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ENTREACTE

Al segon got, el company bevedor amolla la confidencia:
-Jo festejava com bonament podia, d'orella, sense saber ben

bé que calia fer. Pero sempre he tingut principis, he escoltat els
gran~ i he obrat en conseqUencia. Per tant, vaig dir a la meya noia
que era ~ndispensable abans de seguir endavant (ja m'entens) que
jo havia de parlar amb els seus pares.

"Ja s6n ganes", vaig dir-li. "Pero és dtagrair. 1 que vas fer?"
-Vaig demanar dia i hora, fins que els pares accediren a re-

bretme Vivien al Torrent de ltOlla, un detall que, si tu vols, te
l'explico de més arnés •••

-Si, és cIar. Una tia meya va viure-hi durant trenta-cinc anys.
-A quin número?
-No me'n recordo, pero és igual, perque la tia, pobreta, se'n

va anartal com havia vingut, sense deixar marca. Tu continua sen-
se desviar-te del tema principal •••

-Tens ra6. Ero van rebre un dijous a la tarda, aprofitant que
al pare l'havien acomiadat de la reina per gandul. Va obrir-me la
mare, que en aquell temps era una senyora marcida, molt treballada
pels anys. "Que vol?", em pregunta amb una veu plena de tristesa.
1 jo qUe li responc: "Vine a demanar-los permis per festejar amb
la seva filIa"

-Amb quina? -volgué saber ella.
-Ahl En tenen més?
-si.
-Jo vaig per l'Ernilia.
-Passi, passi.
1 em van fer passar. Si et digués que es veien entusiasmats,

t'enganyaria. La casa era modesta, tirant a ru!na abandonada, pero
jo no anava pas pels diners. Ara: m'haur~~' fet més bon efecte una
mica menys de decadencia. El pare era al menjador, espitregat i
amb els elastics pengim-penjam. L'Em11ia no s'afigurava per enlloc
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i jo em sentia atabalat, perque mai no havia fet un pas com aquell.
(En aquest punt, el company bevedor va fer una pausa per algar

el vas i trincar, amb una mirada perduda i somiosa. Prossegui expli-
cant-me que el pare va encetar la conversa sense contemplacions:)

-Aixi que voste és el jove quee empaita l'Emilia. I que en vol
fer, de l'Emilia?

Afegí que aixb el va deixar glagat, ja que són coses que un pare
no ha de preguntar mai de bursada.

-Per que? -vaig voler saber jo.
-Perque si li hagués expressat clarament els meus impulsos, hau-

ria sorgit allb de l'honor de la familia. Ja saps que entre l'ins-
tint de propagació de l'especie i els bons costuma hi ha hagut sem-
pre controversies.

-Per que? -vaig insistir, tretzener.
-Perque l'home s'estima apassionadament els seus convencionalis-

mes i sol posar-los per damunt de les seves necessitats immediates,
,ni que sigui amb una hipocresia manifesta •••

(Aixo em va posar en guardia. El company bevedor devia ésser
alguna oosa més del que semblava. Vaig preguntar-li:)

-Que tens estudis, tu?
-Pocs, pero escollits. Va venir d'un pel que no em llicencio

en Lletres •••
-I dones?
-Si, mira, és ~ueque provo d'explicar-te. En bona part, fou

a causa de l'Emilia •••
(Aqui, el company va fer un clee amb els dits i demana al mos-

so que ens portés més garnatxa.)
-Deies? -l'incitava jo perque no s'aturés.
-Anava a dir (i t'he diré) que sempre ensopeguem amb les matei-

xes pedres. El pare es va posar agressiu, em mirava amb uns ulls
desafiadors, sense ajudar. deixant-ho tot pera mi. "Ja t'apanya-
ras!", semblava que digués.

-I'1iri-vaig continuar-, tinc ganes d 'actuar i voldria fer-ho
de la manera més pulcra pessible. Pertanyo a una familia mnestral,
molt barcelonina, i encara que m'atregui el progrés, em veig con-
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"El pare", afegí l'amic, "esclafí en una gran riallada. Per uns
moments, em va fer l'efecte que fins i tot s'ofegava. Pero reaccio-
na. "

-No em faci riure! -digué.
"De cop, es va posar seriós, s'alQa del balancí on seia i em

va agafar per les solapes."
-Escolti, jove -crida-. En les intenclons que voste té pel que

fa a l'Emília, jo hi faig el paper dels capgrossos. Voste només m'hi
vol embolicar per quedar-se tranquil de consciencia mentre tira al
dret!

(El company bevedor va espantar una mosca que li rondava el got,
i es va sumir en un estat d'abstracci6, moment~mament silenci6s. No
em convenia pasf)

-Escolta tu -vaig sacsejar-lo-. I que més?
-Vaig reaccionar amb un posat d'ofensa mal continguda, d'aquells

que t'exposen a imprudencies temeraries. Vaig dir-li que anava de bo-
na fe i que la meva visita obela a prolegomens de matrimonie Si t'ex-
pliqués com va botar, no t'ho creuries.

