que es juga o

està" disposada a jugar-se la pe:�lt no se li pot anar amb z-e cê.amao'í one
,

de car�c�er oconòmic. Sobre�Qt �enin en coopte que la majoria d'afi-
liats devien �sser aLtf) que el r�giJ!l franquista anomenava "econòr'lica
ment dbbila H. Va con'tostar-li :

- Si ho haguéssim 1'e1;, av.ui no setíem ni la I'lei"1;at.

l1e tota mane ra , no aezva a de ren òiscu"tir-ho. Urgia f!l�S "trobar un
,

desllorigador rapid aL I)2:�oblema. La Meria va preeuntar-li :'
,

Deus have r pensa.t en algun El cose •••

- S1.

Pensava en la. noia C',ue unes bores abans havia anat a recoll.ir dos

paquets. co-cxe , joiells i ves'ti"ts indicaven que per1;anyia a una classe

més que be nee tant , Devia baver-hi altres afiliats en bona posici6. No

gent com. ell mateiz, 0- com en r4ariscal o en Cor1;ines, que es poctien perimetre certes despeses però no lm ajut 11.erg i efectiu en caeos com l'ac

tual. D'altra banda, ella e re n els pr:i.I!lers�, de v egadee , els únics que

es gra "taven la butxaca q1l8.D oa ï.a a subvenir als dispendis d'un cop de

mà o d'una irnpres�i6 de li�eratura clandestina, com ara. De fet, mal

grat llurs ingressos, vivien se apz-e aydia per cul.pa de l'organ!1;zació,
al capdavall més cara que no havien o regus en coaençar , Va explicar a

la Maria:
'

- Hi ba ti 'baver a.filia�e rtcs; caldrà locali -czar-los •••
..

�ieuns ja ho havien estat t però a aquests, pz-e cí.aan ent, per això,
perquè eren conegut s , ja se'ls h av

í

a sagnat en altres ocasione. De rlÓS
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a més, no eren tampoc persones ve re aent riques, sinó pe t
í

ts industrials
I

conerciants de segone categoria, p!.'Ofessionais que cobraven bons sous.

Es clar, va pensar, que, I.!l�S que z-í cs , ens ca Len homes de bona volun

tat. Ara seria convebient trobar algú que volgués donar acolliment

provisional a A -.7.

Va acabar:

- De primer deixa que parli amb en Cortines. Al capdavall, no sabem

res d'aquest home. Potser no efJtà tan nece as í.t at d 'ajut com ens pe n aem ,

}lerò ara en Cortinas es feia esperar. Va ac abu zr-cae la

que tenia dav8?t, deC:Ld�e continuava fen-t calor, ;8 va treure l'ru!le

ricana i demana un altre doble. Aleshores reflexiona que de cap de les
, ,

maner-ea no podia tolerar que 12 policia s"apodeL·és d'A - 7. Depenia
directament d'en Cortines, el qual, al seu t oz-n , depenia d'ell. Ocu

pa un lloc maaaa e leva t perquè ens peguem pe rmetre el més pe ti"t risc •••

:Es va haver de confessar que estava. una rn o a Lnqua e t i, tot d'una,
li senblà que li abelliria una cigerreta. Pe rb no en duia cap damunt.

Tant li fa, va de ci dir ..:
...

I aleshores va veure en Cortines. L�home avança directament cap a
.,

La seva taula 1 es va asseure sense ni saludare Nomt.s digué :

Ja està fet.

Ell, com si no 2. "ha guêe senti t , va preguntar-li :

- Què voleu beure ?

En Cortines es va decidi.!' per una cervesa i t_:ots doe van esperar '

en. siletlCi fins que el canbrer s 'alluny� per segona vegada. Només

aleshores va interes�;ar.;..se en O:ordi :

- On 1 '�eu. poz-tat '!

- A casa d'un altre membz-e , un xicot que viu amb la seva germana; tots

dos s6n molt segu�6, encara que ella no form.a part òe l'organitzaci6.
Viuen a o,)an-r;8 ColONa, en una torreta. Per això he t az-da t tant. De fet,
encara he de sopar. Ara viltc d'allí.

Va eixugar-se La suor amb un mocador- mol1:i matxucat, de voravius

grisos.
- Mstan disposats a tenir-lo a casa el teI!lpS que calgui o nOMés es

tracta d'un retllgi per aquesta nit ?

- Tot el te!!lps que calgui, em penso.

,i.�n J ordi va respirar. Un p robï.e ae q.ue es solucionava tot sol.

Així 1 tot, s'in'tcresnà :

I qu� �s, aquest A - 7 ?

Com, qu. 6s ft

Vull diT quina professi6 �é.

Ah ! Un fusjrer.
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Amo o obrer?

- T� un es tabliment modest a Gràcia.
- Treballa 801 ?

- No, amb un oficial i un apze nen t ,

�n Jordi reflexionà :

- O sigui que el negoci, d'tma manera o al. t ra , pot fInar rutllant •••
- Em pensaria que si. No sembla que el preocupi saire, això,

lo

Perb éls obrers voldran sabe r que ha passa-t; anb l' 8IllO ••• Ho heu pre-
vist ?

,

L"altre indica que ai i, goludament, va beure un glop de cervesa."
,

- Tot eata previs"t" La seva dona els explicara que li ha calgut des-,
,

plaçar-se per un encarrec que ha rebut de províncies, unes

de mobles que ha de fer ell Illateix a la localitat.
- No dieu que �s tuster ?
- També fa mobles, �e vegades. Es una mica de

aabs amb bones mane que ja van deaapa re axe n e ,

- l no els estranyarh, ala\llogats ?
- Potser si, però no se"'ns ha acudit res m�s.
- l no hi ha hagut dificultats, amb La dona Ç)

En Cortines s "ar-ronaà d
"

aspa tiles.

Què vols que et d:tgui ! Li ha vingut Molt de nou. �To eaba a res de
les activitat·s del seu Flarit� hi ba hagut plors i recrir1inacions. Una
mica emprenyador •••
- :De maner�que no li heu pogut 8I!lBgar L�ou Ç!
- Era difícil. De moment, no el deixava marxar; no semblava que e 'aio-

néa del perill. S6n una pare lla sense fills. o. Ha volgut saber de totes

tot. Un d'aouee va ar"te-"

de 1!lomen't.

passades on el portava •••
En Jordi arr'ueà el frout.
l,li ho heu di� ?

Per força.
No m'agrada. La pol:tcia la pot deteni:!' i .re z--La cantar.

l�n Cort.ines f6u un east descoratjat. :1'n eTorni proseguí :

I encara qu e no sigui així. El voldrà vmsi vaz-, poden seguir-la •••
En CQrtines, gairebé rancun

í

oeamern. va queixar-se :

- No me la. pod
í

a pas e ndur també i obliga:r--los a vanea r l'establime_:nf!.
- Però pod Ie u enganyar-la, �onar-li un a adreça falsa ••• Ara ens caldrà
cercar-li un a�tre inòret.

, \.
I quan ho sapiga moura tm eacandol de r'lil �iables.

- Que el mogui. Us coneix, a v6s ?
- No. De vista •••

..

- Pero sap qui sou ?
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- Aixo, no.

-Doncs demà al matí, a pr í.ae ra hora, us ocupare u d e buscar un a I tre

refugi per aquest home.

Es va aixecar :

Gambrel' !

Va pagar les
ê

ues consunao í.one i, seguit d'en Cortines. va sor

tir al"'aire càlid i a ruzat del passeig de .i'.1araga21. L'advocat-repre
sen�ant e� lam0n�à :

Quan tes eonpli caci ona '

- Gairebé les pzí.ne res eles quo van oomençe z sNo ens podem pas queixar.
Perb tanma te í.x ••• I total, per que ?

En JOIJdi s'aturà en sec:

Com , per ql'\� ?

Però l'altre ja es refeia; l'expressi6 se li havia escapat sense

voler. �'excusà :

Pe r-d ona , Estic I!iolt cansat. _ �.i no et fa res. ne n'anir� a do rmí, r.

Ni ganes de menjar no tinc, a�a.

Va allargar-li La mh 1 en Jordi h1 encaixà tot mirant-lo e scz-utiado

zamenf • .l:.n Cortine.i encara 21'egí :

- No tothom �s tan jove com tu ••• Ja et tindré al corrent.

Pensarós, en Jordi va allunyar-se. Despr6s féu mitja volta i re

cordà de nou q:ue la Naria li havia dit que era un inve rti t. No, va

dir-ae, no m'ho cr.ec; noEÍés �e un burgès. l aleshores, per priI"ler cop,

li va semblar que havia comès una equivocació.;

�-- - �--
-
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Arribava a la plaça (is ¡laragall quan se li a cuòf qU.11 el seguien.

No san sols perquè bavia vist l'hoMe dues vegades, sin6 perquè li S03I!l

blava p�ver-lo distingit ja quan parlava a�b en Cortines. Es a mmmmmIDM,

dir, aleshores, sense fixar-s'hi gaire, havia' obaerva t La presència
, ., �Q.I'/� ,.

d un fndl-vidu a 1 altra banda de ""''W*liíift, aturat a frec d un a rbz-e ,

Però hi havia altres pe re onee pel carrer iI' espera del de8Conegu�o
tenia res de particular. Era m�s sospitós, en canvi, que ara l'hoBe

s'hagu6s posat a ca�inar al seu darrera. Si �s que era el mateix. La

cara, difuminada en la di sthncia ombrívola, no la hi pod
í

a distingit-,

però la tossa del cos corresponia. a la que els seus ulls havien re'tin

gut ..

En r-e aLí.ta t , era un observador Lneonac í.en't , car el fet s que de

primer gairebé ni l"havia :rer'lercat. Simplel!len�, s 'havia adonat, d 'una

msnera relativament vaga, que a l'altre costat de passeig hi havia al

gú que espe ra va , El s eu cerveLL, però, trebal!.ava sempre per al noveL; -
..

lis ta. Pntsar per això ho s êe , V£1 dir-se f pe rque posseeixo aquesta ia-
, ,

cuLtat de rer-enir i d'ordt'nar ••• Fos COCl fos, quan va mig girar-se per

mirar una vegr-da més la silueta a"en Cortines que s"allunyava� peu,

aquell individu fou la primera cosa que li crid� l'atenc16. Pe rb tamb�
1

podia tractar-se d'una oa suaLt tat; , Res no li prohibia d'adreçar-se, com'

ell l!l8'tei:;, a La plaça de }llamgall. Un sisè aerrt í, t, però, li actvertia

que hi haví.a quelcom més. Cal que me n'asseguri, es va dir, i en lloc

de to!!lbar cap al carrer d 'Olesa per anar-se'n cap a caaa , va travesBa:t

la calçada fins al cerrtz-e de In plaça.

h� un dels bancs hi havia aues persones assegudes. Es va asúeure

a 1 'altre Ib, per "tal de justificar en certa nane ra aquell.a paz-ada. es

va treure un carnet de La butxaca i el fullejà. Però mirava l'horle.

L "individu no hav í.a tr�ve8sa t 1 'avinguda, sin6 que anava seguint per

la vorera lateral, aen se P'ltrar cap al. banc. A l'altre extreI!l.f on re

començava el passeig, ve. aturar-se. Ell, en aparença, '.0 va a1Otel:ar el
-

els ulls del carneT..

L'home va rester po�ser mig minut palplan�at arra�de calçada�

a La fi la cneuà i, per l'altre costat, anà a e í.ruar=ae darrera Mateix

d'en Jordi, si bé 8 cons í.o e ra b'l e dist�nci(à El)., 8!'8, no el po ia veure,
"

perquè no e 'atrevia a girar-se, pe rb li ere facil de deliuir la suva po-
,

sici69 de la qual s 'assegur uns monen t s després, quan 1 'indiv�(lu, que

arn prosegnia la seve naz-xa circular,avançà gairebé fins a la carrnanada
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del carrer Llorente. All! semblà que s'aturava per de b6.

lio m"hc equavocet , es va dir el xicot. Ya e epe r-ar--ee cinc mí.nuce
més i aleshoreo s'aixecà. Sabia que li calia evitar de fer res �e 80S

pit6s. Perquè no era it'lposniblo Que fos un policia • .:..'n aqueat cas, no

m�E.l si procedia amb na tura Lí, -r;at se li escaparia de les cans. lVlental
ment" va rapasear la situaci6 dels carrers propers, cercant ut). indret
on fos pç seLbLe UDa nan

í

obz-a de d ea conc e.r-t , però no en va trobar cap ,

n"altra banda, no s'atrevia "tB!'1pOC a fer gatres voltes, car l'al.tre,
sl observava certes thetiques, podia endevinar qde havia estat desco
bert i procedi� a una detenci6. Si 3s un pol1c1a� es tornl a dir.

I�:raves6à La plaça en direcd.6 oposa a i, pel passeig, va eoneanuar'
cap a Horta. �i foz de dia, VR pe nsa r , pct ee r I!ls'n pOdria deufer al ne r

oat" però are el local era tanca!;o Als tlquinze "hi h vie. tot de cases

noves" amb petio intEll'iore 1 moltes en t re dee i s or uí dea , �'ins a cert

punt, era un bon indret on f¡-.�r-se foned1s 1:\ les hores de ¡;rebal}.; de
ni t" po rb , no a 'hi ve iE ;'ml.ma vive rrt ,

(lal t:robar una al trá e oLucá ó

, va dir-se. pe!'qu� auueLl. joc
pas pr-oLcnga r=ae tota le nit. Ara, d'ençà q ue havia reeI'lpr��' la marxa,
no s'havia gi!"dt ni una sola vegalla, però tampoc no calia � ê.es que
l�home fóu la volta a la plaça es�ava segu� del seu fet.

Un none rrt II se li va acus il" que pot11a extraviar-lo pel dèdal de
ro re de La banda es oue rz-a , sobre "!jot si no coneixia el ter!'eny. Hi ha
via 'tot de ao Lar e sense edificar, cantonades poc il.lurlirwcles i en al
guns casos fing i tot fosquen .... Però si era un bon llebrer, all ò uampo
no ser�iria de res; aquelles �,niobres només eren bones per despistar
un aficionat. I no veig. reflexionà, quina meua d'aficio!ltit em podria
seguir.

lli havia pen8a� l!l�� d "un cop, en la possibilitat d 'ha ver

tor-se amb una si tuaci6 C("\1"") la d'Ara, pe rb senpze li havia semblat fà
cil de sortir-se'n, potser per<:u� el segnimeflt. J en la seva it1aginaoi6,
sempre tenia lloo de banda de dia i en indret� més densa�ent poblats.
Va haver ele confessar-se que 12, realitat era ben diferent. I no I!l'�S de

cap servei la meva lleste sa inagina1iiva de nove le liElta, va afegir-se no

sense ironia. Potser era que al capdavall no en r,enia prou, o que, per
tal de desplegar-la, li calia crear de pz

í

ne r unes condicions favora-
b'l as , Ara no exa.s t í.en , �fo importava (JUC fos de nit, quan tots els gats
s6n grisos, ni q.:::;ue es trooescin en uns bam is soli taris. �lot a íxb ,
que en principi, te�)ricanf3nt, 1 'havia d 'ajudar, en el fons el perjudica
va.

Perb !;a�poc no em puc p�s�ar tota la ni-r; amb �uest indivi�u darre-
ra, es va repetir. Cal �e'n de9taci con mé� aviat Millor ai no vull
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que a"adeni qUE' ho d ee c obe z-t les seves Ln t en ca ona , Pe rb desI'er-se'n •••
:r�s clar, sa li acud í aleshores, no era pas ne c eaaaní. que ho fes ell.

Va riure pal coll de la camisa, mirà al seu entorn, senss girar-se, i
seguidament trave ssà la caLçe da en di agona L, Cent metres m�s amun t, a

l'altre cos ta t , hi havia un bar amb telèfon. No tenia cabina, perb l' a
parell era situat so-ca les ee c aï e t ee que menaven al pis de dalt" en un

mena de canbre ta on desaven tot d' objectes het e z-ogends i d '\1E: il'1lJrevi
mible. Mai no telefonava ningt', d'alL! dintre, perquè no hi havia llum

i el C2,U era baix de a os t re , .1n General, tothom prcféria allargar La

mà des de :fora i estirar l'aparello A elI aa t etx sempre li havia sem

bíat que era una idea estúpida, la de o oLs Looa'r un telèfon en un rac6
,

tan incòmode. Parh ara queda dt,mostrat que no, va dir-se� Pe rque aquea
,

ta nit 6'8 tancaria el ze canbr-é ,

Va pensar en 'IRrisoal, puix que era el que vivia més a prop de

to'ts cinc. O de tots quatre, ja que en CortineE: que dava eli'Áinat per
endavant. Li oalia una peze on a que pogués actuar amb zap í.de aa i que

�
.

estes familiar�tzat anb els topants. Es clar que es Ulla naLa nit, va

dir-se. :En r'!Brülcal pocia haver s oz-t í.t amb la seva dona, com feia

sovint les vigilies dels dies de festa.

Si e Li no hi (ls t pr-o va ré amb 1 'Ureell, va pensar quan ja entrava
,

a l'e�tablimcnt. No es va asseure. Se n'ana de dret al �aulell. Era un
,

bar modeat i no hi havia pas "t8robore'ts. Les dues o tres persones que
hi bevien e e repenjaven al e or-t írrt antiquat, de na rbre ,

,

Un cafe, si us pla u,
Havi� estat a punt de tornar a demanar cervesa, però aquella nit

ja TI 'havia begut dues; aab la de mié;fia, r'e i en 'tres. No hi ha cap ne

cessi'tat mmmm d'orinar tant, 1;8mpoc, es v a dir. Distretament, observà
les maniobres del cafeter i després, .q uan li de Lxava la tassa davant.

men1i.

,
craana :

Teniu una fitxa?

La va treure d'un calaix6 on n'hi havia d'altres, barrejades amb

moneda fraccionaria, i la hi all�rGà. Ell va desplaçar-se cap a sota

l'escaleta cO Pr-oba blerumt 1 'al trE' el podia ve ure des el carrer, perb
no hi feia res <J P o t se r tins i to t ho pz-e r'er í.a , pe r'luè si el t.e l�ton
hagués estat a l'altrél balida d'esce.2a, l'home, que de s eguz- no coneixia

el local, podia pensar en una posaf b ï.e segona porta que obris als dar

reres i llençar-eH, per a txb ma t e í.x , a un ridícul ast,alt de l'establi-

Es cla� que, en aquestes circu�Btanciesf un cop de tel�fon tampoc
,

no era una cosa ga
í

re innocent, va pensa z- mentre discE>ve el númez-o , Pe-

rò l'a2 t r-e na i no sabria la t'eina que li P!'E' parava , Al nonen t que el
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tLmbr-e e' èJ.j.t�parà 2. 1 'al +'1'c extr-en de fil, va intl'oriuir-se de ple en
,

la cambreta i ajus.::ta La porta. al e e u da r-re r a , Va 'tancar tan hermeti- '

, ,

Camen't que les discretes remors de fora cessaren a l'acte, com si tot-

hom s'hagués immobilit;zat. !El tiabre va trucar tres veGades; inicia9a la quarta quan una mà
recoIl! l'auricular 1 la veu digué :

� Si ?

Era en lo.I.ari8c21 en persona; ning6 més no c ontee tava amb aquella
mena d "interyogaci�.

s6c Jordi - féu.
- Ah !

Una exc Ia ea c:t6 de SOT prE' sa" ja q.:;t_le I).urs contactes telefbnica

eren ImUll!tl poc frE\qüEmts, enpaLa ts • ..:"'11 Mariscal sempre havia c 'agut que

el tel�fon era un objecte de poca confiança i per a txb dGS del princi
pi havia significat el sen desig 0€ prescineir-nejSf'rnprp que no fos

totalnent inevitable"
- Escolteu. e e, l�Pl aegue tx un indivi("!u i no me'n puc deDfer. Po�rie u

nir dos a tree dels vos�reB homes ?
ss b' � T:t' 1

•

ul!i, J.8 que nenenava nox t pero ce:._J.E:

a.donar-se tot seguit ('!e la sitnaoi6.
provar-hoo En Moriscal

Tres, no. Per.ò si en re n í.u prou amb un parell ••• jo i un aLtre •••

Servirà. �ardarel1 molt. a locali tzar-los �!

Gen s , Precisament �s aquf , amb Mi. Què voleu que tem?

- J\dreceu-vos irmr:ediaT,ament ••• e. 'ire ure .... digneI!l ,8 l'Avinguda +eLa
'-

Veree de Montserrat can'conada Segle y_._1{. Quanta estan El podeu tardar?
,

L'al tre devia ref)_6xionar, parque ya fer una pausa.
,

Diguem vint minuts.

- Po sem-n 'hi vint-i-cinco Espereu-vos allí. Ho calcularé per paaeaz-

hi exa o+ament d' aquí a vint-i-cinc minuta & Ja em veureu. }'�ll �s un in

diviòu alt, ve.!!stit de fosc ••• Deix6l1-10 :fora de co bat.

J?ert'ect8J"')�nt •

}'ins ara t doncs.

'Penjà. l�n flfariscal era un home recidi t que mai no l'eManava expli
cac í.on s Lnne ce S8àries o Atxi haur-íem d'ésser tots. va ir-se.

Sorti de nou al bar i observà que l'home que el seguia no hi havia

entrato TaPlpoe no el va saber d:l.stingir a tra''i.'és de La porta. Seria

cu r
í ós , tanmateix, que r:t'haeuéE' equz.voca t ••• l'erò estava �egur del

contrari: l'afer tindria una continuaci6.
,

Consulta el rellotse 1 començ 8 beure'n el cafè. 'all! a lÇin-
,

dret convingut hi tehin vuit o deu minuts B tot estira�. Li calia,
doncs, entretenir un que rt . Va apoderar-se d"t1n di.qri que �'arrosl:jegava
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per les taules i af:�OS a fuL�ejar-lo.
\ol
ada d os mnut e , però, mirava

el rellotge. Ja no e et ava inquiet, ara , però li corria pressa de sor

tir-se d 'una. si tuaci6 poc c r ara ,

J;n arribar a La pàginD c
í

nque na , va emp aae ar=e e un llarg article

sobre un escÈ}ndol que acabava 00 tenir lloc a Hollywooà. En general, a

questa. mena d'assump�es no li interes�8ven Bens ni mica, perb hi h�via

1;ot de detalle sabor-o o oe que el van dis1�reu..re" �nan co neuà tà de nou el

rellotf'"e. ja havLen peae a t es toz-se mirl'lltA� Ara ja puc paga r , v a dir-se.

Va eixar el diari OD l'havia trobat i tornà al taulell, sobre el. q:;ual
,

doposi"tà e Ls dine�rs dejo cetè, pe rque 1 'home havia desnp(;'treeut cap a

1 'interior del local, on se sentia sóroll d'ampo).lese
�To. no s'haviS1 pas e qus.vocat , La aeva ombra era fora, cap a La

d re te , on queia la parade del tramvia. NOr:l�s dues altres persones espe

raven el vehicle, perb l'indivi Ut en aparença, tenia l'esperança de

passar desapercebut.
Se fiss van emprendre avingu.s enllà. cap a Horta. Van .D&ssar dos

tr:8ov1ee, l'lm dar re ra 1"a11;re. tots d o a ga í.re bé buits. Era una hora

dolenta : I!líH3Sa tard per so 1'·;1r cte casa i. 8,+ mateix temps, maaaa aviat

per tomax-hf, , aobze 1;0 (; si e� 'CE' nia en cOID.¡\te que L" endemà ningú no

havia de matine ja r ,

Va semb:!_ar-li que bavia c aní.ne t 1'1�S de pressa que no es proposava

i en arribar a l'al. nur a r! e). c: arz r d '"

Agr er:aci6 va alerl\"tir una nf.ca el

pas. IMt;inavB qU9 l'hoI!lo devia començar a aenàí.r=ae fastigueja1i. Més
..

ho estaTes d'aqui 8 uns tnj.nut;8� v a pensar.
, ,

L'Avinguda de La Veree de Mon1ïfJerrat., quar) lb.i de s enboca , era
,

,re lada com en una ni 1j d 'hj.ve1.'n. En atansar-se a la p ríae ra lYantonada,

però, va veure qu� m�e amun� hi havia dues persones aturades peu e��alt
i pell �n baix de La vorera. S6n eJ.).s, es va dir. No n"hevien parlat,

però suposava quo mi!'arien de dj.ssiI!llÜar-se. En lloc d'aixb, havien ob-
,

tat per simular un comiat innocent. Bona tsctica, VB somriure.

1:.n paaaaz- prop a.'el1s, a frec de oarrconade, va sentir que parlaven
aca Lor-adame rrt fle futbol. Els abs o rb í.a tant, La d

í

r-cue í.é , et ue ni li IBD

at!reçar un a 11a1!lbregsda.
Va tOI'1bar cap a\ car r ez- del �)egle XX i continu via enl\à, sense

gtrar-se, a pas norna ï., Ja l:).avia tet poteàr una seixantena de metres

quan va sentir una remor de batussa it aleshores, s'a1;ur�. En rnirr-lr,
va distingit' !lUnl!U!l una mena d'ombra caf guda que els altres d os pr-ovaven

d'incorporar. Retrocedí r p
í

d amerrt cap al erup.

Un Xlcot gIre no conei�ia Aoetenia el cos 1nani�a� del seu persecu

tor; en Hari �c21 Ii esc,o:rcoL'eva Les bu txaque s , No va o onp rend re per

qu� l'havien reAroça!: d,a<4uella f'lane::,ra ftnF-yque s'alonà que la pa r e t con
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tra la Ci UB 1 el re pe njaven era una 'te nca mol t baixa. PY'gt;l1ntà
-Qu� li heu fet ?
- El cap del conil) e

,

l en Marit:'cal li alla.rge'8 una ca r-ti ara , A La na , però, hi tenia
,

que 10m:., més : La placa que ace. bava d 'arrencar-li de darrere. It) �
solapa el' ane r-í.oa na.

De man era que era un poli. ti •

Va ficar-se le: place. a la bàtixaca 1 t0rnà la certera al e e u amic.
};n \;enia prou amb haver.-sé assccur8t d e la S61!a professió.' n'al tra ban
da , no es podi.en ent:re'tenix- a exarrínaz pa pe r-e ,

En .li'J.ariscal, a nb In punta fe)o (lits, obr:! un òeJ_£ ulls cie l'home
� ,

AviAt començara a yregnn'tar-s6 que li ha paesa t ,

, �I/aitre x
í

c ot i¥� :
.,

Que, el fem pesnal' per sobre?
- Boa-hi.

A pea, el van alçe t: pars 1; annrrt sense excessos de delicadesa. J)e
La 'ban�a òe 1 'Avingniia ('le Montserrat els va arr.ibar. e) ressò d'uns

,

sos solitaris.
- � kapid, noi

El GOS, p ez-b , je_ ba s cuLava dalt ne la tanca. van sentir-lo
l'al tre 008 tat amh un a reno r aomor-ta , (te ca rn bl.an a

l�n àal'i.�cal i el deAconegnt es van fregc:r una PIà anb l'aj_tra 1,8e
gud dame rrt , tots trf1s, amb calma, ven f.l.lJun�rar-se carrer enllh con si
fosfl in les eA C'!orrüüJ es Ci 'un grt}.:p dA noctàmbulfl q ne es va disgr�g8l1lt
canf de casa ....
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La J)aniEila. es canviava mentre ell, reclinat sobre el llit, la mi

rava. De fet, la ní rava distre"t8nent, ga.ireb� sense veure-la, perb a í.x]
donava una fixesa al seu esguard que va fer que la noia s'equivoqués.
Es llanbregà el ventre i va riur :

- Es massa aviat perqu� es conegui !

Ell va canviar d'expressi6.
- Sè�bla que n'es"tàs molt segura •••
- S!.

En Jordi no ho entenia. perqu� el fet d'haver copulat llargament
dues vegades sense que ella es rent�s no era cap garHbtia. hncuriosi't,
preguntà :

- Per què ?

Lanoias'estlrà J..e mitja areta.
- Pezqub si.

Es clar, aixb !:lai no hav í.a es ta t una ra
é

, I�sdnuà
- Per tot e]. que saben, 't�f'.lhé pod ri ee ser eS1';èril •••
:- Jo ?

Va tornar a riure, i e21 escol-t.;à aquella rodeica que mai no deixa

va d 'encisar-lo. Observà com es redreçava amb toT, el cos desplegat.
- M'has mirat bé ?

'!.lot' seguit, :verb, semb1Jl com si s 'avergonyis d "aoueLl.a exh'í.ní.c t ó

deacaraó a i es precipi tà al sou de aun t , El':'. va sentir La besada elels

llavis mentre els di 1;e el des pen tinaven.
- Ei, ei, qub et pa s aa , ara ?

La Daniela sOI5'Dirh :

- I jo què sé !

Va sepqrar-se novaaen.t i s'estir� 1 'al tra mitja. Es gir�.
- Com tinc les costures,?
- Impe cabr ee ,

La noia va aeafar el ve�'tit. :r;ll s.'adl!lir� :

- Nonés aixb ?

Fa I"lolta calor, i aquesta roba no transparenta.
Estav£1 c on ten ta , i a en Joreli no li e a uranyava , ]l'eia temps que no

havien, sor'ti t p)_ega 1;;8 i al] Ò, per a 'la Daniela equivalia a una fes ta.
,

.A La l'1aria, pe rb , no li hav í,e agraciat, perquè els �iuI!1enees solien paa-:
sar-los jun"ts. S'havia queixat:
- À poc a poc, acabar�s per anar-te'n a viure anb ella.
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Potser no li havia d "have r é' it que sortiriem de tronc, refle�xio-
..

nà pero el fet era que mai no li havia ag ra oa t mentir sense necessi-

tat.

_ Bé lie de c onpe nea r+La d'una manera. o altra ••• No li no puc pas derna-

nar tot a canvi de res.

I ella, una mica picada, replioR :

_ Encara no t 'ha d onat el que vols.

Pe rb de e egu r que el despit el mo t ívava , més que res, el conei

xement que ara, a la fi, com ell mave íx li havia comum ca't , La Daniela

estava disposada a conplaure'l. Era una mica estrany, s"havia dit ale�

hores, i s'ho repetí ara, per.què quan ae soe des,prés d'aquella famosa

conversa va reve lar-li l' exi8t�ncia de La noia i li expllildl el ae u

.."

. .

'"

desig de fer-li un fili, e lla no s �mpress::tona pas eaire. Va preGlm-
.

tar-li :.

- Es bonica ?

- �i.
- l ben feta?

l\ambé'. IJ 'he triada expz-e s sanerrt ,

Es clar que aquest mot era exce BS Lu , pu í.a que més que triar-¡a

s'havia deixat seòuir per la seva alegria. Era simplement una

a més, fos bell_a i te.n ben formada.

La ¡<'aria havia tingut u.na axpr-es at.é poc falaguera, i ell inquir!:
- No et deu paB noletar� oi ?

No estic en s1tne-cj_� que em molesti, però si que hauria preI'erit

que no 1'06 tan perr ec na •••

No és tan pe r r'ec ta , 'A tu. potser ni t'agrarlaria, si la veies.

_ M�s ID
jJ estimo no cone ixer-le, de tota man era.

- Ja ho suposo.

Ho suposava tant que fin8 estava convençut que no li'n tornaria

a parlar, però ej_la mai no havia deixat d'in1ieressar-se, més o nenys

pcriodicament, per aquell afer� Quan va saber que La noia fJsregava a

les seves p re teric í.one , es limità a fer:

Ja t'ho podies eaper&ro

Ni oonpLaguda ni disgustada� Es veri 'tat que en a que:... 1 1'jemps dpia

una Mida gairebé vertiginosa que � ni li deixava temps d'escru

tar els seus propis sentimentso Feia poc que havia coneeut la Merche,

la qual despr�s serviria per seduir la pobre Josefina. I. amb ella,

el gran amor.
"

Pera ara feia temps que La Mercbe se n 'havia anat i aquell buit

que deixh mai no fou degudament enplenat. Ferida. perquè apaz-envnerrt

hi havia hagut una ea ce na d-. Gelosies i de re tz-ete mutus" s 'havia re-
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plegat més en ella matèi7� i en la seva vida de ta�ili8. No renunciava

a res, corn ell va suposar que faria, perquè sempre va continuar havent ....

"

hi sortides injustificades i que no explicava, pero va sentir-la de

nou una mica m�s propera. L�ur vida sexma1 no havi� reprès mal. aixb

no. per9 ara ella l'observava.

La Daniela va dir :

- Què _et sembla ? Estie maca ?

I giravol"tà a 1 s eu da vant , rl1pidament. Les fald ilj_ es van escampa r-
"

.

se-li i, talm�nt una dansarina, mostra les OU2xes per damunt les mit-

ges altes.

- Estupenda COlri sempre.

Però ella encara no estava llests. car tot seg�it se n'anh a la

oanbra de banya re1;orcar-S6 curosament. En J ord1 no es va noure , Ben

mirat. havia escollit un mal dia per treure-la de casa i passar-hi la

tarda sencera. L'hav�a a re c ta t una mica l'actitud de la seva dona i,

per damun t d'aD ò, no po� ia obliòar tam.poc l'afe r mol t més greu de la

nit passe da. No li n 'bavi fa contat res, pe Y: no enquamerar-d.a 1nútï-' men t.
,

Si li ho hagués dit. refl exí.ona ara, potser no 8 "hauz-í.a mostrat tan
.

desa�radablE' •
- J:ncara no t 'ha dona t el que vols. I potser ni t 'ho donarà na

í

,

En el fons, no �esi-cja pas rea filés, va di:r:-se" 1, una mica cínica.j
ment, replicà :

- Per-ò fa tot el que pot.
- Això si que m;ho crec !

D'una manera deepecti va , com s1 volgués insul tar'-la. No a 'atrev! s
dir que era una qualsevol, però ho òevia pensar. Com si no fos natural,

es digué elj.• que una dona dormi amb un home; molt més que domir amb

una. altra dona •••

Perb tampoc no tenia �_nes de discutir; hi havia allò altre �

que (31 preocupava torça m�s que l'actitud de La Maria. J3arrejat al re

cord de la petita es oe ne , retrobava ara La inquietud de la nit passa

da, una inquietud sobre la qual havia dorulit 1 que per a íxb es z'e í

a
,

més i m�s perniciosa. Per que el seguia, el poli?
,

Encara no hi havia trobat la resposta. En Mariscal digué :

- No pot ser que us hagin denunciaro Només ho podria fer un de nosal

tre i, pel que sabem, no n'han detingut cap.

Tenia ra6" 1 'dnic detingut era en B -14, i en B - 14 no aabá a res

d'ell. no e$l coneiRia. D'al-cra banña, com va contestar:

- Si m'bagues,in denunoia�!fl no es I1mi1)l?rien a seguir-me; vindrien

a caaa.

Cada cop ho veia m�s clar, a íxb , Pe rb aleshores, que potser el s�
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guien per alguna(a1.tra cosa ? �r·o cal que signi una a Lt ra cosa, però, va

reflexionar; poden tonir sospites que volen verificar.

S! la �.I.aria ho hagués sabut, no hauria dit:

1"'ncara no t 'ha do na t e 1 que vols.
t

lJi ha ur ï.a pre gat que sen' anés una "temporada, encara que fos a ca-

sa de la Danielá. Hi SIll seguiem, ref}_exionà ara, era pe rqub volien es

brinar el meu domicilio �s a dir•••

Si, per força; si haguessin sabut el seu dOr!licili, si haguessin
tingut una idea eur

í

o í.cnt de la seva personali "tat, aquell i!l81.i:l a 'hau
rien presentat El CI?S8; ho hav aen de fer, desprêa de 1�pisod1 del po11-

�

cia. Pe rb això, si per una banda el trnn<.}uil.litzava una nu o a, per

l'altra li creava un nou motiu d'in�uietud o, m�s ben dit, renovava

aqueLr que hi havia darrera .18. pr,glmta de per què l'havien seguit, si:
n o sabien qui era. Que potser tamb� van seeuirlen Cortines? s'angu-
n:iejà.

Eú to�e 1 mati no havia dona t aenya ls de vida, aruell, però no era

estrany. }�ra probable que li co at és una mica (le trabar un altre aeaga-.
tall per A - 7 § Despl:és, era d í.ume nge , 1)e tota manera, va riecidir, el

,

truoaré aquest vesp:�. l per que no ara ? rectificà.
� Va aixecar-se i s'a"tnnsà Ei la canbz-a de bany.

- Hi ha algun ba r amb "teH:fon, aquf prop ?

Ella, sense nouz ee de dav am, del mirall, contestà :
,

- Si. Per que?
- Amb cabina ?

- No, el tenon a tocar a6 la cuí.na, Es al bar de La cantonada. Jo

sempre �elefono des d'allí.
Porb' en aquelles confij_cions no li in1.;é:-:-cssaVa. Va fer:

I

- B�., no corre cap pressa •

..

De que es �ractB ?

n'un �nic que havia d'arribar de ]'rança aquest rJat!.
l per això ne oe am tee la cabina? No serà una amiga?

- M"ha de portar uns llibres 'que no es tan autoritzats, i 1'!.l�6 val par
lar-ne sense testimonis.

La noia nO va replicar. Sort que en aquestes co es '9 innocent

CÚL"l une cr
í

a tura s es v a dir. Quin efecte li faria aí.xb d'un mcví.men t d
'\.

resistencia? Ja s'ho havia pre[;Ulnnt altros cops. Ratava segu.r que no
#

ho en "!�enària.

S'apropà a la finestra i ve mirar cap a fora. nespr�s es to�bà.
Ella també havia abandonat La cambra de bany i ara t ozna va a �sller a

1·habi�aci6, al seu devant.'Repetf :

� Que tal ? �'agrado de veri�a� ?
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En Jorcti admira aque ï.La mene de moral.

Ara la TIaniela'reia :

Ja ''C'agrad8ria saber-hot oi ?

J�a �Iina va afl\üxar les aspa tlles per indicar la seva indi!'erèn

ciso () potser nom�s volia dir que en ca ra teia ma saa ca ioz- per sortir

de casa.

- Adéu-aiau,tothom !

Tothom ez-a , méf; que rea t la mare, la qual va contestar e ene e !!lOU

Te's. Despr�s tots �os van saltar esoales avall 1 sortiren al carrer,

on la noia féu :

B�f are em aemb'l a qu e hauré de repetir la pregunta de la Nina: on

anem El fe r 001 ?

Perquè no havien qu ertat en res, només havien .I.,arIat de sortir.

- No t'agraCiaria be.llar una estona fC

Perb ell sabia la n ena de balla que li agz-aríava de freqUentar i

prptes 1jà :

- Oh, no, res de ba Ll. ! Que et penses que tino ganes de bara Ltaz=-me

amb tothom ?
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No es cansa que li d Lgu í.n coses a f'aLaga dores, va pensar ell, i

per força va nave r de sonraure , 'raobé per allò l'estimava

ne ra , L'allunyava d 'al tre� pze oc upec
í

ons ,

Va examinar-le. de cap a pous, cOMplagut. No li calia e�mpolainar
se tant per ser borrí ca. però feig bé de no abanê ona r=ae , Mai no se

n'�s prou, reflexionà.

- M'agrades tant que e e t í.c a punt de dj-r-te que ens qu e d em •••

- Oh, l'la !

l:>erò estave con te nt a q Uf.' li ho hacu{)s e.li t , v« a'tallsRr-se-li pe r

besar-lo i dieué :

- Ja estic, douos.

l�n Jor�.i va recol)_ir l'aMerioana i la ,seen! fora del dornitori. La

NinA era al P'lenjador, encare, vestida d'estar per casa. }t.n veure"ls, pr�
•

gurrta :.

On aneu a fer mal ?

