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OO~b:B D¿ LA P Oy1 ENO A.

Ike, Ptn recordo molt bé: feia dos dies que hom mtha.v a omunicat un eue-
men t de sou i era ben feli9 ,tan foli9 ue aembla.va mentida (m una 9'po-
ca coro ara aquel 8.

lIai.gllevar-me tard, i el primer eat de la jornada fou obrir
de bat a bei la flnestra. de la meya cambre i donar una ullada al món,
amb el profund convenciment que jo el dominav8 una mica 1 el judioi
cIar que, tal coro era, estava oé.

~wvaig posar la meya rObaJrnl110r 1 ero plau de dir que rela goig,
--" \

emparant-me en que en el tempa que aom la gent no estima la modestia fin-
o ,

gida. Pot afirmar-se que aquell dia estrenava bigoti, perque dssprée de
la dar-r-ar'aafeitada havia pres forma i llula. amo personalitat.

No caldria dir-ho, par6 val más deixar lee coosa ban eata lar-
tes: fela un matí de sol i ena trobávem poc máe o rnenya en plena Primave-
ra. El c~rrer va guanyar amb la prosencia meva,i més d'una nota, en
pasear a prop oeu, ee girava per mirarrme el bigoti d'eequitllentes.

Em aent.t.a pOderós,- clarividant, entenie. una colla. (e c c ees que
, ~

sempr-e havia tr oba t obscuras i em oembla que, ei ~ que ele reie i ele
emparadora ea vauen a.sslatita d'un estat de gr~cia eapecjal en la comesa
de llur oficl, deu éaBer un estat coro el que en aquell d' uman~e m'em e-

llía la vida.
Sóc minuciós en la deacripció d'un moment espiritual tan no-

...... ' ,tab1e perquv la gent es faci ben e carrec qua jo no tonia cap preocu-
paci!>, que ern sentía ban n~rma1 a la meva manera 1.que res no reia pre ...
veure que m'nagués de pasear la cosa raalment extraordinaria que va pas-
ear-me deapréa. Lav1.da dóna capgirells quan h om eIs espera enya 1 a1-
,,' \x o , par mes que la filosofía ena 'lO vulgui fer entondre, ens aorpren aem ..

I

pre.
\jO tenia pea ganes de pardre 1'aire 11iure aquel1 dia. fecee-

aitava la tebior del sol i pOder clavar
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1 vaure for9a ;ent i coees animaiee •. aig anar- atn cap al pare, a· pasae-
\ja.r la meva gloria; éa g~ire'bé segur que encomanava. ala altrea el meu an-

greecament perquri lea persones que ero voltaven aomreien, senae saber é
,que ela passev&.

Fou un m&:.tx bon mat:í des de tate ele nunt.s de vista, que com
mol tes coses bone s va pasear de presa . r.Ja~ de veure flora i claror de
dia, content d'haver fet paseador el captiveri d'algune rara donant-li

lee llepolies que el cos 11 de anava, va. s,rribar-me l'hora da dinar, i

ni maesa lent ni maesa euitós vaig anar-me'n eap a casa.
A l'eecala vaig palpar-me la butxaca de lee claue, amb tta

l'instintiu geet quotidi~. 1 vaig comprovar que no los dula. "Lea haa -0-

blidadoe en el vestit de cada dia", vaig dir-me senae patir-hl pens, per-
Icl

qu comptava que Irene, la S8rventa veJla que tenia cura de mi m'obri-
ria. ETY'

'v'aigtrucar i ¿aabeu qu1 va obrir-me? va. obrir un eenyor
de mitja eda t , amb patilles, embolicat amb una. bat.a r-at.j.j ada de bl.au i

de b Lanc oom la que .jousava ...
-uiepenseu. -vaig dir~ Dec havar-me equivocat de pis.
-Aquí som al tercer pistprimera porta. -reanon ué e11- Se

~~--- us of'er-e í.x quelcom?
SI tercer pi6~primera porta,d'aquella escala ero. casa meva. Per

tant, el en mi no hl hevia error, el que a'erra.va era el asnyor.de mitja
edat. A més, mirant'de eua. d'ull, vaig veure que ele mobles del rabador
er~n ela meua 1 que el papar de l'empaperat ara el que havla 8acolllt jo

r :

matelx en una oc8.616 atUJJXlKIXno llunyana.
vaig adopt.ar un poaa't savar:, .

