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H'Iha qui diu, amb I'assistencia del senv, que so'

,¡int, negligim les coses ¿'aparene;ramínima i ens
dediquern a exaltar aquellos altrcs que ornplen

els ulls pe! seu volurn. ' '~
L'elevada rnurrieria d'aquesta reflexió 'podrü ser

provada del natural fent ús - d'exernples quotidians i
sense moure's de la vida- llisa. Qui menvstindria, 'don~\ '
la sort de poder-se valer ,d'~n cas singular, demostra"
tiu d'alres valors? Ningú, que se sapiga, o almcnys
ningú. que tingui neta la consciencia ciutadana.

Hi va haver un inventor -l'apologia del qual figu-
rara aquí- qu_e va Fer la total-dedívació del seu esforc
al millorament : de l'art de' viure. Tenia una vocació
que no es distreia i una Iantasia lloial, c'ernents amb
els quals hauria pogut aspirar a ser un inventor de gran
espectacle, fent coses amb cls sales d',!igua i construint
turbines gegants, o ideant enormes mitjans ele trans-
port interoceánic. Pero v~ renunciar des del prineipi
a valer-se de la seva capaCl~at per aconscouir el lluunent
personal, i es dedica de pIe a I'anónirna laLQrde [er
rnés 'habitable la llar humil, 2n~h ap;¡rtacioils_ com les
forquilles de punta perenne) el Ioc que es revif.i sol. el
nus que es des[a a voluntat, i rantes i rentes altrcs
coses, ,amb ~a llista de les quals rodrien cansar-se lec-

,tGrs d acreditada avidesa.
No obst~nr, el que és re-ilrnenr ínteressrr.r des del

punt de VIsta humá. no és 1)30, n/lo LJ", ,,, '" '" "l . . ~"~ ,-~I.,.; vn 11 ...1,..{'llí?I
smo a gran inclinacíó qt:e sentía perI '~t':' , '1 - 'j, - .~. lCl '1' a manexa,;
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'l'ofici
mm s'abstreia ele tota cosa que no [os la solució dels
problemes que es plantejava. E11 creía que no bavia
estat rnai' malult, í es que les malatties Ji passavell eles"
:Tecebudes, o ,(,11 tenía nornés ~etne:; percevcío~lS pro-
f(ssicnals, C0111 en- el cas dé la Iebre, que li Ieia anaj>
!;é, de pressa l'enginy, o el dolor, c¡tle Ji 'scmbhv!'l una
forma commin~toría t¡lIe prenien les incognitcs que te-
nÍ3 pendents; impulsant-lo (:.)p - a la. S~V:l solució. .

Com que no ccrnpt-va e!s an) s sine les rroballes, 1

le~;.seves eroque, esta ven subjectes a una divisió que no
tenia el suport oficial, va queda rose ser. se iuf.rntesa ni
jnvclltut; era una persona sensc edat, , qut:, cnvellia o es
~,~ia més ;ove ~egoT'.s I'assisrís o no la inspiració. No
'-'T3 scmprc Ielic perc quan l~11Ül un e~cert ho era tant,
que obhdava tates les llacunes de tnstesa tlu.e havia
anat deixant darrera seu.
, Estava acnstnmat ah deshcis i milers de \.ÍC5 estre-:

. míen la séva pell, Semblava qu~ no hi podia haver
cap Frisanca que l'agafés de sorpresa, i a des~rat de ~(;t
vinzué un dia en el qual va guanynr-lo una nosa m-
defltllble: sentí .Ie sobre l'enyorament de CO~~?,des~o-
nl?guclf's 'i un g,nn desig cl'e'!~rJir-~e per ca nuns p~tl!S,"'
De l-on com~n<;ament, va cre~que la sevn aptitud
creadora prenia una nova jeía ¡ prová de treure'n pm-
ti, aplicant-lü tota l'atenció. Pero el neguit aquellcrel-
xia, les seves Iacultats per a conc~ntrar-se :s van tornar
vaporoses i no podía ranear-les dins la· ma clo~a de la
seva voluntat- 1, a més, va perdre la poca gana 1 la poca



'Son que tenen els inventors, i la seva mirada prengue
J'aire de seguir rastres inexistents.