Le mare era a La cuina, girada d'e""Cluena, i no e e va tombar , Ja no

. ... ,

Ideia MEU refl, pero pl'OCUraY8 eV1 tar-lo. 1 no obs narrt aixo, com a Da-

niela Ii hav í.a oorrta t t elles dues j a eren grandetes quan encara -I;ania

un amen t.

uiu que de prime r una noia s 'h8 de casar.

-
,

.La Daniela es mos nz-a coup ragude :
,

- �'Cllaguer ! 'l'an bonica estic ?

- Una mica m's i �ot.
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I mentre La mirava e Ls ulls, va pensar que ere: ve z-í ta t , Blla li

va ensenyar la llengua o Sempre jugaria • es ¿¡.igué en Jordi.

Van o ocnt ínua r carrer ava.LL i, d . apr êe , cap a la G ranv La ,

Saps que et die? E-r.s n'anirem a paae e ja r per Monjuie. Eatio segur

que no has vist l'!lai el l)oble j�spanyol.
- Oh, si, de petita !

- Si tenim sort, veure'm alguna funci6 de titelles, o de putxinel.lis

Que en fa d'anys que no n'he vist cap !

Per aixb aa te í.x, ftlIlIl:!lmm' Tothom n'hauria de v ure un s un cop a l'any,
pel cap baix.

Ella va riure :

- Obliga tori, oi ?

No, obligatori no. Ja hi ha nasaa coses que ho s60.

I tornk a pensar en la persecusi6 de la nit passada. I, per as

soc1oi6 d'idees, amb en 0ortinss. �anI!J.81je i.;, va ò. ü:-sè � podia have r

telefonat.

f'ins El la plaça è '�B'panya, però, no se li acudí Que a La J!ansa

hi havia' un telèfon públic amb cabana., Es o Ia.r que en aquella hora era

difíoil q Lle el trob�s a casa, però 1Jé va ï.t a La pena d'intE-'ntar-ho.

Menà la seva pa re Ll.a cap a l'altra banda.

- �;axem un caf� a La Pansa, de pz-í.ne r , Mentres"tant po dz-é telefonar.

Si que 'mmJlRm'��¡ urgent, aíxb dels llibres!

J a s ap s e om s 6c •

Va Í11stal.lar-la en una :baula de la terras ... a, envolta:da de do

ncs grosses i d'homes a nb b ruua de rambler que pr-obabLemen t eren ei
tanos.

D
�,

- emana el que vulguis i un cale per a mi. Torno de seguida. I mira

que no et rapti ningú !

La seve rialle. el va ..,vgnir fins a La porta de l'establimento El

telèfon era d eaocupa t i se'n va po er servir iI!l.C1edia"tp.I!l.ent. Tal o om

havia previ 8':1:;., perb, el timbre repicà un i altre cop sense que nlned
no acuò

í

a a La cr í.da , No hi és, es va (1i1"; ni la c r-í.ada , I penj�. L'a

parell, s o roLl.o samerrt , va re tome..l"-Ji la fitxa. DistI'et, v a 1} ençar

La en l'aire i la recòl] i amb 1 'a1."tra uào Una vecacta I!l�S i p rou , va
"

penaaz , La fio8 de non fi la ranura i esp'·n'à.
L'aparell'roncava 8 la seva orella. al�ernDnt els periodes de si-

'\,

lenei 1 la urgencia de les crideso l'erb ho feia en el buit. 1stà bé,
va dir-se, i p�njà defini"!;ivaoent. No hi .pens em més. 1�s una tarda !!las

sa bonica per preocupeT-ee de veri�at.

1:s fic� la fitxa B la bu txaoa i sor,,;:! a reunir-se amb la .vaniela
,.

que parlava aab el oanbre z-,
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•

1

Havia provat do treba:U.ar, però no 11 era po as í.b ï,e de concerrrz-ar-,

se •. El e LLene id' en Oortines el -r;enia amoïnà"t. Potser no hauria hagut

d 'haver espera t tarrt , va dir-se. Ja ora prop de migdia quan envià La
..tI.

aria e veure en I'lar::soal, i La donn tardava •••
.

In dia havia c one nça t e ots el signe del j;el�fon, car a primera ho-

ra ja trucài6n ierris per der'.!?nar-li que envi�8 alGú a esbrinar qui e

ra .131 propietari de le. nat r tcu La que apuntà dissabte. Hauria pogut sa

ber IR iaenT;itat de IR xicota fi trav's dAla cRnal� rle l'organitzaci6,
per� li r-epugnava fer c6rre r anun t i ayall pz-egurrtee i respostes que

�

no eren estrictane,::'n t impre scinàibLea i qne, de passada t pr oporciona-

ven inionneci6 a tot tm seguit de membres que no n 'havi en de fer res.

D" al tra banda , per a ï.guna cosa exa s t
í

en els serveis e spe o ie Ls ,

No fou fins mAs tar� que �ele:fonh a en Cortinas, tota vegada gue

aa b í.a que l'home, per molt reprcsentRnt que J�Of3. l'lai no ma1iinejava.

Va c ontieaaar-d í, la veu deP.s vella, oom e D, anomenava la criada que ja
tenien a casa seva quan era petit i que ara continuava tenint cura de

La llar.

No hi's, el senyor Cortines.

- J a ha s o rt it?

Qui el d oma na. ?

Va imprOVisa. r :

060 un client; el senyor L,or.
Aleshores la dona digué t

- No he vist �J_ senyor COfJtines des d' ahi r al ['lat!.

Vol dir que no ·ha dor-mí, t a caae
..?

No , i fins i t.:;ot estic una Plica intranquil.la. No ho sol fer, això

S i qU€ �s ee t:rany !

He pensat si no convindria avisar la policia •••

El senyor L¡or no e..::ra ningá per a la vella, atès que no existta.,
..

pero en JOTdi va COMpre ndre perfectanent que ella necessitava expli-
..

car alIo a algú o a
ï

t r-e , 1� sentir que esmentava la polioia féu un es-

forç 1),er tal d e re pr-t ná r' la protesta apaae
í

onada di impacient que li

pujava als llavis i, tan pa use dan en t COI!l pogué, va rir !

- Jo no ho faria, encara. El pot haver retingut algun negoci ••• Bati

aagu r que El ell no li agradElria.
- Potàer no. Per aíxb he ana t esperan-t •••

Com que no volia aeb�ir leb seves lamentaci6ns, �'apressh
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Insistiré una mica m�� tard. Gracies •••

- COM vu:lgui. Bun d�8.

l a aque s t maleIt d 'en Ripoll que no se'l pugui vr-obar fins a les
..

tres!, va peneez aè nt re penjava l'aparelle' l'arque comen ava a sospita
,

que que era totalment anneee ecar-í que a en Go:i7tines el cez-qué s La poli
cia; de segur que ja el devien haver troba to h"ns van seguit; a to¡;S dos

eB digué. S'inquietà: si no arriba a ser p erq uç va z.g adon er--me tn a

temps, a hoz-eu d
I'

ara po tser ja aezí.e a La comisKaria. Pe rb no calia

exagerar'. Podien haver detingu t en CortJ.nes per algun altre motiu. Com

a representant que era d'una fi,rI!la o d'unes z'a rme s e s trange z-e e , proba
blemeni; tenia moltes opor-tuna tats de fal tar a La llei. l tampoc no �s
indi spcusable que 1 "hagá.n detineut; poden haver-li paesat una dotsena

dc coses, eo va voler trauquil.litzar •
..

Fero ara ja no podia aa1ear res a la seVa donao Ella era prou fi-

na per endevinar que no tot anava sobre z-od ee o Es l'inconvenient de

c cne Lxe r= ae crassa, l'eflexionào Va air-li :

Disnabte a la ni't em van seguir.
Ell.a no havia l)erdu t el cap. No havia di'!; res :fins que ho v a Da

ber toto'A1eshores ponderh :
..

- Em sembla que ja sé que ha passa� : B - 34 devia C8n�ar i elis, en
.

lloc de detenir A - 7, devien posnr-s6 a vigilar la caoa.

BI1 no s "havia a t.rev
í
t a pensar-ho, però to� d "una li semblà per

fectament clar. Es intel.ligent" 'm di:r-se. Era La deduco í.ó més lbgica
Si La polleta havia l'et c an tar li - 34, a horae <.1' ara cabien perfecta
ment com func t onava 1

�

ores,ni tzaci61l Resnl t av a doncs l!l�S conven
í errt

vigilar li - 7 que no pas detenir-lo, perqu� si el aixaven en lliber-
,

tat ell.. ma te f,x 'els menaria als enl_�açoe superiors. Va di::: :

- Si, "Cens ra
é

, deu ser això. I, na tu raLmerrt , van s eguá r en Cortincs

1 el fu-ster a la cas a <le Uantn Golor�a •••

- 1 després van continuar da r r er-a seu 1 el.l ,e13 va menar d í

r ec tamen t

a tu quon us vau trobar a� bar.

JUl e� va passar La ma pel frcn t ,

, ,

- Quina llaetina que no 11 pregunt8s l'adreça exacta
, ,

1-'erquè si ban detinGut en Cortines, 1;amb6 deuen haver
,

Jespr�s reflexionà :

- }�l que no acabo d'en1;endre, però, es que hacJ.n tingu.t -t;anta

Els altres j a. no els aren (¡tila, p t3.::rb en Cortines •••

- Ro deuen haver re t en fracassar el s.::egui!'lsnt do di8�lab�e.

d'aquesta casao

detingu tar, ue lls �

pressa.

Era possible. I, en aquest cas, tot es .re du í.a al seguent : cen

turiat en Cortirles ? no care. Q La Ivlal":ta, ve. �ecj_ ir

- Do \;01;a manara, no po d ezs ter res me n tro no tinet� �t"'t la segureta:;t que
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l'han detingut. De �oment, nonés �e una conjec�ura.

Una hora m6s "tard, perb, ja els seI!lblà n�.j r'undada, J:>erquè al..es-
III

hores �orna a �rucar a casa seva.

Ya contestar-li taflbé la criE,da, la qual aquest oop, sense Mir-li

que no hi e ra, es limi 1Jà a prgellnt ar ¡
e part de qui ?

Però ell volgu� saber:

Ht" tornat, ja ?

J8 d ona ins i ."tí :

- ne part de qui ?

S6c el liHinyo-1.1..."j:oro Ja he telefonñ't •• ,

- & •• Uh moment ..

}md�vinà Clue anava a retir 1,..-S8 de ].' aparell i torn� :

Ei és ?

Un Llamen t .....

Va sentir e L soroll que feia l' auricular quan VB deixar-lo sobre
..

àa tauLa i ea pez-a quinze segons � vint .... Ale.shores penjà.
,

i '
- l�¡ o I!1 agrada •••

LE' seva dona , qu e a sa í.s tí.a Et aquesta aegon a crida, el mirava.
Volen retenir-me a I'aparelJo Pr-oba bLe nerrü p r esbrinar d'on tele-

fonava.

Es la poli cía, done e ... "

Suposo •• �

Qtl� faràs tara Ç?

- No ho sé. ne prir�er me'n vul1 aSflBgnrar ..

l'or:¡;à a reriegaz oorruxa en Ripoll. Pe rb després reflexionà que en

aquas ta oC88í6, taMpo,e no li serviria ne res. �ardaria mas sa a saber

a Lgun a cosa, si �f1 tItle acabava per esbrinar-la. �alia prooedir arab

m�s rapid�Ra., env í.a r a�Lgt1 ••• V� ��r :

- M'agranaria fer un +onb per la casa. betic seGur que alguna cosa

o altra en sortiria.

_. l'erò tu no h:t pots¡ anar !

- Ja ho sé.

l:'robablementel policia que havien colpejat era a l'hospital, pe rb

tampoc això no era aagur-, Pod í.e trobar-se entre els qui havien envait

el p
í

e d'en Cortines a , en aqueot C88, si él veia, el reconeixeria.

L"'havia segui t durant I!l�S d 'una hora. Encara que fa s (le n.í t, per a un

hOI!l� entrenat era l!l�A que suficiont.

L ,1.M"· ,"' �a arlH s o!er_ :
,.,

Vols que hi vaei jo ?

Le va mirar amb tendresa. Ja no es re co rc+ava que La tarda abans



-140-

l"havia abandonada pc r sortir amb La Danj_ela. No es z-e co rnava cu e a

la nit s'h&vien parlat, havia parlat 80bretmt ella, amb una impacièn
cia do aac os tumad a. Ell bav í.a pe naa t : � a cu:ri6s que la ferc:dxi aí.xò ,

precisanent això; sap que dnm�mwrn�m��ma dor�im plegats dues o tres ve

gades cada s e tmana i La neguiteja un a tarda de diumenee ••• Però sobre

aque s t ae sunp te ja a 'havia fet per endav an t totes les r-e f'Lexá on a per

tinents •.�ro hi torne n ara, v e dir-se. Li corrte e th :

- :No; tu, no ..

Va pensar en Ï>:arjJot:ll. Era el l'!l�S indicat, perquè la p,,::rsecm.si6

nee turna ja l'havia barrejat en aquell afero D'altra banda, era un ho

me dec1<Ut. segu1d'e11 1'1ate-,-X. Només hi havia lm inconvenient: que no

li agzad ar'La que 'tornés a serv;ir-se del 1¡elèfon, i en Jordi era moLt;

r-eapectué a del tarannà deli'; e
ï

t z-es , s obz-e to t quan obeia un a Ibgica ex

plicable. _
e m�e a més, Le e inc t ruco

í

on s que li havia de donar eren

massa laborioses per canfiar-Io� a l'aire. SOFtosament� vivia a prop

i la .daria podia entrevis'tar.-s'hi.

- Però podrha f€r una altra cosa: &na1a veure en Mar� ecaL,

�aurem d'es p er-ar 1 'hora de vi t'3i 1�8 ?

- No. r:t dona ré una CB!.'1;8 i només ce Ld rà que la hi deixis.

La va esc! iu!'€' iI'lf'lGdi at8El8nt, ordennnt-li d' anar o d'enviar un

d e La e.eus hones al' adre ça d' e�Cortines i d "anves tiger a fon s quç ha

via paauat , Per primer cop, li re veï.ava 18 id(�nti"ijat elel aeu cpnpany ,

Va subra tLLar La para ula urgentissin.
¡ ara es pas ee java anun t i avall f.el d.)spatz ne nvr-e espe!rava la

.'1"nria. Mai no hav í.a estat +an nervt ós , va coni'ess8r.-8=�o Mai res no

l'havia tocat de tan a propo })eSlJr�B va acnCl.i·..._se-li que calia p onaar ;

a assegurar el b,.n ftmci onanen t de l'Qrgani tzaci6 en el CBa d "un a even-)
tual detienci6. Un o al tre dels seus col. :�ah()rarl c¡rs s 'haurj_a de posar

al cap del moviftent. Quin?

l:n Hipoll i en Ferris que daven fora dH joc; no tenien un esperit

veritablement organitzador. ;)'al'tra banda, el p rà ne r , lm ae sa.raz-La t , ne

ê

í.aponava ne prou IJ.ib(-�rt8t rle l!l.Ovi?'10n'ts. Quedaven 1 'Urgell 1 en Ma

riscal. Quin d'elLS dOE ? 2�oi;s do s e ren b ra ua , in+.e)_.ligents i dispo

sa ts a anar fins al fina 1 del que 1'06. Perb }_ 'Urgel.l �s UIl pessiP.li s..:;ta {

va dir-se. Lliurnt als seus p):'opis re cu rs oe, podia abanó ona r-cae a in- ,I

clinacions poc Geductorcs. Potiser en Mariscal, �oncs, va acabar per p�

sar. ])'al1jre banda, gA:l.rebé li corY.'fJSpOn18 per an tf.gue tat , perquè ell
havia es te t el sègon d'ingressar a l'oreanitzaci:', da:"rera d'en Jrer.r.is,

116s qu e aí.xb t va re co r�8r : ja ten í, a La seva p!'()pi a orcani t38Ci6. Per

què f:!:::l cur í.é e (�e 1 fp.t �s (1 ue en aq ue Ll. cas fou en lVIari seal qui in t en

th de reclutar-lo a ell!
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- Ah, en ca "tf11a

Com tothom" estava acostumat a veure que la gent abandonaven el

propi idioma.
,.1 ' l'- .;;¡]. � en ca ta a.

_. I no us z-e auI t az-í a M�B re r--no en cante11h ? Tant des d e L punt de

viata econònic coe •••

:�ll no el v a rleixar acabar:

No.e€G hi he una L'.aneua per a c adaacñ , la •••

��l dentista digné :

- Obriu la boca.

Va introdu:1.r-li In peti ta agulla c o rba da ,

Ara us punxa ré , Ja. sabeu que no fa ma L,

Vv_ e en t í r La fib:!_aCia i 'tot; segnit �1 liquiti que se 11 ee campava

per la geniva.
in ¡,j,arisoal v a arrencar 1 'aguL',a i es posà a OMplir el vas amb u

na .9ubs��ncia v07.'dosa, e r are ta , _ 'esquena o, Més ber/dit, l!l�_g Birat,
v a taI211 él ir :

- M'agrada. Tots haurie� de pensar con vós.
- Hi pensen m:Jlts. i1 que pa s aa és que no ho aabem,
- 2�n a íxb potser teniu ra

é

, 1�1 fet que no enrpoguem �anifèstar •••
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Va aoar-í ur-e , una mí.ca z-e Laxa t , Hav í,a anat "tres o qur.t-re vegades
el seu coneult'ori"pe:r fer-s.;e t rac t ar- un fj_er16 rebec. Era elllrimer
cop que posava e Ls pe ua a o aea d'un ñeritista i el va ee ooLl í r a l'at

zar, per raone de concda tat. Cada dia passava �er davant del s eu des-

patx i hav í.a viot infihi tat de vogades el rètol que ho anunciava. �,
2�1 f'Lemó aembl ava irrerluctible i va 1flposar- s.:;e un trf1ctamen"t una

mica llarg. Cinc o sis vicites, pn totale A partir de la tercera havion,

començat a farlar de cosss que no �enis:n res B veure amh aquella mo

lèstia i en Jordi, anb I.a rrí ca do van
í

tat que encn':ra tenin a Le sho r-ce ,

va dj.r-li que e.sc z-Lv í.a quan l'altre li cità uns l:!.ibrns que hav í.a lle

git darreranent. OOI!l sempre, la prirlorl1 pz-egun ta fou a que ana :

- Qnt heu publica t ?

- Finu arél només u.na novel. lee •

- Com es titula?

EE. veia que ho pre€;un'tava sense excessiu in't0:::,r a , per moatrra r=ee

pol::i.to En Jort1i ho comprenia, o potser no fOll fins I!.t�8 'tard que va :!'er

se c�l':r-ec d'tma actitud que e ra general entre o Ls seus c on egu ta , Hi ha I
molt a ¿;en t quo ol>criu i 8 ning6. no se li acut de pensar que l' autor que

t� davant p o t ser un a mi o a r!lés bo que la generali ta t de 11etra!'ori ts.
- t'Qn!:\rt sensE! trampa ,t.

Aleshores la seva ac�i�ud va canviar perceptibleDent; ho va botar •
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l ell� despectiu emb to� i amb tothom, a�b ell matPix per co�cn-

981'., d;_gu� :

Som I18.ssa covards ..

,
,

Lin Mariscal j_ ullh, pero no
.

Ha el va fel" fins la visi te

hi f�u cap c onerrta r-í.,

segUent, quan , d es prés d "have 1:'-10 a- ,

collit més amabLers en t que de o o e'cua , gaireb� amb aquella mena de r.dJ!u!iw!l,

deferencia que tenim amb els amí.ce o les p ernor es que ens ag rarien , va ',

confiar-li :

- l,'ali';re dia er! veu dir una cana que em va im.pressionar � que som

masns covards. Per què ho creieu eix! ?
- Tê:Hnb� us ho vaig donar a entendre: : perquè ningd no s'atreteix a

fer N'::s. Tothom deixa, s ímpLenen t , que paeni el 'temps.
r quines ,COAes us aercbLa que es podt'ien fer Çl

No o a va voler comp rone t r-e ¡ al ca pde va Ll. no el coneixia p rou ,

No ho sêt Moltes, upoao.
i 'altr'" 'n�""'''t:" •
... ) ._ J .. �" _ ,> "'fi_1 'JJ.. •

I aquest fe r coses es li.rli ta al pl a li torar:!., de La 1� engua, o ran- I
Ib� us aenblc que E-;lC paRris rec6rrcr a 1'ao016 directa?

.Nol!lóS us è j.ré aj.xb : F.36c d{.';)_ s qui penAer!--lUe Ifl llui té'. El favor de L
nostro poble s'hau.xia de lnen.9.!.' Et totf-' els rrt veLle ,

I he dit més del quo havia d'haver dit" reflcxionh seguii18nent ..

,
Poteer tambó el den t í

ata era d e La zet e Lxa opini6, �eTque ja no tornà
�

a obrir la boca fins que l'2co�ia�avaf 1 aleshores per diy-Ii 1nciden-
talnent :

- Ah, vaig lIegi.r el vostre llibre ••• Excel.lon't, de ve r-á t at ,

Va Ei omriure, comp1Ele;ut" i el s ot'Jríc li durà m sn 1;1"e sal teva
ava ï.ï , RéS d "a í.xb , però, no 1 "ha ví.e p repaza t degudnrlent per la sor,:::pres
que ve tenir al ca p de tres dies t en acudir al consultori per lÏIUllDP.l!lI!lIlU!J
darrera vegada.
- La ae tmana pt?sf'£�da vau dir que hi havia r.lo}.ta gent que pensaven com

noaaI tres, però que no ho aabf.ers •••
'\

- No puc pas quryixar-me que no m'eecoltBveu.
- �i. l'erquE; també jo ho he pensat sovi�¡t" e í.xo , Hi ha moltes perso-

nes que corsbr eguen en les I"l8'teixes iòees i RIes qUEIs lIrobnbleMenT,
agrar'ur-La de ••• de re Ia c

á

onaz--e e ,

Per parlar?
Ho havia (li t Menysprf;ativamerl't, però 1 'al t;:re ne s 'ei''''ctà ..

Per parlar i p�r '1.:;ot el que e í.gua ,

- I per llenç8r bo�beB,t8mbé ?

V'l dentista va c on t e e taz- en el na t eí,x to lleucer :
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- Si, també. Qu� us se�bla ?

Magnific. 1 no cal dir que, pel que ve í.g , sou de La mateixa opini6.
- HO��C.

F'u una pausa i proseguí :

- Us agradaria de c one axe r gent d"aquesta ?

Tenia l'egallE. hipodèrmica a La mà, a punt de clavar-la-hi, però
ell féu un gest per tal d'allunyar-la. Digué:

parlem clar.

- ")'acord. Som une co ï.ra d'aruics qUA de vegadec ens re un í.n i in'ten'!i6m

de fer coses •••

Quants amic� i quine� coses ?

Com m�f\ endav arrt hB.via de fer. ell 111813e:!.y. amb en Ripoll. el flenti£_l
ta evadí 18 resposta.
- lms agradaria de comp taz- anb v6s.

a tuza Imerrt , Per. això us d ersan o quants amits i quines C086S. Per

qu� podria ser que també noca'l t re s tinguéssim int9rÀs a comptar anb

tots vosnltres .••

lill M�riscal es va s c rpre nàr-e :

- QU� voleu dir '?

- Que "també jo tinc arn.e a él "aqu sts i que carla dip. aón ,

me11.

-.Ah! NOrteltres, .t'ins ara, som quatre ..

]�ll va I!lentir, i fine dosprÁs no va comprendre que ho havia fet

perfluè volia continuar 8nsentfol cap mentre al£l� a:t.tre no demostrés

pa Lpabl eaent que reunia. m�s cond í.ca one :

Nosaltres som unes dotzenes.
,- M' 1 l" ;J t. 1:

� t'" . "1 I;:¡ d JI
..U ar:u:;08, ("!n ...oc ¡¡e con ,es "aI', es o La .. J. una !':la�.._f1(leSOr enSü8

i alegrea En Jordi comentà :

UB fa gràcia, oi ?
,.

Que no �l'i'i grac
í ós , potser? Us vo l.í.a captar i mira per on •••

Esolafi de be Ll nou , Perb després va dir :

A\la vos tr8 dispol':lioi 6 ..

I �8 veritat que sempre hi ha estat, va re c onb í

xez ara. Quin f1e

m6 m6s oportú, va sOPlrinre. l aleshores, en miror per la finestra, va
n I

veure que la I1ri8 entrava al pma ja:rih.. 1'�rQ""
Va c61'rer cap a la porta, devoz-a e per La impaciència, i r�

amb La vD.Gta fita en els seus �rets repOsats. La dona va dir:

Ja li he donada ...

Era a ca sa ?

Sí. Ell ma t e í.x !!l'ha obert la por;:ta.
Amb un aoap í.r , euPord! va earicax lE' del xalet" disposat a espe-

rar.
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Havia '\roltgut posar-se a escriure sense que l'hi compel.lis cap
neceas! tat interior, mogut per un af�ny de pz-e se rvao í.é que li feia
cr-eure en l"efic�cia d "una vida. aliena, la d e Ls seus personatges, com

a reme i de la aeva i�q u
í

e tud , l La Haria, que ho havia en1¡ès pe rl.'ecta-
"

.

ment, va �eixE'.r-20 sol. Pero are, Of''' cabria que nra dificj.l <ie 6 oe trou-

re's al p6S de la p!'òpia angoixe., al domj. ..tni Cie la ree.lj.tat Lmne d La t a ,

Els òitf:3 e[l rsoet reve n inhàbils sobre�l 1;ec).a�t La quartilJ8 blanca
aembl ova un camp irm'lens que mai no acebE'.!"i€! de rec6rT.e�i en el qual les
criatures do la seva ñnaginaei6, escapades al seu control, haurien

pogu t :l:'e1.' li teralP1f3n t qnalsevoJ/cose si hagu eae í,n tineu t prou eonsj.s

tòncie.• Però no la teni€'n. potser perqu� d t s po- averr 'nn Marge l!U!U'l.t!U!1

êxcesniu de llibertA�.
...

.L\I"Ib penes i treball he v í,a a o aba t La primera p eina, pero en COl'l\€m-1

çar la segone es que�� encallat. Aleshores va rellegir-se i,'8 rep�l
d e Le fHe/US co stnl'!ls, dec:tdi des t1'uir La que.r'tilla. VI'! sentir una o e r+a

recança que ell mateix no s'explicava, car si la pàgina era dolenta no

podáa pas Lane rrtaz- La seva rlesBp8riei6. TanpoC' no tenia irrlportància el
#

temp$ maLve z-sa t , Perqn�, fos com fos, de tem.ps li'n aobrave ,

Havia recomençat Le boz-í osaeent , I!l�S atent que mài a les frasos,
a une ha zmbn í.ca diepos icip6 de pare. ules qu e al�:t:es cops aconseguia amb

,

poc eBforç. Pero ara era COL'.! si h8gu�s perdu-t; la 5eV? habilitat; el seu'
,

p od ez-, Sota els mots ben oac ol
ï

i te, darrera les frases correctes .. no

hi havia cap mena de vida o Ona inèrc18 ne n i.no ts substi tuia el moviment,
de Ien criatures que onca ra ahir eren v í.ve s , que continuaven vivint

dintre seuo Simple�entf no ere capaç de traduir-les sobre el paper en

terme8·�propiats. convincents.

Va aixecar-se de da rre rn La màquina i es passej!l anun t i avall

de l' e a+ança , errnre La finestra i la porta. Va acudi.r-se-li que a .la

d¿:l.rüt devia preocupar-la aquell silenci sob1,;ut, però el fet � s que no

va ent raz- ni una e o ï,a vegada a prf!guh'tar-li si lesfcòse3 n o :tu'tl) avene

Comprenia la seva lluita i sabia que una intervenc16 indesi�jada enca

ra cont:r.ibutria a negut te ja r-d,o , Sempre havia ee ts t disere'ta, e:�la ..

Quan es Veil asseure de non encara no havi�solUCiona-t; rp,s i la l!lXUU!J.

qU(J!'t�11a que posà a la Màquina es va qued ar fi tant-lo corn un e nemí.o

mentre ell, que havia unit les mans sota la barbeta, gairebé s'avergo
nyia de VI:"1Ure-J_a tan blanca. Molt poques veGades 8 "hav í.e hagut d'enca
rat amb un I'l6n tan rebel cor! el q u e ara l'obLIgava al: silenci, i cada
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cop e ra coa si l' obligue ao í.n a ezipas. az--e e una nenja amar-ga i àcida.
Va treure lí)� al tres quart

í

ï.Lec ap í.La d es en un calaix, prop de

dues-centes phgines que de sohte li van semblar estranyes. Qui les ba

via escrites? No pas ell, ce r tamont , sinó un dimoni que ordinariamentl
el pODse!a i que ara havia èlec�_ai t aba ndonaz=Lo , Jo sóc I!l�S que tot

a í.xb , se li va acurtí r , it disgustat, va deoar de nou el feix de paper

i in'tentà de teolejar una mica. a llatzar. �l resultat era lamentable

i, a la fj., s'aturà. eixem-ho, va dir-se., però no s'hi podia re s í.gna z

i insis·t�í. Va acabar La pàgina con SOlia el pe e d'una obligació i ales
horc e , im:mJ.oive.ment, va esquinçar-la sense ni rellegir-leo Sabia que I

era indtil, que alIi no hi havia res.

Pe rb e s t ave m�s ca pmaae at que no I;"'!S o no í.a en aquell món que, mal-

grat tot, posseïa La seva re al.Lta t pr-ec í.aa i conoreta , pe rqus no va I
sentir el timlJre de la po r-ta , O potser. no havia repica.t, ja que da

vegades fa,llava. 1 1 "home s "havia vist obligat a 'tustar amb els ar

tellso FO�l com fos, ge.�.rebé el va e o rpr-e ndz-e la veu �e La seva muller

que, des del l).i:nd[�r, li neia �

- Jordi, hi ha en iilarj.scal.o.
l en Il<!ariacal ja en t ra va al eeu darrera, impecable con sempre,

amb o oï.L, o or-ba ta i ane r-í.oana li sene e que ni una gOt�l d� suo!' li embru

t�f'! el front.

La seva carn no expxe e sava res, de manera q ue e ra i.nutil mirar-la

anb fhmmmmmW'Ullm.��lll¡j¡mmibIhml!lBmml'll 11 eape ran ça . e tranquil. Ii tzar
se o 8êlb el temor dA veure COrl pujHvu el terI!l?!l1etre de la prÒpia in

qu í.e tud , Va a í.xecar-os e !'àpiê!a ment i gambà al aeu encorrt re, fina prop

de la porta, on van encaJ.xar.

Seieu ...

:el dentista obe f , però ell no 1 'imb-ch, sinó que va queda r=ae dret

al seu davairt ,

Hi he u anat vós mateix, potser?
- Era 1 'única manera de guan yaz 'te [111)8.0 Ara en vine.

Va nirar-se; 1 � mirà La faria. }�ra un fUI'lI?ctor 1n,,€ te ra 1; i, sense

exouea r=ae o demanar pe rrifs , es va treure un o et.gaz-re na de La butxaca

mentre afeGia :

peszat. �erb la policia ocupa el pis d'en

Cortines, aixb és seeur.
- Si �s així, el de uen haver detingut •••

"

Llaltre va encenòre, cerca iUl1tij_rnent un c endz-e r 1 va deixar

caure el l!u�i & �erra.

- No ho sabem. Potser es va adonar que el segu1en i aconseguí de deD

pistar-los.
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S "haur ta �osat en con 't;P.et e anb Mi. Si no d í

re o tam en t , per mitjà
gú altre.
- Potser no 11 ha Hemblat prudent •••

La 1Íat'ia 'Preguntà :
'\

,

Que heu e obr-í.na t , e xao tamerrt ?

- Si � això" Deixem-nos de supo siclons.

'j;n I�18riscal, que fumava amb tot de pipades profundes" �aireb� s'e-,
._.

clipsa darrera una cortina de fu�.
- A la porteria hi ht=lvia tm hOVIe 8.1"'11) un aspecte inconfusible rie po11-
ciao }�n tot cas, no era nl el porter ni un�ei. aixb ha juraría •.;ro ja
anava p re pa ra t per si em p re gun te ven a quin pis puj ava , per'ò nined no

m'ha dit res. He agafat l'ascensor fins al tercer i de�pr�s 'ha baixat
l"escala a peu , �1 e eu pis ara tancat i deí;'l. d e fora no s'hi no tava rGS

de particular. No he volgut fer preeuntes a ningl1. Pz oba bLetaen t nineú
no sap res, llevat de La portera, i d'altra banrta e ra Plassa exposat.
- Ben fet ..

- }tIn pAsRa::r de non pEU' ravant la polrteria he vist que hi haví,a telè
fon" i oixò m'ha d ona t la idea de parlar anb la po r-t e ra , Però en ca.-

,

lía aa be r com e s deia� pa r-q ua prou qUI3 en+ev í.nsve que nontfH'ltaria l'ho-
, .

me. He entra t a le, CRS.q dei cce ta t , on ha pogut fer can t;:n' una vella •••
En Jordi es va sentin professionalment encur-Loa í

't i volgué saber :

- I com us ho ben fet? No se�bla 'tan senzill •••
- si. l,i he pree;un1Jat si coneixia una per-e ona anomenerte Montserrat

Xisclà9 que vivia .B l'escala del coo tat .. Quan m"ha c ont ee ca t que a
í xb

m�s vaï t a que ho pregu�lt�� a la pOX''t�ra de la tinca, li he explicat que �
era el .propietari d "un edifici nou i que volia una informes sobre la

persona en qüee t
í ó

, aquesta Monserl'st que acabava ci 'i(l'\l6n tar-ero ••• Com

que no aab.í a en quin pis vivia, {j.avia suposat que era la mateixa por-
t e ra , o que ho po daa eer; això, na tu ra Lnen t t em deeaconseLjava rle pre
guntar-Ji res .. 1 Líavozs la vella m'ha dit que no, que anava equí.vo-
cat; no po�ia fiel' ella, perqu� PS de

í

a Om)xa ....
'\

1:D ¡ff]ñdi aprova :
,

- }'�PJ enginyós ..

" '

a tuza Lmen t , no he tornet a 18 porteriB a parlar amb la aenyo ra Con-

xa, sin6 que he oercat un bar on hi haeu�s �elèfon. GOM sospm�aYa, �'ha
contestat una veu d"home. En del"'?nar per la senyora Conxa , però, I!1é me

l"ha paa aada aence eep dt fioul tat. De se gu r- que no ho haurí a fe t, �i no

hagU�B sabut dir-li el nOM.

};l'l Jordi observà qu e le Haria se'l nn rava amb m())_t�;¡ a1;encü6, sub

jugada, car acu el Ja nen a d'errtbolicf3 senp re li n av i en agradat. Es com ai

llegís una nove Ls La po Lr.c t soa , es va dir. Pe rb en .dR!'2scRl ja proseguia:
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_ Quan l'tte tinguda a l'ai'a::.-ell, li he dit: Senyora Conxa, li agrairé
que en deixi explicer sense in�erronpre'm. S6c un amic �el 8en�or Cor
tines i m'han dit que la policia haviE} est3t a casa seva. Si no 6I'l vol
contes tar, pengi. Si em con+es ta , pe rb , digui nomé s si o no •

.. I què ha o on tes tat ?

- "eTa fa quinze dieEi que es tà lloga t , ho sento". I aleshores ha pen
jat. O sigui que no 8 'ha vo Lgut comp ro ne t z-e •

..... l'arò a í.xb sol �ía �s un indici •••

lm t-lariscàl alç� La mà on fum.ejava La c í.ga z-r-o t.a ,

,

- t'ío l'erb m'ha semblat qu e m�s velie es tar=ns, segur. He ju-e;at,doncs,
La da rro ra ca r-t.a �

Va for una petita pausa i en Jor�i endevinà que se senLia a gUEt
en aquel] paper. Li �graè�eva deriost rar cue era llest.

He trucat el núne ro d'en Cortines. M'ha o orrte s t a t una veu de dona
i, després de fer-me donar el nom, m.'Ba der.rlr-nat si em ponta es pe re z- un

moment .. J"l'hi he avingut. però quan e r La ha deixat l'er,arell jo he p on-,

jat e"t meu sense ini;erromrre La conun ícacd
ê

i he abandona» el bar.
He pensat que si 1él policia era al pis p.robab

í

emen t mirarien d'esbri
nar à 'on trucava. I si : des ò 'una lleter1R prcpe ra , on em bevia mn el

got de llet I!l�S af.gua Lí t que he testet �€B de La guerra, he pogut veu
re que, al cap (le cano rrí.nu ts J un cotxe s'a1jurave. davarrt l'establj.nent
i en aaLt av en dos indivich.1.l3.

]� Jordi ccm�nth :

- O sigtd qUE; no bi ha dub'te ,

- Mo� no n'hi ha.

Però al bar us dr· UE-�n haver observat, poden donar una descripci6 vos

traf>.�
- No l10 e re c , ')l're forç?: ple i ni he hagut de denr-na r cap fit:za, per-'\

que cempre en f,orto de Munt. }'m flemhl a que ningú no a 'ha fir.,a t en mi.
,.

J:xt Jordi va a í.xeca r-e e i (.'IS posà a passejar peL de e pa tx v c om ha-
via. l'et una estona abans 1\ però ara Ci 'una paret a 1 "al trae Fins a les
tre no podria parlar amb en Hipo11, fins a la nj.·t no sabria si havien

detingut en Cortines o si l'hone n'havia pogut esoapar. O potssr no sa

bria r-es , 11e tOtB nane ra , alos}Jores potser jA f'leria lassa "!;arà. S1
�

l"h¡."ieYJ detingut� el f:?rien oan taz- f'ac í Lmen t , Era un hOI!l8 feble" que
,

defugia les penalitats.e.·
2.m .l.:Áarj�D:caJ. li adreçava la paeauêa :

- Qu penseu fer,ara y

E11 s'aturà al ee u da van t i l'altre ccn tn.nnà :

¿ro UB aconsel ¡£tria d
r

aP1e�ar-V09 IH'OVJ e.íona Lnen t en algun indret. Se-
1'1" " � ta e._ Mes p ruo en •



('í· '''' "'rbu i' iJt, •••

va int�rvenir-hi :La fauria
Si, Jordi,
Ja ho sé.

I, s ene e llir ni si ni no, V3 z-epro ndr-e ei. aeu pa sae í.g , Perquè no

era can bonic COJ:rl semblava, a.llb d'a1laear-se. S'hauria d'amaGar "tota

la vida, ja. Si més no, rarrt de �emp8 COPl dur�s el r�_g1I!l franq!..üsta,

ho has de fer! Aqui no estàs segut, ara.

e 1 qua 1 podia durar' molts amys.

Ho digu6 en veu al�a :

- No em puc pas paas ar tota La vida arrU-:l.._,8t •••

a con t en t ar=Lá en Hari8cal :

- :No oa ï, que 6:L�ui tota la video Només fins que s'aolareixi a í.xb d'en

Cortines.

::ll t o rnà a aturarr-se

I deSl)l'é", quan s'·hagi aolarit ? Vull dir si resulto que si, que

l'han detingut •••
}j,'n Maris e al va treure la c oncLue

í 6 lbgica :

}':n aque c t cas, IlO us tocarà I!l�0:3 rerwi que aban.onar Vatalunya.
La rlaria va repetir :

Abandonar Ga't¿lunya •••
c:! b- f' l' l' h' �1 t '\) ..

