
L'.oci, que ernpeny paradoxalment a tan rares acti-
vitats, va portar-me un estiu a una ciutat de ponent,
ni grisa ni pintoresca, d'aquesres que n'hi ha tantes.

Jo patia, sernbla, una dissort elaborada mental-
ment, 'per manca d'enveiades normals' preocupacions,
i anava pel carrer mirant aterra i fugia de la gent.
Si hagués pogut triar' la mena de compassió que
m'abellia, hauria preferit la que les persones dedi-
ql'~n a qui pateix un amor bonico pero irnpossible.

Heus aquí. explicat clararnent l'estat d'esperit que
em conduí a una singular passió d'estiu,que em dis-
[00<0 a transcriure a la meva manera:

Anava sovint al .museu d'aquell municipi i em pas-
saya hores - hores !largues, senceres, hores de debo-
davant de peces la conternplació de les quals danés
un cert to d'interés al seu admirador.

Un dia, en un racó, vaig descobrir una pintura
d'Aldo.·Ríenzi, pintor italiá d'un d'aquests segles que
han passat darrerament. Era un retratde dona, pero
d'una dona única, mai no vista, una sola mirada de la
qual enamoráva. 1 he de dir, comprometent-hi la pa-
raula, que el retrat era deIs que miren; era una mi-
rada pregona, que cercava l'ánima del contemplador i
la trobava de seguida, pe!" quedar-se-la.
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Pér abreujar, .J~ré la revelació prevista per tot lec-
toi'::que·em '-s.eg,·w;"Í*i: l&rri:"a.ig,emirnorar de -la dona pin-

-tada .. Vaig nodrir els rengles d'aquesta legió d'ena-
-urorats d'imatges que tothom plany i que pateixen tan},

-Al principi era felic. L'instint em va dir que la
meva passió era corresposta, i 110 hi ·havia engany en
aquesta percepció, perqué els ulls, d'ella, generosos, no

..podien mentir .
. j Quins dies, senyors, quins dies més cIars dins

·d'aquell museu I En entrar a la sala, cada vegada, les
nostres mirades es trobaven i l'amor creixia més. Li
duia .poms de f1ors, que collocava en el rnarc d'amagat
del mosso de sala, i Ji parlava poc . rnés- o· menys
d'aquesta manera: "Estimada, perita meva, avía; rea-
litzarem 'el nostre arrhel, Aniré a veure 'el director,

·Ji explicaré el nostre cas i se'n fado cárrec de seguida.
·1i demostraré amb números que 1ª meva posició
em perrnet ten ir-te a casa. amb les rnateixes atencions
que '('t dedica el rnuseu, i ell veurá que vaig de bona
L i voldrá ésser elpadrí de la riestra alianca ",
. Ella, honesta, m'escoltava i servia de ressó al rneu
afáiiY.' De mil maneres, totes quietes i callades, em
"dernostrava el seu agraiment. .

Pero. ja sabeu corn isón las dones, Amb l'aire di!
no ler mal iJ. ningú, et descavalquen br'utªllÚenf dels
somnís més cars, de vegades, . <

.',1. 1 u¡m tarda, havent retardar l'hora acostumada dg
'yisita a causa de la troballa d'un parent ríe, vaig
arribar al rnuseu ,/,pressadament, arnb el ram de cla-
vells rnés bo que havia trobat a placa,

· Per 'pueril enjogassament d'enamorat, se'm va acu-4ir de sorprendre l'estimada, i perqué no em veiés de
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l1!.1,ny,i per poder-me presentar als seus ulls de sobte,
vaig seguir el camí de cada dia arrambant-me .a la
'paret i trepitjant isuaument el 561 per evitar que el
soroll em fes traíció.

Traici¿!: .No era pas el soroll qui em trairía. L'en-
g¡¡.ni e~a ~¡í, i1- l'últim tGmbant?e la meya ruta. Ja
de Iluny va semblar-me que sentia una veu descone-
guda i fora d;ús en aquell medi, i, en apropar-me,
vaig veure que un foraster Iestejava la meya éna-
~i9rada. I vaig veure que ella se l'escoltava amb com- ,
píaen<;a i li dedicava la mirada que. em sernblava que
nornés havia d'ésser per a mi.
,'Quin martiri i quina rabia ala vegada! ¡Quina bar-

reja d'irnpulsos ! Volia incendiar i occir, tenir ossos
d'enernic }lYe.crui~¡'ssin dintre les meves mans, pren:
dre venjanca cósmica, Pero m'estava quiet, per pouar '
fins la darrera gota d'aquella metzina i per tenir l'evi-
déncia de la coquinesa cI'unaclona que, dipositária
del meu cor, el feia rpdolar per terra.

Les paraules .d'ell van arribar-me clares : " ... tot
ani~a bé. Arnb el director, no hi vull parlar, perqué
nR 'en¡; CQmRrenclr.ia, Vindré un día cap al tard, arnb
U11 drap negre, per tapar-te, i et portaré a casa, 0R
¡;ns espera la felicitat ... " '
i ella, jO,me' n'adonava bé, se l'escoltava i se'l cpeia.
-Prou! - vaig dir fent irrupció, escabellat i pál-

lid -. Posem un punt final a aquesta conxorxa vil!
La dama' de! retrat va mirar-me estemordída, su-

plicant, Pero -lo sabia el que calia fer.
-Amb vós, senyora, ni una paraula més -'vaig

dir-li -. Gracies a Déu, he descobert a térnps e! que
valeu. '

1 vaig llanear-Ji el ram de clavells al rostre, per
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fer-li afront. L'altre, volent evitar l'ofensa, em ya,.
agafar pel brac, Jo me'l vaig mirar:

-I vós, Uadre d'amor, galant de musen, home tro-
nat, sortiu al carrer, que us vull trencar la cara.".

1 tal com ho havia dit vaig fer-bo, en defensa de
la . meya dignitat i per servir d'universal exemple ..


