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" ~~J.... ~era una senyora neurast . ~russa. Ven18

d@,veg ad es amb uns pasti,Vsets de gelatina llimonada, car-r-egad a amb po t s

i cassoles d'alumini i papers ~,de diario Vestía de negre, amb

un -barr@t que l~'h'a~á~,8specte de sQldat~ de cav aI Ler-La ftt,It#.-

~.~~~.arrirar, el primer que r e í a er-a ~ludar-me a mi amb ~
, ,

~ !i:' 'RA aire de Ll ás t í ea ~~ i 'després es éledica\ta a l s al tres.
~ I ~

Jo eral'~nic llatí de la casa, i per aquella senYDrassa .slava,'un

ruS tenía dret a mirar !i:xIRaxmaR.~~x.s,~ziKide certa manera ~ls lla-

tins.

Desfeia ,el¡s- pa..pirs~ tront~ll&li~a

part corr~f d~g~~.

l'alumini, i d~a)seva filla la
~" ~~

A ~, a, _ i a- mi e ne ob-
,

SeqUia~ amb unespeti tes, o Los ques de ]rlimona slllll!i:ItS lleUferament pas-



Amare d'Olga, era una se-
nyora. .~oit;_1 molt
russa. Venia de vegádes.amb
uns pastellets de gelatina Ill-

tnonada, carregada amb pots I cas-
soles d'aluminl I papers de diario

.. Vestía de negre, amb un bar-r=t
que li aonava/aspe.cte.~
~ En arribar, el nrimer rrue
feia era saludar-me a mi amb aíre
de llásttma, I després es dedicava
als altres. Jo era l'únic llatl de III

casa, i pe'!" aquella ~l es-
lava, un rus tenia dret a mirar de
certa manera els lIatins.

Desfeia eIs papers, trontollava I'a
< _lum1ni, I donava a la seva filIa 'a

part corresnonent de gelatina. A
~ a Vilibald, I a mi emi 'obse-
quiava amb unes petites closquf>S
dé Ilimona lleugerament passades
per la gelatina. n ~n P_

Cercava raons de seguida a ~1 W~
Li feía iJ.lusió discut:r ~~,j~~uelJ D. P." a., _ ~ I r

horne ~Ka.r.et¡ífop5rli3. ~ ~ '"
controlar la seva barreja de catalá-
castellá, 1 de tant en 'tant lldeia. . #1.
~/que ens Ai!ia blR&r ~,., t. ~-I ' -11:- "~D ..RA.".n..t.-1
q I fiH~a tots. O)g~ai:@J'I'.n."" r ~~ __ I ~- '--T---'
histerisme que dominava perfecta- ¡ --. -r--- -- ...~
ment, plena de coqueteria, es díver- 11 ~
tia molt amb aixo, Jtepl'J'lA R9 ,9¡¡ia.
VIlWIQ, •• 'SUR ¡¡¡a. Quan la dlseus-' . I
sió s'exasperava, i !i' 11M !] ,,~ ~

~ s'envermellia masaa, O1ga sal-' I
vaya la situació cantant trosseta I \ '111 11 ~ .- f
d'operá ítalíana, I les tres de KIu:eJ. W ~
musicobof 1 antljj:aIla, es dlrlgien I
contra ella i la situació es calmavlL
Vilibald a.profltava tots. els .mo-
menta en els quaIs ninJnl no ten!"

.res per dlr, per a explicar-Dos les
seves gestes infantlls, Havia amat ..t.
un coYegi semita de Rcap.J! eJl e"
I'üníe . cristlA deIs alumnes. Tenia
predileccló en explicar que una V'!-
gada va obrlr el cap-d'un nen Jueu
amb un cop de bec de clgonya dís-
secada.
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-Li vaig obrir el cap amb el
picu del cigUeño... "
. Karel II recordava $1Ue ja -ens 110

havia referit una infinitat dé vega-
<les, i es posaven a discutir en 4aee.
La mare d'Olga, amb aire de desen-
cant i d'avorrtment, recoma tots
els pots i cassoles i se ,n'anava sen-
se dir res a ningñ.