. �I-'lem leva rur 1nn a Rsnores no se 1. DV1B BCU�_JO Lero e_�,

aqueJl moment, no p oc
í

a en tz-e teni.r-cse a pen sa r en la seva dona •

en

."r , .,

.l� o J1l agr 8(".8 •••
,

1;0 li ag rac ava , pero tampoc no es tractava r1els s.:::eus gus t oa , No

VUC c onpr ome t re e I qu e q ueda de 1"t':r.�anitzaci6 amb una qu í.xo e ada , eo

va &ire J./angoixa se li arl'Flpà al pi t en cone
í

o e rar- que tot l'i 'una es

veia despullat d 'una de les ra ons capi "tRls d e !_B seva vida : :!J.ui ta!'

per una p�tria cHtalanae Perqu�,què podria fer, amagat? I a fora?

Ri hav
í

a c en te na rs d'exiliats, incapaços de fer-se sentir, d'eI!lpyen
dre una acciC positiva ••• I no C78 pac qu� no ho haguessin provat. No

he d e caure pas en l'error à.e c rcure que sóc més patriota que ells, o
p vr

,Y:

que valc mes II pensà. H recordar en Bo:r(éll i, vagament t et") digué :

potser encara ens/trobarem, alGun dia. (;blia.;�vn que sempre havia cr-egut
que ja era I!1O:c-':.

l"éu la vol ta a la taula i e 'hi VB aa=eure o Ln màquina d" eac r í

urs

-

nca ru era al mig i La ve ape.r tar C8.p a un costat.

- No m'ag:r:).�a, pe rb �s el rl�s prurient. ja ho sé. ]:ler a r-li i pe r a tot:

vos81�rcB. Oa1 pensar en aizb. L'orGsnitzac16 pessa davant.

En l-l?ri.ficul contestà:
"

n' ae or-d ,

N o es va nen ;,i r IE' T'j. t pe r J. a seva. :lm.resa; e 11 hauria dit exacta-
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morit ol nate ix, al � en lloc.

- Aquenta na te f xe raz-da r.d.rar� �e t rcbe r un refuei. provisional. Si en

Cortines ha ac onaegu í.t de burlar J.B policia, que no ho crec, 11. haur-eu

�e fer pae aar- La :f""ontE'::.�a i nosa1.:tres corrt í.nua rcm com abans. Si l'han I

detingut, ja paasaré jo... i ta mbé '1;ot seguirà e on fins El ra.

IP.s va ní.ra r It¥1l1ria, però e lla no digt'é res!) Arafo 'havia assegut a

la bUtf1.D8 que feia front P. La que ocupava en HariDcal. Li va dir:

- T'encarrogar s (fe �elefonar en HipolJ., Potser avui aa t e í,x , ·0 !4el'là,
rebràs una ocuuní.cao

í ó d'en Perris sobre una afiliE:da. I un Lnf'o reie 80-
�

bT8 si elo seus hones han pogu» eS7jabJ.i!"' contacte anb els enllaços de

13 - 34. Si ele p(lden loceli"lj�ar a ",E't!'.l·s, cal que els feu desaparèixer •
..

-a brs.nc a negona ja esta l;erdllde." p�rò no hi ha cap ne oea s í.t at que cte-
I

'

tinguin ninGú M.éf1O' "Ta ee tuda.a rem una man era 'parque em puguis 'tenir al
,

corrent de tot a íxb , Ho vull saber. Ho c oeuní.cez-ac també a en l<'ÍarLical.

La seva sorpresa e embl ava o í.nce ra.•

�j í, !-1e:riscal" ))
..
ara en enrtavarrt aero sereu V(.)3.

t'observE'va, i V8 a orp.rertd re 19 fugaç eX1!reasi6 c onp.Lagu d e \. ue J.1

t'!:'aves�¡� La oa ra .. Pe rb :t.'homE" 8rtl molt més hcnce t que no es pensava,

com ho va �crnost�ar tot seguit, qU2n di�u� :

- t:ncara. que €le tracti (Ï 'una ordre, m'a 'rartpT'iu parlar-ne.

No hi ha ningd més. re �o�s els Meus col.laborador� �irecte8t v6s

sou e:� qui reune á.x 1"l6" com1j oi(JrJs" ?eu-me el favor de c reure que ha he

ccns
í

de ran dct1nBudar.Hmt j_ sense ia.vori tiames.

- Heu t:i.nf,ut en CIJ':;rtJ)'"';e, on aque srt es c onst oe r-ac acne , el vostre co l s La

b o rañor Més di]:>e o te �t En re f(�ro:l.xo a la vo�.p;;re. t!luller.

El.�L va r-e c cnea.xe r :

l<foO' O ga e re bé no. Us ee parrta , pot se z-, £llueets responsabili'tat ?

- Ja sabeu que no.

Va encendre una nltr8 cie;arrett? i aiegi :

I erb le vostra �nnn éB la més indicerla. Ufi ho puc rertostrar.

Oom ?

Ellp coneiy tots els vo�trOG contectes 1 est, al corrent de tots

els afers ....

:::1 va Ln te r+onpre :

- Us hi puc posar en uns qu arrt s mí.nute,

- Ja ho s4. Pera no hi ha nap necessitat que dues persones ho shpi-

g1.Ül1 tot. Rs multiplicar els riscos.

- si .. l>erò tamlH1 �D UD rilPlc que ella es posi al fran t rie l' orGani tza

c·60 :?s La neva dona et tlabeu que vol di!:', això C)

- Que t anbé s 'ha à amaga r I?
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No; q ue :"e vie�l.a!'an ..

E:n Marü.!cal '.'8. re conèixer :

sf, probablenent¡
:�J.la" des del monon t que es prenenti la poLí cfa a ca.;ea à'ha cie que

dar al na rgc de "tot. Gonto X'l10, l"lal�ia ?

Si, si et seab'La que puc compz-ome vre alguna cosa.

ro�s CO::¡p:r.ül7.l8tre·-la" Sou v6f), r·ia:r.ic?l, qui ha d'oc.:upar el ne u l�oc.

IU' den.t'is·tn opos� el do rre r a rgumen t :

No valdria méc o ue m'1?eré�fdn fi. 10 que s�.J):!.euer� sl ha=n netillE;ut

en e o!.'·üines ?
,

lla, pe rq ue a ï.e shoz-ee potser ja Gcria na aea tarno Pot::¡er ja no tin-
,

d:ria 008.916 de posar-me en conT.actc ano v6ss

Va callar, j. els a:_tres doe tamb6 ee c oLvar'e n , Un cotxe acabava

d'a'tu;:'8.!·-Be al carrer, en ajare nç a davant)m:l"1jeiX de La pox ta del xalet ..

En J ordi v a mirar la :3eva dona 1. on HPtriscal :t va comp rend re que -tots

pensaven eL rnai11w.ll!l mateix. Amb In rJ.�, va indicar-lo s flue no es bellu-
'\

gue ac In , va alçar-se repidamcnt .1 e 'atansà a La lïnestra,�es d'on
I ,

p5.à .. Ya restar-hi nOJU\3s un nomcn t , car tot seguit es gira i v a di!' :

- !:�s a La "torre ..."e I OOG1:O't. Un home í. un a ê'OY1Bo ••

l�ls al tres d os ec van relaxa r. :''''n Ma:=i se '3.1 fins í tot va cen í.r

na r'ia11 et:? ne r-v í.oaa ,

Tornà cap a La "1ja�11a i deJ:lst::.3
noneu�me un9 c�garre�·.

1 .. "home VE', alla.roar-li el pa que t en sil �::'l'Jci. lMu pe't:: ar un llum! a

- Gràcies. On �rem ?

]}5ieu qUE' potser Serl.8 !Il.:.93Se, t!?rè per poea r--no o en c ont e o t e ....

s! o I la Haria taupoc no us podri.:; ser 'Úti.l. en a queU non sn t , per

Iee raons que heM dit •

... j';S 'l'ma nan e ru prudent de pensa z .

As�ontí amb el ca p , 'Pe:r.� no ve �8£:er "tien prud en t confiar en Cor

tines, ElB va di r. I a re shozee, òr> cop, se li v�. acu fliT que, sense sa

ber-ho, potser li feien una inju�rticia. Ras no assegurava que oanta

ria", 1. si 1 "hav íen seguit, taPl'poc no era culpa seva. Jol.au:r.ien seguit
..

cua l ezevo
ï

, Pera pc r+em una co2.13 "l'hones, va l'eflexionar. Tots els

qui d euon. en d
'

en Cortines. 0, si no tots, una bona part. Per'Jue enca-.
-

ra que els se rve ía e spe o
í

a Ie e o poe e as í.n en c onceo t e anb e La en1.:.açon
de B - 34, nolts del� qui do�enien d'ells ja no serien recobrats.

Ya ve ure que La seva dona i en ,l.J.ariGc al e ape ra ven

una mj.ca ce t ranjra t é!'aquej_l e
í ï

cno í., Ah, s2, es va dir alt::shores, i

èn veu a
ï

ta :

Rstert} dcncs d'acord, M,qriscèü'?



- Si.

r tu, Haria V

En..i..leetim, dcn o s , Pe r' cert�abans no me .n'obl�di ••• }:J1 J.>erris, W1

deLs noa t.rea c cnj.anya , l'enca:r2:ega't de la br í.ga da espech.l, va "l;€nir u

nu idim qUE' volia él ü::cu:r;i r amb v oe aztres cinc. }�6 tra ctava d
"

apode
rar=ae Ge tots el::; mrl d í.a z-ae , una nat, i de 11 n ça r una edic ió prepara
da per l'orgRnitzaoi6. La ictea em seMhla bona i trobo que valdria la

pena de disoutlr-la con fl6s eviat mil10r. No hi foris res que dDDoBtr�
s
í

ra ti les aut oz-t ',a-¡;;fJ que c on td.nu em ext ::rc:ï n t i �l1.8 SOM forts. Qn� hi

dieu �?

1m JIariSCLl. eaireb!! exuJ.1Jà :

- '!1ai no he ri enprèa res de '!:tlD irlportBilt, però en c embl a nagn
í

r
í

c o

no fet, us c onr'eaaa z-é que l.lEw.\1.:rObat allò que jo fe::"a sempe que bucca

va: la na n 0:::'[1 0 d ona r un o o I) s en s a e iona l.

Millor. lffi J!'er2'is estarà corr.e nt ..

Em penso que 8 tots e ne he d'agl'a«f:'l� •••

J a en parla re u , (iones ..

Va oxpe11ir ol fUl!l de la cige.rrei.ia
- Ar2. UB donaré €11::1 ncn s d e Ls YOf'1;;:C(�:.3 corapanye , "ED_s ja us poaa ran al

corrant de �o�� elo Rf�rs en curs 1 •••

Es va interrOI'lpre j., cs tz-anya+, mirà cap a la Llibreta que en Ma

risoal s'havia tiret de La bu txa ca ..

,

Que feu ?

i�altre tbor.rigué :

Es La llibreta d 'anreces .lels o La en +a , No un amo
í

ne u, ...-..

.e.Vi Lo r
}�n JOe?di 8s:�entí i sOJ11rigué al seu 'torn; no pogué w4iftWa&

sar nue havia �F'tnt MOJ.t p rev
í

aoi <'if> pOT'tr-:r-la danunt ,
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A les quatre sortí de casa. J�l sol havia caigut entre la xarxa

d'uns nt1vols transparents i une atmosfera feixuga que a poc a poc es

buidava d'a::Lre respirable substittiia el foc del l!lati. Tothom caminava

una mica d'esma •

.Amb la ma Le ta en una aà i la portàtil a l'altra, avançà cap a la

plaça de Maragall, sorol).osa de tramvies i de tràfic de camions. Va

aturar-se al costat de l' ombra. i caperra nerrt re s' eLxugava les mans

suades. TJa Maria li havia dit ;

- Et pod rá a acompanyar,. e e

- ués val que no.
..

Potser no aab.í.a hen hé per què. Pero era una aventura que havia

de c6rrer'tot sol, sense compzo ne t re-orí, ningfi. Gaireb� Oi bavien ha

gut llàgt"imes 1 ella fins 1 tot li digué :

- No saps com em guedo, Jordi •••

l'af'ecci6 subterrania, acumulada pels anys de convivència, es

cipi"teva a la superficie. ��amb� j o ro 'he emociona t , es va contessar.

Era COIl si tots dos tinguessin el presentiPlBrtt que amb aquella
es trenca va q ne �,_c OM e

Qui sap quan ens tornarem El. veure !

R11 havf a evi i:iat d� contestar. }U futur ja no els per1janyia.
Alçh el bra� i crirlà :

� Taxi 1

�1 vehicle va frenar mentre ell es desava eJ, mocador à la butxa

ca. Va obrir la porta" int!'odu:! la ma Le ta i, aegut damer s , la Màquina
d'escriure. Quan a'instal.lava, orrlenà :

- A l'estaci6 �e Frovença.
Potser era. innecessari, pe rb havia decidi t que m�s valia prendre

p racaucá ons , La policia sabria que havia abandonat el xalet amb una

maleta i la portàtil; eren capaços de seguir el rastre (lel taxista

que l'bavia <luto Es clar qUE' aixb no �s una pel.lieula, es va dir,

però tanmateiy. •• �

El cotxe engegà suaument 1 e 11 canvià la na Le ta de posici6, per

què trontollava. La Haria no li preguntà on s "an 8t0.1.2.aria i ell taI!l

poc no li ho digué" Ara, com m�s o oe ea ignor�s, milJ.or.

Ja ho saps, rne n'he anat al Catllà, on tu m'has de seguir av í.a t ,

Perquè aixb era el que bavien convingut poc després de deixar-los

en Mariscal. Hi hav ia hagut mol ta feina a l.' ige r tots els caps�.
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Hauré d'avisar e Le de ca ee tey,a 1-
No; ja veurê el pare al ê

ee pa nx ,

lio s'havia d'acomiade,r de ning6. més. Hi havia La madrastra, �B

oert, verb ella no comptava. Mai no 11 havia tingut cap efeete, i no

ho amagava. I jo la pago anb la na t e í.xa moneda" va reconèixer.

També havien hagut de pa r Lan de l'afer diners" perquè resultà que,
en aque 11 coment, a caaa non és teni en prop de qua tre mil pesHetes.

�er sort, el compte corrent va a non de tots dos •••

Aixb facilitava le� coses; ella podria enretirar una quantitat t'en
demà mateix.

- La. d6nes a en :r'erris t que jo ja conv í.nd ré amb ell una man e ra ne

bar-nos.

- l després, si t 'he de ccnunf caz- algUn�Cosa '?

- Ho fas a trav�s d" en Ferris, també. ,'ncara que La pali cia et vigi-
li,a el1 el. podràlJ veure aL despatx. t'fo 1;robaran estrany que et preo

cupis dels teus interessos.
"

Perque també eren interessos seus, els del negoci. ne fet, avui la

casa duia el nom de '1;01;8 doe , un canvi que va tenir lloc quan ella hi

ingressà el pro duo te de la vanda de les terres de Balaguer. Aques t; va

ser l'inici de La pr-oape z-í.uat , es va dir.,
Recordà aquell dia cue l'havia anat a sorprendre a'1fooble, quan

ella ja havia rte í.xa t Bance Loria òefin} 1;ivanent , Somrigué en evocar l'ins,

tant en què va de�anBr-ll que es cBsessin.

Has vingu� per aizò ?

- Per res m�s.
E)_la no havia pas dit inl1odiat8men+; que sí. Semblava que no s 'ho

acab�s de creure.

Mai no m'ho hat�ia imagina� •

...T o, en canvi, quan et va ig conèixer una mica va í.g COi pz-en dz-e al'ac
te que eres la dona que em convenia.

,

Perque no haví.a pa s sinula t un amor desbrida � que no sentia. Va a-

fegir :

- Amb més exactitud: no he deixat de pensar en tu des que em vas dir

com el"" odiaves.

BIla, que tampoc no ho bavia oblidat, s'estranyà :

- l et sembla qua aixb s ol j uS1;;ifica o ••

- lio, això sol no. l'erb hi ha altres coses. f)OPl dues pe z-s cnea sensa-

tes, de bon oa rhe te r" zaonabr.enerrt Ln te l.ligente. que oo.zrsbz-eguen en un

ideals comuns i s'estimen pel que s6n. Econbnicamento ••

La noia eL va in�erroropre;
- Aquesta qUesti6 pesa poc.
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- No, no, perdona! Es poc arrte roe sa n t , fasti£;osa i tot, però pesa
força. Em sabria greu fer-te fer un Mal negoci •••
- Si e� plau, Jordi !

- Bé, ja en parlarem més endev an t , �ral!lbé parlarem d'altres coses.
Em cal algú que em faci costat, que em sostingui. No s6c dels qui te
nen la intenció r:1efguedar-se a casa amb els braços plegats.

Fou aleshore� que ella àigu� :

- Però si ens casem, ens n'haureM d 'anar a viure a barcelona •••
Va c ompr-end re que la .Iilaria acabava d 'acceptar-lo" Es clar que no

n'havia' dubt at mai. Va conte �3 'tar-li :

- Aixb sí.
- I la mare A? ••

Hi havia pa r-Iat mitja hora, d'arribada,i n'havia tret una ir.¡pres
si6 ben diferent dG la que 1'0(1 La have r-li d ona t la noia. 1�ra j ove i
voluntariosa i en realitat no necessit8va la seva filla per a res.

S'ho va callar, pe:rò, i digué:
- Pot venir a viure amb nosaltres. No m'hi oposo pas.
- Elj_8 no es mour� bai d'aqu:!.

e apr
é
s , amb els llavis una mica boti 1;8, reflex10nÈl ;

- lifo li agra da rà.
- Per què no li ho preguntes -, ]i-n havent dinat me n'aniré a fer un

tomb i podre u pa rla x ;

Aleshores l�Maria es· va p caa r.f. riure :

Vee per/on, sens e I1IiJ!mtmnf!l!lIl'lI!lbm adonar-nos-en parlem com si ja t 'hft
gu�s dit que sí !
- M'ho diràs definí tivament de�prés d' acue s ea conversa af'lrfta teva maz-e

Va comprendre, però,que l'entrevisija havia estat excessivament
aeaenyada i que a eJ.1a potser li hauria agrn(lat qaemcom més. un gest

,

amor6s i ronàmtic. Per això li aGafa les mans i després li ceny:! la
.

cintu.ra amb el bra Ço Va mir·-li :

- No voldria que et pensessis que no t 'esti:'!lo. Potser havia d'haver
començat per aquí, oi ? Perque t'estimo •••

Taob� jo, Jordi.
l'erb tots � os sabien que pe rlaven d 'una al tra cosa. L'es' eno í

aL,
"

va pensar elI, és no enganye z-e e , S'inclina per tRi tie besar-la i ella
,

somrigu' mentre el defugia.
- Després •••

Mai n4V8 saber qu� s "naví.en aii, na re i filla en el curs d 'aque
lles hores de la te rda t quan ell BOr1jl. a passejar pels camps. Hi havia
una cosa, però, sobre la qual no s'havia eq.uivoca't : que la dona podia
prescindir ..)err'ectaP.lent de ls, Maria.
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.

�lla va fer :

- Gaire1)é no li be hagut d 'explicar qui eres" perquè ja li
lat aj_"tres Cops, de ru , l'erb vol que tingueu una conversa.
- Naturalment, ja tenia la intenci6 de parlar-hi.
- l diu que ella es vol qll.eàer al poble. 'tal COI!! ja suposava.
res quedar-se sola.

.

Semblava una mica adolorida. S'havia cregut
a pun t de comprendre�U€ ga ire bé e ra una nosa.
- No em ve de nou.

nespr�s hi bavia

explic. detalladanent

indi pensable ¥e stava

ccnver-sa que La l'Iaria
Va precisar :

hagut l'entrevia·te amb la futura sogra, i ell li
els seUB projectes. Haiia pogut reprendre la
va in1;erronpre quan ell o onença : e conbmí.camen t ••

,1'1 £. 1 ' .
A i f b' i' 6 fi- 1" 'i H'

- :. meu pare es e_ pro pxe te r-a o e _8 a zn ca _ JO S e 1 um.o , 1
ha la madrastra" però d 'elle. no n'ha ti�gut �ál�cap i a hores d "ara ja
no �s Ci' esperar •• .,

A la dona va agrad8r-1.i a uella mane ra pràctica d 'arIfocar les co
SN'i i assentí •. l�ll continuà:
- Normalnen"t, doncs, un dia o az t re tot ha d'ésser pe z- a mi. Ara bé,

no puc ni vull amagar que el negoci pas sa pel' un ma I noment per culpa
de cari-r;alo Perb tinc La Ln te nc à ó d'inte:resm:·.r-hi La ¡·laria. La meva
idea �s que 08 podria vendre la propietat o una part de 18 propie";at
de .oalaguer i posar ele. diners al negoci. lill qU::lli1;2t de ao c

í

, és
clar. ��"o vull pas pe rj ud í.ca.r-rl.a en res .. No m'hi caso per abueaz--ne ,, .

- Voste s emhï.a un xioot molt expe d í, tin t lora ha pensat. que es tracta,

d'un z-í sc potser Lnne ce s na.rd; .? ELLa en pot viure, d�quel1a propietat.
- Potser sí. però cada dia en viurà m�s ma l amen t , Vostè ho ha de sa
ber més bé que jo. J<:1 temps dels 11T.OPie1jario/qUe vigen <1� Lec seves
re,; ;:-;ense treballar-les s'està acabant • .En canvi, és un bon moment per
als negocia. Fn el nostre cas co nc re t , l'únio que enS! perjudica és la
manca d "uti11atge al dia, i a aa xb 6 'hi posa rel'!lei amb dine l'S.
- No dic que no. Però de tot això .m�s l'l'estiMaria parlar-ne amb el

e eu pa re ,

Potser el veia rJe.6sa jove 1 ere La que li fal taY8 expe ri�ncia.
pr�s afeg! ;

- Es a dir, si a ·la .Haria j.i va bé,ja que al ca pdavaLf és ella qui ha
�e decidir. Jo m'he de lini1;ar a aconsellar-la.

Perb la Naria as tava ben d í.e pona da , o on es demostrà durant llur
conversa, quan la noia l'acoM�anyava a l'estaci6.
- Amb la teva ma re, l'!l�f.1 que r e s , he n par.!.at negoci. Sembla una dona
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que se sap/ter c�rrec de les coseBo Li he explicat els meus plans i,
co� �s natural, vol discutir-los amb tu.

Va fer una pausa mentre La Naris e akudava una vella que ba í.aava
per La carretera carregada amb un t'eix de D_enyao Darrera seu venia un
caz-ro i van haver d 'aIlartar-se pàr deixar-lo passar.
- Tinc ganes de donar envereadura al negoci i em sembla que ta�b� en
això em podràs a juda r , Jo crec que un matrimoni ha d col,laborar en
tot. 01 ?

v« somriure i la m.irà" Ella ja devia ,evocar la nit d e noce e , va
pènsa r ara, perquè recordava que enve rne Ll f lleueerament.

Aleshores va preenntar-li :

- T'agradaria ésser el neu soci 6?

L'expreasi6 resul ta v a una Mica inexacte, f pe rq ue 18 fabrica era
, ,

"

del paret pero en aquell moment tampoc n a calia precisar tant.
- ·_¡El teu s oci '?

,

- si, formar part de 1 "e npr'e sa , A La teva mare ja li ho he explicat
i sembla que, en pr_::incipi, no li de eag raò a , He pensat que podies des
fer-te rle la propietnt de Balaguer i po�ar els diners al negoci, el
qual aleshores es podria convertir en una 8ocie�at limitada o alguna
cosa per l'estil.

Ella e8v� sorprendre
- I a la ma� li ha agra�2tt aquesta idea? Ja �s estrany, perquè

n o ha volgut cen�ir parlar ñe vendre terra •••
- Naturalment, Vendre-la per vendre-la seria estÜpid.
I tu creus que ara �s ne ceeaaz-í. Of

Necessari? Segona com t'ho *iris. L'dnic que s� �s qua allf on
ara aconaagu e í.xes tm inte rès del ci.;nc 1 "ao ons eguà ràa del o í.nquai ta,
i potser sens_;e tants me Ld eo aps , Ja sé que �s pez-f'e c tament amno ra'í ,
però La mena de aoc

í

e ta nen q ue vivim ens hi obliga. Pèr aixb cal can
viar-la ••• l!;n :fit no divaguem, ara. La teva maz-e vol parlar-ne amb el
pare. Si tu no t "h í, cpoa es , que et sembla si ho deixe."yen mans d'ells?
Les mans de l'experi�ncia •••

I va somriure. Ella també.
:t'ina des-prés, al tren, no S6 li va acudir' de pensar que aquell

parell de donee eren noLt corir í.ade s. perquè tant ell Carl el seu pare
podien !'lentir. No hauria estet la primera vegada que algu perseguia un
dot per salvar una situació sense sortida. Reflexionà: i el�agesosque ten en fama d'astuts !

Fins m�s endavant no va saber que el confiat havia estat ell;
quan per La ma t e í.xa daria El "assabentà Que La seva mare li havia fet

.oj

fer un via"tge a arcelone. per "tal d'aconceguir uns informes comercials�,
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a través d'una agenc í,a , Aleshores ja l'eia '!iemps que s ren casats i ell,

es va soi,renrlre :

Van ser bons,
'

èI ones ?

La noia va riure :

- Bons, bons, no; honestos. Vull dir que ref�ection exacta�ent la si
tua ci6 que tu havies descrit. A La mare li va agr8ctar Molt que haguea
sis es�at sincer.

Per aixb s'h8vien posat r,an aviat d'acor�d,ella i el pare. No te
nia res d'estrany que després de l'entrevista el vel] li digués:
- ]:s una dona que toca 'de p eu e a terra. Té un gran e en tt t cie�a reali
tat.

Quina ba rra , ref).�Jüonà el}.; des del pz-í ne r moment noné s els vaig
saber parlar de l'aspecte econbMice Perb de�práB se 11 acudi que. in9- I

tintivament, havia e a ta t encertat. Res no p ot+í a inter-oscar ·tant l'hor'1€ I
o la dona del camp. I no P.S �efe ria a la no ía , ihmr.')�l)'7mllMP!mpmlnlm!l�Bl!lJim
meumlumaü La qual es mostrava ,m�s avia t indiferent, sense estranyar-se, I,

perb t de la prefcrenc ia que hi dema ve n els a I 1;1'79 t ; ; es t ava a co s'tuna da,

a veure-ho a ixi.
�l taxista en mig gi�b :

On el deixo? Aqu! a la centonada Mateix ?

sí ..

UOf1�S li caldria travE"ssar la vo re z-a, ConsuJ.1;à el taxiMetre i a

llargh els dinara e l'home.
;�n entrar a La boca (leI Pietro el va rebre UYl? .. 1�:mad8 fresca, hu

mida� q ue li COD{\o1.à La suor del coll.' ])erò baàz , e. 1 'andana, la xafo

gor era denaa , asfixiant t i la suor li broll� de nou mentre deixava la
maleta i la màquina prop d'un ba nc ,

Es clar que si haeués sabut COM ere no M'hi heuria casat, es va

dir, de nou girat cap al pretèrit. Ni ella arab mi, supos o , Tot anb tot"
però, encara hauz-í a pogut ost�r I!'1�S desencertat .. No era culpa Reva que
fos estèril i, ja que ho era, potser bavia dI'"' beneir a.quella anoTI!lali
tat que li pe rme tLa , sense ocu.i tamen ts , de cercar en unes altres en

tranyes allb que ella no li podia donar.

To"t d'una, dp.ctcti : e i me n'he d' anar ja no la veur� l!l�S, p::,erquè
m'enduré le. Daniela. Al mateiy. temps, però, se sentia amargat; no te
nia ganes d 'anar-se'n. Podria qued�r-L'le aquf amb do cunemns 1'alsos, es

dign� o Per� e:Fc' Més f�cil de dir que no de fer.
. Va se�tiJ' la trepj.daci6 de L tren qUE' avaneava per lap.hm��aniatperèjno e a VB moure de lloc fins que ja entrava al'estaci6. �fo anava

tan ple COM havia 'temut i s':tn��"trl.là prop d'unR j�ine6tra amb la Male
tai la rnàquinn ar z englere. des a frec n e pe us CJ nistfeta!'len't, com..emplà
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els seus conpanys ele t ra je c te , Ntngt1 no sap qui s6c, es ê:1gué. i
pensa�ent el confortR.

1.::1 revisor avançava pel cotxe, foraêava els bitlre'ts. Va allargar
li el aeu ,

Gràcies.
1�1 seu pare ha vie. aprovat iMmediatament el I'latrimoni i els pro

jectes que�ll li exposava. Li havia dir :

- No et feia tan pr�ct:tc, noi.

SePlpre 1 'havia desconegut una mica, però. Toi- i no tenir cap més

fill, no l'havia malcriat gens ni mica. l li havia d'agráir una COS8 :

que no eS casés de non fins que ell ja era prou gran per defensar-se.

l això que feia ternps que +e n í.en relacions. Sense embuts: havien es

tat amants.

Es va arronsar Ci' aspa tlles i l' oblidà •. No comprehdrà aquec t

ci, va dir-se en pensar 001'"1 li anunciaria que se n'anava al poble
La

.."J.eria• Perquè tBI!lbé a €I 11 1 "enganvar í.e.• A la dona li haz
í

a dit :

- No podem pas donar una ve re
í é

diferent a cada acú , D'altra ba nda , a

ell 1jambé el deuran Lrrte r-z-ogar ,

- Però s e sorprendr� d' a�ueflt viatge tan sob tati , tOT; 601 •••

Pe rque al poble hi lun'ilamm ana ven cada any, però pl egats.
- Què hi farem !

Perb ara se li va a oud í.r : li dir� que he d
l'
acabar una nove ï.v ï,a

Ib que em cal una ro' ca de pau. rn comentari seria : tu i les teves no

vel .. les t •• s

-iai no s 'havia reoonciliat amb què escrivís. Sí, 1 'afalagava sen

tir-ne parlar en t�rmee elogiosos, però en el fons pensava que tot a

lIb eren energies que fnr"tave. al negoci. Va z-econe í.ae r qu e se n' ocupava

poc. l ilia feina que faig lrpodria fer que Laevo L. es digué.
�indria un disgust immens q�,n s'as:.abentés que la policia el cer

cava. Pensaven ben diferent, ell� d o s , Un cop li havia sentit dir:
- Al capdavall, tots som espanyola •••

Perb no sabia el que es d e í.a , z-e rl exi ona , perquè si to"'ts f6sDim

espanyOls tots tindriem el mateix tracte, sense discrininacions, i no

era així. Més vaLaa no pe.naar=hf , ara.

En Ferris cauria de clilI, en a s sabe n uar-ce e de tOjo 1.' e srlevingut.
Potser no li agradaria que hagués confiat la direcció de L moviment a

un altre, però li eXIllicar1a per que ho havia fet. Als aï.t rea no els
A

podria explicar res, per�on8lflent; nm els veuria. Es pos�ib�que hi
,

hagi gelosies, es digué. Pero no, va contra�ir-se. No es coneixien en-
,

tre ells. No saben d'o� ha sortit en l"larj_scal. reflexionà. ES"" clar que
bo endevinarien, però � havien de comprendre que no po�1a confiar a-
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quell càrreè Ei to"':iS que tre alhora •

...

Va s onr í.ure en recordar que en Harisee:� havia estat prpu preeabut
per endnr-se�n la 11tbrete"ta on apuntava els DorIS de Ls clients. Con

fiava que li passaria els meus poders, es va rlir. Però li agrarla;va que
ho hegu�s pensat. Sempre li havien agradat els homes segurs d'ells na

teixos. Cap dels al1;ree "tres no ho hau rí.a fet, decic1í.
El me �ro a Le rrt

í

a Ei les pr oxí.at "l;ts de La plaça de �atalunya. Amb
el pen desplaçà una m1ca 'La f'1a:-te"te jo espe-rà que e L ve1hicle s'aturés.
Va sortir ent.;!.·e �ln p riners •.Nine6. més no portava malotes ni eraba runs ,

Po'tae r hauria fet b� ii'espe:rar €'1 t re n de wabadell a de Terrassa, va

acuriir-se-li. Però no recoctifllava si tenj_en pa re da a 1"êfJi.i8eió de -ro

vença , 1)e toi¡a mane ra , ara j a estava !,�1j.'
� \

Va pO$ar el pen Ei l'escala automa1;ica 1 es deixa endu.r c�p a la
If ,

su.perficie. ))arre:.>'a ò'e),o¡ pujaven uns jia se os apze asa te , però la na j o-
ria rt�)assatgers as pe rave n pa o í.en tn e nt que '1"e�c81a fes el e eu tet

Confio que �1 pare sigui al despatx. perq ue no em voldria entre-
,

tenir, va dir-se., Ja s'havia entretin€;.u.t prou a casa. Si hagué s "t'et

cas a la liaria, se n"hauria ana" sense ciner, darrera n'en l1ariseal.
- No sabem com ca tan l'es c on ea , Polirien venir d'un moment al'al tre ••• I

¡"l'avia acabe t per. conurrí.ca r-ú í. el e eu sent1!'1ent d 'u.rgència, però bé

calia emraqmetRr una rnale1;g, recolJir els papers, sobretot la

que tenia en curs. Pobra novel.la !, reflexmonà. Qui sap qu�nt

n o la ttndri a aban donada, era !

Dalt hi havia unes qur-n+ee persone� dav ant le� taqu.illes, però
l'avtngurla de 1�1 Llum ofe:!.:'ia un aspecte desenimat. Dos policies d'uni

forme s 'allunvnven cal" a l"al tre extrem.

La d ona del gu�rda-pe gueta, que fe ia mitj 8� va mirar e om

La na ï.e te i la frlÈ1quina damunt del petit taulell i preguntà :

Totes duos coses ?

si.

Va e oLs Loca r=Les en un dele pzee ta tges del fons, cap aL ra cê d e La
."

dreta, i li allarga un cartmnet.
I'

- Quatre -pessetes.
... ,

Ropera el canvi dAl duro. es ficà el cartonet i la peseeta a la
,

,
butxaca .i s 'allunya cap a les eaca ï.se Que n enaven fora, a la plaça.
Prim era El 1:apa t ee va di r carl. si no hi !'ionés Lnpoz t neia o ne .fet, pez-b ,

e s t av a pregonament deprimit.
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,

QuaD, de banda de vespre, arriba per sego08 vegada a la plaça de

\';atalunya, en .!!'erris ja hi e ra. No s 'havia atrevit a parlar-li al des-
,

pa tx , pez-que a da z re rB hora se li ec ud í que l'lés sndavan t t si eren In-
GI- '

terro�s, els eac zí.ven te podien rec a rde r=e e d'lm? entrevista que cor-

ria el risc de projAongar-se l'lés que de o os tum • .,:-'1 a aleú li cridava
l'eter.ci6, donc e , en Ferris es podia veure c onp ronas , Va limi·tar-ee,
per tant, a indicar-li un Lnd r r.t on es podri -n trobar.

Oom que no havien que r'a t en oe p r806 pr-e cf s , de p race r 11 costà

una mí ca de troba l'-lo. Héc: av ra t e ape l'fi. va veure' 1 re fugi8.t en algun

extreJ:i, pe rb Ò8í'.P és el ve distingit' cap al centre re La plaça, on

se
í

a en una cadira de Lr ogue r una mica s epa rar'a de les altres, Bol i

abocèt sobre un ctiari �e la nit.

l/home s 'havia estranyat d'aquella c í, ta que li proposava, i no

li ho am g¡. Ell non6s digué :

Ja us l.o explicaré "Cot.

Només ha ví.a pa nl.a t anb el s eu pare. l'el qU€J ve. comprendre, acabava

dPentrar al de spaex al e eu ct¡¡.vent na te í.x , puax que "cot just es -r.:r.eia
� /-,Q��'�

1 ane r-í.ca na quan ell hi/t'em. l'e bon o a pru ne re e , va fer-li:

HE:: vinGut a dir-te B(,éUa
_ U om t(

Vn penjar l'am.€iicana i P8fH,à cap al ae u da rre re , per ana r a "tan-

o er La porta que en Jordi ha v í a deixat obe r ta , No li fei<:¡ rf'S que els

o ac rí,vent s sentissin La e onve l'sa.

He":n vait: a ]�l (.l[¡tllh.

;,ra ?

Aquest ver,pre.
El pare· es va aB�eure a la tBula, va tJeure�s la peteoa 1 començ.

a cargolar una c í.ge r re ta , Ho feia gaj_reh� amb e l s ma t e í.x oe G6S'I.;OS que

en Ferris, nom6a que a ell les Mans no li treMolaven .ens.

No m'havies dit ren •••

- lla ho he decidit tJ.ns aquest Matí.

}�m pe n sav él (JI;€' no faT'i(�s 1· n VEl canees fins al setembre •••

J a ha s Él, pel'. b he ci' ace be runE' n ove J. .le. •

- Una novel.la ,

Con ja havia supo aa t ,
el m.irà amb ze t re t , Perb es va aguantar.

I no la po�s ns�rlure aquí ?

No. M'6s dificil �l concentrcr-�A.
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- 'fo ho dir s per la feinf.;: que et dóna el despa tx , "'ada dia se t'hiI
veu �enys. Aquee'ta darrera s��mana, non�s has vingut dos dies •••

Ja ho sé.

? Si et penses que el neeoci rutlla tot sol, t'equivoques.
�s va aixecar it sense encendre la cigarreta, féu uns passos per

1 'habí ta cf.é ,

- Mai no he cstat exigent, ja ho saps; em sembla qUE" no pots tenir
queixa •••
- Ni m'he queixat, em senbla !

L'home va pussar la i�terruJci6 per alt.
Entres i snrts q uan vols •• , una COS8. que , sigui dí"t de passada, no

beneficia gens la dincip1.ina c'iel personal. Ningú no et demana c ortp t e s
de res, però pe r aiz() na ïju:ix e a seMhl a que hauri es de ser m�s cone í.rta-
rat •••

'lUI va dir:
l\fo s óc pas indisl'ens2Tüe.
Ho seràs .. No he de v i.ure 1)86 e t e rrune rrt , jo ..

1m Jordi va riure :

Apavl:ll)a, que nOPl6fJ T,enz cí.:lquant(-tree anys!
Cinquanta-quatre. Per?'> no AS i;racta d'aL'{ò.

):'éu una pausa, s'atur� i 0xcla.l'là :

��m sembla que no es pas exieir l'lolt, éh�f'lenar-",;e tres o qu a t r-e ho
res de treball cada flia !

Tornà a passcjar-�e.
- Però ja 8 é que �s predicar en el de e e r-t , C:::Etmbé fa r.Às el que
- No �B pas tan sen3il1� �u,cou que no tena altrer preccupacions •••

El pere sal th :

No "tinc d'altres prpoetlpacions ! l tu, que en -r;ens gaires? Sempre
has es rat un inconsj_é!e:r.'�\;, J·ordi.

Si no foo abs o Iu tamen t obligatbria la meva de s apa r-í c t
ó

, encara

4-ro conveneez-í a i en faria que da r , va dir-se.I, en veu alta:
- Ja I'li2.15"é de pOS8 r-hi reme z , I!1 S terè. Avui, �8 imposaibl.e.

],'home l'esgu ràt:t :

Bto de pedra picada.
1::8 va a sae ure , encengué la cj.earro":;8 i explicà :

l'1a1 no he pogut par�.ar arib tn. le petit ja e z-e s airl. .A la t eva ,

semprE. a La teva ....

}'éu. un geat deccoratjat i afeei :

- Te'n �eup anar aDb la teva dona •••
- No. �lla vindre dc�pr�••

TOT; seguít, el ce rve 11 de I pere
..

s'oriente en un al�re sentit:
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- Que potser us ha pe e aa t a Lguna cosa �?