Era evident que es decandia i per tal qU¡¡la . ciencia
l'a"judés a evitar-ho, va anar a trobar el metge. '

El metge se'l va mirar de bona fe, li va fer unes
quantes pregp.ntes impe.rtinents .i després, mentre I'in-
ventor es vestia, va donar-Ji un copet a l'es(luena i li

digué:,
-Potser us reclama l'amor. Qui sap?-
.L'inventor va quedar esbalalt, amb una cama aleada

.a mig posar dins deIs pantalons.
Estava solidament establert en el centre d'una idea

.fíxa, i ti ealia resoldre els problemes secundaris d'una
manera perdurable. .

Sortí 'caminant d'esma, amb les rnans agafades al
darrera, sense sospitar que en aquells moments el seu
destí ja provela, empenyent-lo suaument cap a Ull.

xamfra pel qual no tenia cap inclinació precisa. En
rombar-lo, topa amb una distingida senyoreta i la va fe¡:
.caure de clatell, voltada. patetícament de tots els paquets
que portava. La mare de la noia, en comprovar que
sortia sang del nas' de la seva filIa, va fer un crit i'
abandona els sentits, fomlant amb el seu cos i el de la
senyoreta una creu que clamava al cel i amplia d'o-
probí l'inventor.

La gent va fer rotllana, dotzenes de beques murrnu-
rayen i- l'inventor, de tan desconcertat, es va trcure el
barret i l'esquíncá lentament.

:.-A veure que fara, ara. Potoll
-A mi em sembla -digué un empleat de banca-

que háupen:t de donar .assistencia a les dames...
-No,' de cap manera. No es pot tocar res fins que

vingui la policia.- ' , •
1 tot de dits assenyalaven el culpable, que ja es fur-

gaya les butxaques per demostrar que' tenia tots els
papers en ordre. Es va treure .la cedula i l'anava en-
senyant a tots els espectadors, que' se la miraven amb
hostilitat, perqué la contemplaeió de la sang els en-
ardia i no podien perdonar. '

Finalment, l'inventor comprengué que si no jugava
fort perdria la partida. Es planta t:nmig del cercle, va .
estendre :els bracos i digué: .

-Senyors: esfíc disposat a reparar la falta, casant-me
amb la sényoreta.e-

La mare va alear-se de bursada, l'agafa per .la solana
i va pregulltar:li si era persona de possibles. Sense ~s-
perar resposta, s'acará a la multitud i digué que a110 ja
estava llest, .que cada 11 podia reprendre la seva Ieina
i tocant amb el peu la seva filia, va dir-Ii: .

-Apa, nena, no sigúis fleuma. ¿Que 'pensara aquest
senyOT?-

Entre tots dos la van collir de terra, i quan queda-
ren sols la dama acomiadá l'ínventor amb aquestes pa-
raules:

-Mireu, jove: haureu de parlaramb el meu marit,
~s una persona molt estricta, pero raonable. La nena
es un pOIDde flors. Jo no sóc partidaria dels Iesteízs
ll~rgs. Demá, a les cinc, us esperem a prendre el t~.
Slgueu puntual i mudeu-vos, perqué 'la primera im-
pressió és la bona.- .

S'.oferiren _mútuament les adreces i reprengueren els
camms oposats que portaven quan van fer coneixenca.

L'endemá, l'inventor comencá la' jornada amb una
gran agitació. Va raspallar la seva levita neora i es posa
un coll i un barret Iortíssims. .o

Arribar el ll1?ment, el dring d'una campaneta oculta
va encornanar-Ii una sobtada pressa i .sortí al carrer ern-
pres?nat pel sen vestit nou, caminant 'de la manera que
c~~nen les, persones dominades per una forta voca-
ClO, -desconeíxent els semáfors i els perills urbans, can-
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viant les passes sense tocar gairebé aterra, com pínze-
nades damunt l'asfalt. L'ángel' de la guarda, amb una
bata blanca, el seguia de prop, i de vegades l'agafava
pel coll de la levita amb la rná dreta, deixant-lo en sus-
pens entre el límit de la vorera i la calcada, en el rno-
ment que un vehicle de molts cavalls passava fent tre-
pidar les -cases.En s'arreglava el coll, mirava el seu protector amb
una e~purna de rancúnia i. se~uia camí. En una oca-
sió, va girar-se d'una revolada i pica els dits a l'angel.

_ Ja ho havia vist -li digné-o Que .us penseu que
sóc ase?- ~ . >--

L'angel expressá amb un gest la seva infinita pacien-
cia i a la primera cantonada va deixar-lo, sense-lirigir-
li la para ula. Pero ja es trobava davant la casa de la
noia.