Kalel ueUla géwpie amlJ 8are,r
ea ai¡¡u;tif'R/'ii_i 5111 88;!! 8sat( d'es-
tadístiques per a d~mostrar-me qll~'
el' nostre pais .... a d/!!81 .... ·'
Portava revistes alemanyes, russes
o txeques,' i em desxlfrava que la
Maquinista Terrestre i Marítima "'"
r& una cosa -l!fI ¡UNejal costat
del departament, més pétít de la
casa "Skoda", o qua Sitges I Palma
de :M8.Ilorea juntes treba!1ant tot- ti~
any, no. fan tantes sabates corn la
casa "Bata" en un día.: luna ínñní-
tat d'altres raons decissives. Ens
posávem a discutir d'una manera f~
rotge de la inferioritat o supertorí-
tat deIs llatins als eslaus, I crídá-
vem JJa. II.:~ "e 'tlilltiasaa/0lgg es
decantava a favor dels llatins. per-
que e1s trobava símpátícs. elegants
igraciosos. t : oposava una séríe
d'arguments frívola' als conceptes
científica de Karel. 1 Karel callava
.ple de menyspreu,
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O'ga deja que jO tenia cara de
jueu germanic, i~que únicament~ el
meu clatelÍ era netáment Ilatí. i aí-.
xó em produía una certa satisfac-
ció. Parlavem sempre de literatur"

.amb ella, i coincidíem extraordinfl-
riament en les nostres apreciacions.-

Una vegada eomparegué a 1'!'s- f·'
tudi amb un gos llop més alt f I
gros que' ella. Ens ¡ligué que el gos
l'havia seguit pel. carrer, pero en
realitat es tractava de tot un rapte.
A ~ el gos 11 va fer gracia, i
entre tots acordarem que es quedé!
a l'estudl.

En Joan, un xicot qu~ esta va amb
el seu pare a l'estudi del co~ta,t del
nostre, venia sempre disfressat d'u-
na manera o altra, amb un 'aire le
pallasso " 11; Y F' i 59 Com-
pareíxía amb un barretet de papero
fumant amb pipa. amb una barba
de no menys de trés dies 1 un bígo-
tet hítlertá, i es posava a cantar les
cancons de l'últim film. sonor, t ens
cbsequíava amb uns quants pae-
sos de revista. -

descobria un talent ex~,,!,('iona1
com a ballari e.'tcentrlc. J.l desper-
tava un sentlment molt viu de mece-
natge, 1 sempre 11 aconsdlava que
es dedíqués a les varíetats,

Joan 1el gos es feren g~ amics
S'avenien molt de caracter, 1 s'aju-
daven mútuament a matar les ho-
res, Joan fou el primer de nosaltres
que es deíxá mossegar pel g'<s. De9-
prés mossegá Vihbald .. Vihbald te-
nia la desgracia de trencar tot el
que tocaya, ¡ sempre tocava coses.
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Quan no tenia felna, ~e eN "eh'e-
l;¡á.eel'ft!!l., es dedícava a anar d'una
banda a l'altra de l'estudi. Teni'l
una feblesa per clavar, chus i can-

,viar els quadros de lloc. No sé si él!
possible que ningú faei més calamí-
tats clavant un clau .que Villbajd.
Tirava trcgos de paret aterra, fo-
radava canyeries. es ficava tros-
sets de cale als ulls, í. donava més
cops de martcll sobre els seus dlt s
que sobre el clau. Ningú de nOsal-
tres no es va poder explicar 'm aí
com Vilibald, un -dí a que arregtava
el llum del centre, va trencar un
rellotge de pesos SU'!!. que no tenia
res a veure amb el llum, i n'estava
separat més de cinc metras. Per al-
tra banda,' Vilibald tenia una h'l.-
bilitat 'especial per a trobar amb els
peus la cua del gos.-No donava dues

I pasees per l'estudl que no trepitjés
l'aniínal. Un día el gos se li va ti-
rar a sobre i li .doná una queixala-
per a passejar-sa ufan(.3. amb ~lIda al cap. VUi'~.i:ld tinbllé, motlus
cap em1::enat, durant UDS quants
diese

El ...... H' ........ 1ens venta
a veura mott sovínt, Erl un guillat
com una casa. Davant d'ell, Vill-
bald es posava a renegar tant com
podía f ~t es tornava groc i ji
demanava que callés, perqué Déu
el podría castigar enviant un Ilam-
pec a l'estudí qUe,ens polvbmtzar-la
a tots; A més a més, Il fefe'n una
por terrible els trons. Un dla d'es-
tíu, que estava amb nosaltres a l'es-
tudl, es desfermá de eop una tem-
pesta de lIam p5 i tro~ -
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, Olga va co- r
~e~<;~I a 'xisclar i espantar-se i
~ es va arreconar en un an-
glede l'habttactó, pálltd, resant i
gemegant, ~lestava furi6s. 1
cridava i els insul{ava com un enero
gúmen.