Ara �s hora de pr-e guzrte r=bo , es aigué ell. Mai no havia sospitat
que feia'molt de temps que deixa�en de fer vida en co�ú. M�6 8viat els
tenia per una parella ben avinguda ", Es clar q u� 1� no stra mane r a ho

'\

1+· � .

b'L.som, pensa e l; me s que que es creuen que vauen tf

NOt res. Per què?
- d,om que/ell a sempre t "a conpanye •••
- Ja t'he dit que em cal passar uns quan t a dies sol, per la nove

ï

s La ,..

Ella ho compren.
El s eu pare c on t ee tb , una mí e a sarc�stic

- Quina sort que tens !

El seu to, p ezb , no por í.a amagar-li que se senticbrOfunctartent mo
Les t a t , ne8pf�s ho havia ife pa ga r- en Serra, perquè mentre ell encara
era a.ili, enllestintfneo cartes urcents i donant instruccions a la Me

canògrafa, l'homs el va cridar i. malgrat La porta tanc sña , tots van
..

poder oir que li feia car-reca d'alguna badada o al trae }¡�l xicot va
tir del despa tx "ten sorprès i ano

í

na t com s1 ha(ju�s descobe rt una se r

pent al bany de oa sa seva , }.n Jordi va posar-li La mà al' espatlla i
li. digu:� :

,
- J::.jstà de I!lalhumor, Després us dira qu.e el dispenseu •••

perqu� sabia que ho faria; aabt a fins j_ "!iot la formula. que eenpz-e
era si fa no fa la ma�eixa !

- Ji. pr opb s..d.t , Serra, l'a.ltre �ia potser vaig es tar una mica 0Ur •••
De ',egedes sembla que li faig na asa res.�}ecte, va dir-se. Perquè

amb e1.1 mai no s'atrevia a desfogar-se del tot. De tota manera, sempre I

hem estat una mica tímids l'un amb l'al1;xe, decirlii. <�obretot des que
s 'havia torna t a case r. Avui no 1.i havia pregunt at si aniria a ac omí.a
da r--a e de la Madrastra. Oacia estiu l'lo feien, pe rq ue la ¡<1aria ho volia,,tot i q ue al IJarg cte l'any ben just si 199 �eien. Perh ja deviD supo-
sar que t tot sol. no es prentiria aquella. molèstia. 1iesprésr;¡. e12.13 11
podria �il' :

- Ja veue com 6s, el teu fill •••
Hai no s'bavien avinguto Se�pre li havia fet la contra en tot,

d'una manera insidiosa i incomprensible; si bagll�s eS'I;at per ella, no
hauria estudiat filosofia i lletres.
- 1r1 que li ca}, al fill d'un indllstr1al, s6n nümer-oe i no r-oman

ç
o a ,

Però 1 'argumen� uomês e ra destina t a impressionar el pare, el qual
desprfio podia dir al seu fill :

- Ja .veus que ho fa pel teu bé.
Durant la guerra uaur ta volgut que es paas ês a 1 'al tra banda ,que

trepitg�c els seus tímids ideals d'aleshoreso Al.legave qu� calia ea-
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tut dúls vencedors. I :

- No podem pas trair la nostra prbpia classe
Per s.ort , va pe nuaz-, el pare té ra6 : sempre he ea na t de pedra

p
í

cada , De tota manera, mai no haví.a a ca ba t de comprendre per què la
(

dona li .feia serap re la punye sa , Si hagtl�s tinguïJ fills ••• Perb no els
tú, es va dir. r després : potser sí q;:ue sempre ha pen sa t en el ne u

bé i jo no ho he sabut veure. Aquest Bcndit el féu sO!1riure, i amb a-

questa expr-e s i6 elser'S ee p.lan t al cos-;a:.t d'en Per 2.JO
HoJ.t1. !

L'altre abaixh el �iario
- Ah, bona tarda.

Va a onr-í n re al e eu torn i die;né :

Ja veig que no �3 tan greu con em �ernia.
Ell s'e8trany�\ :

Per. q u ç¿

Sornr�icn •••
- �o en .feu cas"

S 'havia aSi:negut i repenjà 1 'esquena mentre allargaY8 els peus al
eeu davant , en una pce í.c í.ó eai:r'ebé incòr:JOrla.
P· t"+ U h � 1': ?- r'e o r sane rrt es I!\O.L" g::t'eu. s e _9J (::)sperar

::::n Ferris va plega r el dj_a:ri, però o on t ínuh servant-lo a les mane
- No, no ••• Què ba pa�f'at ? Per qub no he u vo í.gut pa rLa r=me , al des

pa tx �?

Ell explicà gairebé tranquil.laoen"'.i ::

- �'(len1m motius fundatc de cr-eur-e que han de-r,ingut: un dels vos tres

panys •.. Ara ja us puc dir qui és ; un advoce t anomenat Cortines.
rl'al t:re gairebé bod,

UaraD.. Si que •••

I a mi, anit, em van saguiro SortosamIDlt, eM vaig porler desfer rte
J 'inl1ivi�u.
- 17nteu doncs en perill ?
- Molt possible. Ateses lús cirCUMs��noi At m'ha seMblat més prudent
fer-mE! fonedís. No vuLl e omp r cme t ra l'organ1.tzac16. AqueBt !!l1gdia ha

tingut lloo el que en podríem dir un canvi de pacers ••• A p8rti� d'ara
ja no depenem"e Mi. El cap de l'organi-i;zac.±6, arc, es diu Mar1scalo No
tardarà a poaarr-se en contacte amb vós. ,

J�lJperè, per si l'aItT€' volia 1'e2:-].1 e.le,una pze gun se , Però en l"er
ris s 'havia que d a t totalr::lent aba rut , Després va del"lOst;r8T que 8'1 tres
COP-SH el preocupaven nés que la direcci6 (lel aoví.nent ,

- Però CJu� ha pa aca t ? Vull di!" : com ha vingut, tot a í.xo ?
'_ Van detenir un òe).s nos tre s menbz-es , a coneeqüènc t a d'unA denuno í.a ,

I
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J él Uf; :; n vaig parlar. EE el B - 34 ols en Lz aç oa del qual mnrtH!'lrnmruta
interes?ava de oont8ct8r. Tanb� interessen ara el� de A - 7. Es olar,
deu ser ma aas aviat pe r:.. ub s"ha.;i pre sen eat algú •••
- si; els de La b:rigada no han d it res , enea ra,
- Caldrà extrsDar les preoaucions, perquè és possible que aquestes
enllaços. a hores d'ara, ja siguin ooneguts de la policia. No hi ha
d�bte que B - 34 ha cantat. Els podrien seguir i esbrinar qui són els
vostros honeq• Que prenguin totee les precaucions p�s3ibles abans
d'entrar-hi en cOnt8cteo 21 ctes8stre je �s prou importa�t sense neces
sit&J que es complilui l'1és.

-:";"n }!'erris v» matxuca» el niari en t re les nane ,

- No seria mé8 prudc�t deixar-�oa caure ?
- Potser si, perb no bo podem fe�; no s'ho mereixen. Cal vitar que
siguin detinguts. Ja estudiareu amb en Mariscal la manera d�ajudar-los
- Nutnra�.m.er:t ..

No semblava errtue
í

aena t , però en l!ordi ho corcpr-on
í

a

me e nce r e estava e o ta els e r'ec ue e deI cop que li acab- va de f!onar.
I v 6�-:¡, q u?1 fs. rE' u ?

- TIe moment, no e t anaar=ne a ca sa , Hi ha La pos e
í

bt l t vat que a en

tinee no 1 'haGin rtetingut. però no em puc exposar ••• Si la poli0ia a
caba per c one í.xer la aeve iden1.;ita"t, no em qncdarR .!!I�S remei que dei
xar el paiso També per a a xb I!¡'in1iereS;'8va parlar-vos •••

Una dona acompany de d'un nen avençava cap al pe�it grup de ca

direo quo "tf'!nj_ en a 1<, vora, i va calla:r. Si 6 "hi a s s e
í

en els caldria
prof!sguir l�, conve I'm? en un al tre lloc. riB dona, però, va lim!�ar-8e
D ccn eorn e j ar-d.e s i ve segnir p Le ça anurrt , estirant el nen que es feia
p reg s r.

- v6s 6.m servireu él 'onl} aç , Lo meva dona té a na cr-ucc
í

one rie oomum os r-.
vos tot el que paseí , Hau r-em de o onve rn r , <10nC6, una Planera rt6 ven-

, p" ';
_ _

". Li're ns , ero encara ser�e !!i_LlOr que no ens na gue s sn.m fie veure •••
- Cor'1 ho voleu fer "t
- No ho s�. Podrieu te-lefonar-Be a un número de1.ierminat en un� hora
quo conv'-nct:rem.... des è' tm and re t y>6.blic, no ca L dir-ho.

}:n :t'erris havia o e í.xa t ·:1e .I'e�regar el d¿_ari. S'ana'va refent de la
8orpre88 j_ recobrava La seve sereni 'Gat a o oe tume da. Heflexion uns mo

mente, e nc r-euà les canee i a La f'J. digué :

- trn de:u'l meus hones té un bar al carrer de Se'púlve�a. t.�s una cosa
mod e e ta , aens e pe rs ona L llogat. Us podzrí,a 'tel �2'onar fi @'alIi. Fins
i t o t , s i us convé un refugi •••
- no, per a í.xb no pa cáu , Ja m'havia preparat anb temps.

]�'altre se'l rnir& amb un gest d "a saerrt í

uerrt ,
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- SeJ'llvre ho heu sabut vrevau!'€' 'tot.

"

Pero no que la policia enE podia esperar prop del domicili d'A -7,penali. Va dir :

- Això a'aprofitar el bar per teJ.efonar-m'hi, pe rb , està b�. Que uss€nbl a si ro 'hi deixo ca ur-e ca da Ci ia cap a les vuit'? O potser una mi
ca més tarrt, CRp a d os q ua :t'ta ae nou •••

Sí, 8 dos q uar-t.s de nou. ¡ri.ndT'à l' nvarrta tge que si per atzar no hi
80U podré deixe!' el misnatgc a en Lluis ••• �s l"amo, un home s egur , }'amolta anys que el caneo. No caldr que li expliqlem qui sou.

Doneu-li nOMés el Lleu nOM à El font, I>' J or:'!:L
s:L

�c qued� pensar62, s6escu� la gorja i despr's va �ir :
- De ve gad€f1.. ... tots ho �e'Vet'l have r iet. •• �1 'hl0 imaginat que ensfl>8. SS8-va una COsa com B<1t1.g ata o pe rò •••
-Voleu dir que no és el IDH'te1:2::.
- NOt no �s el mateix. A M�St amb v6e ens Bveniem �an bé No s si

amb BC]t1.e:'lt
.....

# -

ar!.GC8 J. .. ".

o sign). que al c3!Jdp.vall si (Jua hi ha una r'\:!c� ce !2"elosia, es ritlhmmmdigué �ll tot obee rvan t-ü o de ena 0 "uI). L'eltre mirava el se u davant,
Cal) al f'ons de La P:.ê? (;a "

- �ambé us hi avindreu. Es un hor-e no l. � ra ODE! ble i qUE' té el cap sobreles espatlles. No li he conr
í

at equant lloc a le> 11E'llflera.
Je. m'ho pe n ao , Pe:r?> jo Pl6s aviat haur-í.a c re gut que la vostra matei

xa dona .... sn fi, vós ho aabe u l'lés té. De tota nans ra , us trobarem atal tar ..

- Potser no en tindreu OCBA16. Tnmbé '8 possible que no pasui res, end afini 111va ..

}ler�'�,o de La pE't" dir-ho; no s�ho creia. 1J..1anl)OC l'aJ,tre, o om va
veure ..

- 'luan les coses comencen B. enreciar-se .....
Brandà el cap, acnae acabar. 1m Jordi , desp:r�s d'una pauaa , va

dir:
...No se m'acudeix ()ue enti hagim de dir res

- No ho s�. Lm seFibla que no.

Aleshores més val que ens separem. No seria convcrrí.errt que algú ens

,

mes.

veiés p ï.cga te ,

- �eniÏlu rao.

Desencreuà Iee CDM.':S o Pe rb no se'n va porter anar i12lt:1ectifltamant,perquè en aq ue zI ins't�ult s'aw!1sava el. o ob rao or , 1'n Jordi, çne s'havia
oblidat que rl1ii hs gués , alJ.argà els dinerg per a tots d oa ,

- No, jo ja he pHt;at.
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Va mo.str�:r. el 1>i tllet a :1_ 'hol!le i el cobrador e 'anà a ï.Lunyan t ren

gler3 amurrt , );11.8 1 "observaren distret8I!lent fin s que en ]lorrio es re

dreçà :

Si heu de oarxar •••Us en Raureu anar a ¥rança.
No ho sé. Suposo ••. Queda m�a a prop.
S!. PotAer ta.mbé ens podreu a juríar , des �lli. Si hi hagué e una ma-

ne ra d�) fer pasriA::":' a rnoe ....

Valen �oltB ñ'ner�t per una COS8 aixi.
T.'al t1.'6 ponde rh !

- Ja �� que ara per ara no nervir�en de res, verb ••• Per cert, heu
t ¡" -'l w, d

í .¡ r)ornqt a pensar en • aler lrA_B .lar_B ¡

- I t�nt ! }'j.ns i tot n'he parla"'; a en �-1ar:i_sGfllo JJi hl1 agranat. };s
tic aoguz quo ho farE'u ..

Senpre m'ha ::>A!"lolniï que ere una bona !¡ensarla.
}'"!S va a

í

xocar i li al)_srgò La m o ToT, "OS ep, miraven.
Orstl.".

- S!, Ferris ..

l�otic se,v.ur que encara :farem garans ene-es, ,junts.
NHtuza Lmen t ò

11 b l'h j '1..�",., ".,:¡ -I ,m'a i c.." n 'ail ave anb lm
reT ,one a;., u3V1.8 \le8pres ue .-a seva Cl "',._ • <. Ii;

adéu p re o í.pi ta t , En J'ordi ho ve comprendre; taMbé eLL estava en te nrtr
í

t ,

Hem col.:aborat durant T:antjcte tel:'1ps ! va 21Al'lSar I e r-a com si f!.ns ar-a
,

n o 8'acp�,��e d'aê1oner c1�1 sit.;:b:U:"icat tle 1;01 all_o. no és pos�ibi,e que!<-jk.L..' �_}___!: «e .

�Ju �, en 1TB ir. Però no caii a fer-se il.i.E8ion� CI To:'lf.s ne •••

li:n Bor!'811 ho hay Le èl it :

No tot 8'a08b2 aob nosaltres •••

Havien pas.a� unD "it a �arcelona. d'on van sortir vin�-i-qlilltre
r"

hore s abans òe 1 'entxr>da de les T,,:,opeC" ffnquistE!S. Lli no havia ni a-
na t a casa s ra i en Borrell 11 a t;enia ntn¡;ú.

Semblava La .fi del .L!l6n i en Borrell ee tava COM enbr-í.a o de rlesespe
zn c í.ó , l)ot�er pe r aixb van -tanc? r-s e en un neubz

é

amb aquel). p are 11
de xicotes. Reco:t'd� que la que êl nrr'ii BI!!b e LL despr68 no volgué o obr-az-,
- Ta�PQc no serviran de reo, aqu66ts niners •••

1<)1 Borrell, ja tar� en 18 nitt h aví a t.r-uca t a La s eva hab
í

t ao í.é ,

O!] E' n 'tr2 'Plo ran t •
SOM uns porcü, unE porcs!

Mai no L 'havia v 1. S7; d'anue }la manera. La noia t qua ja d ozmí.a , es

va deSDertar Bobresaltaèa:
- Què passa ?

Perb ell es va a�L-..Ieur� el L!-it. Va haver lie tranc:u11.1i1izar-lo i,
-

'h ba poc a poc, 1 O�J reco r 1a seve se z-ena "tat d e cos tum.
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- no féu coo nosaltres, k)etit, q ue hea es t a t uns bacons •••

:1ai no li havia dit pe tit" ni li ho tornaria a dir durant els dos
dies que encara p88;;3rien plegats.

Per a aconaaguá r un El cosa "tan noble i 'tan bella COI!l La que volíEH'l
calAn unes MnR molt netes t molt pures •••

]!"'ins i t ot en aq ue II nonerrt parl.llIVa un a ma e a com un oracle. La
noa,s se "1 mira va con sj. fOB un filara dor d'un a.i tre planeta que pel' a't.-

2',,'3.r hagu6n oaigut al e eu llit. M"s 'f;a.r(!, j a sols (te nou , li preeuntà :

- Qu� volia dir, emb tot aixb ?
- QU€:'lcclfltinuarom ..

-Oont1nURj"E:fI1 què?
La 11uí'ta.

Ah, vosaltres no en ,,@niu mai prou

'orn, tu, que no ho pots e n1jendre.

Pobre Borrell, es va dir ara, me':ntre r-e aemb rava amb Ulla ef:tra

nya precisió aque Ll, cos a ja ça t al s cu CO�'�2t, amb les seves CaI!H�S ll.ar

gues i els pitEJ 'orgul�.csos, perquè ella e ra molt jove. Quan s'havia
despullat va abra on ar=ae-d á

danuzrt amb un ir�¡puls que La s orpnengué ,

Va dir :

Pobre no í, ! Es vau que te ia tenps que no havies tocat cap dona.
r con un conf�ssor

Quant de "Cer�ps fI

Eli :\'10 va gosar dir-).i que 'tot just era r a segona vegada.
,

Però no sé per que penso en tot a í.z b , es va re1ïreur€ ara. Per en

Borrell ••• Perb tot d' una li semblà cOt� 8 i no 1 'haguéfJ ooncgut naá ,

Què recor�e,va d'el.l, :I.)evat èle mitja dotaena de frases? Ni oonp ren
í

a

ben bé aque Ll.a mena d "he r-o.í.s me que li havia inl'il t ra t..
Els coloms corvieD prop dels seu� peus i els observ� sen e atenci6

V3_ nire:r-s�. el reJ.::.ovge� Les vuit, ja. Més valia e n.l t ee t
í

r , Al guarcta
paqne�8 podien tancar.

Va aixecpr-se i lentament, per entre la mainada i les noies que
donaven aenja r als anxma Lons , va 't1'8Ve,S;'t:I!' lo/plaça cap a la boca de

l'AvinGuda de le Lllw •

.A ba í

x hi hav í.a més arrí ma o.í
ó

que a prí.ne r-ee hOI'BS d e la "tarda, qua,
va de Lxa r €�!.. fieu eqtüpetge .. Lrl tlut;t;'J..X8 pa re ïj.a d�OlJ.Cíes, li semblà,
con titluava pa aae jant d "un extz-en a 1"al tro anib Ull pas fa ti�a1j que s

"

a- I

tU:r'fl¡V8 bze umerrt dav ent e)-f' ape rador e que es rj(vien saber de rleMbria ..

Quina profesBi6 m�s estópida, va dir-se.

Al pe t
í

n loca¥de les Missatgeries hi havia dues g\lie�) r;eletbni
quee , tOtf)3 dues revellides 1 br u te e , Va aga fa z la q ue i.orD-.S m�f1 a

prop i cerc� el carrer Bntença. Mentre ho localitzi, pensà.



J.;l bar aque r L d 'on de vogades �cel(!fonava la Daniela queia qua tz-e
o

é í

nc cases l'1éB amunt t li semblava. Perl) va resul "tar que eren tres.
ED a :dir, 1 '¡}.nic bar" que La guia e ape cá f'Lcava per aquells ano on t o rns

.,: era 1iros cases més amunt , 110 aab í

a si n'hi havia algun altre •

.t�notà el núne ro i va deman r :

Una !'itxa, si us plHu'9'
Uonés hi havia una cabina desocupada, i hi entrà. Va ha'Uer de tan-

-lC8-

,

ce r--« e , pe rque La mÉ.tillll.IDrbuÍlri.3lm:Ú,l'miunJ!¡smml!l.(!lm.1lldmrnCYI:im mús Lea in ir te l'rol!lpuda'"

(Ie f01'8 ho enva í.a "tot. I fli a'bavi a adonat que tiocava , es va dir, (:)8-
t ra nya t , }�stcrn pla sse. ac o s tUliat8 als G 0101 )_3.

La po rua , perb t no a jus rave bé i, en de i.xa r-u.a t es tornà a obri r
l1euge�a�ent. Va diacar el n6sero i la 5ubjec1j� rte nou 8Mb la m�
1:,,.,,v.

In timbre VB truca s: êlues vega des i aeguiaament una veu I'�u :

Digui ?
- Podria avisar la nenyo�etB Daniela?
- Com din ?'Quin n6.flero deMana?
�. No ér: el. be r ¡'leI ca rre c }�nl;ença �prop de lo!'avinguda lie Rona i?
sit però no hi he. cap senyo re ua Daniela, nqui.
Ja ho s�. Es une noia rtel ve!net �ue •••
}�s vol esperar un monen t '?

..'la deixar 11'8parel1 i a.Leahoz-e s s'aaona que hav í

a est8t pe rLarrt
anb algd nolt jove.

La lw:r.¡:;ona que havia anat a conauê tar devia estar ocupada , perquè
es ve have r d "

e upe ra r- un p�.rel2. r1e ní.nu ta , Despt�s senti un a veu J!I.�O
g ru í.xuda :

Bona tarrla. Pe r qui dL, que p regu ta va Ç!
- Per La ne nyo re tn Dfll1ie 18., La moñista deJ. •••

llb1 Ri, ei ! "T)e monen t no hi queia.
- JJi fa ria res d' av í

ea r-àa ?

Ara ma te ix.

v8irebé no ve ijenlr temp8 rl ... ' :joner-li les Gràcê.es. car 1 "home ja
s"havia aepaz-a t de l'"aparell i c r í.êava : Jaume

'IfVa obrir nna mica le. porta i deixà que la mtisica penetres a la ca-
bina.
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Un cop mén, e ren ajaça tB en l� pen omb ra , ll_eugerameilt ví.e í. bles
l' un :3 j_' aJ tre e ota 1t:� .vaga Il.uminosi te t que pene trs va per la fiues
tra ober ta , magna tinidnment per arribar als da rr er-s confins de la
canb ra on es reí\;gi8ven les tosses familiars dels ncb

ï

e s ,

��n J'ordi do�p18çt\ La mà i va reposar-la en La cuixa dl� La noia.
IJa de la Darrí.e l.a La hi e mpz eaonà rapirjament i va pr�r'le:r.-la contra
carn. dura que ell an¡l r-e aun t��lt fins a La forc8 proteGida per una
sitat SUEU, ve l.l.u ta d a ,

la

pilo,

ILfi no í,a va dir :

No ho en tenc , Deus haver fet a Lgun a cosa •••
- M'e��il!lf?,rj_e:i' menye '1
- Això, no.

I
..

,

espe�a. Ferb ell no va �ir-li de que es tractnva. No li ho vull
dir,si ho puc ev í.t.ar-, 'pens�o No ara que no o on rí.éa en ella, sinó que
volia mantenir-la al naree de tot , Perb si me'n vai[§, va '-:-efle«iona.,;r,
b� li ho haur é

(�e eoo t ar ,

- No fos res (le v�:reo:Jy6s, Daniela ••• Com t 'no has fet per entrar La
maleta i la maquf.na sense que la�eva mare ho hat,i vist '?
- Ha estat molc; MlL'!Iio.fh Genzill. Ho !le deixat al rebedor i he en't;rat

( 1"·"''',,' t .,"; '" ... t h h
a veure or} era. ,.cuan u"'-: Y��l a e. _ e ixxaa , este'1lUn t • o .l e p ort a t .'l-

qu:! ..

H o ha v ia à e áxa t s o +. a ell:t, i t � on e ra a ra ,

- Jr sabia que el).ll no ere a casa.

No havia volgut que se nl'essabelpj8Ssin. No volta fer res q ue e13
,orid�� 1 'aten�i6. Si hague aa í,n vií:it La male";;! i La portatil haurien

fe't p regu-rt e e difícils de o on re e t ar , i aiY.b les hauria encuriosides
encara cés. Es clar qu e havia p�evis'c una z-e spo s ta que, en darrer ex

trem., -¡:;Dmb€ p od í.a servir t He de iY.2 t La dona. Si podia evi tp z--ho ,
L , •

•

mes s DS;;�HJ8Va no men tn.r ,

Acaricià la dolcesa del borrissol i toroh a passejAr
cutxa , BrD cap al Genoll", }';118 replegà La C8Ma, obri'nt-ae
rb evit� de? tocar-lo; feia .mE-\8Sa calor. li'n Jordi es digué: si havia
de pre�lCiY1dir d'ella ••• I tot seguit va recordar que potser ja duia
un fill e eu ,

Quan t 'ha de venir, 13 ref�la ?
..

Ella devia cump ta r , parqus la z-e apca ta e8 féu esperar uns segons.
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T:.'ncara 'tarnnrà d su d ies (' Pe rb 'le vegndtHl se m'avança una mica, ja

jo sayso DOB,�rcs �2e6. Per qu� ?
I ;;ot seguit

- Ah !

l li VI? prèner de nou 19 mà uob re La ca rn ar-dcn t , Ef:i dolç, VEt
so el1� Era �olç reposar en aquell 111tf amb el seu oOs a 16absat, i
aab e r que f�ra bella, cairebé imlx,cabj,em.nnt be Ll.a ••• ! CO!!lP1:.'E.,l1édva,
bó. rCY'què no 1 "'havi? ac oz-r a Ie t a precnntss non haum en fet mOJ_ tes a1-'"

tre�.

I;a crià!'. tele:E'bnic!.l 1 'bavia so:rprl�� força.
Oa L que s�_gui e Aeguiaa ?

- si.; aga fa un tax:L
No s 'havia fet pre[;ar. Al cap de vin-c mí nuca La va veure saltar

, �del vehicle, pc r c no se li atnnsapsin6 que va HSperE',� que el cotxe en-

gegu6fJ de neu i que eD_B el deRcohrís a l'altrf-t banda ctelJ_a barana que
p�otcriB les escales�
- Quh ransa, Jorrli ?

lnJ SE) l'havia �n�ut ca:r'l��r de Ba Lrne s amunt, f'Ln s a La Honda. per
Axplicsx'-li qu� havia tip- fp.r. De pr-j,ner,perb, VP. Ctir-j_i :
- 11e n'he hagu t rt'anFr de cae a, .. potSE'!' pI-ovision<,llmerlt.

, ,
�:�ré1 n crura I que el:J.8. perlS€S 3 1 Rete .m La 1181'1Ci :

- L8 tCV8 rona ? Un heu baz-a Ll at ?
- N'o� no, res (!'aixb • No t� res a ve u re arab e Tl a , Un a ï.t r-e flia ja t"ho

e ori ta :r� ¡; .I .• f; la pol i. CÜ? t

.... La poli cia !

VR 811òGvinar el sèu sobrr.r;f.ilt 1J per tram:¡.ui1.1itzat-la, li aca r-r-,
c.:tÈ.! e l. bza

ç ,

- S'! .. He pOGut er; our-r:c'n una £J::¡) üta i 1[; naqur n a Ci' escriure. Ara ho
tiDe al gUtlrC!a-·¡;afjlle 1;::; <1� 1 Aavin€;L'dt. de La L)_Hm.

:!.::l1a no havf.a vncil.l�t f;�ns :

He de fer a l{;una cosa ?

t 1 -" 1 b .

1 h..! I', ..J�:; ve re u re a corrt rs senyo o e '1 U t.xa ca � 11 .::_ a _él rga :
- Si; 1.'19 cur totes ti new co 8£-;13 i te le s emportf's a CRSa te va , Torna a

age fe r un texi.
- I tu, no venz ?

Vind�é all:', n í.t; • .No vull gut: ens vegin pleg2"ts amb l'equipatge.
f¡6c exagn!'D't, ja ho sé, Ta pcnae r , l'erb alIo, en ce r-t.a nane ra ,

saticfeia el e eu inr;i;i.nt d"aventure. Re e no pC¡('ifl
é
s oe r Massa planer,

p czo u ¡ a.Leeho res no tj_ndriü in1.er�s. 1:: VB f;DJ1l:r.iu:re Ln t e rtí o rm en t rrten-I

tre es rieia : com e� coneiX0D
- ¡U-n1 d'entr::l.r a cae a sen�--le q u e .;t vegin l_a teva nare i 1.a Nina. Ja
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O

'
+e rapz-er.s tIue s es c renyar í.e n •••

Van tornar a re-¡;roceòir fins 8. La boca de l'avinguda, de bracet.
Ella s' en quima r'ava
- �stàs segur que vindràs ?

Si. t'ho p r";Ol'w1;O.

Però no fou f2DS després, de nit. qU8n Ja eren a la ca�bra i
ajaça�s l'un al COS�Bt de l'altre, que va dir-li :
- Ei; pcdries quedar 8.<]ní •••

�Ja hi havia p8nsa�, pera no li semblava aoonsellable. Al cap�avall
!:li havia Les ai.trtHJ dues d on ea ¡ pe r qi.z:b li ha v í,a fet entra r la male
ta i la port�til clBndee�1namont�

#

N'Jo NOl'1éB vindré b. dcrrrí r e No vu L), comp:::OME'tre n f.ngú ,

Va 'sser aleshorss, al cap d'una estona, que la JDniala considerh
lla ho en ten'. Deus havar l'e t al¿;una c o aa ....

,

Arsp pero, el seu esperit devia haver re��():rreGtt� mol't de camf ,
perquè raerrt re e�!..l"mfm��úr.:¡Emi; • retrocedia enea ra cap a 1 '.Avinguda de
la LIUl!l¡; on havia ODosrva"C e ors recolJif! l'equipatge i el pujava treba
llosament a la superficie per crider un �axi, la noia va subjectar-ilii
1 •

b '.(.> • �I· ..a ma am, mes zor ça � _.� prcgmna
Tu o reu u de vo r.í t at que p(.r!:�·iE' f1er E.'fn:;e:til 9

,

EA girà une rIlep. ca p a La 1::808 !!.tér., bLanc a d e L sen cos i f�u
'Eh ? A que vé, aa.xb , ara tI
]�'al 'tre dia em vas di,l' qUE:: ho pOél.j_a sel ....

"

Ho va reCOrt1HZ', pe z-o no ho haví,a dit se rí.oennor.t , ben a l'ir:rev8s.
J G. e B}JS (j ll€ fei· broma ..

..

rero a tu et sembla que ho podria ser �

No.

Uo die l,OGaVa de ca ,,-' e le nE' nt dÍ") j t�d:i,ci per aí'j. r':'�lar-ho amb a rtlella
aegu re ta t , rero .n'f.H:ii;avè conver.çut , Hi havia e on en que no podien ésser.
tia nascut per �cnir fills, OE ¿igué.

}�lla tir> va a.rraulil' c on t ra s eu , arn obJ.iM.ad[!. de 1.3 calor que t:f'!fe-
bz-oe ía La carr..• En Jorcii cor,,,,id0r�\ :

Ets una er-ra tura � En "tindràs i;ente CCD volr1 ras.
Aques-t i P).:'ou.

Per què?
��1�; fills f'an na), bé un D dona, ). �

cnveLr e í

xan o

...

t _I .,' _

b.t. .of?.l. cu n�et VOIr; IE'T nal t:, o ....

110 VB. contes��èlr-]'i amb pr.rp,ules, però eJ<;i cElhe:rl� }J_ fr.(:;;[)al'en la
cara; aenya L que ha v í

a !!logut e ï. CEp rj 'una ba nda El J. 'al. t ra ,

Va ]18ssejar-2.i l� na pel vent re j l'an�l d*::f-1p}a{,'a_r¡t cal} a les ria egea
que s 'aj. çaven llAnee ."r'C\)7l€'n 1; de) � 1) en

ç o.l.e per t'acili t;Rr e 1 s eu C,f:)fj t , La
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noia va sentir la seva virilitB� que creixia i va apode�ar-ee'n MAntre

�l besava anb uns llavis amples i a rr' en te , Ln Jordi va nour-e e l s riits

esquena amunt, deiugi la boca i a'inclinh cap als Vi�s que venien al
sau encontre. Ella va allargar leG cames sen�e abandonar-lo.

Daniela �. 4

Tenia ne ce ac
á

t at d 01:r c oo ea. no sabt.e quines, però coses que li

i' ansin agra da b l o s , (.� ue

Ilesa ",¡'aque:!.l non enf ..

- , ¿:, • •

.L ena re i saan encar-a, que contribuissin a la be-

- si, Jo!'0L.

- .i�tr; 'tan be l La que (k V;}g8(�¡)8 no sé LJue r'er-'t;e.H
,

],;118 va riure d 'C:Hlll�'úla nane re tan .}.)_umino Et i to � d 'una seMbl�

que In cambra nmcre5. a deful foE'! ca.

- Si ,',1 ue ho saps •••

I es p re rrí.a con trR e eu mentre ell e s retugüli!8 entre les seves

CUiX€A i lA capgirava sobre el llit.

J- ordi. " •

..

Però ell 1'10 va air res, psr;,¡ue el f;0ne"trav8 la dolcesa infini"t8
(t 'una C8rT'¡ en la C)t'!.sl s '8n\iirll=JaVi' iE'nt8rrlent, sense bru s::::queria. aco,

llit per una huru ua t que li facilitava la pene t raca.ó , nesprés va atreu
re-Iu FlI"lh tot Ç1,e p:recanci0nB cap a La poe tu ra priMera 1 tots oe res-

t a.ren lre,'bbils i si!.8ncioE1oSo ,'S van besar en el re pbs 'T.;Urrlen1-at d'a
que Ll.a OOr10.:::;ixerlçA re pe t

í

da i sempre n ova 1 els lLavis s'enfonsa!sn en

eLs navis neguit�jats pel dèf�ie. Mai, amb l'üng6., no ha estat tan bell,
,

ve pew1ar. I rBco!"ña qUG fi "h av í

a fi i t Clue Ele J. 'endu La si havd a ele rlar-

-x;a:.':'. l ho fE-. l'é, v 8 áSf;egur or-s e o l'erò a ï.e shor-ea se Li acudí novament a_I

12b è'el fill. Uo 'puc exp cs ar=-La , I'f�n.cxionà. Bi havia de 1ï8nir un fill,
r".l�� va ï.a a que el tingt¡�fI a quf , entz-e els sens. 1Jesp:róH •••

La noa a es va moure una m:Lca, eelTlegà, ; ell v a arrepRr-se-li.
Jordi, setinat •••

...

1i €mmarca la cara 8n1;1:"€1
,

lOA Mans i la besa de nou. Aleshores, amb
II

a la pera que obria el llum del capçal.
xiuXiuojà :

. .,

ml f1 a f'or ç t allarga La filà cap

La Daniela VD. on t;anya:r-se i
Què fa s

..?

}:ncenc el l:�u.m.
- :Per què ?
- ,et vull ve ure, Danae l�.•

l t,' e'scla t 11umil16s La hi zeve là, un
í

d a a 61.1, a mb els 1.'.av18 endu-
I

ri tl:J i palpi tarrce , els ulls mig closos i les facc.:íorl s gairebé co...:;ntre
tes.

No vols que et vegi?
�1, Jordi, si ••. Ho vull tot.



La va con�e::"'lpl�.r roo}.-r;a BS'T¡Onül' embada Lí t , i s"enre-r;írà per veure

tot el seu cos nen tz-e ella torna a a tancar els 1.11ls 1 li p re zrí.a una

mà. l�genol:�at al e eu dava rrt , entre 106 cuí.xe s a Lçade a , va besar-j.i les

sines inflades, l'es-t;6r18.c, el "iTentr8 que pa Lpa tava a , baix de tot, re-

l 1-· "I " • ..:! 1poet. e s Lavas en .1. an s aa 12€_ ao xe ••

:'::1 submergi una onada d "eraoc í é

que anava !!l�, enl'¡?l (1e1 Cissig i

se �en1ií e r-e í.xe r- cap 3. fin ali ta ta que ignorava" que nOM la pa=auàa

mor podia explicar. La bell esa d e l'inst;ant sense hipocresia l'aclara-
'II

va t , morrt re t or-iavn <3 nes:tl'r-la pe n sn qu�; mai ningú no f; "hav í

a eR1;iPlflt '

tan t , Porqu� 's ve r-í t at que l'es't,imo no lt , Va semblar-li que ho ha

via (lit en veu alta i, a1J8nFJ d'ac1onar-se ! el que feia, pret;untà :

- Tu �ambét Ian ela ?

- ��aC1bé què ?
"

I.l r:dn:"a èGS AC m�s enD.a dels pits que la poe í.t.uz-a aepazava cap

als cos ta te s en s e :roei:¡:tr a spJanar-lo del tot, i ell repcnj IR ea'¡
ta contra l'entrecujx.

- Si n'es�ines •••

Oh, Jordi f !!loJ..t •••
.�

a incorp(1� r-�e un a mJ.ce. i all a:te;à e Ls brafJ8 per recollir-lo

cuer e:' 1 Terll�nt[ 11�:!. ve tre.. El V*2 p:r.� -. er o cn t ra e eu anb força i 18

boca el ce:;.cà .. Però e 11 s -im, obil� r.?,8va.. V5.ns;t1t del no L',3 un pensa

men s l'havia SObi:B"; : no �fl la p rá me ra vegada que braça un home.

ba11G Ò "have r=Irí reflf'xiDnF."t�digtté

'li, aque Li.s t.'�o� •••

,Ah!

EJ.l la rrí re va 2}, f" ulls.

T8.I'1b�, Dnbif'la ?

38 "tro mOU1'€' e n tr e les sevo s camea i t o t d 'una e
'

Hc10nà que la pene

tra'V8 de nou ae ns s he,ver-se'ho I)T oposat. Elle respirà feixugamen't,

però li va sostonir La rrÜrB.é'a.

No, "Toy-di. Fra éU.fsren'tI' ••

1 'lo'
- 'e'::" 1Ué.?

Perb aleshores li
..

s emb La �ue ja no ho '101.2:3 fiabe r , La in qui <::..:tud
,

('esR.p8re-ixia anb La r"lLí;'E'iO(a impreJ!leditaci6 que S'hlPJía prauen t.a t , No

hi hp.via ni.ngt'ï. i!lGs. �j.l havia esbcz-ra u tots els :r.·Rs';res que al'!;r�s,

xes poñien he ve r de
í

xa t en el seu i'56Xe, tots els records.es

� No contestis, Perdona.

Però si, eTordi ! �: 'ho pn o fi ir !

No ca l, .uR�ieIB.
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Li va aour au re , la besà it al rnOl"8n"t d'abre.çar-la, senti compIla
cenyia les cames al seu 8ntorn per tal d'apregonar-lo. Havia tancat no

vamerrt els ulls i iJenia e ls l.;_avis ên t re ob ez-ta , amb una respiraci6 fos

ca i oao se j ada de moribund. Va redreçar-se Ll.euge ram enn �àa i

examinà les seves parpelles brillants i la pal.lidnsa del cutis. BIs

badius del nas se li es t rema.en ••• Perb ella va tornar a obri r e ls ulls,

cone o í.en t d'aquell esguard e ec ruta doz, i tot seguit refueià la cara en

el seu pit. Mormolh :

}';stic �letj a •••
Mài no hes estat tan bonice.

Ve permetre q ue ell In cOn1;eml):'.�fl a l.t re cop .i pan te í.xà

Es veritat?

- si, Daniela.