-Que h1 feu a casa meya? Quee6u parent da ~Irene potaer?
L'home va aorprendre's, i em conte8t~ amb bonhomla:

-io ue entenc da ree. D'lrene no en conee cap 1 pel que fa
f \re erencla a aau~Rta C~r~ d.' ,~ - ~'., nI) GLí' "pY::>\ -, - P 8 ',..,



vagadas no les sé compr-endr-e, zn
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-Oh, ·mireu, venia a dinar. _vaig dir-li realment dee-

us asseguro que no sé on aner.
-Mal no ha desat~ cap forestar que truq~la meva por~
8mb so de pau , Compartireu la nostra po rasa .,;ntreu.

valg entrar, i aleehorea. eí que no va quedar-me cap dubte:

- !
\

)

armat pel aeu aire alncer- Si no puc quedar-me aq

,?-
-'

-Bé, vaja: ~ Prou. Aixo és casa mava. i no seguiré ni

un moment més el fil da la vostra farsa.
~l aBnyor va eomriure amb malicia, va doner~ma un oopet a ltespDtl a

i aro digué:
'-Ja ho cornen9Q a. antendra: vós aóu un dela ple.gu8s qua

feetegan amb la Clara i hau ideat un truo par a an-
r , traraqui. Murrii

-Oui és la Clara?
-Apa, no cal que fingiu més. Ja sóu aquÍ i us d6no la

benvinguda.- 1 ~19ant la veu, afagí: -Clara, filIa me-
va, vina a 'veure Qu1 ha vingut.------------------==z;=~~~-----______ ~ ------------ . /

Ve le. porta del men jad or-, el, meu men jad or , va. sortir una no í a que de-
nava bo de veure. L'home de la bata ratllada jugava el seu papar «m ~

<,donant'a entendre que aabia fer ...se oarrec de les COBes i que, posat afer,
\no 11 oostava paa seguir una plasentaria de oventut. Allarga les mane a

la no.í.ai va pregu..'1tar-li:
-uoneixes aqueet minyó?

va1g veure que la eenyoreta ee fixav& de seguida amb el me bi~otl i
que, poc o molt, li plaia.

\-No "papa", no lthe viet mai.
~lentro no deia ero va fer una r1alleta, amb la Lntenc í.ó d t enamorar-me l

1 a mi, de mom;,;nt,no aatro va ocórrer altra oosa que te. ar-me el bip-oti
\

amb el palmall de la roa.



~l ssnyor cada vagada es divert1a más:
-Anem, anem. No cal que ho allargueu más. o'66 pas

cap de11cte que ela joves tractin de veura's. Jo,
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par la meya banda, .lahi vine bé.

1:.:naquell moment va presentar-se una dama grossa, procedant de la
cuina, seguida de prop par dues criaturas d'edat i sexo indafinits. La

--

senyora va acostar-se amb un aira jovial, eixugant~se les mana 8mb un da-
vantal de feinejar.

Q: ..,., ... - '

-La meya muller. -digué l'home- 1 ele altree dos filIe
- meus , Són un parell de galifardeua ~

a la sava dona, afegí;d.' una manera ,,:special
-Aquí, el jove, és un

, 711
'a semblar-me que al16 era eumamerrt

pretendent de la Clara.
irritant i que ai no fela preval-

dre de seguida els meua furs de propiatari potear no hi seria atempa.
"--Ni un moment máe de comediat -vaig dir cridant- tiiDO

r «
-ero dieu on és la Irene 1 pe que 118 heu inetalat a •••

casa mava,aviea~é la policiai
Aquestes paraules van cauear la desolació de la família. ~l que fe1a

de cap da caea digué:--Quina mena. dtenteatament más peculiari
"1 la senyors, amb veu prou alta parque la sentíseim tots, va dlr al seu

marit:

-rernest: aquest jove ás foIl.
La noa a també vu voler dir-hi la sava:

...tt.Mamáu, potear es tr~cta d'un anuncio
Un dela dos filIa petits, amb un to de veu que denotuva el canearnent

de la vida moderna, afegí:

-Deu ésser una d'aquestee endevinallee americanas qu~
agraden tant a segons qUina mena de gent .•.

a d1r ffsegooa quina mena de gant" donant a entendre que pel que rela
a eLl., el p&esatemp6 no era de? C.'0

- L P"L'l?t.
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perd,.!'ia.jo. Ho vaig veure de seguida i eL vaig diapoear a éeeer pereuaseiu,
"par tal de guanyar-los a les bonsa.

-Mireu: jo ue aóc un desoonegut, asgone voaaltrea ée la pri-
'mera vagada que poso ele peue en aquesta casa. Ara bé ¿com'
us explicar su que jo coneguésla di~pOBició de cada cam_

\ bra i ele moblea que contenen, i el q e hi ha a cada mbble?
01 que no ue bo podrieu explicar?

-ik ooo t -van dir tote cbnc alhora.
-Donce pareu átenciÓ. Aquesta porta tancada éa la que m.
/dóna a la sala de visites. a del costat ée la dal menja-,
dore Aquella dtalla corraspon a un dormitori i a i*a. mar
l' esquerra hi ha la dal .despatx. A la. tau¡a del deep~tx, J!UQlf

en el segon catats comencant a oomptar per daIt, hi ha ele
rebute del lloguar a nom meu•••

-No, -interrompé el eenyor-no eón a noro vostre. Retan ~ete
a nom m.eu.

-Mirem-hoi -vaig dir triomfelment ..
vamcórrer tote cap. al deepatx, jo presidint el grup, i vaip; obrir el ca....

laix amb l' nim tranqu.il, segur que aquella vagada. sí que juet:!cia••l!:.t&f'x
seria reta .

..aig agafar el plec de r-ebuts J va í g mirar-los 1 aLeahor-ea va. aemb ar-
me que el ~a~ món se', reia petit sota ela peus. Perqu~ heu de saber que a-
nrven a. nom d'un tal B:rneat de la -erreria(que era, ja ue ho podeu pensar,
"-'el senyor de~ edat. ,,$ ~

. a v'enir-me un ex t.r-anycobr'Lmerrt de c or-,que m' obligá a recolzar-me d ...

munt la taula, i m1g d'eema, en paasejar ltesguard er les pareta d'aquella
cambra, valg oonstatar que els maros deIs quadros eren ele mateixoa qua jo
ja coneixia, per ~n comptes dela meUe ~~X.rXB retrata ~ma de familia eon-. ..-ten1en fotografies de personatges que, ara l'un, ara l'altre, e'asBemblaven
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a. le. aanyora. gr-oasa O al senyor ..rnest •• 10 hi havia dubt.e que un ~ dt e -

tra~gerla p aaava pSI' darount de cada una de les ~~vea cosos i e leo ~G fo-
raeteres.

L voluntat m'abandoná 1 s'empara de mi un profund aba.ltim.ent.!sl

Benyor~rn st, que era. un hon horne de cap ti peUS,com v ig ElDQzmlraXX

tenir ocasló da comprovar más tard, va compadir.ae de mi i aro un ira a i-

cal dlgu~:
\

....Au, aut o oa1 Que ho fero durar més "alxo". ¡me cal'>
I'"a dinar,que ja és bora.-

/
(\ lara: Si é$ que el jova ee vol rentar es mana o e

~ue sigui, $n88ny& ....11 el camf ,
¡acorde que va pasear una bona e tt»na sense que t.lnguás asma de ba-

da.r boca. il taula, on vaig seIlt1r-a:.eccndUit per mans a.migues, el v'por del

primer plat va daixondlr-me.
-on és la Irene' -va! preguntar amb un fil de veu.
-Quina llaunai -exclama un dele petite.