-Com?
-Em digué que per allí no hi passava, que jo pretenia que l'hi

facilités la meva boda sense preocupar-me gens de com havia anat la
seva. Ja em diras que li hauries replicat!

-Li hauria dit que no era el cas, que hi havia anat per parlar
de m~ ~ no pas d'ell, que no desviés la conversa •••

-I que et penses que vaig fer? Pero em va atallar de seguida.
Va donar un cop de puny damunt 1a taula del menjador, tombant un
horror6s gerro amb flors de plastic que hi havia al damunt. "Proul",
vocifera, "Tant si vol com no, ara parlarem de_mi. Si no li agrada,
la porta és ben ampla i no tindra cap dificultat per a anar-se'n tan
de pressa com ha vingut."

-I tu que vas respondre-li?
-La seva reacció em va aplanar. Vaig dir-li mansament que esta-

va bé, que pOdíem parlar del seu matrimoni •••
-I ho vareu fer?
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-1 tant! M'obliga a asseure'm, s'assegué ell i va desgranar la
historia:

"Com pot suposar, jove, jo també he tingut la seva edat, amb
els desficis naturals que l'acompanyen. De no ésser que no mten-
gresca gens, fins i tot diria que m'assemblava a voste, si no en el
físic_ (j'~" tenia més presencia), sí en una situaci6 calcada de la
que vivim ara. Pero jo vaig tenir la desgracia que el meu projecte
de sogre era un home deshonest i em va acceptar de seguida, sense
avisar-me. Era una persona odiosa, tot i que la gent, en general,
li havien concedit la fama de ciutada exemplar i ell sthi ajeia.' En
tot el que li explico no hi ha res contra la meya senyora, que ales-
hores era molt atractiva i després ha complert con!la primera. No,
no ••• L'abominaci6 procedia del seu pare, que em va destrossar la
vida. L'odiava tant que només rumiava maneres d'eliminar-lo, pro-
jectant crims perfectes i d'altres que no ho eren, pero tots enca-
minats a treure-me'l de la vista. Se'ro convertí en una obsessi6 i,
en dues ocasions, vaig estar a punt d'aconseguir-ho, amb un risc
personal enorme: la darrera vegada, la policia em va tenir tancat
durant tres dies, sotmetent-me a uns interrogatoris esgotadors. 1
me'n vaig escapar perque el meu sogre, fals, untu6s, fariseu, va fer
una declaraci6 que m'exculpava. L'hauria esclafat més que mai, i apa,
novament a casa, amb el pes de les meditacions assassines. Amb el
pas deIs anys, ens vam pegar una colla de vegades i es pot dir que
anavem a mitges, perque ell era un home robust i s'hi tornava. No-
més li diré que, en unaocasi6, qui va haver de tteapondre a la po-
licia fou ell, mentre jo era a l'ambulatori pIe d'esparadraps. Al final
es va morir de vell, pero massatardd , ja m'havia desfet i jo també
em trobava a free de la vellesa. f.1'entén,ara?"

-No, la veritat -vaig reBpeB~ne-li jo-. ~s una situaci6 que no
la veig calcada •••

-~s presta a comparances. Jo tinc quatre fills i em vaig pro-
metre solemnement que mai no criaria corbs. No permetré que setm fi-
qui a la família ningú que em vulgui treure els ulls.

-Li asseguro que no és el meu caso Li prometo que jo no l'agre-
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dirá mai i, si per casualitat m'assaltava la idea, l'allunyaria
sense contemplacions.

-En aquests moments, jove, no es pot comprometre a res. Va
esverat per l'Emília i faria moneda falsa. Ero pertoca a mi de
prendre les degudes providencies. Voste no tindr~ más remei que
passar pel trangol de conquistar-me.

-Que vol dir?
-Que amb haver conquistat l'Emília no n'hi ha prou, ni de bon

tros. La nena ás obedient i bona filla, sense comptar que ha estat
testimoni deIs mals que les precipitacions poden portar a una famí-
lia. O sigui que admetent que ha enamorat l'Emília (no ho discu-
teixo), no avancar-a ni un centímetre más fins que m' "enamor í ' a
mi. M'ha d'inspirar confianga, contemplar-me, aviciar-me, no dei-
xar-me tocar de peus aterra, fins que jo estigui ben segur que no
em passara res. Oi que em compren?

