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'x o OSES AP AREN TI E:N'T IUTRAl\fSCENDENTS.
, ..

de,!
Dur-arrtmolt [temps vaig ví.ur e en una dispesa de prop del port. La far:lÍlia

que la regentava va arribar a tenir-me molta e at í.mací ó , i quan els vaig otUt.---que me n "hav í.a d ' anal" a Br'a.t l e.l.ava por r aona de po'lí.cLa , la senyora de la

casa em digué:

-Deixeu-nos un retrat vostre. El posar-em damunt e I. piano i

.'....... així us podrem enyorar més de eust •

Jo li vaig dir que no en toni! cap, que mai no havia estat partida-

ri de fer-me retratar, per~ la dama insistí:

-Feu-voa-en fer un , Encara que no tingui cap iLlport~ncia.

Una cosa senzilleta, sabeu? Noméspor conservar la reso-

mia.

Re~lmwnt era ..!an simple comp.Laur-e.cj a i jo li devia tantes cosos ~~e
.... ih ..~

no es poden oont ar-, que áquella ma't eí.xa tarda em trobava,fel1tJ~

casa d'lu1 fot~raf de barriada. <--~~,
QU~1 em tooa el to~, vaiG explicar que volia un retrat petit, de

poc preu, i que commés aviat enllegtíssim millor. Vaig procurar rer en-

tendre que la mirada de la m~,quina em produla desconcert, i que si fos

possible fer retrats amb aJ:lest~"sia, jo en seria adepte.
-..:..:-

-Procurarem que ,Us sigui lleu, -digué el fot~graf.- Usarom

magnesi i no us sentireu de res.
"-Erova posar bé, mogué la ma i em digué que mirés l'objectiu, que

sortiria un ocell. Aix~, natUfalnent, sempre desperta interes, i mentre

raí.r-ava amb eI s ulls ben ober t.s per no perdre detall, 1"heme va pr- mer un

bot6 i una pera de goma que hi Iiav La al costat de la maquina.
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reia. 1 la lleva dreta, la flamarada del llagnesi va semblar que portés lU1

tros de cel d estiu a la cambra; jo vaig fer un salt de persona.hen nodri-
da, protegin t-De darrera de la n~quina, i des d T allí vaig veure com la

. , ~flama havñ a ences una cortina de vellut negre. El foc a ' snc onaná als mo-
. ,.b1es i al cap de' cinc minuts cremava tota la casa, de la quaj escaparem

l'artista i ~o per miracle.

Aquell vespre matoix la [jent tenia notícies que havia crem~t un
bloc de cases, i que noriren més de tres-centes persones, totes de bona
família.
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