1 va1g llagir en cada cara un gest de reprovac16 tan expr e .;81 U que, s n-

ae insistir, vaig posar.me a manjar esoudella, amb la vista baixa i a..,na
gana.

Gap al Bagon pLat , la Clara as va animar, 80l-11cl tti- l' atenció dele
pr sent i digué:

.Em faia vergonya explicar-ho, pero ara ve1 que no
l""9'n aabr-é estar. Aquest matí, en Bortir de mi sa,m'ha

~~rl~at l'ateneió un gran carela de ant que volta., ,un home que duia una gabia amb un ooel1 a dina. Pagant deu centlme, l'oce11
eortiS: El fora 1 t'allargav& un papar amb el beco n el pst>er hi havla escri-
ta la bonaventura d'un hamo

-Ja daue havar fst la bene1terla de tirar-hii .inter-
_-rampé la mare •

...Sí, 1. he tirat, i aabeu que dela la. meya planeta.?
I

hA
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ingú no va fer eemerrt d'inter""saar ...eth.i ga í r-e, pero e1~i~°rle8a%' ~aw~ts

- "mo~na. paso a treure's un petit papar groc de la.butxElca i lleg!:
-uL'emor et volta.. ~1 prínoep dela taue somnía es pre en -
¡;:;; dtune maneralnasperada. ~stlgue-s ama t ent er a obrtr
( quan la felicitat truq i 1 teya portaft

•

La senyora va mirarseverarnent _ la 01ara i amb un to de reny 11 pra-
\gunta.: ,

_ lIla meya, que has perdut el seny? Qua vols insinu r
\.' ,_____ 6mb aixo7 Que pensara aqueat jova?

-Oh, vesi -reapongu~ la Clara~ No deu havar pae vingut
r" - "parque sí, ello Una

Ipasaos fine aqu~ •••

<,for9o, o altra baura guiat ela seus
'-Jo, d'aixo dela ooalle endevinai-

I

\ rea, en sé cosas molt notables.
dI pare, f.lmbposat de mal humor 1 dirigint-se a mi, digué:
__ ...,_ll.qUeste. noia cad~_~s torna más lirona:•••

Jo va1g a19ar~me:
.Senyores i senyore: sóc víoti~a d'une monstruosa. maqul-

naci6. Si ás una broma, confesaD que no puc soguir. Si
<,no he és, tampoc. o'enteno res de tot aixo; sl voaal~

tres ha entenau 1 m'ho voleu explicar, metn reoordaré
teta la vida. Si no, em tornará boig 1 no en parlarem ~X
más.

tfJahi tOJlnai" murmuraren tres o quatre veus plegadas. 1 tot dtulls
setro clavaron a la cara par fer-me' veure que obrava t or-cedament,

"-el senyor ~rneBt, pero, va aemblar que coroenC;8vaa veure sI cas des
d'un altre punt de vista:

-Escolteu: que és de debo que no us hau vist mai 80mb 1
-Clara?,Li asaegurarem ella i jo que no sns coneixíam de ras, i aleshoras l'ho

me va gafar-se el mentó amb un gest de capficament.
, , ~-A veure, a veure sl 8oixo sera cosa de la Providencia .••
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'\-Que voleu dir?-vaig preguntar amb un cert e vera.
mento

:espongué la eenyora par ell:
a-Oh, tia qua la.noatra família hi ha preeedent , aabeu

~Ernest i jo ens coneguére. dJuna manera aem lant.
( ::U de pensar i antendre que un matí, el que hav1a

dtéaeer el meu marit •••

/
I

f
I

-Pati Ja ba explicaré jo, que ho 84 explicar millot:
Dones vet~aquí que un día de festa, quan jo reia poe que
.havia celebbat ela trenta snya, vai Bortlr da casa amb

, ,le. intaneió de visitar l' quarium. En aquell epoca ee-
tava 1liure de male de cap i ero aentia tan f 11-9 oom el

EJ:uemás ho fos del a meus e cnt.empor-errí a , .ent.a a.Lgun di-

o ner-, reia el que erovenia. de gust 1, par dlr-ho com el
, vulgus, no hi ha.vie pas qui m'empatáa la base.