Ya continuar mirant-lo, pe rb ara com si fos ria mol t lluny, i ell

espià el moment en què s 'atansaria de bell nou. Començava a oonf3ixer

La i, quan l'exp re flsi6 que esperava emerg:! inconfusibLernent , s' enf onaà

encara rn�s en ella. J:"66 mans se li van esmunyir pels braços men tre la

beca Quedava. ga
í

re bé immobili tzarla. Ell va mossegar-It! els llaviS fins

que li féu mal, però la noia no crid�., e in6 que, sota s eu , r lliscà, o

era corn si rel1isqu�s, amb t01;S e ls mïiacuLs en �ensi6 i aleshores en

cabri�ats en un impuls del ven�re que gaireb� l'expulsava. La mirarla

se li havia torne t a aprofundir i e:l..l v a tenir esma de dir-se : ne 06-
,

gu r que ni em veu. Perb "tampoc ell no veia res, pe rque una pl'úija Lnaen-.
,

aatia li estiro va Lee cameo i el :t'eia a Lça z--e e amb ella abans de oaure

tumuYtuosamGnt contra le carn stmda.

La Dana.e La no es va mouze ni quan el coo è.' en Jordi s
çeamunyf cap

a un costat" lfof'lés va allargar les Plans i tancà el 11.U!!lo 1 e sp
ï açà el
,

cap, que va repenjar en el buit de la seve (81)atl1a,i continua quieta

i aens e paraules, com st B'hagu�s adorMit. Però no dormia, ni pensava,

n i feia res, presonera cora era encara de la seva llangor. Ben mirat, va

rilf£toxionar ell, a les donee els toca 18 part millor. Però era un pen

aanerrt superficial, sense conaeqüànc í.ee o Havia clos els ulls i tianbé

ell es deixava submergir per aquella estranya 8en8aci6 de ml9mRlpÒl pure-,
'\

aa i de realitzaci6 amb que eempne s or ta a dels seus braços. Mai no ha-
,

via expe r-í merrtat re::> de semblant amb cap altra dona" I no pot ser que

sigui perqu� �a tan bonioa, es va a ir. Hi havia quelcom f!l�6, potser

la seva participaci6 plena, sense reserves, l'alegria secreta que po

dia sorprendre sota els seus trets congestionats i que les ondulacions

lleI cos traduien tan me reve Lï oaam ent , O potser era alguna altra cosa

que no eabr ra ['1a1. Va ama r-a r=Lo una onada d"agrairne!rt, que ào om que no

l�amor però que encara era amor. Irnpulsiva�ent,
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DOT�'1S ?

Vo1),8 sen�ir La e eva veu.

- No. s6c re ï.í
ç ,

];ElS pa raul e s , tan 8enz�.11 es f va n ce ure amo ro S8m en t al Beu damunt,
com una pluja be ne rao tora d 'hivern que xopa la ter!'A pz-epazarta , Va a

braçar-la i La noia s'arrauLí contra s eu , tranquil.la i profunda. Uns

aegon a dsspr�s, però, va senti r la hurrí.t at d 'unes/lI 'grimes i es sobre

saltà:
])::mü,; la ! QUE' plores ?

:Uo.' ••

La veu la traiaó Va tOCI: r-li el volt dels ulls amb els di'ts i se

It van mullar. P.e redreçh :.

._i. q::ue plores, Daniela.

No Ás res.

- Dieues-fil 'ho •••
- Pensava en tot aixb que et passa.

-Si no saps que �s !

- Tnnt li fa. Si et det0nen •••

lo e� ddtindran, Danielso �ot s'arranjar'.
Has na ta t algá �f

En cTordi es ve sorprendre :

Per què �? Ja t'he di� que no havia fet res de dolent.

- Conta-m'ho, Jordi.
- Ara no puc. M�s en dav ant , Pot se r més av í.a t que no et pe n aee ,

Ella xiuxiuejh :

- No 'tens confiança en mi.

ne prÜ!lflr havia sembLa t de molt bon acon te n rar , però ara •••

Duplici ta t fersen í.na , va dir-se amazga t , La noia hav í.a esperat aque lla
\

hora" quan el cos sadollat afluixa la vigilancia del cervell i facili ta
•

les confidbncieso Perh potser s6c injust, retlexion� seguidament. No

pcd
í

a oblidar Clue 1 "havia sorprès plorant qui etament. l '1jambé conpre

nia que la s eva reser,'B bav í.a de ter-}i mal. També jo ho voldria saber,
si a ella li pa SOlava alguna cosa. es digué. Contestà :

'_ No és aixb, Daniela. Vull e3talviar-te �ldecaps.
Perh no li n"hi estalviava cap. No acabava ne preguntar-li si

havia matat algú?
- Enoolta ••• Es una cosa politica, hi ha d'altra gent complicada i

per a.íxb •••
'I'l • Ò \. I)

�

j
. ... ?

Ab i
..

1" d
.

.cer aax que � Qtle us ta ra cava , a xa _ e agua r �

posar en les s í.nse , lla .m�, Ln conac í.errtment ,
se li n'anà

m6s ne�ra del mugr6, i l'acericih. TIeepr's li empresonh

el (feixà re

cap a la taca

el pite. Sero-
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bla nen t í.da que s í.gua,n tan boru co , es va

cia. I se li acu�! de p�nsar : elànctules
Ella t molt baixet" 1 'inter!'ogh

- Ets comunas ta f po t.::ser "1

- Per què '1

- Uo ho sé.

Continuà joguinejant amb el pit. El neu fill s'hi a La.n en ta rà , va

,

dir amb palesa IbconseqUen-
,

.

l".latlar2es ....

dir-s.,;e. Ellél afegia :

- OO!!! que de V€68é1es en de tene n •••

- N o, no 86 e conunaat a, Per 8 e llEi 8�C UXl a cosa e1:1Car3 pi"!;J or.
Aleshores s" ad anà que havia dit maSSR :t li abandonà la s í.na , Tornà

a ajaçar-se 1 les posiciona es van invertir, car era fou ella qui es

redreçh per inclin��r-se al s eu danurrt ,

-Qu� ets ?

Els doe pi te penjaven gairebé arran de la seva boca i de nou va

que ar impression�1j per la seva bellesa. Va air ;

- Que deliciosa guP. ets, Daniela !

Ella, deeGOncErta�at no ho va �apir.
Per què ho dius 'l

- Per sub?

I va besar-los-hi. Ell�t cO.mp1.8Guda i tot, va pz-o teet az- :

M'afalegaes per no haver de contestar •••

T'ast1eguro que no. :ets be Lia , bella •••

La Dan í.e La El 'abai:dl l'!l�S i ve abraçar-lo •

...

- Digues-me que ets •••

El suplicava a l'orella i. ell v a veure q ue no li que dava l'l�S re

mei que resignsr-se a I.a con fe se
í ó

:
\

- Un ca ta ï.a qu e LLut t a per La in�epenòèr�eia del seu poble. N'hi ha
*'

que ens diuen sepa.ratj_�tes •••

:é;lla calle.va, amb la gal ta contra La seva"

- No ho pots entendre, ot ?
.

- sf. l si tu ho ets, t��bé ho s6c jo.
Aquella Lnge nud t at €lI va fE-I" so:rlrillre, rerò no protestà. Ella ja

preguntava :

- Que pot.:;ser 1:10 hag nit a aleú i t'h;m d enunc
í

e t ? •.

Va conpr-endr s que no pod í,a explicar-li tot l'afer de l'organi'tza-
.,

c16 i va limitar-se 8 rtir

- No. Amh uns sflice, hem repartit unE fullets i, pel qu� sembla, ho

han d c e c obe rt.

Ella t aloshorE-1S, n oné D volgn6 S8 èeT

I si t'aGar.'eb, què et feran ?
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:fo }10 sé. :�:i vo Ierí t alS poden afussl) ar i tot.

La noia es rertreç� m�s it en¡rgicamDnt, digué :

- �1'has fie que daz- aquí.
- I possr-vos en perill a vosaltres ?
- Nco ACjuí nqet coneix ningt'. L(� po.l.Lc í.a no sap qUA nOG�J. tres, tu i

jo, enn estinel!1.�.

No ho sap ningú. Mai no ho he dit.

Ella ref!exion� �

Si, a la t�va dona.

_, �erò no sap on vius. l ella no ñiria res.

Con ho saps?
DT.srnb6 ella t!l'estima, an í.eLa •

..

La noia prote�ta a l'acte :
,

- No pas co� jo !

No, c orn tu no. J) 'una al tra mane re ,

La Daniela repetí :

- T'has de querar. R�6 de m�s si ningú no ho nap.

'l'incd'al 'tres IJoca on acar .

A casa. d 'algun ami e ?

-- No; no v�lJ. c ompzome t r t3 nin.c:t1.
- On p donee ?

- Un l��o o més aegur ,

Quin "

}�s clar que no em. c.os ts r í.a res de rl:Lr-li-ho t pensà. Pe rb havia
..

mantingut tant ne temps secreta l'exif;tencia d'8C)_ltol1 pis del carrer
.

d'Amtg6 que ura li COFit ava una rr¡j ca d�i xeve lar-la f nf que fos a La Tla-

n í.e Laa !fo �s desconfiança, es va repetir. I potser per demostrar..:s'ho
a ell mateix, f�u :

Ara no t'ho puc tliro Però et donaré una cosa •••

Què '1

Va Lnc or-po rar=se i saltà dAl lij. t.

l�noèn el lluM.

J.l8 noia obe f i ell va ajupir-se per tal de treure La maleta de ao

ta el LLit. Hi havia fioa� una segona oLau del pis.
\

Quan la hi a 11argj, e lla va es tranyar=s e :

Una clan?

- sf; gUB�a-te-1A.
- Per què?
- Es

,

La clau de l'inctret que t'he dit. Algun dia m'agradara que hi v í.n-
,

guiso
Però no n'estava del 'tot aegur , 11�s que res, ho deia per o ompl.au-
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re-la& Ella mirava la petita cleut con si no n'hagués vist flai

prés es girà cap a l'al�re banda, mmmmm ohr! el calaixet de la

de nit i la hi desà.

- Ar a no et puc .dir res mk.s.

Com havia int lit, la possessi6 d 'aquell petit obj eote havia apalb.v\

gat aparentment la seva curiositat, perqu� tancà de nou el llum i dei

xà que ell El 'enfilés al llit sense fer-li m�c;, preguntes. Nomes al cap

d "un a estona ñigué :-

- 1':0 fa es trany •••
"

- .Que és el que et fa ea t ra ny "?

- Tot això. J�m costa de creure que estàs en un enboï.í c bros.

- Pe r què?
No hp S'e No et veig amainat.

!Renia ra 6. Ben mira t , ref1exioll, �s com si encara no I:!le'n pogués
avenir. O potser era que ja feia molt de temps que vivia preparat per

a un desastre o om a queLl , Sense r-es pcndz-e a la seva iupl!C1 ta interro

gac16, va preguntar-li
- l tu, ho esths ?

Se 11 va ab ra ça r ,

Si, �olt. No vull que et passi res.
- :UO em passarà.

Va ossar-li els llavis càlids i diBu� :

- l ara potser m�s val q':;ue dor!'lim •••
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havia resi s"':..ir rel e'tida!'1ent 1 'inpuls d e telefo

de eaber COM seguien les coses, si hi havia ha

compr-crae t re gens, es deia, pe rqub no m'he d'i

fine i tot arxibh B aeafar l'auricular, perb
No aab

í

s ben b� que l' en privavaj poteet' e!.. fet

de viure una situ.aci6 en la qual, li semblava, cada gest, cada deo
í

s í.ê ,

..

tenien la seva importancia. En aqueates condieions� el dia havia es"tat
.

,

llarg i buit L, irònic8.I'lent, es '1ei0 que no e:-ra pas poc rn�rit haver sa-

but suportar-loe Mai no li havia passat això de trobar-se amb tot una

jcimada pràcticament en bl enc , sense a.ltra ooupao
í é

que la d'esperar

que toquessin dOd quarts de nou per fer acte de pr8B�nciR en un bar.

Ben cert. que haur-ía pogut escriure, perb no poflia i'er7ho a casa de La

.Danie).a, on no s 'hav:':.a volgu t que dar, ni en un cafè; no ee t ava acostu

m.at a €Bcrtl1.re en r(l.b11c. ¡ 'têmpoe no vo1ie anar al pis fins a La llit.

�ai no bi havia ana t , tie dia, i ara 11 semblava que si trencava a-iue Ll.a

tradici6 in1irodui�ia un e Lemon t nou i pertorbHdor en 18 seva vida .. }:tl

el fons, pura supernt:tci6, rec011e1£18. Perb no Lgnoza va pas que "tots
..

som esclaus d e peti "tiS tics " de 2lenudes mau
í

ee , de to"t;e una siI'lbolica ri-

tual que ens veda ví ure sense reserves.

Ara e.re n les vui t del ve� pre i el fUe. sencer, que re fluIa, es con

cerrt rava en aqne L), moment p ro pe r-, qut?Y.l seria assegut a l'establiment

del carrer de Sppdlveda, on es ora r i.a If', crida d'en i'e.:-ris. Ferq\l� jt#ho

me 1i€lefoneria enca r-a que no h aguêa paae au res, O potser fins 1 tot hi
...

acuò
í

z-í a en l)e�reonR. tota ve gao a o ue hi havia ello dels dine::.rs que

a cue li matí la ��.I.a:ria dev.La nave r "C:iet de 1 banc. S 'havia oblida t de pa r-

lar-li'l'l, aleshores de ll.ur en t reva e ta a La plaça de líatal.unya. t però
no tenia ca p impor"!i�n''''ia; depenia de La seva dona, no d'ell.

T.llambreg11 amb recança un altrI:' local a La part de fora del q:ual
..

havia la indicació f�m.:tliar de la telefònica que avisava de La pzeecn-

cia d'tm aparell p(tblic, però aquest cop ni s'atur� i

san� en el=6 �iners, i "tanb� en la D&niela que aquell

sepa rnr- se, havi n trí ngu t en compte aque 11 de "'tal} •

Si et ca 1 algunahosa •••

:En el ours del Bifi

nar a canH oe;q-a. per �al

gut novenat , No alT¡ pot
de,lltit1ca:r- pas. Un cop

aleshores hi z-enuncáb ,

,

va continuar pen- (
I

I davant (iel s..:;eu gest es t:ranyat :

- Vull dir que si he,s hagut de fugil.' "!ian precipitadarlOu'., de casa

potser •••
- NOt no; no t'amoinis, per a1xb.
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Pe rb 11 ho agra!a infini taI!1cnt. �ll no li n 'havi a donat naí , de di

nez-s , Si ho hagués hagut de r(;' r. llu!:'G re lacions potser no haurien du

rat tant, i de segu r que no hauria senti t per ella aquella arnot' que are

l'ell-cendria; la noia, a Leahoz-e e , hauria ee t a t una l!lercen�ria m�s. Es

olar que' li,. havia tet presents, i alguns d 'ells força cars ,com quan li

comprà aquell rellotge polsem que sabia que ella cobej ava , perb. els
,

hi havia fet parque havia volgu"t, no perqll� ella els hi demanés. Sempre
#

ha ee tf.'t mo L t desin tereanada, va re conèixer. Al IJrinci' i 11 hav.í.a ea t ra-

ny ta, e obre not a par't:3.r del aon ent que, en saber que era ce se t , es veia

obligada a l'enunciar a tota e spcr-ença , si �o que l#ht:rvia -r.1nguda, d'una
u:ni6 més sa tab ï.e i e oc i a Imen t co r re o te ¡ noné « anb el tem11s havia acabat

per capiL' qUE' La T)an1ela era una è 'aquelles rp,rel:' d one s per les qua ls,
sene e que sieui del tot. :negligible una !'litUBoiO LegaLmen t, definida,
compta més, molt m�s, l'a¡¡:ord profund amb el mascle que els ha tooat en

sort. Una nena de dones , es c onf'e asava amb aI!lareOT, que contribueixen

a nodrir els prost{buls� on s6n arrossegedes d'exl�rienci8 en experi�n-
,

cia fin s que s' anonre en en una :t'utj_nl? de v�H.lali '?Jat (1ue els fa oblidar,
ell el suposat que algun e op n "h:-!lgtn tinetl.t consoiència t 1� naturalesa

"

de l'ansin que les féu rodolar. Heconei«ia que p robab.l.emen t no haurí.a.

estat�&Juest el dfisti de la Daní.e Is , encera qUf} no l'hagué,:, conegut El

ell, ja qU.¡;J al capdavall la no í.e tEmil:' una pr-o f'e aaf
ê

, l'exercia i s'hi

� guanyava e obz-adanent Ja viàa .. Simplerjent, ar enae una mica de

sort " s 'hauria lili,í t at a. c6rrer d 'une braços a un s altres braços que,

eventualmen i , pod í.e n portar-la al 2�V fugi d'un ma'trim<,ni rutinari. Perb

jo li he ev
í

tst això, GS de áa , convençut que li havia fet ltn b�& Sobre

tot ara, des que ella acceptà de �ona:r.-li un fill. Ara sabia •••
- Que '1;13.1" Orsil 't

...

l'ja VB q neda!' pa LpLanca t a La vorera, gR�irebé sense reconeixer el

s eu Lntez-Locutor , sobtat per aque Ll.a inter:ferència irllpertinen't del món

exterior. ll'íns al cep d 'uns instant no pogué. rlj.!' %

- Ah, hola, Gros... 'crdoneu, no us hav ta vist.

- Ja m
...

ne a dona t qu e an�v€u molt <UetT:'e"t ....

No }. "hav í.a torne t Et veure d e e el 'aquell r-a t f que acuñ f .al bar de La

Vnll d'Rebran, qurn acs b va d'ingr�SAtu' a l'orGanitzaci6. No asp que
séc Zaro, se li 8CU�! 'tO t �eg\lit. Que ho e ra, z-ec t

í iicà. Ni sap res

del que passa.
- Que feu p�r aqueste bar.T.'18�

Què poe í.a preGuntar-li? Se aen t í,a Molt distant d 'e"J_l;'. poteer per-
,

que 1 'havia abordat 'tan aobt adanerrt ,

,

- Hi tinc una clas.e ••

Assenyêl'" va cep a un edifici pro' er i en Jort11 va po de z- llegir un
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r�t01 on rteia : Acad��ia.
- Ah, j,B ! I con 'Van, les coses ?

La, pre¿;unt a El!'<':' una ('liea :i.diota, i re ctificà :

-�\u sabeu de 1 'a.fer el' en 11ariDtnny '!
.� Anit vaig veure l"Eu.gèT1.iat quo ha tingut une gr'an baralla amb l"on-.

..

ele" parque F,I '1ell ha descobert que feia passos per an te z-e aaaz- algú,

en La sort del s eu nebot ••• Va tornar a veure el 1'1agiotrat aquell, ps rb
ho VEiU naLpa ra t ; 'hi ha una confessi6 del aa t e í,x .t'larir;;i;any •

e-e D' ai,xò .e e'n fa

- !01;ser si. Per ella ell! 'penso que no es qtHl.;d:?rà.
Ja am tindreu al corrent. Qualsevol ni� em �eixaré aaure per all!.
Eo havia dit 18 bone fo, momcntaniam�ltoblid8t de la eev¿ situaci6j..

pero en adonar--se'n ja 110 es p re ooupà de desmcn'tir-se. Es lim! ta a Ga-
,

guardat' 1 'al+re , Pens�. : avui no podr� di?: que fa:.g el p az ï.aaeo , Ara

jo no n'hi havia cap necessitat.
- QUtiD vulgueu. 8.

Va all argar-li la n1t.
- No us ent.T:ctinc més. Jo aa t.s áx tinc una mica tar.d •••

Encair...a ren.
- Ja ene veu:r:el!l.

- si. Adén-stau.
Un dimoniot faceciós a"apoder� sobtadament. d'ellÁ, al mOL'1e..:nt que

anaven a separDr-s.;e, l·oblig!l fi aonr ruz-s i a afegir m6s baixet:
-
•.. e -400 i +ante ,

}lerqnè no reco�é\ava La xifra eXOCT;Ia ..

r:n Oros e� qnc'òà ence rce rat , a'Pb ele u
ï

Ls ir)'nòbil� i e Ls cabells
més esbullats qu e mai, i ell co n ençà 2 allunyar-se. };l�ò encara no ha

via fet do s paS�·08 qu an s{>ntí la !!Jà sobre el braç .. ��n Gros l'aturava,
inclina t al s eu damnnt :

I'll - L At
:J. a!!lDft1 VuS. e ..

I a Leshezes ;

Ja m'ho pO�i8 penear
,

Pe ro eJ.I, moli¡ 80ri,6s, cel!.ajnn-r; 1. tot :
...

'

Que dian "l

No p od i3 ser d'al tra nan er-a ,

V:a esgu2!'rdar-lo irònic8l!Hmij :

- Si que us fr.n efecte, les bromes' ....
'\

r torl1� e camína r , En ar:d.bar a. la cantonada, quan es eira, va ve u-:
.

re que en Cros con tànuave al na re fx indre"t i que bz-andava el cap d'un
c oa t at a l'altre, pt3rÒ ell no ve. c oz-respondz-e al geAt i proseguí carrer
d 'Artbau avall ..
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No sé pas pel' què ho dec have r r e t, es va dir, e 11 ma t eix admirat
d 'aquella sortida; no hi ha dubte qu e , sigui OOJ:!l sigui, una vena de _
paf.Laaao La tinc o Curiosa.l!lent, no se'n va sentir gens ni mica de l!lolcs

ts"t, ben a 1 'inrevés. Gairebé va riu.re en acut"1i:r-se-li que en Cros no

podria. comentar amb ningú aquella sorpresa que oontinuaria burxan-t,;-lo
per dintre.

S"s"turh a l'apararor d'una llibre!:'iare veD., on no va veure res

d'interes.'ant. Hi poòria en-trar, de tota manera, es digué. Perb en con

sul tar el rellotge va veure que no li quedava teI!lpü per entre".;enir-sEi.
Mea va li a que fos una mica pun nuaL,

Passat J1ipu't8Ci6 va canviar de vlbrera i trave�Jsà La Granvia per
la banda de La dreta .• La Daniela deu ee tar preocupada, se li acudí' en
reseGuir les anque e d 'una noia que se li aa semb'Lava una mica per La
disposició del cos. Abans d'anar-se'n, li bava a dit:
- Em tindrhs amb ang6nia tina a la nit •••

À1Ja. devia estar treball.an"!; al cosidor. potser amb La Nina. ïal ve- I

gada tenia una clien�a i emprovava un vf:stit amb 1"aterlCi6 mie partida
entre La .teina i els re cords de la nit passada. La done ta fi el. va pe n..

sar poc seriosament. Després, pe ro , va reconèixer que era verit8-t,;. Ho
era molt més que la Maria, la seva cona. r molt I!lés l'i el, és clar. La

,
Maria tenia les seves aaí.gues , Sort que jo sempre me n'he fet caz-re o ,

Potser perquè ella, com ell, pertanyia en prm.mer 116e a aD ò qué rara

men -r; en deien la ea usa perquè la paraula els ltleunmMmmmmT!lli'l:mW!lt!ufuam.mm agra-
d<l'''� J..<. .dava poo, Aixb sempre he passat per damunt de 'tot, va rmtpC,;pt'fi'lJ 1rl'&l Sem-

pre ho havia pogut pe z-d onaz- tot a tothom mentre la fideli -<r;at a Catalu
nya no fos desI!len�ida. I era que de moment li in�eres8ava sobretot man

tenir el foc de la llar a despi1i de l'Odi. de la persecució, d"una cer

ta forma d'extexI!lini. Estranyament, va recordar aquella pregunta que
li fou feta un dia en la seva qus Lí.tat de novel.lista ca�elà :

- Pe rb no pOdríeu defensar igaalo'IDt La voe cre cult'tura amb un 11.enguf'.1;
ge de projecci6 més urrí.ve raa ï, 't

I, �s clar, aque e t llengua'tge era el car;allà. Aquestes preGuntes
el I!lolestaven; tot i llur aparent senzillesa eren difi.cils (le contestar

perquè iniiiceven en l'intE'rlocu1ior una profunda in(;oI."l�)rensi6 ñel. pro
blema; fal tava una base comuna sobre La qual entendre'8. Li aenbLava ,

perS>, que aquell dia hav i.a ence rta 't prou bé en replicar ,

- 1io podnn de reneaz- allò que I!l�I!l e onencea per trair. �ro fOr."M8 la

llengua part d 'aqueJ-¡'t8 cultura? Si l'aoonnono, res no em garBntitza
que no acaba ré per abanó on ar els al tres valors cuacuz-aï e , Obriria una

via d'aigües .••
Naturalment, no el v�üg convèncer. reflexiona. "'fo és fàcil eonven-
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cer la gent, sobretot quan ja mos�ren una disposici6 hiatil per enda

vant • .t:n definitiva hauria pogut afegir que IlO es tracta"18 de justifi
car rea 1 que a tots elp pobles ae'l po�ia fer aquella pregunta, oar

senpre hi ha una llengua m.és uní.ve raa ï.; Va aonr-í ure en l!lBJ.I».l!I.I!I.ammIJPlPl

pensar en una Europa Que es posava a parlar i a escriure ïindcameu t en
,

francès o en angles amb el convenotn sn t que proservava cultures distin-

te�, particulars. Hom nonês po t éSi�er, reflexionh, quan posencaa deGU
dament la seva peraonali+.at.

Per a Ixb encara no �reI!l del tot i llui tàv6m per tal de recobrar

quelcom que s'escapava a tip d'oposicions, de pr.:opaganda adversa". de
prohibicions, de terror policiaca Cal �seer tan dura com ella, ea va

di'!', tan despietats.- Ell, però, no ho havia estat. Gairebé amb tristesal
va confessar-se que costava molt de superar eL� obStacles de la prbpia
JUUlmmmam¡jlltllmb idiosincràcia, del propi ca rao te z-, que hi havia tot de

,

repugnancies contra les quals �s impossible de dreçar-se. En Mariscal
,

.

�s m il dUT. se li va ac tc1ir., Potser per això l'havia escollit. I ales-
hores va pensar que .tot al1b que el ...:: amenaçava i 1 'obligava a passar a

la reserva podia ésoer un gran bé, perquè ell mateix era un cba nao ï.e ,

Només s6c un intel.lectnal., ea va sOI'lriure. Un home essenoialmen t paci
fic que no cze la del tot en la sang vessada. que no a' a iil1evia, sobre

tot, a vessar-la. En Mariscal potser ho -faria.

Va distingir el bar a 2'al1ira banda cte carrer i travessà la cal

çada. Tenia una aparença molt modesta i semblava fosc 1 brut. Era in

ooncebible el nonbze de bara foscos i bruts que havia freqüente,t durant
els darrera anys. Bar� ae oonsp í.ra do're , es va dir. :p.otser en Mariscal
eo pze ocupa r-í.a també d'escollir indrets més ne ss , més asc�ptlCs. Al
capdavall era un òen'!;ista. Es tot elcontrari del que +r- s'afegi.
Perb havia de reoonèixer que �ai no s'havia indisciplinat. �ambé ho

havia tingut en compte ,aixb. Fet i l'et, gairebt1 només té qual! 1.:ats,
decidí, i aleshores entrà al local.

Era redtii't, amb cini0 a is taules les cadira.; de les quals es to

caven les unes amb les altres i un taulell que mai no devia haver estat

renovat. l�l miralJ' del fons, en canvi. era net; ta1�et, que feia una

mica d'angúnia ent r e ,lea parets que La humitat ea menjava voraçment.
Un home en cos de camisa i una cigarreta a La boca netejava gota

darrera el taulell a , a l'altra banda, d oa clients jugaveh ala =s car.e

aobz-e una de les taules de fus1,;8. !Io hi havia ningú més.

El barman tenia una cara una mica inflada, p robab laa en t perquè
estava eaasa ·gras, però al fons de les conques li bril"' even do a ulleto

vius i malj.cioaosa El nas tr<:'nca t li donava 1 'aspecte d'un antic boxa

r'lor" Potser ho havia estat. Ell no lés sabia que ea deia Llii,is i que era
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meabre de l'organitzaci6. Va saludar-lo

- Bona tarda.

L'home, que 1J0ntr.stà SI!lb un mot inin'tel.ligible. potser per culpa

e 1 a cigarreta, li sljreç� un aomz-f s amable i aco11ifi}or, �em una mi-
\

ca mect.nic. Devia ésser un home que sonreía I!lolt. perqu� els solcs que

a'a11are8ven des de les oomissures de la boca fins a la base del nas

eren prOfunds, ben enfonsats en la masse de greix de le cara.

En Jor i es va aa�eure a la tauleta més allunyada dels jugadora,

però així i tot encara més a prop que no hauria vr>lgut, tota vegada que

l'exigüitat del local no per�etie grans distanciamen'ts., L'home el fità,
sense moure's de darrera el taulell. 1::ll va demanar:

- Una cervesa.

Va redreçar-se unavm.ca per tal de tr€ure's 1 'ar ericana i,I!1entre

la deixava sobre la cadira del coat at, va cercar el telèfon amb els

ulls. J:..'n no veure'l. va deduir que era en alguna cabina, e í, bé tsnpoc
I

no sabia descobrir cap poz-ta , llevat la del fons, que devia dur a l'in-'

terior de l'establiment lO Potser el t& al11, va dir-se.
,

L'home ngafh la cervesa i un got it parcimon,iosament, abandona el
Ilo '

taulell,. En Jordi va adona:r-se Que 1;eoia e1 cos molt llarg, pero que

les cames li quedaven desproporcionadi:ar3em'J curtes. ·ra un individlí d'ai!.
� '. i

'"

pecte ga�rebe ccm.e , De xa el seryei sobre la taula 1 ell alç els

ulls fina als seus.

- Si telefonen per en Jordi. aviseu-ne; s�c jo.

L'expressió de l'homo no revelà cap interès, cap excitaci6; els

ulls 11 brillaven amb la mate ixa mmttu!nha malícia d' ab ane , gens ni mica

mós� Tranquil, som�ient, va dir:
- Molt bé.

Quan se'n torn al 'taulell, en Jordi gairebé se aerrtáa defraudat.

Observà que agafava unD altros gots i que els rentava despreooupadament.
'i.

Perb després ho abandonq , va adreçar-se a la porta que hi havia a con-

tinuació del taulell i 118 deaap�rèixer cep a 1 'a�L"tra banda.
,

};n J'o;rdi es va beure mig got de oervesa 1 es posa a seguit'" els
. ,

movda errb a dols jugEu'iors d 'escacs, t'ots
ê

oe silenciosos i concentrats,
.

.

ga...::J.rebé absents del .m6n que eh1 envoltava. Jugaven com doe mestres,

amb una lentitud de aeape rant ,

\ ,
,

àEl barman va reapareixer al cap d una estona. pero ara no pa a n

cap a darrera el teuleL_, s in6 que recoll! lm drap de í'exer-en del mar

bre i començà: a fregar las ta uI ee un a Ètic a ca pri.txos8ment, com si ho

fes per entretenir-se .. �'n passar pel sêu davant, d 'esquena alS juga

dors, deixà un fragment de paper al costat de La cervesa.

Instintivament, en Jordi ve. recollir-lo sota el palmell mentre
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l�altre pr-ouegu'í.a le seva neteja taules enl:Là. Observà els jugadors,
sempr-e capmassats, es va treure uns papo rs de la butxaca 1 simul que
els examinava. La nota que acabava de lliurar-li 1 "hone deia : lIPer

1 'entrada del costat. Primera porta. a la dreta"•

El missatge el va sorprendre; al capdavall una trucada teleí'bnica
tampoc no exigia tants mis :teris. De reUll_, va mirar el barman, perb
1 'home ja se'TI tmrnava cap al taulell. Es ficà. el paper a la butxaca,
s'acabà la cervesa i va aixecar-se.
- Quh us dec Ç!

- ïres pessetes.
Les hi va allargar per sobre el taulell, i salud� :

- Bona tarda.

- BDna tarda. I grào:u�s.
�'ora ja gairebé no a'bi veia. Es va aturar un noment a la vo re ra ,

va posar-se l' arse r-á cana i esql1inç� e 1 paper abans de 1 ¡ ençaz=Lo per una

boca de olaveguera.
Al"eshores va penetrar a 1 "escala, tan rònega i miserable COM el

bar, amb la seva bcabe na penjada al' ca pñamunt , Bota la vol ta, perqu�
ningú no la pogués prendre" L"home ha via 68CI1it l'primera porta e/1.a dre

ta)!, perb el fet és que només n 'hi havia una. Bs a dir, una a cada ban

da. No semblaven portes de pis, car no tenien � timbre ni picador.
):.n tustar amb els nuse ts , va descolJrir que es 'tav a obertao A!.Y..! i

tot, trucà de nou, però a,:;ra amb un peu dins � el rebedor. :El va aco11 ir

el mateix Llufa en peremna.
- ]�n.treu.

Van 'travesear una mena de cambra que s emb ï.ava un e í.xanp ï.amen t del

paaaad fs i entraren al menja dore La t ula era pl '!IDa <le co ses que ordena

lla o desordenava una noia a La qual el barman Lnd í.cà :

Ve�, al taulell.

La noia l'ulla amb una mica de curiosi�at i va so rtir ae nae repli-
car.

- Seieu •

.... N o ha tel etona t, en �er.ri6 ?

L'home es va a sc euz-e al aeu ríav an t , amb la punta de la cigarreta
en'tre els llavis. Des que hav í.a: entrat a l'establiment no l'hi havia mm

via t ni una sola vegada a leo mans. P�tser hi men java 1 hi dormia i 'tot,

- Ha vingut.
- .Ah !

- M"ha di't que no s'atrevia a telefonar unes noticies 'tan greus ....

�a cor se li pre o í.j» t� corn sj, hagués corregut. l ja no hauia oal

gut que l'a 1 t re dieués r-es m�s. pe r(ju� ho en� evin ava p l'fe o tal!1en t.. Amb
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m oaror ç , pze gt nth :

- Per què no m'he, espera t Ç?

- meara no e ren les vuit 8 }fo ee podia e sper azz-, No, 'ha explicat per
què, ja ho compreneu.

No, no ho acabava de comprendre, però t;snt se va ï.í.a , Repenjà el

colze en un extrem de La taula q ue no semblava tan ple. Hi havia ampo

lleo, dos o tres paq1Ílets. una ge rr-ar'a i tot de paces de roba ne"ta, aca

boda de de(1penjar. pert:uè encara conserva -a els senye Le de les agullos
d'estendre.
- Què ha di1; 'f

",,,Ahil': la policia va anar ta casa vos t.ra •••

Van de'tenir la Pleva dona �?

- No. Però es ven que li van fer mol-tes pz-egurrtee , Van escorcollar la

casa de dalt a baix, van p rcgunt ar a la criada i després un parell
a"ells es van q ue d ar .a), pis. Potser per si hi tornàveu.
- I quan va ser, aixb ? Ahir, dieu?
- A la matinada, o cap a la matinada •••

Ifra'\la seva hora predilecta. quan to thorn dormia, quan més p robab1,
litats hi havia d'espanta]' 13 gent. Es clar que la Maria ja ee t ava pre

parada, però sixi 1 tot li devien donar un bon eneurt , l�'home afegi :

- Diu que, en no trobar-vos, semblaven molt contrariats. I encara m�s

quan no van descobrir ree, ni papers ni material •••

Ba cmar, to t ho teni a al pi s del carrer d'Amig6. Va aaaen tnr 1en

tamen� i pregunth :

- Us ha dut din ers , en Ferris 'l

l,'home va fer-se passar la punta de la cf.ga z-re ta d'un coe eat de

boca a l'al.tre. Es veia que era un gest al qual ea t av a aC05�Ur'O:t.

No, però n'ha p8rlat. d'aixb. La vostra dona no s 'ha a ureví t a anar

al banc. La vigilen, sabeu?

�¡s comprèn.
Però allò l'amoinava. ,Amb les qua tre mil pessetes que, se n'havia eE.

dur no podria anar ga ire lluny. L'hoMe tornà a obrir la boca.
- Però ha dit que proba blemer) t demh us porlr� dur una q uBnti 'tat a al

tra. n'allí on sigui.
No resultava gaire clar, verb en lüuis, n auura Lnerrt , no sabia res

m�s.
- Si passeu a le. na ne ixa hora d'avui; � de aegur que hi podreu pa r

lar. 1)e tote. manezs , flPU!mum vindrà.

I no ha dit ren m�s ?

- Si. M'ha donat el nom d'una senyora. Diu que �s la del cotxe.

Ja no se'n recordav8elUs est1evenimen'Tjg eren p rou greus per haver-
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li-ho fet oblidar. n'altr!?, banda , potser bavia estat un c apz-í c í.v Ara no

tenia cap importànEia saber qui era La propietària d'aguell cotxe. Ni
devia haver-la -uirlguda l!la i •
- si. Qui és 'I
- Una 1',;81 senyora Delfina }'ore'st. que viu a jJ? Diagonal 172.

El nom no li dèia res; tampoc no ho havia mm4)'mlmm. esperat.
L'home va tornar a desplaç3r la cigarreta d'una c omí.ar.uz-a a l"al

tra mentre l'esguardava amb els saus ulls maliciosos enfonsats en la
cara somrient. Havia parlat en un to uniforme, sense emoo

í é

, 1'11 Jordi
refihexioúà que per força havi a él

' �ss el' allò que en .D'erris havia dit:
un homo s egur-, Sempre li ba ví.en �gradat aquee ta mena d '11 dividus que
no s'alteren mai, que conserven la serenitat en tot moment. Ara prose
guia:
- Anb en ;Elerris hem parlat él 'una altra. cosa que us pot Lnce re scaz-, }js

a dir ••••

Es va interromp� i pre&unt� :

- Tinc entès que us n'heu d'a.nar •••
Va asoentj.rO' Si, se n'aniria. Ara que sabien qui era no el deixa

rien de petja. Si es que dav a hauria de viure sempre amb l'ai al cor,
amslllat com un conill" ten�r6s de compz-ome t re la gen t , amics i feJ!1iliars
- Disposeu d'un a: documennaca

é

suficient ?
- Què voleu rI ir el �inc e is meus papers •••
- loS o r;erviran.

- No, ja ho sé.
�. \

- QUe panaave u fer : 1ll8rxa r clandestir: aaen t ?

8.1 no queda altre remei •••

L'home repetí :

- N'hea parlat amb en Ferri$� Vull di� que me n'ha parla� ell, 1 ha

fet b6. Us puc donar una àdreça que us serv�rh. Ha servit a d'al1ires.
Sabeu on és el carrer Lanusa ?

Queda molt a peop d'Amigo, ve. reflexionar.
si.

..
- Hi ha una farmacia. J)emaneu pel senyor Sevre i enteneu-vos anb ell.
Li haureu de dur fotografies de passapor1i. Si vo=leu, us po�proporcio
nar un co.jltract de treball per Venezuela •••
- Venezuela ?

Havia tingut la intenci6 d "anar-se'n a l!'ranÇ8.,. Però tOthOf"l pensa
en l!'rança.. reflexionà" Vene zuela ••• El nom desve 1;;1 .av (j reSGon s insospi
tats. La terra el pé�rolit una exist�ncia moguda i engreRc80dora, una

"

expé.riència 1nèòi ta ••• Per que no '!
I

En Lluis explice va :
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- si. Hi ha algú que e..,tà en e on-iac t e amb una agenc

í

a d'allí I!lub'tnda
,

per uns ca ta Lan a exilia"tsct No sereu el primer que se'n va d'aql1.ezta Ma-

nera.

Hi havia 1 'afer de Le diners, ara més lmpor't8nt que mai, tota vega
òa que la documentact6 falsa seria cara. I, després, el viatge. l'erb
això no ho hayia pas de discutir amb en LIllis, el qual després d'una
breu .e epe ra continuà :

, ,

- Aquesta setmana esta de guarclia. M�s val que hi aneu t ard , doncs,, ,

cap a la nit. Es més fàcil que el trobeu sol.

Ell s'interessà:
- OOl!l m'hi he de pre een tar- ? 1'n nom vostre 4?
- si. Tamb� �s dele noa t re a, �

- V01eu dir que pe rtany a 1"oreanitzaci6.
- l<l.xacte.