(El meu company de beguda va callar de sobte, tot clavant la
mirada en el buit. Per treure'l de l'abstracci6, vaig dir-li:)

-Pero com ha acabat, l'episodi?
-No ha acabat pas, sin6 al contraria Em trobo al bell mig del

problema. Si sabés que ets oapag d'interpretar-ho,t'ho diria amb
una sola frase •••

-Prova-ho!
-Dones resulta que estic festejant amb el pare de la meva es-

timada Emília.
-Aixo és equívoc, tu!
-Reconec que sona malamente La gent murmura, especula, desbar-

ra. ts cert que l'afalago, el trec a passejar, el porto al cinema
un parell de vegades per setmana, li faig regals, procuro que no
s'hagi d'estar de res. 1 ás mostra difícil, encara no m'ha donat
el sí•••

-Rome, no es pot negar que ás estrany, convida a malpensar.
-Fins a cert punte Si haguássim de rec6rrer a les comparan-

ces, et diria que s'assembla a unes relacions formals, impecables.
Ens acompanya sempre la seva senyora, que es beneficia tambá de to-
tes les meves atencions.
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-I ltEmília?
-Pobreta! La tenen dominada. Me la deixen veure poc i de lluny.
-Pero que hi diu, ella?
-No té ocasió de dir-me res. Se la veu oonsumida i nerviosa,

com ,~i la oremés el mateix foc interior que m'est~ cremant a mi.
(Després d'una breu reflexió, i tot pregant-li que em perdonés

la franquesa" vaig preguntar-li:)
-Vols dir que no fas l'ase?
-El faig, el faig ••• Me n'adono perfectamente Ja t'he explicat

que he hagut de deixar els estudis i posar-me a treballar, perque
les despeses són forteso Pero el pitjor no és aixo •••

-Ah" no?
-No. ;Elpitjor és que estic ben decidi t a escanyar el "par-e de

l'Emília. Sobre la mare encara vac í.Li Lo , pero tinc por que tamb
se la carregar~. Em passo hores i hores fent c~lculs sobre la mane-
ra de procedir amb tacte, a base d'assegurar-me l'exit i la impuni-
tat alhora. I aixo no és bo, creu-me, acabaré espatotxant-me uns
bons sentiments dels quals sempre he estat molt orgullós. Em dol do-
nar la raó al pare de l'Emília en les seves aprensions i haver de
convenir que em vaig convertint en un d'aquells oorbs que ell vol
esquivar.

-No se t'han ocorregut altres alternatives?
-Com ara quines?
-Per exemple, raptar l'Emília. O bé canviar d'aires i enamorar-

te d'una altra noia.
-No, no ••• Mai no em podré enamorar de ningú més. Me l'es-

timo apassionadament. I quant a raptar-la nililmno m'ho perdonaria
mai, perque és delicada, sensible, partid~ria dels camins rectes i
de les coses ben fetes.

-Si és així, ¿vols dir que t'arribaria a perdonar que li hagues-
sis liquidat els pares?

(Va semblar que aquestes paraules l'ensorraven. Amb els bragos
damunt la taula, aoot~ el cap i em va fer l'efecte que estava apunt
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~No t'ho prenguis així, home -vaig dir-li-. En aquest món hi
ha més solucions que llonganisses. El su!cidi, per exemple. ¿No hi
has pensat? Que consti que a mi em doldria i no és pasq que t'ho
aconselli, pero aquest desfici que tens tampoc no s vida. A m s,
seria un estalvi de sang vessada, ens en podríem sortir, amb un
sol difunt i tu faries cau i neto Ja sé que és una cura de cavall,
pero si tu no etsv~M~a~bdgoír8baf~R~aÜna altra sortida •••

(El company es va esparpillar)
-Sóc inoapag de donar un disgust tan gros a l'Emília. No sé

si t'has fet ben bé carrec que ella no és de fusta.-respongu •
~~s que tal com ho presentes sembla que només la deixis triar

entre disgustos de gran envergadura. Qualeevol que et sentís diria
que el teu és un d'aquells amor-a que maten.

CVa tenir una' al1;ra enfonsada de moral, pero tenia la facultat
de recobrar-se de pressa)

-'I"ho prens una mica a la fresca, oi? -em digué ell-. :t:sbonic
fer broma amb la desgracia delsaltres •••

-Saps que? -vaig replicar-li-. Dones que trobo que quatre vasos
de vi no donen per a tanto Valdria més que em diguessis a pit desco-
bert que vols, que pretens de mi.

-De debo?
-De debo.
-Dones aquí va: necessito desesperadament cinc mil pessetes,

perque dema he de portar els pares de l'Emília al Liceu. Per la te-
va tranquil.litat, has de saber que sempre torno el~ diners que em
deixen. ~s una qUestió de principis •••

CErovaig algar de la cadira, pez-que se'm feia tard) .~
-Amb aquests antecedents no tindras cap dificultat. Si expli-

ques la historia a qualsevol director de nanc tal com me l'has ex-
plicada a mi, t'obrira credit de seguida. Són favé~ com~tades.

(1 me'n vaig acomiadar, tot donant-li uns afectuosos cops a
l'esquena. Ero ieia mandra de contar~li que jo, amb la meitat del
que ell pretenia, n'hauria tingut p~ou per conservar un amor de pri-
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mavera que se m'escapava materialment deIs dits per falta d'allb
que els francesos en diuen -amb perd6- argent de poche. Cadascú
se sap les seves coses.)