Durant mo1t de,templ'! .... es-
tigué convencnt que era notable to-
cant el "ukulele", i es passejava
so! pel carrero tocant la guttarneta
I cantant cancons hawaíanes, arnb
aire de deixar-se descobrir.

Un día es trobaren a I'estudí en
Joan. el! he;nt/l I'escultor Felip.
Felip em· tenia predileccíó, t davanr
meu adoptava sempre el paper d'!\-
póstol I ero donava consells, Es tro-
baren tots :tres a l'estudí '1 va co-
menc;ar'~ tocant amb el ":ú-
kulele" una caneó de moda: JO'a'n
I'acompanvava cantant l' Felip 1'8'
judav~ OIga eh ~ n 109 (81d;1109 1;.

........ es va posar aballar. I Ka!"e'
cantava a mitja veu, tot seríós.
Tots' píegats féiem un escando! for-
midable. Es va presentar el ~-
B\'2'hOfiWfJ! Indignat, i ens ex;?,!
que {alléssi~ ,~~ I'amo de
la casa 1 com q1J.é",a part d'!!,i,xOno-
saltres estávem cansats, eallárem.
tots ofesos 1 dignes,

A l'endemá, un gat petlt que tenis
el 8S.IIRili .... mori. El gat va morir
de gana, perqué M1se'p( l'obllgava a
Viure de les rates que cacava, .j com
Que les ~dels estudis eren ,ium.enw
el doble de grans que ello el gat pe-
tlt va morir d'lnanlció. ~t tots
ela velns de I'escala ereleren que
nosaltres l'haViem emmetzlnat. t des
de llavors ens mlraven amb respec-
te. El nostre, gas (ou objecte de lA
venja.nt:a ctt ~, I l'haguerem de
portar dlv'~rses vegade'! a casa E:J
vp.terlnarl per culpa 4e hu, )a9J1"'ote-
Jllsa ,,'1 V dSU'" sJ ._lIw'sta Pe-
,ri' el gos era fort, i no hi havla res
a ter. '
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Un dla Olga em digu~ amb grana
reserves que hav!'a. trcbllllat durant
un any 1 mlg 'a casa d'un falsIfica-
dor de moneda. Era mentida. pel"'l
m'expllcava d'una manera tan vlV,fI
plorlquejant una mica, que no vs-
Ua la pena de decepcionar-la i v:\.
relg fer veure que ho trobava molt

\' gros. Vilibald eomparegué. ver-
\ mell, en manegues de camisa, crí-

dant J-, &_6"" que 11havlen pres
l'amerlcana Era la tercera vega1'!
que 11 prenien, i aquesta era una
meravella més de la seva vida. Era
l'home assenyalat per a deixar-s¿
prendre la meítat de la seva índu
mentar~a, sense poder ey:-plicar des-
prés coro havla ana t. Vtlíbald tenia
[llusíó per a veure'm fumar. Va es-

I tar una temporada curta a Italia.
I , quan va tornar em portava un

¡"toscano", tot iHusionat. Em vito
, reig negar. a fumar, i en estava

dessotat i tractava de convence'm
de les excel~en('jes del tabaco ~J

\

no era fum-ador. i re""''''!lva amt!
entusiasme la meya actitud. ~

Una primavera va venir a Bar- '
celona la germana de-~ Era u-
na mossa ferma. grassa I sana i pO'--Il..- .. ... '. n 11 ~. (
solta/ins a la stmpatía. Anava ~- ~
i"I"cssaQa. amb una mena de ves'::i.t -
estival. pIe de palla 1 floretes I ro-
ba transparent, i portava la seva
carn amb molta - gracia. ~ VI\