Per primer cop, es va treure La pun ta de La cigarreta de la boca"'

i la e on tempLa malencònical'1ent, potser perquç ja e s tava molt acabada.,

A1x:! i tot, devia pensa r que encara podia apr-of'a "tar-se una mica més,
perque se la col.locà de nou entre els llavis.,

- Un dele vostres enllaços �?
- No.

Brand el cap i gairebé insinuà una rialla;
- Ens vam passar tot e . setmanes fent-hi voLtee ••• :!':ns va passar una
oosa que deu haver pas san sovint. Jo el volia captar a el) i ell em vo

lia captar a mi. Fins que vam descobrir que n'éreM to::s dos. Perb ell
pertany 8 una 81 tra bzanca , Es un hone mol t segur.

D"hol!lf$ s eguz- en home segur , va reflexionar ell. Digné:
- D'acord. L'aniré a veure. No ha dit res l'l�S, en 1;erris '?

L "altre el llat'lbreeà amb una flama r-ada d "hunor pe zdud a en la prego
nesa nelá ulls.
- Endcara us sembla poc ?......

- Teniu ra
ó

,

. "
- Potser dema us dura al tre�. noticies. I els dine r s , na tuxaLnen t ,

M�s m'es"timo que hi s í.gueu ,

- A des Quarta de nou '!
- si.
- Hi seré.

"

S'alç8, 1 l"home va imit<>r-lo, mêe fel.xuga1!lent., ,

- Si d'aqui a dema Us convé alguna cosa •••
,

Era recon£ortaoor que �ots semblessin tan ben disposats a ajudar-
lo. Va posar-li la mà a l'espatlla •

.

- Gràcies, ]JluiR; em p enso que no ne o eae í.�o res.
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Avançà cap al p as caê Ia , en direcció a La porta. En Iúuis el va se

guir len�ament fins al rebedor. on 8'a�urà prop del aancell.
l no féu irlprUd�ncies. Ja sabeu com aén , ells •••

110 arribava a expressar!' veri table inq':::uietud, per?>. En clar, va dir
se en Jordi; no sap res del que ha passat., O gaire b� res.

Si.
"

Va allargar-li la ma i tots dos encaixaren.

Fins demà.

r ell ma�eix va obrir le por�a.
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Ara el costum s'invertia i potser per això 1 'espera se 't1 l'eia
llarga. L 'ascensor havia f'uno í.on at quatre vegades. i, cada cop. havia

pensat que seria 'ella.. Perb la caixa IS 'aturava abans d "e rzLba r al dar
rer pis i despr6e d'uns cops de porta tornava 8. davallar. De tota mane

ra., no s'havia posat nervi6so t'ina j_ tot naur í.a as cegur-at que estava
'tir lo

.

menys nerviós qua majo arafifís projectes eren defini'tiue. ':rot s'havia
soluciona t , ni que 1.'os de le l'ais6 t!l�S rle..sagrarable pas ,ible. i ja no

calia pensar-hi més.
En canvi, podia continuar pensant en 1;'organi't�ac16f i per això,

quan ara l'ascensor tornava a aturar-se en un dels p.í.a oe més baixos,
inclinh de nou el cap sobre el p aper i proseguí La seva feina. Havia
descobert casas sorpreni.;·n'ts CI Per exemple t alJ.ò del paeaapoz-t , Mai no

s'havia preocupa� d'esbrinar les prOfessions 1 habilitats de la Gent
que formaven part del moviment" Sempre que havien callJut els serveit:
d ·elgun e spe o ía ï.ts ta, i la cosa no era frequeht, PI�Ml'lmñ:lfm!l es liMi taven
a rec6rr,e� la cadena fins que sortia. I de vega des no Elortia. Ara es

proposava d'indicar a en Mariscal una millora en aruant sentit. Per
què no estahlir una mena rle cens en e 1 qual, al e or, va 't rle cada xifra,
conet�s una. profess:5.6 i la mene, de ae rue í,e que en un morren t deterl""inat 1

podia fornir carla afi)_iat ? L'organi tzaci6 hi, gUaDJtari8. Va fer una

pausa i pe nsà , l'he de veure, en Nariscal. Pe rquè. també li havia de

paa ear aquells papers on constaven els se rve í.a pz-e s ta ns per cada horse
amb, t01� "an o tac í.one sobre el o eu ca ptezrí.ne rrt , el valor que bav í.a mos

trat i el grau. de fonfiança que es nere í.xxa , Ho podr:ta l'fil' a tra"és
d'en Fer!1.a, �s clar, pe rb po tae r veldriR m�s parla!' èirec1i8I!len"t amb
ell.

Va donar un cop d'ull al "telhfon que, ílns on ell sabí.a , només ha
via funcionat tres vegaites des que ocup ave el ple. l "totes tres perquè
ell ma teix havia tingut 1 'scudi t de trucar-ee des 0.8 fora. Un c8!)rici
oom un altre: sentir el 80 d'aquell 'timbre. Infantil, natura¡1!lent.
Però ara s�'n pod

í

a servir per telefonar en Mariscal i co'nvenir-hi una

entrevista per l'endeM�. Ben cer't que era una mico exposa� •••

Consultà el :rellotge i en aqllejl !!loment, un cop més, l'ascenso!'
s'engeg en lea p rof'unddta ta de l'edií'lei. Ara. po tae r, es va dir. No
més eren les dotze, perb s'iMaginava que la noia devia estar 'tan impa
cient con ell. Per telèfon no havien parla t de res; B 'havia lirü 1.;at a

donar-li l'adreça i les t.ne eruco Lone indic pensa bles o Però ella devia
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comprehàre perfec"&8melllt, tot i q.ue no sabio/res de l'en"!irevista que a

quell mateix vespre tingÚlé amb en Lluis, que La situaci6 hqvia empitjo
rat. C) potser ai que no se li ha acudit, refl,exion�.

L'ascensor continuava pujant, ja devia haver az-r iba't a l'altura
del ternel' pis, i en Jordi va deixar la Jüor'la en un o os t a t d e 1;;aula.
si, deu ser ella, es repe't!. EXactament com. havia fet cada ve6ada.
Va a í.xe car-cse , ao ruf de darrera la taula, t�u. un pas indecís i a la

\
fi" sense asneure-s"hi, es repenj� en una de les butaques.

J/'sscensor no e 'havia a tt rat i ara ja no quedava ca p dubte que,

s'adreçava a l"atio. Quan va imr:.obili'tzar-se al replh, sentí els so-
.

rolls ja familiars : le. porta in1jerltor que s "esmunyia cap a una banda ,

La poz-ra r-e í.xada qUt; IS'obria amb el e Le o de}. aeu necan t ene una ndca
:fei:x:u� ••• !)espreo, una remor inidentificable .. Deu treure la maleta i
la m�quina, es va dir. I aleshore�. novament, el soroll de les dues

portea que es tanonven en e 1 raat I?ix ordre que El
I'
hav

í

en oboz-t , També
podria ésser l'agent de bor-aa , aè ¡:t acuaJ;! quan el vehicle ja inicia
va la davalJ.ada.

l'fa l'era, patb. lns 1;alnns que repio8w'\11 pel replà pertanyien a

unes sabates fenenines. Tarubé 611. pot -r;en:tr visi tos d "aquee tee , es

di£�ué; sé qué les "té. Però el telonHig s'a"t(U'isavu a la seva porta,
prop de La q ueI emmud:!. ...t¡.quest cap ve 1�0n1;iiicar cla,:ràment La z-encz

de les na l,e tes' que La noia reposava .6 obr-e e 1 terra., La pausa aegüen t
devia il'ldicar que eet ava Cer0B11t La clau a La cartera.

Quan la por;<r.;a s"ohri, va precipitor-se endavant i d(3Bpr�s va
,

frenar,. Ella era al whlzurultielIt llindar i li s oaz-e í.a , Pero no era atxb
. ,

que }. 'havia fet aturar. Mai no havia creGut que a una nona se La pogués
qua Lí.r'Lcar d'enlluernadora amb un mi'¡irn. de veritat. I ella ho era. Ad--

,

mira el vesti ", "Got blanc" sense cap nota de color. amplament escotat
1 aen se mànegues" d

"

una senzill esa irnpreizHúonar.t. En e orrt rae t amb La
carn br una , subratllava la fermesa a "un oas que ara, en aquest pzecf s
ins"Cant, semblava havar assolit la seva perr'ecci6.

l'erb gairebé ni va tenir 'tempsjd'adrIl111::a!'-la , perquè ella s'ajupia
j a. i re collia l' equipatge disposa t al s eu en"t;o:rn. Quan eri Jordi va te

nir esma d,� reaccionar" la mal etn i La portàtil j a e ren dine del pis
i ella tancava la porta al s eu da r-re ra ,

Van trobar-se l'lm davant cte }. 'a.:1,tre. la noia encara somrient, parli
,

amb un petiij plec pz-epeupa t a La base del frontrt Se li atf'nsa més.
I

- Ha passat alguna cosa, Jordi?

Accept la seva besada i fins i tot alçh una mà per tocar-li la
, ,.

gal ta ,pero no es V? deixar dis treure de 1 a seve in quie-cud 1, en
se, insistí:
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- Qu� ha passat ?

Al mateix tenp a tlll.ava al s e u entorn, encuriosida per aquell re
duit pis de 8011;e1:', potser una mica susPicaç/i enge Lo aí.da de les d one s
quo ell hi devia haver portat.
- Ja t'ho contaré. De primer dejxa que e� mini ••• Mai no t'havia viot
aquest vestj�1;.

L'he acabat aquee ra tarda. "'8 mo l.t. senzill.
Perb bo deia ben convençuda �ue li esqueia. Es clar qUe a ella li

escau tot, reflexionà. Va agafar-li La l!tà i 11 aixecà una mica el braç
mehtrd se'n dis':::te.nciava per admirar-lo m!!s bé. Se li va @cudir que
aQuell gegt ja s 'havia converti t e n un coe rum cada cop que La J)aniela
e El trenava una pa ça •

- No em pregun,eR st m'agrada 41

Ella giravoltà. també con feia sempre t però La faldil:!_ a 'tenia poc
vol i ben just si s 'alçà.
- Ja sé que sí; nom�s cat veure I't S

va riure, i en Jordi La va tornar. a s'treure per ta.l de be ea r=-La
novament.

Cade dia ets .més merave:LlnS8 t Daniela.
La noia 1- observava de retÍ11 t c orapLaguda i sense ariaga r-ho. Encara

duia el po rsancned ..�f'-1 a la mà i ve. Ll en ça z--Lo sobre una de les bu taquee ,

- No sé com una done�01;' ser tan bon í

c a ,

Va estirar-la cap al 1:Lj_ t-divan, però eLLa p'ro�t
- r jo no sé com po"ts pe naa z- en aquestes doses en la teva si tuaci6 ....

t'n veure'l tan tranquil, o 'tan aparen'tr:lent t1.'n .quil,però, rambé
ella re cobrava la calma. El plec p re ocupa t havil3 e s apa reguf del front.
S"a.aeegué pI' op d'e D_ 1 li age fà les mans.

l�n Jordi pregnntà t

- Què has dit a casa teva?
- Res.

- Com res ? No has el ona t ca p exp t í.ca ció 4!
- No; be espe'::rat que fossin a cto.u:ntr, m-he ves1;it i he V.tUgllt.
- I per què, aixb ?

Ella arrosà l�ü e apa tIl es.
- No ho sé. No temia ganesÍ1 '1nven·tar excuaas , d 'haver fIe d:!.scn'tir amb
la mare. A m�8, des que TIl 'hes truca t q ne no sé ben bé on t'in e el cap.
Des del nomen t que n'ha n fet ve ni l' aquf •••

P��rò has pe naa t a mudar-te i a fer-te borrí.ca , se li aculi! a ell.
De tota. nane ra, n 'C8 sav a e nc í.aa t II tIla proeeguí :
- I 8rP et veig tarl Elonrient i 'tan trEnquil •••
- No val mén aixi �?
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No hO/:'Jé. 0, potser sí e Senyal que la sttnaci6 n�a e!!lpitjora:;.
Ell acala els ulls.

,

Desgraciadp.men�t ha empitjorat"
hvida, In noia pregunt

- Qu� ?

- La policia ha estat a oaaa , Ara ja no hi ha cap dub"t€ que sóc un

per eBult. l que no pararan fino que em trobin.

J�a Daniela sospir :

.
•

- l ja ho veus, per uns iuD.ets •••

Af!'a�i puc (hI' La veri nat , refl exionà. No traia ningú. La policia
coneixia perfectament l'existència. de l'orGanitzaoió. U'al.tra banda, li
sem'blavR que li devia aquella explicació.
- Si nomê s fOf·sin una :fulJets •••H! ha altres ooaee , Dan.Le La , To"ta

Urla organitzaci6 que jo dirigia.
- Una organitzaci6 ?

- Si,¥n grup d'aotivistes.
"

La noia plega les mans sobre la falda 1 se le� Va mirar. hn veu

baixa, digllé :

- 11ai no !"l'bo hauria iMagina t.
- .hs eixi. Per aub no em pe rd onr-r-an , Ara, �8 com si haguessin posat
preu al meu cap.

JUla es girà :

- nas de fer alguna oose ,

Cap ret re t. l¡�n

a La taula. Hecol'l:!
- Ja h� començat a

- Per anar-te'n?
- �!. A Ven�zuela.

"

Jordi va aixec�r-aef travessa la peça i s'a�ansà

els papero nerrtre deia :

prepar�-ho tot per anax-me#n.

'.

1Ul mateix se'n c u eda a dmí.ra t , pez-que axzb h(i) acab-va de deci�ir
.. -

,

en aquell moment. Obri un·calaix i hi entator�:els papers.

Però no ,et p re ocup í.s •••

La noii reaccionh ;

- Que no em p.re pcupá ! I m'ho dius a1.x!, com si n o pa ae êu res ••• com

e1 j a no fo�' ningú ••• con si no t 'impor"t�s !

Era un esclat pasDionaL Que no havia previst i va fitar-ia amb

els ulls Rorpresos Me-ntre ella se li apropava.
- No hi has pe nsa t t en mi çt

Però alcshore. aque Tl, rampe1) de còlera l'abandnnb sobtadament.
com ai aéab�s de desfer-se d'una peça que no li pertanyia i que s'ha

via poaa t per/arI-oro Va mig abraçar-lo.
- Oh, Jordi, digues-me que no és veritat •••
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- No �s veritat que no m'importis. T"estimo, J)aniela. Perb no em

més remei que anar-me "n ,

Va subjectar-li el� �raços i la fith :

- No ho comprens 't
,

Si me la podia ernpor·':.ar, pensava. Pero ella no va Clonar-li teflps
ae ref*Lexionar, perquè va mirar-lo amb tOta franquesa i digué :

- Vindré amb tu.
�:

Jltai no ha via ore gut que li ho demanaria f � ene ara menys que
ho donaria per fet amb aquella seguretat. La seva z-e spos xe , pe rò , fou

r pida i breu :

- No pas ara.
_. D •

la t: do{ iJ...a am,e. re "Toce _ una m ca.

- No em vols, doncs?
'I

- Pz-e c í.s amen t pe rque et vull. :r-ro et puc exposar a res. si has de te-

nir un f1U.6
,

- �ro ho sabem, si 1 'he (i� 1';t>nir. I després t que hi fa, això '? Rs.6 de
#

m's, e� sembla. TBmb� pot n�ixer a enuezuela, oi 9

- Pez'ò allí serem uns est!'anys. es taré:m sols ••• traurem de llui tar per

sobreviure,i Duitsr du ramen t .....

11 semblava que exage rnva , Confiava que se'n ppdria anar amb unes

quantes p@s$lete<1l. I, en arribar, probablem.ent e ï.s exilia"ts de l'agèn
oia l'ajudarien. Blla tornh :

Si em vulguessis no diries a tz b ,

1n Jordi va abraçar-l.a.
- Sigues raonable, Demiela. }.fo e� tan senzill com et perie ea , Nor:lés

per maTxar .... :Pas8ar� nol t ee pena11'1;ats.
- Til' o hi fa res. Jo i;a robé a 6c �orta. No veus que no ro 'hi puc q ue de r a-

qui, tota sola ?
- .}:IeI' què?
- .t'erqu'è no. Tu TIO saps •••

- �ro sé què?
- SOla, no s6 si ho poar� resistir.

I,a mirà i es va sv>pp� nd re de trobar-se gaire bé amb una dNJ cone

guda. 3a no era la noia que reia, sin6 una altra perMona, m�5 feta,
turmentada. Però a:txí i tot �s bella, bel1.a. va haver �e oonz'eaea r--s e ,

Sempre m'bavia pensat que e� tindria a� co£tat •••

- Et far� venir m�s endavant.

- I'-1�e endavant •••

Va des frrr- se de les seves mans i retornà cap al llit, on os va as

seure d e nou.

'Tu em veue a ca DEt, amb la ma re t si he de tenir un fi 11 '? Si tu hi
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. ,

fossis, no em fEl:::ia r-e s .... per arxo et vaig ¿h1' que si. Pez-o sola ••.
sola •••

}�ll só li atansà 1 va agafar-li la cara entre les mans.
_.. Mai no he tingut la intenció d "arenélonar-1ie, Daniela. Hi et vaig

d snanar- un fill �s perquè aaba a que amb tu dU!','lI'ia senp.re ••• l des que
só que me n'he d

"

ana r que no de í.ao de pensar que tal"lòé a fora et VlÜ]'
amb mi. Jo ja no podré 'tornar més. Per a. !:li, això és un final i un co

mençanent. A Venezuela podreM viure plegats ••• Tu ets la meva dona •••
iJa noia li va pr61J1C;> r une mà i va mirar-lo amb e ls ulls enll .ra ts ,

- Si, Jor�i, ja ho s6. Però jo m'estimo mil vegades m�s patir amb
�tu que naVerf.!iI!l6 de queCtar agui ni ql1e sigui una mesada. Sera com si no

tingu6s ningú" Ja aaps ooa vi sc amb La mare, com vivim •. Nom¿s fa:t.tar�
això altre.".

"

En Jordi, sense desenllaçar la na que ella li subjecta'A, es va

asoeure al Beu costàt i digué :

- Escol't8, l)anjela ••• Hauré de marxar amb pape rs falsos, em poden de
tenir en qnalsèlH>1 nonent , qua n vagi a embar-oaz-, •• I sj. vaixell potser ,

no sor1.:irà de Barcelona. P0tscr em�caldrà anar ta Valan()�a, a a
,

Bilbao, no ho sé. Tot SÓn perills. QUEtlsevol poü
í

c
í

a , pel "tren •••

Va ca11ar. Era veri tat; un viatge d 'aquella mena, si 1 'havia de
fer, roultiplicari a els riscos. l ja n ;hi havia prou amb elf; de l' ernbar-,.

camen t e Pero !l'ra va aeut1ir-se-li que êc cn de nou : e -415. Ella 'tenia
u�n bon, cot�e. Es clar que 'també en 'tenia un el s eu pare, però no hau
ria er.rtat prudent de prêncr:re-l 'hi. Ni ee rv í.z--e e del d "en "ariscal t 81

,

l'home s'hi averrí.a , parque �r2 era ell el cap, el rE>eponsable, i no
�

podia exposar-se a compll1oFletre'l() l-!Emtre que la dons acue Lra •••
t � .. .

- b"n�ue penses <? i'el' que has c81:�-att Jordi. 'l
Reflexionava en t01; aixb que t'he dit.

- �ro sur-ten tots de Ba roe Lona , e Le vaixells ')

- No. Espera •••
"

f�S va aixecar i s 'atansa al telbfon. Va consultar-se el rellotge.,

Doa Ç:uRrts d'una. Seria oportú telefonar '! }Jncara no decièi t, va obrir

ta guia i cerch EÚ nom de La xa co ta , No va saber "trobar-lo i recomenç
peL' la guia de car:c�:rs •

..

- Que busques '(

- Un moment.

Diagonal, 172. Hj. b av í.a cinc "telèfon, 1 cap d 'ells no anava a nom

de la noia. Rs ciar, es va dir, deu ser cssada i �e8 a saber COM se diu
el sau 'ma:ti t ! Fos com fos t ara per ar-a no ca Lí.a pensar-hi I!l�s. ïo:rn
al costat aep.2.< Dantela i, va explicar-li
- Bue oava l'adreça d'un afilia,.. Una dona 0,ueft;� cotxe •••
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Ella bo va entendre perfectar1n"::'l'lt. Li devia semblar tot solucionat

- Veus oom podriE venir ?

No tenspassaport.
- En podria de�an8r un.

1m Jordi deneg 1

- :.I:arden ur) mes a dona r= Lo , Jo no en. podré esperar 'tant. l després hi

ha el con tz-ac ue ('e 'treball.

- Qu.in correra ete cI

- El necessites per quedar-�€ alll •
..

Pez-o tu tampoc no en tens.

Me'l .t"'araE ràpidaMent. Oone o algú •••
La l'mia 'ElS va inclin al"

- També Ele'l podl1ien fer a

- Si jo ja vull, Daniela.

al aeu damurrt ,

mi. dones. Si tu volies •••

També em sentiré 801, all!. Pcrb ja 't'ho
ho dit: em poden df>tenir abans de 801'",;1r. I aleshores ••• T'agrad¿1ria
d'anal' a La pre£)6 per nofres '1

�s va aixecar ;

- IIQp no et puc barrejAr en to't això.
Va allunyar-se per l'habi"tac1.6 i, en ve ure les maletes encara al

costat Me La po1.'1;8, les VE:. recollir i les deixà en nnjrac6.
l,e l'altre extp.Orl v» arr.iblIT-li La vell de ).3 Daniela, que no s"'ha

via nogut :

PodAm fer e 1 vi atge separats � si vols.

- r expoeaz--noe a que et d�ting\..ün a tu i no ern <'etingll.in ti !!li *?

S'havia girat i es mtra.ven a'UD. costat a l'altre d"habit;aci6 ..

..
.

- Per que, a m2 ?

- Ta.m.b� "els tens papers seran faJsos, recOrda-ho.

Tens ra6 .. Bn aquest oa s ens n'hem d'anar jnn1.;s.
Rl:� tornà a ave nça r cap al llit.

- No t'espanta res, a tu !

- No.
,

Hnpera que ios més aprop i xiuxiuejà :
,

'ha.s òit ••• em vas dh"' ahir que si t"agafaven potser s'afusellarien.
l{o 68 .ieguz-, és c ï.az-, Em poden cond enna r a Vl.Dt anya ,

- Vint anys! D'aquí a vint anys seré tan diferent!
.. l q uè t� que ve uz-e , això ?

- Si t"han d.e i1etenir, m.ámt!!1Jll.m1!lm.Ji1r.l1!lm8m8llllMaminaI'!l�á.ey!� ncS m"ir".porta
gens anar El la presó J ':RlYfbé", Tant me fa..

..

])1 va semblar que tot allò no tenia cap mena de Lbg í.ca , pero no
•

s'entretingué a reflexionar-hi; començava a sentir-se raae..a c ol pa t per

la aova tranquil.la obe t í.nacá ó

, De t ot ce mane re e , �etusà :
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- Quall fossis élins, no penna rdes a tx I ,

- No ho asps. Vindr� amb tu, Jordi.
Va dir-ho amb una ce Lmoae as.'eguiança que acabà d'impressionar-lo.

�

Com? Salisa pa eaapcr-t ni corn:;ructe �'

l'arò saba.a que feia una pregunta )c1os8.
- Si 'te "n paden .re z- a tu, també rué,in paden fer a mi.
- O sigui q ne és Íl'lÚtil 'tot el que he di -t; '? Tu es sas èlec)_ did+- no ca 1
parlar-ne més, oi ?

:�l�La denagh amb La tes'ta.

-I 1:}() t' espanta, venir tan LLuny ?

Li va paar.az- el braç- per La cintura i el v e atreure contra seu ,

- No, Jordi. Si no em volies, seria diferente
110 va corl-tostar i, sense deseixir. -se " alJ.argà La mà cap a la tau

let a òe l'liti recoll! El 1 paque t r� cigarretes que hi havi ti! danurrt , En
,

.

va treure una. ;:lla se'l mira, es t ranynda :
.

- J'.:m pensava que no f'ua ave s •••

- No fumo. Perb de vegades •••
�Va encendre i, e om solia fer, de í.xa La cigar]"' ta sobre el cendrer

mentra s'til.sseia. Es qu e dà c ontecp.ïan e ei fUrl.
- No dius res, Jordi 'I

!,juè vols que; digui ? l'el qu e es ve u, tot es tà solucionat •••
T'enfades II

- No, això no. En el. fons. suposo qu e h aur í.a d'esta:!' o on sen c ,

Oi que si ?

'llot d' una t semblava d'allò m�:':1 satie r�eta. Com totes les donee que
aconeegucixen allò que volen, reflexionÈ\ ell. Se li'n bu.:rJ.à :

- Oi que sí !

};11a li f�u una llengots. i en J·ordi al1erg� els ruruh dits C01'1 ai vo ï-
,

guée agafar-li la lJanettB. La Daniela el ve. defu�ir i s'indllna enrera,
,

en el coix!. Ell va geguir-la i la besA, però
I

fins que el cap li reposl
to t segnit digué :

Fobre vestit ....

1£8 va aixecar i l'ajud� a re(�reç:ar-se. MM Ella preGuntà:
- No tone res, per posar-me?
- Un pijarm meu.

� Oh, no !

- La ja'.ueta, done.•••

J�lla va riur e 1 féu un pas per. allun¡tsr-se del llit. 1'� Jor�i vs
re"tcnir-la i� ves ur � endins, li enfi:J,¿: les nans cuáxea anun t , f1ns fi lea

nate;ea, i l'ohligà a ac;enollar-so al s eu davant, sobre el divan. La noia
,va ztur-e un cop més i ell la va atreure f'Ln s que :r.epoHCj les mans en les
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seve a e ape tl1 es. Aleshores ve dir-li :

,

- llero encara no hem acaba t.

- No hem a oaba 1; què 't

Amb un rnoviI.'lent la deixà reposar alterra, sense treure--l.i les

mano de les ftatgns.
l'fo dius que vols vern r- ?

- A:1.xí hem que da t ,

Bé caldrà que doni s alguna explicaci6 a C8 SE'l teva •••

Ella B8csej� el �ap per inrticar que allb no In preooupava.
- Si et sambla, hi �niré a recolJir 108 �evea coses i als diré que

me
'
n Y1n� a 'Viu:!:'€' amb tu.

- Tan sen r;il1 èt

- Tan senzill. Jo né Cd uep-?t mare em perseguirà esc n;:les avall 81'!b une s

quantes paraulotes •••
Potser valdria més que e ape re ae

í

s que ho tinguen to"!; a punt •••
- Ah. no ! Quants dies "tar�a!"'an., els papers?
- No ho sé. J)emà aniré a veure l'hor'J1qL1.e els ha de fer. Quatre o

'i
.

ro 1'.1S[;.l..no.
- .Doncs J!l�e I"l"'estirlo viure amb tn. Si desprós ens detenien •• ., No t'�l
dones quo na í, no hem. ví.ecut pLega te .?

- Si, ja ho né ,

- ]�t taré 01 oenjar i ....
,

Ho havia dit tota il.J.us±Qnoàa, COPl ai fos una nena. pero tot d'u-

¡VIai ?

- Ni una e o L n vegada.
- lro e"C cze e •

Mol t bó , Una de diferent ea da dia.

Tar.1j}oc no dic "tant. De tota nan era •• " No et pened.s que 't 't�o deixi

ferr qUD.npis,qUem junr.s.
,

Somreia, i ell va pensar : anem lligant i nuaan t .. Pero La reflexi6

na es va interrompre i pr€omtà :

- No hi ha cuina?

- No. Això �s un eotudj., ITo se OUpOS2 •••

- Hi portavcD don�B ?

No. Ho �enia en previsi6 •••

.

no el va pe rt o. bar gens. Ara pe z- ara, en tenia prou amb eLz.a ,

No se t'acudeix res fl�3 ?

- ��i, mol te� al tres Carles ••• No e"C pcd ré ie'E el ninar, donas I¥)

- 1::1 compraràs fe1;. O 80:['t1:::e1'1 a nonja r fora.
,

..
- ,

- 11es va qUB no. Et pcdz-í.a ze o one í.aer- a i.gu ,

,

El! es va arronSB� ft'espatlJ.ea.
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- He de sortir per força. Det'là em cal veure 1 'home que

bbans n'he de trobar anb un dele �eus enllaços, que G'ha e du� diners.

Nomá ... tinc 'pr-op ce q.uatre mil pessetes. };ls papers se ran C8!'S.

- l jo hauré êle treu!'EJ e Ls. dinero que t í.nc a La caixa d'estalvis.
- N'hi tens, doncs?

Vuit mil pessetes. Què et sembla?

e �st� bi, tot ajudarh, si convé.
u deàxaz=Le anar j. e ï.La os quedà �.onp0Uf'J al e eu davant.

- També heuré de m:tl'ar ne veure aquesta � del cotxe ••• J::ncara que
,"

t
.

i
' �

aa xo po tJer ho poctr eo fer tu ••• l'lo hi ha cap perill.•
"

La noia no s'hi poaà , ben a l'�.nrevés, semb1.[1 satisfeta d"aqueJ.::ul
oportunita t d"ajurlar-lo.'

Qu' li haur6 de dir V
'\

- .lJc primer "tclcfonal.'E'1!lo Hi ha cinc núr.c ro s , a La ca sa , pero ho prova-

rem. �:o de a d 'aqui-� �s e),.81.'. Quedareu per veure-us i li dC'1a�às una xi

fra quo ja t'ind�ea��. Yerb no li has d'explicar que s6e Zero •

.. Zero ?

- Zero �s el cap de l"'orgEin:i1:;zaci�.

�alla SE) li va acur' ir una pze gunca de bon � en tit :

Però no pcdz-í.em espe!.':?!' a sa be r d' on he n de. o or-t í;r ?

f.1és val 1;enir-l.o tot preparat. A darr>T8 hora, ens podria faDar •

. La coneixes ol

- 1. "he v1s"ta una sola ve gada ,

I, 8I!lO tota la r181a intenei6, afeg:! :

I, ;)er si t�1nte:'e55a, ja que et veig tan encuz-í.oe.í.da , �s jove i
bonica.

No ha vingut mai, agui ?

3i. Aquesta 6nica ve O:�d a que l'he vis"!; va ser parque va venir
.

fi
aqu:!.

V5m paSBar la nit plegats.
La #aniela avançà unes mans arse neçadoz-e s , però e iL les 'fui aga!'à a

tDmp� mentre rei�.

- Si no f'eie� pregun't6ltl tendencioses no obtintlrle£'l a que snee respostes
mêatideres. Apa, posa't el pijamB.
- AlgU+ la t' esgarl'aparé. On és, el bany'?

La hi va ac orapunga r , tot i que no calüq a l'hahi1,;aei6 no hi ha

via cap més po; ta. Quan hi ent raven , e :!"1.n €le ¿;ir'
- Saps que gEli 'abé no em pltC creure èixb que din� d'un dies ens n'ani

rem a V ene zue la .�

- DoUes si nojP8S''JA. ren •••

On tcn�! el pijar� .?

Va anar a cercar-lo sota e:" :coixí del llit-divan i, en porter-l'hi,



La Dani€' la s 'ha 'lia t re t els ?ostenidor� i ar a aLçava una cana

per tal de desfer-se de J €8 braGues. Ell va all,argar La mà i .'. a va en

pònyer lleuga raaerrt ,

- Que em tnT s Cf:lUre

Ilerò ell j a la rE'1;enie i s' inc lin ava al seu danurrt ,

- rfo sj_guïs boig
Ee va desfer de l'a}1;r� caMal nOM vn poder 1 aleehorAstempentejant

lo al e eu torn, 'If'. sortir (4e La cambra i cor::,'egué cap al l .. it.

- l�:i. t ;l el pijElIn2. ?

- POBs-te'l tu !
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es va que da r al IJ.inrter del bany. Elle digu.é :

�aJ. que t'estiguis aqaf 1

- Em sembla que si.
,

La noia O� va passar el vestit i la combinaci6 pe I cap, mira al

ae u en t ojm ita La fi, ho .penj� tot al braç de�a dutxa.
'

,

- l qui t'ho nCv0ja, tot això?
- La porter�uja un cop carl? ae tnana , Ili hauré de dir que no vingu.i
fin s que torni a av í.ear-ú.a ,

T
. '1 1

... qua se _ que�,ê?r

Uingt1 i> }�e. El. di r•••
...

P !'!,. P t
� ,

fi·.if'ansa en 'flrl.f'Cal. •. o ser II agra 8Y:':.R e e

ma te í.xes �ons que l'havia VOJ.g\l�tenir ell.

- El puc deixar al Meu succe enor-,

el pif:!, quan stgaeM fora "?

COll ser-var--ú.o per lAS

Li ' l' .,
.

j. l' 1
. O Id 'j in paru a ra e en _1. _urar-.�_l. e fi p .. perth a t: que e_ 'leg perso-

naLnen t, és el er , va elir-5e e Pe rb oa Ldz-í,e fe r un trasp e en forMa i
." ,

.iI iaaxo El ennur fi -r:erlpS .... S'al'rons� tl.'eepa+,l}.eso JR hi pensaria dem.�.

...

Agafa La cigarrAtR que continuava i'umej ant al ce ndr-er i La hi es-

clefà abans d'as[:eure"s ne nt re eA treja la camisa. Ella va allargar
els braços 1 1 'enV.açh •

.Avui és con si f6swJj..m a casa nostra, oi .!
- S i , Daniela.

Però f'tentre la besava va pe n sa r-
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L'aparador de l' establ.iInen"L deia : Itl!'otografies l'àpides. De car

net i passaport, en deu minuts It.

- £ntrem aquí ma tetx.

A l�eDcalat una fletxa raba sauda Lnd í.c ava cap a Ls piso'" i van

pujar al pr-í.no í.pa'l , on hi bav í.a una por ta v:!Jira08 que, en obrir-se,
dcaencadena un tiFlbra.

L'home, as�)egut dar rer a la tauleta de l'extrem del 1)a6:-1(.1<11.6, ra

deixar lea menudes bo s aes que rel!l9�8Va i alç� el cap. i'"n Jo.!'di va dir:

Voldrien unce fc,jtograi'ieo de pas aap ozrt .....

L'indiviu va aGafar un ta.lonari :t una ploma blava i preGuntà :
,

- Le seva g.rac í.a 4'¡
,

Les voldr:!em d "aque c t es ràpides; ens ee pe rarem.

Ah, bé !

Va de5.xar d.9 nou el "talonari i 8 'aixecà •

- Gi volen paS�.!1ar •••

Va menar-lo a una ,'aleta amb una petita taula cen t rat i qua vre

cadires o Les par '3.::;t;s de sapandxien sota tm amun t eGa(!l�nt de fotogra
fio::3 de nuvis 1 de pzn.ne z-e a ecnun

ï

on s ..

- Un aorae rrt , si 0113 pLau , Seguin •••

Se'n va anar i la lJ�miela s'asseeué. }�ll v a dedï.os z--e e a examinar

e Ls nuvñ e .. �èor.13 sembI ayerl a:d;is t€'8 fl.� cine .. He va obri!' l'al "'.ira porta.

i un n�::;gon L.divic1u va fer:

- Bona tarda ••• Ja po�en p8S�Rr.

L' esti.::.di el 'asf-Iernblava a tm oen te na r d Jal tres estl,dis fotogràfios;
paret. l'lues i ò.c-? col�r c La r , la m qu

í

n a imr:�E'n�a d r-o çada sobre el� tras

p0\18., tot de fils electrics que s'arl':)fkegaven per terra. els focus.,
,

. una buta ca , una banque ta sun s coixins, objectes d'entr·et(�lL;Lt1Jen"t infazl-

til •••
1':1

• I. 1 "Jo ,.?.rer a qUl e�:, a Ir f.rogI' fiJ,l.f', •

}ler tots doe ,

L'home va fer seure la Daniela a la ban queta i ericengué un reflec-

tor.

- Posi's na ta ral. :f.15.ri una rrí c a cap a la dr(�ï;a •••

La va examinar dHS de èa zre za la nàqurna i torn a 1 sen cos 'tjgt.

Dclicé',dament, li rc�reçà La barbota i guià la in(úinaci6 d@. La testa.

J'�:'x:L
Va desplnçe r el j.J um, mi!'? ç!� norfoer d arre r-a 18 nàqu.í.na i es Y'e-

òreçà"
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No es mogui, ara.

La .LIaniela mirava l'.objectiu anb un e omr-I e insegur i l'home s'em-

parà �el disparador que sob:.-;esortia per un CO�:t8t; es va sentit un

lleuger olie i digué :

... Ja està.

La noia va aixeca r-ae mentre�l fo't.;bgraf t eia la placa. Va deixar-

los per tornar ga í.re bé im!1ediatarnent i recomençar les maniobres. Sense

que ningú li ha guê e dit z-ee , en Jordi ja s'havin Ets�/egnt en La na te í.xa

positura que moments abans -¡;enia la D�;niela.

- Alçi una mica elcap.�.

Ho va fer. Però 1:81'1bé en el St:�U cas el fotbg)�al' es ve o reuze

oblige. t.; a travessa r 1.' es te nça i a rectific er pe:r.sonalmen t La inclina-

oi6 del cap ,

Soarigui una mica •••

}:.'n Jordi ben jt�6t si v a erl,;reobrir eis l.ravis.

lÜxi. Quiet •••
, �

,ja feia r:J.t:caniüa':Dent, pe ro

l -cot seguit �

Va z-epe t í, r 1iots e ls ges 1;OS que

cop sense despÜ?,9:: r e L ze !:ú:. l3';c·tor.

Ja €s"tà.
,

Va en re t
í

r-ar 1 a placa.
Si volen eco pel�'fir un none nt •••

Jns va deixar sols a La na l.e t.a ,
enc ara ts un cop m�efor:b les fo

tografies. A La tatúa hi haV1.8 unes ::jU<'>IltcS ['evictes, re r o n
í l'un ni

1 'altre no en van ag:::,far ca p •.En Jordi v a di..c :

Aquests Lnd re t e sempre I"l.J'han e emb;.. at una mica tètrics. o.

La "rmLe La li va s onr.í.ure ,

- Per què '1

�ro ho sé .. }'oteer perquè es 't!'¿!cta d'il!ll!lortali tzar-nos.

_ �emb' deu oer uno cica t�tric escliure.donoe •••

Ho 68. lle v egac ee ,
enòrmeI!lent +;�tric.

,

_ Se SUDosa que m'ho he do e re uze ?

Pe:r.·ò no era un arwUlr'I)te del. qual pogués p8..L'J..aY· anb ella .. :Ni amb

� • I
�

ningu que no hi tln¿;ues axperiC.entüa. N-0ntt"e tant La n()vel.l� es queda-
..

ra crnpantaneg�(¡a, ee li v a acudir. Ni l'bR'"<-ia tiet <'lE: La l!¡8,}e'ta. �abia

que no ae z-í.a capaç de "tocar-;;lE'! fins que hagués z-e c obf ar' una moa La

ca ï.ma , Contnst .
•

No. 1;n general se �UI)oS!?, que totH s on uno mE'�tido:rs.

}.�, OJ '" V$, "'lí '" .... [""" 'Y' ',:;. m? i T) Y'(;>' ('t'tl'" t" •

:
.......... 'n ...�.... _." J t.,,,, -Lo -�, ...........

4
_. , •• t.'> .. et •

_ Voldràs que vinGui, aquest vespre l'
.. ,

lío tenia res a veure amb aL'l.o que de
í

en , pero no se'n v a estra-

nyar. Bll tenia ac�ociaci�ns n�s �eBconcertan�s. D'el"tra benda, des
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"d'anit que no pen68V8 en ):e8 1!U�e que p assapo r-t e i fugl.d�,8.
M�8 v�ldrà que no.