"va í.g Bortir de ca.sa tot raudat , a b une. 9scalfore-
ta interior que em reia veure totes 10B coses peI 096-

\tat amable i em paseava al10 que, sense que cap pe i11
dJl.-

mtamenacés, em deia conatantment que no tenia por ~ x
res ni dOs nf ngú ,

"Sampre qU51 hi P~BO m'ad~o que rea no feia aupo-
~ V'o..(f~

aar que- m'hagu~9 ele¡ va pasear-me deaprée. iB1':Agll'lB:i

'- oPerque de cop i volta, 80rtint de vaura ela peixoe, vaig
sentir qme la meya voluntat Bofria una ~r.mKf»r~aBtjx
transformaoió i B&Z ea subjactava aFs impulsos que no

,
eren paa dictate par llanteniment que m'ara. pro-pi.

"-ota a uest eeta.t especial, que erofeia seguir coro
el una roa poderosa m'empenyéa pel cla.te11, val fer une

J r:

quantaa ccaee fora d'us 1 de r-aé . Vaig ent r a una bo-

tiga. on venie gel i en vai~ comprar una barra rano
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-PVol que 1i portero? -ero preguntaren_.
-No, no. -vaie; reapondre_ Me l'emportaré jo te rx ,

4 r davant l~eetupefaCoió d'aquella gent vai eortir amb la b r-
re a collt que regalimava algua 1 mtanava mullant al veet~ la,qual cosa no imroutava paa la eva indiferencia.

"La forga aliena em fela seguir un ltinarari que m'er estrany.
. ,

tenia clavata a la memoria el nom dfun c rrar i el nú e~o d'una CB-
sa litono hi viv1a cap parent nl cap cone :ut meu. Pero jo m'hi dlrl-
gi:a amb una deirla. singular, afel'rant la barra, que ea m'eemunyia
de les mans coro un pelx viu. En a.rribar a. l'adra9-8 que aro .k!J: •

ir

baIla a pel cap en forma d'imatge il-lua6l'ia, vaig trucar a la por-
.ta del pis que em va semblar 1 ro'obrf, una a,)nyora que anb el te pe
hevia d'ésaer parenta meya.

_nBon~ dia. lnc a portar el gel.
"110 vai/! dir amb el matel:x to de veu que hauria uso.t un o rer del

za1aprBxixli.tle5D ram..un r-amque, cal dir-ho, mal no hav ia t1n tJt

rss a veure amb les maves actlvitats.
"La aenyor-a va ~r~-9 ~~mostrar-se molt ma le~

·"Jo no ltha encarregat paso Potear.8 eatat la ava fi-
lIa. -1 a part, crldant, afeg!: (
oolare: que has ence.rregat gel?

. ·ff 'e les hebí t.ac í.ena lnterlers va. aor-tí r- una veu qua em rObg el
COl' de seguida, i imrnediatament ea preeenta una noia que era, 8mb

. ",una prec2s2o eorprenent,dal tipue que em plaia a mi.
-.L~O ffma:&ls'''.Jo no llhe c ompr-at , Aqu8et jova es deu havar._--- ._-_. equfv oca t de pis.

"3.';entrehe deia va m1rar-me many gament i ero Bomrigu6. ai nin-
gú no m,triavia somrlgut d' una maner-a tan p'rata, i al10 e va clo-
nar rorcee per~ostenir amb fermsaa el meu p nt de vista.