Ilog'ar, poc abans de venir ella. un
piano. i ella i el piano ens obüza-
ren a suportar -8iI1Q í ¡I!.ulita S'as'-
sentava davant de )'instrument. pro-
curant salvar d'arruzues les faldl-
Iles, amb un gest d'inspiració -que
ens mostravi, 'un 'Poema d'tntímí-
tats, 1 s'emprenia I'execucié. .. es-
querdada d'una serie de tauja,nades
m nstcals. •
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Un deIs estudl;"de I;-~!I.<I~el te-l1j ,,' .. b::, f\ _, , l,' /
' nla el @i~bfMt~ • If9M. Era un I ~ '-"J ~

horne antipMic. El veíem molt poe,
perqué no treballava allí, Venia 1e
tant en tant amb una pobra don1.
que s'atrafeg:ava mojt perqué no iJ
veíeesím la cara. obrín la porta amb
rapidesa, entraven escorrJg1lls1 -es
tancaven. OIga estava indignada
amb eíls, perqué no podla tolera ..
que convertissln en bordelJ el lloe
on nQsaltres treballllvem. En reatt-
tat eStava plena de tafanerla. Un
día se ti ocorreguétapar el panys I

de la porta de I'estudf d'~ amb
"chiclet", Quan tornaren ells dos;
amb les, presses de S<''''1) ..e. es tro-
baren que era impossible entrar a

Va agafar molta afieló par les
clreres (no n'havia menjat maíj ; i
sempre anava amb- una paperlna,
plena, menjant-ne t 'escampant' els
pínvots. Es van fer molt amigues
amb Olg-a, Un dia que estaven elles
dues l ~ l jo a I'estu-dl, em va
venir seto I vllreig anar a cercar
el cantil', que estava amagat dar-
rera una porta, 1 en adonar-se que
jo bevia a galet. la gennana de
,~ es va posar a nure d'una
manera tan precipitada, que es va
en.nuegar amb les cireres. No havta
Vist mai cap cánttr, i menys enca-
ra. beurs a galet. f tot plegat ,Ji va
ter molta grácía, Oesprés votta beu-
re a galet; I es va mullar tota.

A mi em deía "senyor Gllldez",
1 el meu nom }j' sernbla"a molt es-
pan yo . Jilll l!llliat es va enamora
d'élla, I fela el paper de meridio-
nal apassíonat, 1 es béllugava sem-

.pre d'una manera nerviosa f , adop-

j tava un aire vapor6s I trlst que fela'
molta gráeta. A ella, a.lmenys, n'hf
feia de grllcia, 1 el' trobava molt
divertit.

IW~I
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l'estudi. ~ va comencar a es-
bufegar i crtdar i a donar cops a
la pprta, i tots sortlrem a veure el
que passava. OIga estava molt COD-
tenta, i em mirava a mi somríent,
perqué era I'únic que savia que tot
a110 era cosa d'ella. Feía' Ilástíma
la dona d'~, una dona grossa,
amb els cabeüs grocs, i una cara
de gos espantat que feia pena. El
senyor Bdui!t! el sortf de seguida, f
posava casa de saber-U mo1t,;greu
el que passava, i suggeria idees per
tal d'obrir la Porta. ~ lentrava
i sortía del seu estudi, i Ínlrava 1

s'hi divertia, í tot a110 no el pro-
ocupava gens. Joa'll no es cansavs
de dír a.IÚR8l~!lINI, i exposava como
pUcades teories del per 'qu~ , una
porta no e~:!arbrir de' vegades.
A l'ú1tim, ' ,i ia. dona varen
.marxar, i OIga i jo tlnguérem ''l.

satisfaccip de "guanyar una bat,,";
El senyor ~ -era un alt~"

deIs individus que ;0 vela cada d'~
La seva panxa ve'pminosa el pro_o
ocupava perqué veia que era un
obstac1e per a sentir-se boben-í
Moltes vegades. quan anaven a co-
brar a casa seva, ensenyava un l)it-
llet de Banc al cobrador, I U de+a
qUe no. volía pagar, no pas .per
manca de díners, sínó perqué ti ca-
1ia "acostar-se una mica a la bo-
hemia". El cobrador es quedava
molt parat generalment, 1 no tenia
esma per a' contestarü res. ,