� \ ,
l' ai no se sabia que podia passar a , etes qt e tant els passaports• ,"

I

C::;ID els oon+rao tes e r-en falsoo, no La nece a-í. 1j8VA per. a res.

Hi anir� en haven� sopat i tu m'esperar s a casa.

- A casa •••

Ho van diT; tu Il1ateixa, �e'n re c o rde e ?

Sí, i m'bo sembla. Es tm p:t� per viure-hi f-lO:L1J b� duee p9::.rl3anes
com tu i jo. 11�stima •••

Vn copssr l� aeva recança, perb no va voler fer-li preguntes. No

era e L mon en t de posar-se f"fG'n'tir'lnntal. Però eD,a ja rCGcCiOnav8 :
ti • ;¡ " •

- i
.

d' t"tll- Bur10S � nav�r V1R� e_ pl.l3 aques a joreR�.'4

l�'havid vüd "t�. da de care a Migdia i tot est ave 11i68t .. Natural
ment, no pOll ta de.e obe í.r-¡ e�' tr[' enava d "una orrl:e. Tindria �1 cotxe a

punt per si el ne ce e rd tava ..

Lux60 ?

No li in;¡c7.'es�a'í1a gens, pero d"a}_(Jl1na cosa o a L't ra havien de par-
I

lar ll1entre esperaven les :t'D'teso No es podien pBR fer l'aMor ni bescan-
viar mots com';r,).mete�ors en un lloc estrany.

no t 'ha pots imaginare> la �s bnní o , de tPn�ef-l o oe ee , GRirebé no hi

ha ni un pam de paret; sens e un s tE! La , l bibelots. �. potser a oen te na re !

Abnns ja li ha va a (Ut que l'havia Lzrcr-odut da al pis/tUl cr::i.at uni

for1!l8 t. Deu teni t' moi."ts din ors. reflf1xion • Va ser.lblar-li q UP. naur-í,a

esta t in't er P. El Rant de 8�ber-ho abana ¡ potser hauria pogut con 1";r1huir a
, "

,det�rt'l:t na r1es empz-e aes o n haur-La pezmen d altres que foren abano onades

abans d 'inicü�r-se. Però sl en ¿-.I.a1.'i8('81 ne "n fa CP.S ara hi posarem re

mei. l mmmt!lltufi.thmwn rectificà ; n -hi poea ran , lül ja no ht ae r í.a ,

Ln .lJan:te La pro fiieguia ;

No ni voldrte pas v
í

ur-e , jo, en un Doc +an enfarfegat.
- £s· que tu e"td3 una noia senzilJ.a ..

<tí, �s ver1tat.
,

J<:nct-:l1','a no haví.en tTsflSGOrregut deu mirmts. pero le. porta N� va o

brir i el Ma:tei� t01";bgraf va en trar a La naLet a , S '�dreçh dd re ot anerrt

ta en Jordi :

-
1 ere! ani ...... ÀfYlb el seu parMi 13 M'agrfH'icria dernaurr una cosa a la senyo ..

reta ....

A tots ños elB va sopprenrlr�t però ell digué:
- 1'.:nrluva;nt ,

lleshores l'home s'ex�lic
N'ag:r.e�arj_a i'er-15. urn foto .... na tu r-a Imen-t , f? corm t e de la casa.

,
- Pe r que, això �?

,



E:::J van a tu raz- a mrar.-les en 'ple caz-rez-, Ln seva era tan tè-,;rica

e on l"estv..�.io L.'?l de l�\ Daniela, en canvi, havz.a sarti'!: moJ.'t més b� que
�

"

no era u eBpexar�
- Tu qUll!des bé sellillr<? f�fj el que ha dit, que e1;11 fotogènica. PotfJG1.'

1;#hevies c1"h"vc!' redlcHt a tel' Ci:lc:' !

- .Burla-+.e"n !

Lo1 ho dic serios8men'c '

Sap" el que et pBSKB ?

vEt s or-z
í

uz-e :
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- Es molt fotog�nica. No sempre trobem el que volem per posar-ho a

l'aparador. Es clar que hi hauria unes còpies per la senyoreta •••
..

l�lla se'l va mirar, pero en Jordj. volia deixar tot el pes de La

decis16 entre les seves nans: }.,)l evimava que aquella propr¡sici6 1 "af�üa

gaya. J;;n no trobar cap resposta ell��a s evs C8!'S, La noia tornà a

SÉÍ cap al totbgraf. Va dir ;

-No. No m'agrada que M'exposin •••
L'altre no inais�í :

Coo vulguin ••• Ja tEmen les fotos a punt Q

tan sor·.ir to"tS tres al vest11ml, on l'altre 1nêj_"t _ u sembla,:va qUE
no li) "ha gués aogu 't [!'I.e.! de darrera La cauJ. et2. J�es rotegI'afmes eren al

mmril'ilI!1mmt e eu da v arrt , En Jord.i va eX8I!ri.nar-lt\ i les mostr a La Danie

la. Pagà.
JU fot gra f va ac ompnny ar=Lo s fins a La porta, on dj_gu� :

si algfl1dia es ):'i!>pcnsa i li fa gr�Ci8. �e ve ur-e
"
s a l'ap81�ar:or, ja

ho sap ....

Gràoies.
�

Gracies a voet�. Bona tarda.

'Van davallar les ee ce Le e en silenci, eLi.a dav anu, Br/arri.bar al
caz-r-e r, La Daniele preLuntà t

Ho t'hauria aera�a�toi ?

- No he dit rcs, ja ho hks vist.

- Però no t'ha uria ggra,:.¡a t ..

- 1 a tu ?

Què vols q ne f3 t d j.gui '?
...

Per què no ac cepcave s , doncs �. :C"'havia p!:;;sr.tJ.t ja aLgune altra v egada ,

. .. '}a�xo �

- No, mai. Pti1rò auuent f'oi,;l>graf�:. 'nna mí.ca <;rOl'ia�. 1)e:':.xal'yt¡ t o rne r a

veura l�s fO�0B •••

- �ue enj B engelosit
vaIl riure tots dO£1 i ell e n torn R �(�:"H1'f� les fQ"to<] a La butxaca.

N oriéa en nece ae
í

xar í.en una t I e l'ò al fotÒgJ�Rf� no :jO�J_(�:n pe � eXIJlicar-li
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que era per 8 un passaport fals. Blle va fer

- M'8co�panyes, doncs?

- NOA�S fins a Urgell.
Havia pogu't perle,r per 'telèfon amb en Mariscal, el qua:,l, a jutjar

per la seva veu, no havia aprovat la cri�a. Tots �os havien estat molt

concisos :

- Us va bé a des qua r ta de vuit?

- si. On ?

- Una es tació de me 'tro •••

S'havia recordat que dee pr ês li oalia paae a r pel carrer de Sepúl
veda i li propos�
- La d'Urgell?
- D'aoord.

Van anar davalj_ant per Bruc" de brecet. En Jordi prou s'adonava

que si 'trobaven un co..:;negut no hi hauria manera dexplicar La sitllac2�,
perb el fet �s que no el molestava gen 9 que la noia se li az rapéo d 'a

quella maners; curioRsme nt, li proporcionava una mena �e 8upor� que

ne c eae
í

teva .. Aquell mti t en trobar-se sol al e arrer, li havia pas ,·at

una cosa inesperada: s'havia sen-r;it com nu, exposat a totes les l!lira

des. La meva mmmmSIJÜPtl!l£!'l conac fbnc í.a (l e perseguit, es digué. l e ra 81 xb ,

El ce r-caven 1 ell e 'atreví a a sortir a La llum d e.' sol.a en frontar les

cares estranyes entre les quals podia haver-hi do s ulls rsaLèvo Ls i as

aaben ta ue , En el fons, ls Lnp robabLe , s'havia vOl,.:;ut assegurar. Pe rb

La sensació de nue sa, d'indefel1sió. pe zd unava , I ara era COI!1 si ella

el cobrís una mica, com si fos un escut; prot;ect;or interposat an1,;re ell

i la mirada hostil. No ignorava pas que era una il.lusió que es reaa ,

perb el maleste.r havia minve. t en reunir-se de nou qu an ella tornà de

visitar ¡a Forest.

Despr�s es tornaní.a a trobar sol, naturalm.ent. La noia cont
í

nuaz-í.a

fins a Rocafort 1 ell. es qu edam,a a Urgell a esperar en Mariscal. La

gent en t.ra zd.en i sortirien de l' e e ta c í.é i ell se sentiria el punt de

convergència de tote� les �irarles ••• La noia deia:
- Nonés m'enduré e1 més indispensable; amb una male�a en tindr� prou.

Moltes coses les puc COI!lprar després ••• Ja he tret les vuit mil pesse
tes de la caixa. T'ho havia dit y

- si, aquest miBdia. Si només t'enduus una maleta, t'haurhs de deixar

tots els vestits •••

- QU� hi vols fer !

- Jo me'ls eapoz-tar-ae ,

- :No et rnolestlïrà que porti I!1aSlJa equipatge?
- No.
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- Aleshores, potser si que r:t'endugLi ei l!lés nous. Qutns t'agra(� n

L t'?mes, a u .

- Aquest q ue (f uu s ara. l'a). "tre que vas estrene.:t rtiuMenGe... e ra d í.umori

ge, oi �?

- Sí.
- Després, el verd ••• "Jo 110 sé" mai no els ne co rd o tots. M�s val que

ho facis a t teu gust. Ja saps que tots m'agraCIen.
Sap vestir bé, v a dir-se. l�ra pos�ible que tanbé ve o t fs bé Le » al

tres dones, les c�ientes. I aleshores se li va acudir que a enezuela

no hi devia have r gaire oonpe ,,:;�nc ia en aquest sentit. Qui sap ! es va

dir, somrient.

Harrera una dona molt enooti-
¡

girh
amb maasa e quí.perge '?

Davalla�en les escales del me�ro it
1] ada, pene t'fa ren a ).; andana. lUla se li

,

- No s'estranyaTs. la pozt e ra , si en veu
,

- No; ja saps qUE' li he dit que eres uno I:?,m.iea que ar+Lbava de :t'es-

tranger. Es natural que no vinguis amb les nan s buides.

- No s'ha aorpr�B ?

}1entre le paguin co';r:¡ cal, fa els u.lls gz-oaaoe , A La meitat de pisos
hi ha embolics ••.

Ella v a comentar:

- Si que (:8 nn consol •••
,

Però tots èos es van precipitar, per1ue ja tenien sl �e�ro ail!.
Van en trra r--h'í, prop d "un cec/al qual a1eú ajudava i es van que dar prop

de La pprta, la noia recolzada contra el cris"1;3"'l i ell al seu davant,
mirant-la ..

Ifgue no sóc jo sol, va pensar. l!i havia altres pc r sonea que no li

treien els ulle �e damunt. Es que crida l's"tenci6, "tan bonica, es con

fees , i digué ;

l�t deu agr8"ar q ue ei; mí.z-ín tan t •••

Em miren �!
- Tan aces tuna da hi 6S ras , ca ne no te n' adon ::,3 ?

- No ho sé. La v@!'itat és que no r¡_'h:l. fixo.

Perb ara adrf)ç� una llambre¿;ada al ae u entorn i va e omr í.uz-e ,

- També et miren a �u. Ets 81"t i ben plantat.
- No he v

í

e t quo tes girar I!1.8i cap dona •••

No deuen goser ••. �o em giraria si no et coneixia.

l aquell Datí vas fugir ec oaï es anunf

La mare em cridava. Pe rb estava co':ntcll'l�a que m'haguessis parlat.
Si no,·a La tarcta no t'hau.ria. deixat que r ar amb mi.

Jo venia deci�it a fer-ho •••

Oh, tu !
,

e seGuida vaig velre que eres d'allo m�s timid
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Van riure tots dos i la noi� observà que ell tenia el froht entre-

suat.

- Per què no et treus 2. 'aoericana if?

- No t'importaria que an�s al teu cos�at en cos de camisa?

La seva educació estricta i fins a cert punt cerimoniosa encara

es manifestava en alguns dctaj.ls que a el2.a, de veGades, la sorprenien.
- No JI Per qus .?

Eren a �mtalllnya i errcrava més gerin , l'erb el cotxe anava mig buit

i no acabà Üemihm d'emplenar-se. De to"ta manera, l'entrada dels nous

passflt'gerá 1 'havia obligat a cenyir-se més estre"tanent a La Daniela.

Ella va agafar-se-li a les solapes i després, quan l 'espai a l!.ur en

torn es buidh de nou, ja no les hi va deixar anar. Tots d oe continua

ven mirant-se.
- ErfqU� penses?
- No ho sé. Et miro.

Ella li va sOPlriure. Ben mirat, va dir-se, es1iic content que vin

gui amb mi. }:!n el fons, sempre ho haví.a de s
í

t ja t , Quan la Maria ho sà

piga ••• Però bo sabria ? Qui li ho podia dJ..r �? J1ura=nt les darreres

vint-i-quatre hores' gaire bé 1 'bavia ob-lidada. l no estava bé. La poli

cia potser encara continuava instal.la a al xalet, cada GOP amb menys

esperança que ell hi tornés. També devien haver anat a Bl Catllà, on

la sogra de segur que s'havia .span'ta t , car ella si que no sabia. res •

.tQmtimurreJl1!lSUÍ11p J1eciélida com e ra, no fÓra estrany que se n 'hagués vingut a
.

lSarcelona a preguntar a La seva filla que pa s sava , ti bauria d
"

escriu

re. a La Maria. perb no ho fari a fin s q lla ja 1'08 al'al1;1.'8 banda, en

seguretat. Ho va dir en veu alta:

- Caldrà que €fj;,r'igui a la J!Laria.

- r no voldrb venir ?

- No.

Com ho naps ?
.

Té tots els interesaos aquí •••
l'�lla ÓOI!lE'oth :

- Ja sou .. un matrimoni ben cur:í6s
- COM �olts, suposo.

.. " .n

- Per que t h1 vas casar �

- Tots dos 'teniem les mat eí.xee idees ••• i ens conveníerfles d'altres

punts de vista.

}lro li ho poé'ia pSD explioar 'tot, ara, dalt del me vz-o , I tar1poc

li Ln re re aaava gaire; no li havia Ln te re asa t mai.

- Ho volien 8 CBSS teva 9

- No, va ser cosa nos tre , •. �at'lbé hauré d' es criure/al pa re , (jonfj o que
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no tingui un disgust ga íre eros •••

Pe rb el tindria. No n 'hi havia prou amb que el fill li sortís no

vel.lista i pa}Jasso; caLí.a , enca raj qu e 1'08 Ull exaltat. Tornà a pre

mer-s�e contra J8 noia al monen t que el metro obria les portes a Uni

versitat i ella va dir:

L'altra és la teva.

'altra és�a meva. Estaràs llasta,a l'hora de sopar?
- sr ,

Consul tà 1 'hora al rellotge polsen' que elJ. j.i havia o rz-e na t

temp B enr ra.

- S6n prop de (lai) qllsrtS de vuit. Amb un pa re ï.L d 'hores en tinc prou.

Les portes s'havien ta:ncat i el vehicle reprenia la marxa. Van

quedar-se altro cop gail'ebé}solo en aquell rac6 proper a la ·sortida.

-T'espero a dos quarts de deu, doncB ?

si.

Ens podem trobar al restaurant mateix.

Est� bé.
- No et fa Ulla rrí,o a d'angúnia, ara pana r a casa teva 4?

- Ja saps que els be telefona t aques¥'lat:L
Però no és el mateix. }�l!l va o dir que la te'la mare t'insultaria •••

Ella va ier un petit gest despectiu amb els llavis.
,

- Paae a ra ....

si, retiexion� e r.i , passarà. Pe rb lJambe passaria tot .. Es va que-
.

dar mirant-la, COr1 si intentés de sorprendre en la seva cara els trets

que pe rdurar-í en a través dels anys i destriar-los d'aquells a11;1'es

que es desrlibuixarien per tal de�onar una nova expressió a La seva

fisomia. Perb per qnè Çf va pregun'tar-se. Si hem ('!e viure jUlLs" prou

que ens ho �robare� .. Potser no seria tan dur com li 6e�blava en aquell
moment. No la veuz» a canviar COM si fos una e s t.ranya ¡ eeripre , per ve

lla qUB ios, hi sabria des cobrír un rastre de joventut, de frescor.

I hi haurà el fill, es v a dj.r.) O pot ser serà una filla i se li ae aen

blarà.

Va mirar cap al cri81;811 i, contra la paret negra tlel túnel que

s"escapava pels des cos vate , va veure Le aev a it';.atee. i ).8 d'ella, com

en una fotografia. perb més vives,perqut:l els caps no s"esta'lcn quiets.
Ella va seguir el seu t1ovir!lent i es van somriure tots%tns dintre el

mirali improvisat.
- Un dia ens hem de re t:ra tar junts.
- Ri 'podies haverfpensat abans, <luan ére!.!l a oal fotbgrai.
- No se m'ha acudit, aleshores. Es ara. en veure "ns" •• No tinc cap

• <

fotografia teva. l a í.xbiq ue te l'havia deman .. da •••



lnla li va agafar La mà.
- Vigila, eh ?

No tingui s poz-,
La porta ja s'obria.

- A do s quarts de deu •••

IJi amoixà la cara amb un ge s t r�pid i precipi tat , 1 ella VR som

riure.

- A dns qu r�s de deu.
...

Ensopegà 8Clb un passatger que entrava, pero aconsegu1 rle sortir
a l'andana sense :fer-lo oaure , Dee d'allí va conta.nua r mirant-la i,
quan La porta es tancà,van saluda;p-se tots doe a trnv�s del cristall.

bn girar-se" ve veure que en .Hariscàl, pu.rtuaLtas
í

a , era aaregut
..

en un banc, gairebé darr.era seu. S'hi atansa aMb un parell de gambades.
,

- Per ser un hone perseguit sembla que no us esteu de res •••

En Jordi v a fer tm gest dc smen j at.
- Es una amiga.
I, pel que ID -ha semblat, força amiga •••

Va ooncedir :

- si, bastant.

Es 1!lolt bonica.

Ja ho sé. Perbno us voJ,ia paz veure per parlar-vos d'ella.
L'al-¡;re va aonz ï.ure ,

- M'ho i5agino perfectaMent. I, malgrat els meus comentaris, podeu
estar segur que no he vist res.

- EI!! deveu teni!' per un imprUdent •••
Ben al contrari; m�a imprUdent �s un home sol •••

Es va treure les cigarretes i li n"ofer! una. En Jordi refusà.
- Gràcies. Us ha estrem/et que us telefonés �!

lie suposat que tenieu motius prou ?erio80s per fer-ho.

- Entre al "tres coses, us havia ne don aY uns papers.
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Ell es va treure lee del passaport.

- Te'n pO"1;S q ue da r una d'aguee·tes; en sobraran •••
- tiO�olia dir ben feta •

..

Esguarda la seva e ara vagan e nt facinerosa Ib comentà
- Es clar que ja e�s tu •••

l se la va desar al portamone!ea. BI noi li record
- Tens la d'un �elB' meus llibres.
- No és el mateix. Aquella la pot tenir tothom.

1:1 ri'tP.le del ne ur-o canvaava i el p!'.,:iFler l'llm de l'e��'taci6 va

trenoar la negror del túnel. Bl COI!lboi anfl alentin't la marxa.
- Ja hi s6c.

.

..
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L'altre, quo ana�v1a encendre la ciBarre�a, atmrà el gest.
- Papers ?

Ja sabeu. que durant aques te anys hem anat posaht el p ere on rú a pro
va per tal de veure en quana nena de treball encaixava cadascú. No �o
possible conservar-ho tot a la memòria •••

No.

- �arlbé he fet date rmiJ1ades obser-vaca ons , No cal que us 110 exp ï.f, qui,
ara. Ja hó trobareu tot.o.

Es va treure un petit plec de la butxaca.
- Eotic segur que us seran útils.

En l"iariacal va agafar els papers L, sense mmrar-ae'ls , se'l ficà
a l'infern del gec. Comentà:
- A La policia li agradaria de :erobar-nos amb això danunt ,

- No en dubto gens ••• També us volia parlar d 'una a.i sr-a cosa. Tinc un

pis, de fet un petit estudi, Ara l'hauré d'abandonar i he pensat que
potser faríeu bé de quedar-vos-el. Us podria servir si un dia ua tro

beu en el meu cas.

El dentista li va tornar a 8 onr í.ure ,

- JE} havia p rev í.s t una eventuali tat com aquesta i t'l'he preparat en
"

conae qüeno í.a , Una ensopegada COI'1 la d 'en Cortines hav í.a de presentar-
se un dia o altre... A propbaí, t. S8beu que s 'ha suicida t .,

(¡fa ire bé va botar de La ao:r.px'esa.
Suïcidat?

- Així ho afirrr18 en Hipoll. �r;aI!lbé podia ha:::;ver-ho fet abans de can

tar! Ens hauraa evitat moltes molès1;ies -a tots plegats. A v6s m�s que
a ningú.

B11 no cont ee và , En Cortines s 'havia au
ï

o í.da u ••• En ... -ar-í.sca i en

parlava tranquil.lamenT, tot fent-li encara retret d'una acci6 massa

tardana. Si que era ur& Però així s'ha d��er. es va confe�8ar •

.el company va uornar a la s eva I!leI!lbria, tal e om 1 'ha ia vist La

darrer? vegada. en aquell bar del pa s ae í.g de llaragall t il"l1'8cien t i fona
mentalment derrotat per totes les ne nuo ea dificultats que no havia sa

but' preveure i que li queien damunt a la iml enaada ,

- Es rl.iria que us ha impressionat •••
- Una mica. }!'eia any a que el CflIJJIlJ!!Jñrp,uTIlD!!Imm coneixia i... Mai :'10 hauria
d"haver ingres at a l'oreanitzaci6 ••• r en RipOl¥COI!l ho ha sabut '?

Paz-que el)s ho deuen manteni t se o re t , per ara • .,.

- Probablement. Però PJ "ha l'e t l' eiect e qua aquea t noi es passa la vida

furetejant per les comi8�aries.

En Jordi, encara pregonamfiat desconcer�at per la notícia, es va

car les mans a les butxaques. No deu haver pogut pactar amb la se�a
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o
í é

, v a (hr-se amb une l'1 ena de 'tenòre sa per al de aape regut. E1D seus

d.its enSDpeearen anb un objecte dur i, un flamant, hi van Ji>guinejar.

Tot d'una, La seva f0111ma li record de què es tractava: ero la placa
,

que l'altra ni"t havien .pz-e s al policia. Se la va treure z-apí daaent ,

8r-lagada en el palmell, i l'allargà a en Mariscal.

Tenin, ara que hi J!lflDll!l. penso.

Qu� és ?

La placa del policia. Qui sap si un dia no us tra*rk d'un mal pas!

L "al tre la va recollir B::Jb dis c1'e016 me n t re ullava anun t i ava 1:J.

ael'andana t on s 'havien reunit vuit o deu p e,::rsou6s.

- I v6s qu�enseu fer, ara?

Me n'aniré "tan aviat com pugui.
Una. dona es va asseure al oaeeix. banc, una mica més amunt, i tots

dos van callar. D'alt;rl? banda, jR ho hem di,. tot, va pen sa r ell. L'ú

nica cosa verament Lnpo rt ant. era a ï.Lb dels pape re ,

1:ln Mnriacal xuclava -La cigarrta amb tot d 'inhalacion e ràpides i

gairebé impactents. però no e ra que estés nervi6s; sempre fumava d'a

quella manera ,

Un a1tre cOMboi ent;rà 8. l'andana i les persones que esperaven van

� reuni:r-sè en peti 1; s l:rups més o menys defini ta. La dona t que galhrebé
ni havia tingut 1íemps de deac anr.az-, també va a í.xece z=ee , La l)anj,ela ja
deu ser a' casa i pots�r en aquesto rno�ents es discutèix Bmb la Beva

mare, se li va acudi r.

En MariscaJ., que s'inclinava cap a ell, li rlemanà :

- Escriviu-oe, des de tOI'B. 1!ine grans l)rojectes. Ja UB els exposaré.
NOMés quatre V_stres, anb 1 'adreça •••

S 'havia fet càrre o del oomananen n amb naturali1Jat � con si s "haguéa

paer-a t la Vida/al front d' ort;ani'r;;zacion s subvé raives. Un bon eLement ,

dir-se en Jordi. Ara a la seva sensao16 que deixava el grup en bones
,

I

mans s'afegia pero un altre aerrt í.ment barrejat que, de primer, va creu-

re que era de gelosia i d'enyeja. nesprés va comprenore que no, que

e
'

equivccava•• Simplement, acabe va d' adona r= se que tothom pot ésser

aubs nt tui t, que no hi ha ningú indispensable. o. :�ra punyen t, �s clar.

1m Harisc al p roaaguí.a t

- cJ a trobaré La manera de comuaí.car amb v6s; cone e gen t que continua

ment van a fora. Però ara més val q ue no us digui rea.

TaI!lb� e 11 ho p re feria.

En canvi si que us vull dlr que 1 'assumpte dele diaris j a està en

marxa.

Se'n va adm ra r , perquè en uariscal ben jus t si devia haver tin.., ,

gut nenp e d'entrar en mI!ll!mlW!l con t an t e amb els seus companys. S'ha Plogut
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molt de pressa, refLexionà.

Tcthom hi 8sT.à d'acord?
- Ten,t com tothom .•• En Hipoll. no. Es 1 'única veu d,({jf3cO rdarrt ,

se'n/va estranyar una mica; en Hi)oll no 0!.'8 home per posar obsta-

clesJal qua fos. �

-I per què ?

- No s 'ha sabut explicar o i aramerrt , Li sembla insensat que e ns juguem
el futur de l'oreani tzaei�., Però és el que dic jo ; si no ens juguem
res, m�s val que pleguem ••• Es empipador que les objeccions vinguin
p re c í.eamerrt d 'ell, perquè els seus serveis ens han de ser inaprecia
bles •••

- No deu pas haver arrñibat a l'extrem de negar-vas-els •••
- Natu.ralJ'1lr?..;nt ! �fo li ha quedat I'l�S remei que inclinar-se davant La

majoria. De nane r a que aviat en sentireu parfuar ••• Per cert que en

ris em diu que la idea va ser vostra •••

Una Mica �e tot$ o os , Se'ns va acudir tot parlant.
Una. illfea magnfrí oa.• vara cop rr¡'agracta més.

Va mirar-se el re¡lotge i cleciit! :

Agafaré- el proper metro ••• �ro m'heu de fer cap altra observació V
Em sembla que no�

J:'�F3 va aixecar. No sabia per què, ae aerrt í.e una Mica frustrat, i
li ere desagradable. Però només és culpa neva, v a dir-se •

. Van avançar- tots rl os per l' an- ana men t re túne 1 end í.ne es distin

gien j a ols llums d "un al'tre e onbo
í

,

- Aquí el teniu.
t!1.

Van e sp e rar- men'trG el rrletro s'atal:1SaVa 1 en Mariscal prei..u.ntà :

- Voleu alguna cosa per La vostra dona �?

No. M�s val que 1 'ei'1.teu, per ara.
,.

L'altre a snen t f anb el cap, pe z-que el metro entrava soro11oBament •
..

DoapréR s'inclina B la eeva orella:
- A/;;rop�)sit; ••• Sllploso Que anen armat •• t

- ��:{.

En l.i.ariscal va s onr Iu re i s 'apoder� de la aevr nà. Les portes s' o
brien, però-la hi va estr�nyer llargaMent, vigo:r:o.,amenli. Amb l'altra

, I

li tusta l'espatlla.
- Bona Hortt Orsil.e.



La farI:!lDCia ere a 'tocar del ca r re r de .í.....adrazo i a en Jo!'di el va

aoz-pz-en d re lE'!qUj. etna. (l el ba r:ri en :::H) ue
í La hora encara poc tardana. }fo-

, 1
.

b·.::I d
- .LI 1 'j

• ,

mes eren .t es onze J. ace }::V8 oo se.par0r-se e la aru,e .•B, que .1. espera-

ria FJ¥Pis. L:;¡ creu (le Malta fJ'el1ceni8 j_ s'a agava amb un incec:J<}ant par

pellfü[\ que r:lCle�i;tnT[i 13 ,_rJ.S1;t;:\. Rr:; ela!' que ta!nbf� j_ 'atreu, 0S va nir.

A La cantonada, gE\i:r.eb� a z-e ce r d 'une tance que 0.:::;1 proteeia lie

l� r�n:mj:"1ofJitat de l'e�t:;>..bl�.l'!Ientl hi havia un i!1d.:)''tJj_(iu Lrmbbí.L, Va ob-
"

ae rva r=) o d:i.stn'tavwnt, pez-o dOSpT·és ;;')8 li acud I : trmbé pcdz-f,a ser un

po11cia� •• Va escurçar el �8B mentre �n �eie que, per praca�ci6, con-

,

'

tinuar:t8 carr��r amunt t pero aLesho rca , quan ja a r-r
í

oava davant La far-
.

mbcia, l'home es va noure i sort-.í a le zona que la creu ve r-ne L'l.a il.lu-

minava. Una. noi a t:ra ve ss ava �)_ e f'lrre r i "tots i'l os �JS van reunir al cai

rell de lR vorera.

'V!-1 atu:rar-s� i elf.! segui. anb La m.ir.ada quan s 'allun�{<', :!.:'en. Era cu

r
í és , però tot i que hrqrin y:t<Jt que es t�F!ctavu (�e d os enano ra t e , no

.) es'tr)"I'lS del to·t tranquilo Caminà d e nou i� quan al'.r:!.b� El la ca n tonada ,

ve exar.rlÍl1R.r altr0 cop el carrer it seguiékH'la"1t1 011 eir�)� No ee 'Veia

g6 j'1�8 atuza t i, el" f'et , eaj_TPh� no hi hrvJ.p tr;r.m::òHÜri';i1. _/up-a don se

que un home ac orcpanya ve. 1. nn j evenet qw/rlUja YR xiu1 ant.

�1 va Òe5.xar pBS:5Rr :i.�qnan tor'lh�, VB atansar-se d e nou a La far!'.'1à-
'

c
í

a , Potser a6c masea desconfie t, vs reconè:!.x8r" perb en ca re llambregà

to";E\ l'extens::Ló del caz-re x abans d'er�r��r;:/e:r. l�po::t/H •

DiY¡::j1 nonér hj. havia una êl0:12, i e ra un a ¡Jb.enta, pe ro ue s'espera-
,

'Va en aoueo+a banda �e tBulf?11. }�rR un-. dona senzilla i nu¡¡ül que tenia

una expressiÓ enquimerada. Ben just si va conte�tar la seva salutaci6.

S" enoeví.nave que -tenia. un I".'W. ¿ti. 1:, ere u a La fDI<'lÍ. lia �

J'errpr_ el teu1ej) hj_ he'JiB une porta oberta 'Per on es vessava la

r!.um d'una e.l-i)ra hahit¡sci6 on no se szmttr:. C[-\1') aor-o l.I , Ni va sentir el

trepig quan l'ho':'1B emergf (€ La pr-o t ecc í.ó d'una taula en La q ua L s'al

çaven unes prüf;:t2.tger1.es plene£:! de flascons 1 p e ne trh a la botiga. Davial
dur- 801es de g oma , 1 '�1 tY'H banda , era Lm individu d'aspecte fu:etiu, caLbi

;I

baixet .i amb un a rni!'ndfl inq uf.e ta de l'rera leI? ulleres gruixudes.

El va mire!' dis'tl'e-t:,8mentt sena e saludar-lo, e"aturà s L taulel' amb

1 'ampolla que dtlie/a les nans i va embolicar-la.

Li "n d6na une cuj_} em da ca cta dues hoz-e s , ••

La èona assentí :

- Qtum+. val?
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�rcn�a-5i� peS8e�eO.

Si bo volgués apun�er •••

L "li,)ue no va dir res» pe rò li aL.. ergt-l. J..

"

8r1rol:!.a i Vé.1 ob::-i!' una

lli1:r.t"-C8 que z-cpo sava é',l costat rJ2\,(:,j..Z de La ca í.xa , DeEl)ré' afirmà. amb

el cap.

Grhcies, senyor Sevre ••• Bona ni�.

Bona nit.

VD fer una rhpida anctaci6 & la lJibre�a i e� gir� cap a en Jordi.
- I vos"Cè ?

ELl., nig girat cap 8 :'a pcz ta , esperà que La dona fos totalment

:fora i no 118rlñ fins que va havé,r-:3e ;¡P2.8alj el pet,i ij z-es Ò tlel tir.b!'6.

H'envia en Lluí� •

.!J "al t rc 1" observà e scrupoLoaanent t sense dir z-e s , En eT ordi va afe
R

gir :

Sóc Lm dels seue e nLla ç oa ,

El f3I·.cJ.'3.cèutic no s "iI"¡lr1u�.'à poc ::1i Gel:H�. Fih{;mà'tic , preGuntà
- f..!\l� pe as a ?

E� cal Im passapor�. Es a dir, dos •

...

P e .

qUI}, à os 'l
'\ ..

Perq_ue SOr'l d oa ,

Iln a 110:'a o També de 1"oreani 'tzaci6 �

}�'hcr1c es gratà La Gal�8 mal afni�<3dè:l i decitií
- :Sntreu.

Li indic que fes La VOlta al �auleJl. i el not obe�. '!iurrera seu

va eiltr8r en una petita en ";Hnça plena (i 'objectef.'l l'llA d e La quaLs desco

ne
í

xáa , ]� 'hone va tanca r La porta i accionà una lLeba • Aleshores va

mena r-ó.o cap a un deE-';jfl"ix que hi ha\�ü;. � l'e8qucTra d e L local, un in

dret ',a!:1 menut que ben just si hi I.'llli�['lIll!in."lruhmmL.l'J.mIal'Br,r�lam cubá e n tots

dOB i La 'taula.

- �or�eu leE fotogr.afies ?

Len va "!i!'(lllre de 12 cartera i las bi aLI.. a r rà.

On vole li. ana r I?

]�n Lluis diu q.:::nü ens p(")f1z·ieu pz-opo rc í.onar con urac t.ce de treball per

ven zuela.

Us cos tara dinerB ....

,

Afezi. ràpidavJen·t :
..

¡ro, per 81.8 membre!: de 1"or[;anirzaci6 tl:ebnllo ªl!1amrllE.n d. franc, pero
"

hi ha a�tra Gent que volen cobrar. 86n els que ian la ie�na �ecnica.

Ho e ompz-eno ,



,

- UE ho dic pe r-que no vul1 que us pena eu q us abuso �e ] a e ituao í.é •
.

Potser ho �robareu car •••

No l"r.avü¥nvita·�a c{ ure , i s.'.l ma te í.x contim ava dretfPer� ara en

Jordi llepen) t'U':'.8 natja sobre la tau La , De cedira nonéa n'hi ha r
í

a una,
i e1'8\a l'altre oost at.

- Quant Ol
- La dooumen e acLó sencera i el contractede trebalJ.• o sigui tot coo

pr;s t us cos arà 3 is r.líl p0s;�etes pe reap.. Siúo!1.és fos' e 1 ra�H3aport ••••

Ell el v a in"ter!'orlpre :

- Vojeu cobrar ara ?
- H�s val� Mai no DC

,

sap que pot passar.
Es va treure lm fc:l.x de bi "tllets. SOl!'tosarnent t en }'erris li havia

11iuret cinquanta mJ.l pe ace res , Va repetir-li el que en JJluíe li di
gué el dia abans, amb un BfogiUlent :

- La vostra dona no s'ha at.re v
í

t a anar al ban c , �6n dl�l despatx, però
ja els re posacé aba ns d'aoaba:r-s8 el mes.

Ar::. va conp t ar els dotze bitl.!.e·cs davan t l'esguard de peix del far
macèutic i els hi aJ.:.targà :

- COt'.lp1jeu-loG.
];'hcme els va de sa r en un oa Laáx de le '>8ula. :Es va a sueure , cercà

una quartilla i e:;¡ va es "!jirar 1 'estilogràfica que d uí.a a La butxaca de
la ba ta :

:Dig'J.0tl-me els nons ,

lSl1 va reflexionar un non en't i tOt seguit recità :

Perc Oron:!. Gras, N\'lria EáJteve (Joü1sn.

L'home no va es c r í.uz-e rêH, encera. Interrogà:
Corr�spone:n a les inicials 1n)_.:::¡ vostres nOP-LS autèntics <?

,

- :Uo.

Ea converrí errt que hi corr{'";spongui.fJ.
T'er què f"!

Po taez- ten5.u alguna peça nar-cada ••• Els no c ado re , per ex empLe ,

- E�l veri tat.

Rcf:ex1onh de nuu i ve modificar els nOMS :

- JoJ'Oop Oz omf 1�fltúVC i J)oro:rea Gras Aube rná ,

}�Ibome m va prnflr.e n ota.•

Quina profensió posarem. Ç!

Pcseu COl p ta b l.e .. ��l .o , inferI�iere.
No conpr-ome t R z+ s , mmttlitlB va dir-se me n t re el i'ar�ac'eu tic tornava

,

a e e o ráuz-e , :001>e3 Lee d on ee ha eren una ní.ca, d'infex¡ eres. I jo tirlC la
meva petita exv€' 17iènc5.8 �el dt- spa tx , Ve. preguntar .:

- Ens llaurem, d' e spe rar gaires è!ie[1 '!
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Un parell de so trsa nee ,

Tant?
havia cree�� que era tillS cosa m�s rhpida.

,

-Feu-vos-en car-rec , Cal env
í

az- a ce r-car els con tr ao tee 'le treball,
que seran au.,.�èI;tics. A í.xb d emana temps.

,.

Pero ens corre pressa.
.

l" ,

Ja ho SUp0800 er alZO dic dues setmanes. Potser

lluc€) s e-trsa n en ! Due a c e tnane amagat, amb La jio r a:!. cos ••• })o-

dien passar mO:'.t""., co o ee , en dues <Jetr'lE:nes �

-Suposo que �s inú1:;il di snu t11.'-tlO •••
Del t ot ,

1¡lo1t bé, doncs.

con tus tar les
,

pero li CO$-al tres li feia.,
'Cava 'tant. de resie;nar-se que en aca bax digué :

Passaré d'aquí a deu dies.

l-'eu-ho, per.b no hi c onf'á eu ,

Van sortir cap a la rebotiga-laborntori-magatzem.
ajust� cur oaament a porta. lill es�a aturar.

,

Sempre preneu tan pognes precaucions 1

Precaucions? Què vo}eu dJ.!' ?

- No sabeu qui aóc , Po dz-La no. have r=me envaat en 1..) uf s •••
L'altre va sO"iriure per primer cop, un e orrr r uro fi que va posar al

,

��l fa rmaceum c

descobert les seves dents desiguals i ennegrides,
Em va te le fonar. J a ua e s pe rava ahir.

No tenia les fotografies.
No em va dir, però, que fossiu un rels e eus en1.8ç08. Seguns ell,

sou un dels peixos erossos.

�n Jordi v e somriure al BRU ¡¡arn i s "az-r-onah
Ho podeu continuar suposant. �el que doata •••

No us penseu •••

Va callar en sermf r el 'tinbre de la perta .. :';n J arel! va il.I!1obili"t

zr.r--ue, però el far.macèutic s'a'tf:usà a l'envà i obrí un l,e-¡;it espiell
que el novel.lis"ta no havia tingut oca s t

é

de veure �:ot i que era col

locat a la e e v altura, l"homf3 ::féu puntetes .1'tma r.an ere t o te Lrae n t cb-.

mica. De8p:r�s es gira ne n ez-e algú accionava el porn de 1R por sa per La

banda de la botiga.
Veniu •••

üe·l va enrtur cap al despatx.
UG deue n haver t�e[Çuit.
Seguit ?