La curta narració del asnyor,
que aprofltaram par a meditar coro 80vlnt el deat! juga

tenlu caaat amb la Dolora, que despr~s de tot
------------~==--~~lC~--~--~~-

"rnest va. a.nar seguida d'un general ailenei,
~.ll

amb noaaltre per(p~-
ld~ear-nos damunt el oarní que ena escau. Jo valg ásaar el primer reaccionar:

\ ,-Aix voleu dir que tot aixo que m'esta passant e pase per~

a:m és una bon noáa , ~•
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-"Aquest gel ~a par qu, 1 no tinc int.encióie portar-
~lo a cap más banda •••

tlj\.ix6 foti tot ..En aquell moment pr-ecIe , la rara f'orga. que rn'ha'qia

c ondizít fine all!lIx mf abandon i va retornar ...me la meva vol untat,
feble, esvarada, conec1ent que .mx %R» ero retrobava en una a1tuacló, ' ,falsa. La barra de gel ee m'escapa dela dita, i lliaca perterra,- ar ..
rlb~ fine els graona 1 caiguá sscalas avall feta bocina •

.-flDispaseeu, -vaig d1r a las duea damas- Aixo que em
pasea és m91t gros. Ero aembla que ero trobo ma1ament.

"sentia que el rostre m'~mava canv í ant, de cOlor¡ altorna.nt el groc
raalamb al vormell tntens. Les duea aenyores ea oowpadiren de mi i

ero donaren aBsietencia.
f."Va aortir el pare i duea o tr-ea persones más qlJ9 coneti tuí nn la

reata de la fam!lia.. El que va. pasear doaprás ja us ho podeu trnag'1-
xII'acusa

nar; el parexaxX%a~» % pñcardiosament d'baver plune,at aquella in-
triga per~7veure la seva filIa, 1 tote 11i vingueren beS amb un pos t

de di vertiment. Jo, coro que accept.ar- la.veri tat ero fela és por que
aquella mentida, no vaig tenir asma de treuretla la iI-lustó. 1 aquí

'-que ml.he de casar amb la lara,

3m contesta la mare, amb una espurns. d'agreasivitat a la veu:
- 6a mateix, jovo. Amb el destí no 8th1 poden fer filigra-

nSB.
Q,ui consideri rredament el meu cas , convindrB:- amb mi que la °rovidehcia

ho em deixova. gaires alternativas el' triar. A más, un boro 8 feble i JlilDxx



L'afer va seguir el seu cura/inexorablemente Fa anys" que sóc. casa t, l!lIamb
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ríeil que se'n surti. La 01ara era bonica'i jo era jova i la xrtJlJl x.si.

Primavera m'enardia.
~ ,~leahoree, proxim a cedir, .es qua n 31 aanyor ~rneBt va donar- e pro-

ves de le seva 11eialtst~ 8m crid a ?srt en 1 seu deepatx, i/un con 801s
1

ero digué:
-Mireu, jove: si no UB vo re lrnent ~e gust no UB hi ·ca.,
aeu amb la Clara. .e txeu-La estar la Providencia, que

!

¡-,

\. aixo e ón romanfoa. Jo, eotmetent ...ro'hi em va í g en 11 iri ...
'---
-Vós re.ii -va.Lg respondre- Vós"dient que US havíeu óqu1-

vocat de pis i tornant cap a caea vostra ue en aort e •
Par jo ja ero dlrau qua he de faro mi h~e %i~g l'ha

feta más grossa, m'hn subjectat más fortament les rldea
. "i no me'n podré escapar. Parque amb tot el respecte de-

gut·ale vo tres drete iosisteixo en que aqu1, fins fa.\
\

poque{¡ hores, ara. ca.sa rneva.
Bro va pr'ém r el bl'a'9 i em mira aro

lia dir que comprenia el roeu cas.
na. mirad triste..,una mirada que vo-

·la \..Ilarai no m'ha ana t n í ml110r ni -pitjor de'! que acoe t.umen 'a JU!l anar
'- ,aquestes coses. Pero m'ha quedat.un rau rau, qualcorn que la consciencia ern

retreu Bovlnt i ~m roba hores de dormir. perqu~ eat bé que ia Provid~n&l
. , .

munti aque ~eeoanaris eepeotaoulara parque anem allí on ~~aguem dtanar, paro
'- "d'aixo a que escombri altres personas parque nosaltres peguero far vial •••

" .A·vagadas, a la nit, em dasperto i panso: "Que ss'n devla fer de la pobse
Irene?"