Una fina del 14e)_ ii'r anava a
l'estudi d'Alfons a aprendre de dí-
buíxar. Tenia una cara de gat es-
plendida i savia arreglar-se amb
mo!ta de gracia, Venía per aH!-so=
vínt, l es portava amb un,-seriosi-
tat 'excessiv

13=: .
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Va deixar de venirfals estudís, {
el senyor ~ ens explica que
estava malalta, que s'havía ~
una míca, ~ Havia oblidat
del tot el catalá, i parlava un cas-
tellá molt pintoresc, amb accent ar-
gentí. Es bellugava amb un encar-
tronarnent molt estudiat, i fela ver-

- sos. el protagonista dels quals era
sempre un "~. Un dels seus
metges descobri que ela versos sem-
blaven de Ruben Darlo, I aíxó i
l'accent argenti .els féu pensar en
un CM extraordinario .

Pero després resulta que els ver-
SOS els éopíava líteralment de Ru-
ben Darlo, 1 que tot allo ho feia per-
que sstava enamorada com una mo-
na d'un beneit que es deia ~
~'. No va tornar més per I'es-
tudi.

Quan se 11 va morir la, ~:'~do-
na, ~ es }i8i1i1!3?V41 ~8 ,WaB"
~'abstracció.~
trIal.~es-

!ma per 'a res. 1 estava tríst 1 fuma-
o va molt. Un dia OIga u ensenyA un

entreteniment ,que I'Impresaíoná. '
Olga tenia una amiga -.grega¡;-;:
Natacha .. absolutament ~ ':-
1 que-Olga es complala",explicaIi;:l~ "
ho a tothom-tenia cara de ~:~
Natacha era una mica coíxa, i l'ob-
jecte de la seva vida era díssímu-
la eoíxera, Ballava, pujava i baíxa-
va escales i feia saltirons híster+ca
i es belIugava tant com podía i ella
creia que tenia tanta gracia bell-r-
gant-se que níngü no s'adonava ·je
la seva cama malalta, Natacha era
supersticiosa. i sempre anava carre-
gada d'amulets, i conei la sortile-,,pr-

1
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'Explica a OIga, que lligant un
anell d'or amb un cabell huma i
aguantant-Io ~rpendicula~es,~~~o-
bre UDS quants ' retrata de pe_~óiña,
amb la imatge tapada, l'aneü es
bellugaria al passar-la per sobra
del 'retrat d'una persona morta, en
un movíment circular. OIga slhi va
entusiasmar i ho trobá extraordí-
nar! i 's'ho cregué de seguida. 'Quan
vingué a l'estudi, ens passárem tot
un matl arrencant-nos cabells i ~n~,
ballar anells sobre .etrats gifats.
d'esquena, ~ estava meravélílai,
perqué aguantan-lo ell, l'anell tÍo'
s'equívocava maí, i el senyor ~
eslava gairebé entendrít, i en JOaJl
volia descobrir la trampa a totes
passades. L'únlc escéptíc era jo. I
-quan jo provava, l'anell es mante-
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Dia absolutament bmrióbil sobre rota
eJs retrats. Ells estaven tndígnats
amb mi.!El senyor, ~ porta a
l'estuiii .retrats de la seva dona mor-
ta, 1 dw.ant moíts dies, anava sem-
Fe amb el feix de retrata i un aneU
lUgat amb UD nus al eapdavall
cI'un cabelL ..

A l'estudi d~' 'V'a;<estar-hl
una temporada el pintor' ~ I
cHreetor a.rtistic de la '.casa "K Va
veure els treba.lJs d'Olga I e1s trob~
JÍlolt bé I H dlgué que ~
~si ella volía, -u far\'.\ I
gestons per a fer':la ,tngréssar a la
casa .. OIga em COIisultAa 'mi q',e
fs el que havia de ter, i jo U 'v¡\reig
dir que no dubtaria gens en ,entrar
a una casa tant tmportant. Al cap
d'algunes setmanes, Otga ens del-
zA&W" .... J.·8~
~~ ...... J~ .. '

Amb la m~ d'Olga.. ~l
eMIi& ea plllRiJo .. ~ ftIfl¿l'ICilli. Vilibald
eStava sempre fora. a Suissa., a Por-
tugal o a Alema.nya, el senyor ""
~ s'ensopia una mica més ca-
da dlS:..... ~s'It t"IJ _ 7Cfña
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