1'�!'2 La pali te, donct::¡�? Però 1 'home> VP.. ObTi8fl calaix, treia JQ./
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fotos. la quartille on ha�i8 8nOtnt els nODS i les pes80tese
çh a donar oops a La porta amb un ;/U. y ii!lpacient 1 1 'home va cridar :

Un l!l.()ment ,

I a en Jordi

Aga.feu--ho tot !

}:::l lluny in�dstia, Desat,
t . 'J...' .... 1ra cori SJ. up.¿;ue�l per-flu u e cap.

i el farm8cèutJlc mir8 d'una banda a l'al,
Jordi ve preeuntar :

- l�s La pol te ia ?

1'ho�6 no cOnto8t�, sin6 que f�u de nou la volta a la taula, �orti
del dospatx i, amb una mirnd6 inquieta en direcció a la porta, va repe-
tir :

veniu, de pressa !

Es llençà cap a una fine�t:T.'a del fons en el. precís Lne t..an t que
fora, al carrer, es deixava sen ti r l' ez"trit1�nc ra d'tm xt u ï.e t que d 01'.11-
n�va el Boroll dels cops.

,

Tot havia estat tan rapid i Lnes p ezat que en Jordi ni llavis tin-
gut t enpa d "eSI)[,mtar-se. 1.fhomenet obria La iÜH-:stra de bat a bat ,

Sortiu per aquí.
El noi vn adonar-se ç;u¡q enea ra servava e1.8 d í.n e rs , el paper i les

foto-z a In nà i V8 eribu 'txeca r-s 'ho lle a tanent al' ane z í.cane , La fines
tra era al ta i li v a ca Ldz-e agat¡z¡r una cadira per enfilar-s 'hi. Va pre-
gun�nr :

- J v6s ?
\

1:�1 farrnaceut10 e a ta va tan nerviós q ue gatrE'bó :¿lor¡"Iva.,

- -,,'fo ue em pre OCUpBU, de mi !
, , ,.

:J .¡ "1 là i -1 '" o'"¡�n J oro.� vac�... e Ll ..!AC, cada cap méE Lmpac íerrt , el v a ef'lp -

nyer amunt, pel cul.

Apa, que r'e bent ara n la po cta !

Va passar una cama pe 1 fine,� tl:':}. i dE:1s¡):rés va haver de lliurar-se
a totn nena �0 contorsions per in;:;roduir el coo� car l'obertura no ha
via, e s ta t ca LeuLada per ¡,jna còrpora com j.fE:)va. L'aJ.t!>e, mani�ticamaflt,
oorre tnu ava empenyent-1o, la qual COfia encara li e s to rbava els nov í.een t s ,

00 senti de nou el xiulet, que ara semblava gue prucedfs de l'al
tra banda , :":11 Jordi ac on seguf d e pa s aa.r el cap 1., mal sO;1tine:ut contra
el mun tant, féu sf?gnir l'al ;;ra e ama , Irn'"1eñia tament va �T'Obar-Be a 1£8
i'osqucB; 1 "homo acabava de tancar La tines vra ,

Es va d e Lxa r- caur-e sobre La graveta riel jardí men t re pensava que
era inponsi1úe que l'h3fltl66�:3in seg1!lit. No han vingut 1er mt , v a di!'-.se,
gairebé sürpr�r;:: dt'" ccn sua tm- que no havia pe rr' n t la ser"t:mi1;a't. }.;s va

,orien 't;ê�r per en ';re lOf2l pj.an-co8 que, fcie n rlBS bOso i més 1!:.tlm el js::-èi •
..S'aventurà cap a l'e�q\.lerra, on <Ustingia un errt r ao t , pero per a1:'.i era
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i�possible d"eGcapar-f<o; una oon at ri ....cc
í ó

a rna li bnr_f:lvo/el pas. Ales
hores, per entre els rosors, va córrer cap a la t�nca del ions. Potser
e e l:!.r.:¡ité.'�an o rlctl:ntr-lo, e s deia. però al ma-JeL: tec:.ps Se.b1.8 que li
ca Lí a 2.-J\Ul�rar-8e d411! com .rlés aviat millor. ];ncara que .t.ague':::ssin
anat pel fnrmac�utic, potue n vigilaven la casa des d'hores enrera, i
en aque rt cas devien haver-lo vist errczar , .�l cez-caz-a e n , lJa finestra,"'

pero, com. va ponor conrrova r aense ci:rar-s-::, con"tiJ1,'¡.:l.va "tancada.,

Es va a tu ra r a L pe u de la ta noa , ��ra reIa·t�val.lltnJt a Lua i al capda-
munt hi resplendien "tot de punxes que iden�ificà tàcilJ.!Ient com a

de vidre. Ee v a treu:r.e l'amarinana 1, pe r l'angle rIel carrer, v a llen
çar�la sobre el capterrero Perb ela vidros ereD molt afl1a�s i en a1-
gLU'IS indre1;s ar-r í.ba re n fi foraèer La tela. Va senti!' Ulli i'�blé.¡da a 1.a mà
esquerra, al bell nig rlel pnlnelJ., i va pr�mer l�B dents meu�:e con

tinuaya enfi la ;;t;-6e amb un (3 c onvrao c Ló dolo !QB3 del cos. No esti e en

trena':, va r'e conb í.xer ,

"

D6S de dalt, examina el pati ne l'a):r.ra banda i el carrer. M�s a-
..

munt, tm hone atUJ'Elt mirava cap al fons, on se scn�ia uua z-eaor de per-
sones que corrien precipi1:;ade!!l.ern. Va carg(úar-oe e ob.ce aa paret i/quan"La fine�.:;t;ra El" obfü¡ a.)_ s e u darrera/ es deixa �.'el!_iscar sobre uns munts
d e f'ue tes que" en rodo:!.aI·� sf!. ¡'enctugue:r.'en. 'v« a í.xe ca e-ue llestament i
recobr�¡ l'a.oericana amb Ull gl:Bt 9LUSC que l'esquir,ç[.¡ cai!übe de dalt a

,

baix. DUR ven sxo
í

tade cr
í

rtave

Per agui! F�e aqu1 !

Era una veu forast€1'8., en?irgica rt dura, acastl..U!la,:da a nanaz-, Va
fuei r .funtes enllà,. cap a ).'edil'i .t que distingia El 1 'altre extrem de
pati. Empa c í.en tmerrt f VB s ac se ja r la po�:,1Ja i després La finestra de
1" es quez-ra , però totes dues e re n tanca deE i no tenia t!1eJmfl.ewnimmmrn ternps
de 1.?€bentH1.'-1€s. Va cóz-r-ez- doner/Ul L.arG de La c ons vrucc í.ó cap a la pa
ret que donava al carrer/i sa:�à sobre La cor-on.í sa , L'arericana va es-"

c eper--ee-d í., pera a ra ja no v a rc tr oae ddr a reGobrar-la" s í.né que eo va,

refugiar con�ra l'angle que fe18 la teulada dol local, molt baix;
,
\

•

'}' s»era una lf$.brlea, o una ae r-ra do ea 3� ia 0I;!..3 de .LeI' cas de le" rustes.
IJ 'hol''l€ à el ca l're r crifi ava :

- A 'Jui dal,. !

Va end'ilar-se te!ll2.dH anun t quan rem.;onaren els pr-Lmez-e trets. S'ar
rOfJsegà cap al veasa rrt oposat i de s del capdamunt rodol¿ fi::;ns al 1 'mi t

, p

exterior de la teul�da, on s'arrapa a la canal. Despr�s �els t�ets hi
..�, ,

havia hagut lm silenci, per�falgú di2par� des d'aquella 'banda i la bala
va xiular prop de La seva orella.

'\Si es pensen q.:;ue em donaré ! va di r-se t i examí.na el ae u errcorn , gr
.. ,

ta seu hi havia m al&r� patip pera qued, va uaSBa avall per inten�ar
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de saltar-hl. La n� o omen çave a 1:::-1'-1i :rgi i se' l'hu"'lir,cj1i 8' buna mi
ca �l; ?181iv?" 1e£3pTé�, t=i1.'ros-eean1;-flfl (Ie nou, avança cap a l'angle de
la -l-;eul::da j_ e s p í.à e-I caz-re r , No hi va s abc r- veure ning.l, però quall
intentÈl t"l 'trJic1.e r la dav<.' 11!Hla cal) al cap rer rer de la o ons tz-uo cá

é

d o L
cOSt8+;, li van tornar a d5.?pAra-r •. Es un m�lnSE'lrt es va dir, i s'aplanà.

Sent! U718 J:"0!'lOr � 1 '81 +'ra banda tir ve eaan t i el cor gai?"cbé va a

tur.-;y-se-li. r�lGú aJtrc havia pilja't tJ ea tava ünfilP.l."t-se a ·la teulada.
Vf'. pr0t:res-sr ca o a ).p cr-?t>1;p me .tY.'E: es 1;re23 1.'3 pisr;c'�a. 1i caldria
dcfonsar-se. fjo"tj�1. la f'o rria obo cura que t:rei� el cap i dis:")arà. No de
via. ha vo r l'E'i riianR, però ). 'hOr:.8 va decapa:r'��er ie' 0�latal'w ,t en1;1'17

l�s onb:re� i cri�à :

- V:-::, armat

rfi va l'lesrmcE'lenar una breu ft1B�1J.e;4n contra la i;eule,da i e:U. va

prpr;Hn�>wí''''Rè o uan cs n'hi "Elvir-, have r , Se!'lpre (I;! Gf'nol' t-\, ara va córrer
cap a 13 handel t1��1 pati ecnae <'IeixE'r aquell COf)1;::'10 '�e T,èuL.da. Ho e n

puc p?.�qnr:'rl;-:;¡r aqn1.t ve �h·-sc. V� have r d'ap�?l1pr-fj(" !'lbS pel"'q',è des
T¡at{ "'(l!":n�"\rEn a .d:.f1-.;a:Y.'ElJ"-li. Ve disT,iti[,ir 1 'ol_'lbn de j, 'h0�lC a tocar
0€1 rlm�� de _.'Ut:;1',:] i ent�6gà lm +'ret en al \teL fi dire�!·.J..ó.

IrnT�0di2"':<'!'1Cnt ;;81_"1;" o cbz-e J.'1 j)2re't i es 'e:!.y; caure al e Loa cie 80-

ta. El 'tTS'VAS f "..,1.) t'n' cc rv, ""l'..!!) J.- �' '. ·l• .1..·".·_J.�, r')':' r J
l'

...
"" -. r:]�.c•• J ¡ .. u' � 11<;. � � ç _ _ •

. UT. 'In ca 1

l'ir't- ;?� Q;=¡'CS. O I.; r- t.·er j::-1. 'l'han RC()..'.·t!ona,ta, 'VB. r'e c on e
í

xe r amb argoi
xa. P�rò no cor:y;rcnia �'()n havien so"··;j·t �8.!�-c(;r: i'OICGS • Pe L GP.p baix
Aren qua tr-e hono s , 81ue1l qUE' hav í.a pe ns i;:raj all:. fpr:rr:àcia, el que vi
gilava dOB rel Ci rr(-'I' i aqupl)_ pa rc ï.l que h¿'I:'Gr c1if;par¡."t; ar h elf) I'làu
ae rs , l.quest,:; t:ltot,n ("e! Lt'. policia flrm(z'rl�. üfJ c.lgn( tot co!'!ent cap a l'al
tre ey'fJrf'I!l òe pn ti, l}i')vL� éSE.er una pare Lr.a Me �1_r·7e:!.. en aquells encon
torns que acuó I a le conv o ca t.br La elt :xitue'SG. }nC8r;'1 p drá past a r-, va

d i ;'- e e t e or f::l.E' 't •

r� ve rF'I.'1unyil' allL·:r¡_; rlel mur, pe rque la conn. K(;i6 del COAj·t
era una ca se a l ta , i e3 va ficar La p

í

e tol;; c? la bu txao a per enfilar-es
per J.a t anca 1e1 fons. De e de �alt ve dcscob:ir una l._(;r[;J;\ e í.x

í

da rie la
q�21 el sep9r�V8 patear un n��rc i 1ig� V� plcgar-3c sobre les cames
t , c('!"'! ny: ""esfl,c':rt e u e er: �;s,""':rat S(.Lt�t. L-s !'! ns. �'ê.r:r3pir€'i:1 al ca1-
..... ,.,- -, P ,-y.}. ne ",,1 ha v í.a ..........j, �'"'O+ ' ,:¡ ,n ,.""'<�!J'" -,,� f-'l "L � t s» ..J... vi_�, _C_" • J d ...• C.,'_"-< ,,<...1, _ru., .. � 0�. 1<" C .... >...t, ... _ c_ .., l,o.::; l'F- € ... , "'li" quel,ar
penjant, grotesc i lan n7sbie COM un ninot 1� fira. A la dre�d, tl se

gon pi�. hi ha vio. una iines�r2 110 lU(Ïlinada j obc r"te., i dues més al dor-
•

lJ � 'h ' ., ... ,re:!' r2S .... er,) 110 B .. � V�la 11.'_nGn�
A f�rça de rrJ.f1c:.tls anà re::r:uni;icm-r, el r-G::alct; i :J<?:,ltà apbIe les 110

scs b�'�anc:uj.n;'c:(!c; do J. '(.'j_xide.• Aquella bRnd3 (!era rúcn.� rl.e I).una. però II

avu:lçà protegit pel so:r.t1.r¡t del bnic6 superior. 2�ravHL.. à en linia recta



- Nu, eu l •••

Era �n criG clutural que no a�Rbeva e'articu13r-o� i, potser per

a
í xb , r; �s inprosBiona.:nt. Va (��;ifi}.[1r-r.e re!' 1 'R) -+';:r'J. 1);:: da i es/deiy-à a-o

na!' paret avall sen s e VE!!. i:ficar l' a:1 t.ura , Va C['l Ul'C r'cixuGa;:l<?nt i el

cap li cOlpejà contra un objecte que, en re'tT9cerlir, x.í.s c.r ava , Va veure

o uc s ra ,,�C"> '"'''';'i''''� .-J£, �,,,,'1'1a A 1'·-¡�-.,..··, cocr at '1':'�" "l'" l' r-Le 01':i. I;; b c. HHe. \J�"'; .... t.< tI,- lJC_.!.. �,è�,_ ,,_ \:...... Ja.., ".!. u. ,1_, .. l.r� U!...'lJ:� pa!'3S

i s 'hi a r.ro s t:.\g!i�ot; posan t-!:3e La Ilk, a La bunxaca , )_)erò ). "a rrsa ja no hi

era. LI.1 ,"'¡t U r.av e r Ce.2,::;ut B!: sE.l t(.�!',
'�-i

.

r .;., ...t "l' ....
, ';¡.; .. J.' d .� <.' �-.. <�, r

..

_..... rn ta te o o .(1 carri ra �"-'l'Jt"f anu

e s rl.icué. )j,' ve cc !"('a� l'er J.eR pro-

VC!3tiC2r.cionc fimo que va "t';Y01·8r-:'e. :F.rD Eil c oa vat d'tc "':est, po se e r

tr�� m(,tre� l��� enl1�",b J..:.'. ,,�. � ..JI.' . __ .<:\ &

Va aix_cnr-uo i. al llarg �ol DU� de la cusa?Bvanç� fins a le

p o rca , Damun t s eu c onençaven a f�cntir-se tot (�e ve uc que es c r
í

daven

d'una e Lx í da a 1.'e:, i;Y:8 t a 12. fi aj. er ta de;:") p e r La scv.: presència" Si

d't'd'
,

po 18 sor 2r . aqu� gS::'.OE. J a en die

ca '18, re f:1.üxion.-¡ i'! e pi? asa (18, i 1JCl"lp1;(. j cío 1::. p o rt.a , rre t8:::leAda

no ht devie. haver nj_rl¿;ú� perfinè no e e n'�",;cal)t1'v8 cap raig Ò(J lluM ni

so sen tLa cap s 11"011. :rntE:nt�: de forç:l1'-}.e t perb no tenia ni La I'1éA pe

tita if3ea tie com anava a(�tF;1:'. pany. Va e�.¡guE'r(�[\r al n.:eu on t.o rn , e co rz-a

lat. �I o ma 't�cix 1'_ 'he »cnca t , VE :r·scon?d.y. r, i :;ol:nZ'>, a cin:.:.::-b(J cap a lá

p�r¡;�i s'hi deixe.. cau re am b t ot t·l e eu 1;88. La porta no vrf�f:;ctir geno ni

ruca.

Jamunt seu, per �ota la casa, les veu� cont2nuaven cr�cant-8e

exci'1',ad<.1.mcnt. Hr;t.i o per! un, C:2! c onxes., 8 l'erò no .[l()(t:.,a �as ';!RIH�rar-io8

aLL:, scnoe fer ren. �o!.'nh 8 �'l1ral' JA. porta, :.,;ai ....,eb� incrèdul de la se
..

va solj_J"�sa • .A La fi ve a
í

xec-vr La p
í

at.oLa i r.i.q.l�l!.'o. c on t ra ('l !¡any.
,

Va haver de r'e z+ho �UC'l vee;(1(:CG abe no de d e amun t arv-Lo , Jb. n onés I!H1'n

quecen qu�tre, se li acu�i mcnt�c bUrl3VB la pOTta a�b U�� e�Jent8 •

..

l1ins tot era fase i silenci6s i avan ça limb les P1EUlC 2\1 seu dav an t ,
110

b
-

l:nsop8ga ara tm a 1';8 U.LU,
. - '\ é 1ve. c onuornc j ar-u.a , aV8y.H

... 8 uns pas .oe !!LS va

trober-se 8�b la paret. ��.s£euir-la, va ac�b8r per dlBco1rir la porta,
..

que només s ra [ljnE,"t,n�A o l'enetrE\ en una [ú 1..,r8. ha'li't3c:i.Ó. Al cap d'Ull MO-

mcn t e "hav a Ci p18g�n; �n t ce con tra un (Jbj G C1Je Q'1.8 li f:lef'�tlt cante llut.
,

1: � d
� , ... .,

b' i ,. -

't".I:rova o e co re r-vae n , pez-o 1. ) Jccte ti rava arro ell • Pe b r-o surre zrt , va
,

..

r-cpaaoar--e e les bu cxaque s 2. la .r'eCEirca de l.:�unin(S) pero tot seguit re-

c o rdh que els duia a mruumm 1"8I!¡()ric8na. l l1tmericena j!J. (lovia estar en

poder de la poiici80 è;I!l perCí]l�uirun COL'! lm oon111, GB va (11'. Pere.F �

allí hi portavR la docufle��a0i6.

Gaireb' fr�ne�ic2ment, cerc� ce nou la porta per GTI aCbbeva d'en-
"

'1
' , .. .

trar., trav ssa per segDna 'Ie Cac.2. 8(: ue _lE. estE.nçp i torrH:i a (; or ti!' a"



-?�l,-

pati •.1\1g1.1 z'e í

a tot d"e:;,pl1CêCi(m� fi :'.''''}.:x:úia -ja s cbr-e , n·i!:r'ò

ef1co:: tlq s�.bó C1Uf' ve a ï.ça r els nlls cap a 'U;s ;h :rets. Mai ne aconf'eeni-
en 8�ltA�, va a0mi-

rar·-s (!�

�r.!:anLLndà La ca da ra contr a le quaI hev
í

e e ne ope ga t al COS't8t del

mur i damunt, �rav,,¡:Hwra, en col.}.oc�� una al"ra • .Però ni e.i::d, no li

s rrtbaven 1(::" T'l8nS al C2p'!:;fJXrer e Li caliu posar-n 'hi une al tra , sin6

q11€ al pa t í, no n 'h:i. h8\ 5.8 cap né s ,

Ya c6rn�r cap a l'in\;criri<r', pe rb la taula era P.l8Se8 1: s rga i pe

sad? �er arrossehAr-la. I tnnpoc no pns8erio per l� porta, es va dir •

..

C�rch a l�B palventes i nCRbn per descobrir un �amboret. Se'l va endur

al pati i el p�nj' al cepdamunt 1e les cadires encastelled�s. Perh li
""'" clJí'�rt.:) posa r--Lo P'("-t"'.,., r\�llQ�r'" ,e'rl"11" ç¡''''''''''ar�'�''' "l""o::-h()"""'''' CO"" un\ <:.1 _"., � -'�. ,'/ ç -. '-" c:c; _ "

_ v,., � t'i ., 00" ," ç • .). .tl ç.", .J.. � W , l·l U

,
,

�
,

f "I18rr:blll, Ei ana en r
í

Lan t arib un p u i una na c on t r-n el� bar-r-o ns opo-
, ,

�
�ürnboret i 1 altr� peu a mig aire, to"ti el coa sacse�at per una

"trenolor ({'..:tE:' en ce ra de }_a positura.
,

Va na l.ne r a 1jf;H'::lP¡J I1U1i111 el t_81'!bo!,('i; s'es(Ylu�ri!? 'per e oe a seu s pez-o a

1 'actE; cone nçh (10 oaf; i de nou, cbzt t.na t , ara ar!lb�l ',je,mboret a 801ja' a ,

d amurrt , les d ue o caèirü[,: repE}njacte� contra Lu :.aret. Va hissar-se 8Mb

u!'; eabuf'e o .í., de .. ob se, des cobrí el je ra!. Co� pot Del" ? ve dir-se,

("sbale.it. HF\vi3 re tor::!?", a). punt à 'oti3(;m. 1)cspl'és, ,er), va veur-e que

e : a tm a , �I'e jn r-c: f , anb un pe t í, � be �nal d" a í

gua ;:1 La c r-u'í.L'La r e les

quatre senderes que el eivi�ien.

Va deixar-s l'eLl �::'1Cf1' p re cauc.í caament per. La )aret i va caure

s obce Ls s ;iUlltO�1 dt.-h� pe uo , t'in s a),eshores no 8S V8 p!'l�guhtar per on

01 dev ie n co res r e I a polici��!:. r'lo f::."'3 pos s í.b'l e quo j.gnoTeSt in la seva

posic:1,6; La L�llt ('e lo::¡ C8fJa els drviv haver av í.e ac ,

Avanç� c�cinet a�unt i tot d'une, abans d'arribar a l'encreuament,
et V3 B�ur8ro Al cBp�2v21) de la cen�2ra hi havip una reixa i, a 1'81-

, . ,

trc costat, el cerrer. S hi V2 pre�ipitar i espia daD �e derrera els

bs rz-o te , 1::18 p í.Lane rle I)8�ra tot ju�"'r, Ii per(!1etiçn de Vt)\t�e"'n una fai

xa bren, pc::t'l) en tot:' aqueLla extens í.é no hi hav í.a n:l.lleÚ.
La reixa, corn ja ha v ia auj-csa t , �ri:1 canc ada , i li va oaLd re esca

La r=La , 1 £'It, V2 t reure ('1 C""P e nb pr-e caucá
ó

, f1 vu t o rnar a amagar- tot

)'t CCI n"t "cr.b '''''1 "'"or" -I "'-o rt o h�'�.t liBGGLl , '«Ir e. ,J.. ,l, ra , !J.. ,( E; �.[l ce'l'; -:1a,9 p:.-:' pera, ..!.. nav i a un po _-

cia ct 'uniforI!le a::r'n j_'arma R les mans. !'a.Mb� deu hR17(' r-n 'hi un a lI'al

tre ey.'trep ca va �1:r. PeZ' a r xb no e e p:rec;:i.pi�t:\vei"1 a per8eguir-lo per

a que II cnbo Lí c (1.. })<""ti;;� i jp.rrl�,n�q s abásn Clue e e tav a 8coL'!'e,lat •
...

Ua7alJ.B i anrl �1e&uint la p:=u:e t per ULl capt.! \8 �;l-"r8J. 0;'1 al ternaven
,

parree i rosero. S'a�lr� al f0TIS rlc tot, a l'i��p�6ecni6 �els dos mur�,

i, 8L1b l'ajut d'nne, de l�:..: plé:Hli;eS Grirl1itÜr°í::l i el ferro qUf3 la 8o::;te-

aconseguí de penjar-se de colzes a la A l'al�ra banda hi

-
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hav í.a La ca sa arab ge.trc';)é �o"tr.w 1M" s eve e !'inef'tY'os i"L.lun.ir::1des �)a
gorrt que hi bacl::YH, so c re uar.e n ; CGI'l[l::.8£;uda d'WI episo('i que pouava u

na ní.c a d'emoci6, ni que t'oc :1c}egach1t a l.'.nef' vid'2f' s er.s e sobresalta.
Però en aquea t cos va t tnt7Jbé hi havia ur! 6l:''lre, ,llotn e r- a d,i f r:etres de
La paret, que el. pr:¡tet;7.a de Le a ro:' ranes +e L pol.icin. \'8 pofter enfi
IDr-se, donc s , :t·im.� del� de 'T;Qt del nur , per on avanc� (�e 'JH.tre gra-

apu.ntà l'ho-
me , ��l qU31 alçà el� uL's i en ca ra :;::ï.ncné te"1'p�1 ê1e r�.I.0t'..1'3 el fusell
abane quo ell di8p?rt�.

Va sat to r , Sani� que £;i no j 'havie, nU1J<..:t o ie1'i�G grSUI'1011t tot es-
;;¡ ..... "',

b" t
.t.ava pe.ruut,t r)(�ro 'T;s:un e '() E'f!.PV? 62 es que�av2 dalt �u la �Bret. per-

què el policia que �eYi8 hRV�:r-hi a 1- 'al�re 8)':,'t;rem i que ne po,.lI.:;ia Wllum

veure l·er cu t.p a t1f}.l" l'1�r;;('ixof a rb res que f13r1Cluej<'v(m li) v.ire ca , acu-

d í.rí.n d e seguida ar-b l.� Sc>"E arme.• Po-.;ser ja hi ,.le'ia o óz-z e r , ojpotser
di.s;rt't s ene e MOu.re's de l:�oc, 'pGrò l'arma 'uX3. una I:,u¡;rf1 ..... Le ta i en cJordi
senti 1. 'espetec 82. s e u dnrrer8 i l'ir'lp:c:cte de les ba re s q ue escr(\stol'la
ven el mur. GansA entre�cnir-�c, �alth per ienunt d 1 oaigut.

,. t 11 1 ...." ,Ii'.l.J8 .Pl0 ra_ fita e� v a pf)r:,,:cg:ur, Vera e..'.l no :.J ai:l).rt:',s�no que, j1re-
eí p. tEtr:i;<-se s,)b:!'o les ! ev ee IfUlDS en TE'1.:.i8car, féu ln v o. ta a la/cantorl�
da t , amb Í'anrtlt!U!l tot� « OG palnf)lls e n e crxaüe , v,_{ có r re r L, .nu aa avall.
Tamb6 aOl1J hi !1avj_a algtÍ. qw:> :-hflpal'BV8,
hi A' f; . -

..... .:> • •

d''8 a que ",1 J..!Jl.Lt:1E!l1l. pOnitf"l re r a.ana ,

I:.n aZ""'il')nr a�8 can t onada , gB.L.e"»é ni vac.í.Lv Là , }�'j.ni:JtJ.I!;j el féu.
tOMbeT oar- el J2 dreta p en dirE'(;,'ió al pis on ]. 'Qêperl.lv¡� le D¿>niela.
Si 'hi puc arribar ••. e� v» �i1', Ge�":t'ebé o rp er-ança t , Anb �ls ca Lens al
ul �I'''''''� ''''''Y' in '�"'-'�'r.>� <:1;-1 V.r>l'Óe, 'f"vl'� r.\·' nr..'" <;;."1':--:;, ]"""'7€ '':'!'1 J..' ale , 3\<)LlÇ�, l'e ..... t ..., \..·c'.L·.!.< .•.L· ..., ......C"',._ 'j _ ....... <'<_ .t.JC.i:>_ ....,�L" J_. Iv .. , ,

moment �ue �"hj_ e nd i.n s ava , :.i·n':opeG£'! anb algú, un a 1)8re\-!S, que venia en

direcrltS cOIl"?;r3ri8 .. La d ona , n¿;afadR er. fa18, v a ,s1'<mf,·r".t-f;'::: S01;a el
!'leu P�"s i li en1irC'bapÈl el pas. Y:?,. cau re damun t d "ella .l!l,�{.ltr€ renegava
i 1 "home va ae;af::>.r-lo pel @re.ç, no e ab i s si :?";:-:!1b 12. inte!lció à'a.iur!ar-
lo a Lnc o rpo ra r=ae

. , ,..
"

,� -��edJ..r 10 ��ro cJ_I_1 ��
.. _ fl v ..

n
..... de-R.fer'-l. él () .t -.... ), .i.,I-, _ < � _ _. __

amb UDé1 es�irflda r , ae nae haver .oc.'rrllit lB p
í

et cz a , va oórr�r IJeJ. pas:.Jst-
.. , .J!\,'

_ ,ge. Vn 9tU.:"��:r-['\e 1 :::) eS�.�Pl::r:['\ con"f�ra el l'lUr en Vt;;U:::tl unCl l)u!'eJ.J.a rle euar-
,

è'iefl que t:ra·'.rcasava pe .. baix. l-'otn.:}r i[;flOraVf'Tl el <}Lie 1!��;):3a\i':', I)erO
,

el� critD c1(! j'hone , que (mC8rr� no z'lY;'l2.�1 mr·1nrr...r�n;:h!'1rltitH't�2t1a;n. -:ranquil.-
li'�za1;, eh: van �'c:r CtWVÜ",!::' (�e rlU'lb. };l� no s'e;31.lerà, siJl6 qua va pre
cipi�ar-c� altre cop pasna�Ge aMunt i tohb� ca� a l'es�uerra abans que
elf.: Janin.tuhrn polic�es pObne�sin fer ÚU �!e 2..f:8 aL'HUS.

ootxe que
va have r de :frenar bruBcanen 1;. l'crò fU'R jn oo.r:ri U1 dur r.or;3 sen, es 'tor-

la banda
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d'oMbra, arranat a La llarea tanca de J'esquel1rao lm arribar a la can

tonada de Santa16 titubejk entre tonbar amunt o avall, però ara estava

impacient, d'arribar a casa, al coo tat de la Daniela, i va proseguir
Cairrer enllh. Uns metrez m�s sI!lunt, va oaure. I nom�o aleshores va

sentir la fiblada que, des de l"ei'quena, el penetrava cap al pit i,
aleshores, l'espetec de�s dltspars. No ! va dir-se gairebé en veu aIna ,

Va intentar de posar-e-e dempeus, però quelcom li fallava i tot just a-
,

conseguí d'agenollar-se. Els podrits! es queix�, i continua avançant
,

amb mans i genollse Daniela, Daniela, mormolh mentre deixava un rastre

de sang al seu darre ra.
..

Un l:íqu.id aspre i espès va omplir-li la boca It pe ro no teni a torces

per eGcopir-lo i va deixar que li ragé�J maneamen t barbéta avall i cap

a la camisa. Tot i que lee torces l'abandonaven, va fer un vaitot i

l'roseguí vorera enllh mentre els pas. oa reS�10naven darrera aeu , cada

cop m�s a prop •. Mentre hi arribi, es deia.

Va have r d'a 1;U!'e,r-s e al c o o t at de la tanca baixa de fus1;n d'una

de les cases nove a, perejuè la viste. se' li enterbolia i tot començava a
..

dansar al e eu davant. Branda La testa i el seu malestar s'acoeIltu�" Va

girar�� despit de t01; i, amb els u.l ï.e mig o Lnoe , sense distingir vera-

J
.

mcrrt res, alç�l dèbilment la mà i disparà cap ale seus persecutors.El
,

temps e'immbolitzà en unti pausa silencipsa i després va tornar a senj;ir
se un e spe aec de trets. t"t>I'1'/

La nova ferida�1 com un familiar que només ba d"eflpènyer
una porta ajustada. Va acusar-la sebae tm geme o , amb una petita contrac

c16 muscular. Allargà La m�l i ve Qpoderar-se d "un dels barro te de La tan

ca. Trabal] oaamerrt , mentre disparava de nou, va incorporar-se i repen

jà e 1 tors en la fllsta� Va precipitar-se, relliscant, cap a les per' re e

humides de l'a.ltre costat, entre la verdor que exhalava una alenada
,

benefactora. Estirat, disl�ra encara, però tot seguit la pistola li va
,

caure de les mans. lofi se'n va adonar.

Humilià el cap contra les lloses i mormolà: Daniela ••• Una �ica

m�s 1 hi arribaria. Une minuts, uns negons de repòs per tal de repren

dre forces. tlmlltlbihm Daniela, li diria., •• Ella l"esperava i sanaria tots

el seus mals. I el vj_atge a Venezuela ••• Replegà una mica el braç i

va dir-se : no anirem mai a Venczsela; ni veuré mai més la Daniela. Tot

d 'una, aabf a 'jue es moriria. que tot era qüeati6 de minuts. Un motor

r-oncava dintre seu i li prenia 1 'Ie_ire amb el seu giravol tar. �enia ela

ulls Cl0S08 i se sentia mare ja t , com aleshores que, de noi, va fer un

gran oaror
ç

a l'escola. Pe rb va'.g gue nyar , record!l., Havia arribat el

l'riner i despr�s van have r d'auxili ar-lo. Pe rb ara no hi hauria ningd
per recolíir-lo; estava sol.
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Intent� de be ï.tugaz--ee , pe rb l'esforç era tan dolor6s que hi renun

cia i ve continuar ajaçat, amb el bza
ç
una mico replegat sota el cap.

La galta fregava encar-a la pedra humida, cada cop l!l�S frecia. Encara no

vénen, es va dir, i el malestar Ya deixar-lo, foragitat per la crida

ureent del seu cervell. No m'agaferan viu, va aaeegur-az--ae ,

. ,

pantLs, va cercar al seu entorn, pera la pistola no hi era.

amb el barrot de la tanca i el deixà en veure que no cedia.

A les pal-
"

Ensopega
Al.Largà de

nou les mans fi la z-e ce r-ca de la p í.e to La i anà tocant les pea res mentre

es d.ia : a en Cortines l�han fet cantar ••• Va oblictar-se de la finali-
"

tat d( ls seus movf.acn t e i resta quiet fins que cerrt rà altre oop el pens.§
men t , Ah, si ! es df.gué , I va palpar rtovam errt al seu entorn.

}Us seus dits van atardar-se en els brins d 'herba que creixien en

tre les pedres, perb des prée prosegniren llur explóraci6 i es tancaren
, ,

sobre quelcom. Ho arrossegà i intent� de distingir que era. La pistola.
Les mans, perb, je. es negaven a engrapa:;r-la., ]�m mori;é abans que arri

bèn , va pensar mentre renunciava al e eu e s r'ez-ç , Ella !'l'esperarà to1;a la

nit; i demà ••• Es quedaria 801a i tindria el aeu l'il.1 all:í. El meu fill,
somrigué per dins. Seria un iiil i sabria per què havia mort , Per� per

què Jl1'han perseguit? es preocupà. Ah, si ! lU farmacèu1;ic�evia pert�
ny�r a la �ranca d'en Cortines. Provà d'onplenar-se ele pulmons d'ai;'e

. ,

sense reeixir-hi del tot i, espantat, alzina una mica la t�sta.

calenta, gairebe sò).ida, se li precipità pei pit. Deu fer molta calor.

Al pis, :ta .()aniela devia tenir la finestra oberta. Mai no m s tarem a

quella fotografia. se li acud f, i 'tornà a' inclinar el cap sobre el braç.
Era conscient que tot s'acEI.bava i un'a aru:::¡rgor estranya li remuntà

mmm pel cos i li inundb la boca. };ns han vençut., ref.lexionà. Però en

Borrell havia dit :

- La lluita proseguirh.
Prosegnttia. En Nariscal i els altres. {luan sabran que m'han ma

tat ••• Desplaç� el braç i els di te ena.op egar-en per segona vegada amb

la pistola. Ho he de :':er, es digné, i provà de tancar-los entorn de La

culata. Quan ho aconseguJ,va adonar-se que no podia alçar la mà. D'aqui
al. pis no hi ha ni cen�I!l.etres,. va pensar mentre corrt í.m.ava llui nane

contra la inèrcia tossuda de la seve mà • No sap que sóc tan a prop i

quo em desagno •••

f�ls di te van "tornar a pe rdre la pistola i ell va endinsar-se en la

Lï.um í.noe í

tat que es ieia al seu ento:rn, i dintre seu , L'alba, ja ? Pe

rò no va saber veure cap fama. :No aab í.a que tenia els ulls tancats. Va

retornar-li el mare ig i la 11. urn s
"

enfosqui :ràpidament, com en lm preci
pitat capvespre de návo.ï.s , Potser ho somnio, va rumiar el seu cervell,

perb no es va pz-eooupaz d'aclarir-bo ; ja nonéa li restaven forces -



a morir. c ont í.nuava aagnan t per totes tres ferides i per La boca i co

mcnçh a respirar aor oLl.o s aaen t , Si aturaven e j notor .... Per� el mot oz

era cada cop més puixant!' m�s feixuc. Despr�s s'hi burrejà unEl altra

lemor i ell escolth atenta�ent amb els ulls entretancats sobre fornes

inde!'ibides que so:rgien de les onbr e s ..

l�ren pa aco s e Algú s-a�an8ava i,t desGf'pere.daMc n t , lluit per tal

d'emergir de les pz-o fund Ita t s que el xuclaven. La pistola. Era allí,
sota la seva Mà, i els ctits la van acariciar amb afany, sense força.

Sempre ha tingut una pe!.lmolt dolça. I li seI!}blà que e_a càlida COI!}

quan dormten abz-aça ts , }1ai més ••• El cervell s"ensopie.• Mai m�s no res.

Dins s eu , p(.rò, hi havia la iMatge de la Daniela que a poc a poc s "a nav

allunyant. Volgu� seguir-la cap e.Ls racons rer'lots que l"amagaven i a

llargà els braços. Daniela, Dan í.e Ia , Daniela ••• La pell se li e n r r-ono

ria, però no erfi la pell, sinó la pistola.
Els passos eren molt a prop qu�n els dits es van anar plegant en

un gest que, inesperafl81'1ent, es tancb sobre els brins d'herba. r la Ma

ria no li a.gra(iar�" va dir-se. Perb no ho sabria fins que ja fossIDn a

VcneJruela. La Daniela ara era al seu c osuat i li a i.Laz-gava les nans
�"

abans d'a 1) unya r-les de nou, desencisada per la seva imrnobili tat, que

devia interpretar com un rebuig. Perb ells proseguiran •••

La'remor es va convertir en un s
í

t enc í, espès i angoix6s,però
hores, esmortuit, va sentir el soroll d'un cop breu, con si algú ha

guê s saltat sobre les puntes dels peus. Els dits oontinuaven plegant

se, ce:nyint aque Ll cos f1. ele: brins d"herba cada cop l!l�S cona í.s t en t s ,

i ara olorosos i tot ....

Quan 1 "home s "inclinà al seu damunt t encara e ra viu. Algú altre

li sacsejà bar-roe ranen t el con amb el peu i les darreres paraules

que va poder sentir el feren somriure interiorMent d'esperança, car

eren les na te í.xes pa rauLes que t p ronunc í.ade s o no, el persegp:ien des

de .feia anys i que, mentre fossin d
í

ces , o pensades, revelarien La des

pi tada confessi6 d"una derrota; en boca d 'aquell que les deia eren

It., b· 11
.

t t" ';¡',.¡' •

e mes e r ; epJ. �L.J. que pO,.{::;J.8 l,ee:t1;Jar
- Pe rro ca tEllán 1

T�rrega, 5-31 agost 1957.