Era una casa aíllada, tapada t¿talment per les eures
i voltada per unareixa de forja, decorada amb uns mo-
tius' en ferro que reprodillen escenes d'una guerra per
la possessió de nous mercats. Hi havia també un jardi,
que absorbia els sorolls de la ciutat i els ofegava; feia
j'efecte que les -flors i les eures de la casa 'es nodrien
.precisament de la mort dels sons del car·r~r, i que el
silenci els anava millor que l'aigua i el sol. Per que?
Ningú no sabria dir-ho. '

L'i1wentor obríla reixa, nomé, empentant-la suau-
ment, sentí l'esgarrifan<;:ade rrepitjnr la grava i l'ale:
nada heda dels jardins desconeguts va canviar-li els
cq)ors de)a cara. Abans de trucar a la porta, ringué el
gest inútil d'aclarir-se la veu, fingí aplom i acusa la
seva presencia.

Va obrir una serventa vella, que semblava de roba,
la qual li demal'la la tarja "i, després de deixar-lo ins-
rallar al rebedor, va anar-se'n pcr una foradada de
oorrínes-

L'iI1\'entor renia la Sl?nsació,d'havt;>rpassat el llindar
d'uD més enlla assequible. Aquella casa adormia els
scntits; damunt de cada moble p10pici hi havia un
quinqué, i una olor esmortei:da de seda i de petroli es-
c3mpava embriaguesa. Des d'algun lloc amagat, una
capsa de música anava repetint una caneó de' .ca-
cadors i innombrables fígures ele porcellan:~ havien
queda~ cristaHitzades en l'actitud inicial de seguir e!
ritme. .La tela estampada ho presidia tot, i els retrats de dos
emperadors rQmimtics, en :rñoments diversos de la seva
vida, embellien les parets.

I:inventor s'anava rendint a -una somnolencia inevi-
table, i quan ja estava a PU!!t de tocar amb el nas l.a
perla que duia a la corbata, va sortir un senyor vesnt
amb un cot llarz iW1 casquet de vellut negreo Fumava
una pipa de gui~, ¡r= una. levíssima agitació d~ls-seus
bizotis s'endevinava que voha e""pressarbonhomra.

bV:L prémerÍa ma de !'inventor i va dir-li:
-De manera que. vÓSsou el jove qu~ es vol casar

amb la Sofía, eh?
-Sofía, es diu?
-Sí.
-Ah!- . -
AqueiJ sen;:or l'accmpanva cap a l'illt~rio.r ~e la casa:

i a mesura que s'anava endinsant en la mtllJl1tat que li
. oferien, el guanyava la sensació que s'endre<;ava dins .1

un oran calaix. Sentía el que deuen sentir els tadells
qua~ furguen un manyoc .~e rob~ r= qu~dar co~e~ts
i ajac3r-se, o el que senunen, SI poguesslll, les JOles
!!Uardades.als seus cstoigs.
v ,Va fer-lo pass::tl'a una sala que era, díríero, l'cxacer-
bació de l'esperit de la familia. En u~ sof.a, a la ,:ora
d'una llar apagada, hi havia la rnare 1·1a Hlla, vesudes
smb gasses de colors i discretament pintades.

•
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La senyora va saludar-lo
pregunta:

-Que no heu portat flors per a 'la nena?
o.-No. Calia fer-ho?
-1 tant!-
Va fer el ¡!est de sortir a comprar-ne, peró el van

agafar p.er la levita í Ji digueren oue, rnentre ho tin-
gl:és present per a' una altra ocasió, pcdia ser Iacil>

o ment perdonar. o

Li oferiren cadira i quan tothom cregué ou- 1(1 re-
unió ja p.odia ser comenc;ada, el pare reclama Y'aten-.
ció gener;¡l:. . o

o -Fa un temps magnífié, eh? Derna .passat f.ná Si3
anys que~tenim el mateix president del eonsell de minis-
tres. Jo, francament, trobo que.o.-

La mare va donar-Ji un cop 3.'11b e! seu venta11 i li
digué qU€ no elivagués, que el jove havia vingut per
arreglar el seu casament arnb la Sofia.

-No ho oblido pas. Teniu diners. i07eJ-

L'inventor, instihtivament. es posa els díts a la ]:lllt-
xaca de l'armilla, pero tata la f.múlia alhora V1 advcr-
tir-li que es referien a la seva posició.

_ Tinc moltes possibilitats -respongué~. SÓ~ in-

ventor.
-Inventor de que?
-De petites coses de _gran utiliiat.
-1 reudeix beneficis, aixó?
"-No pot considerar-se eles: d'aqucst punt de vinta.

Essencialment, es tracta d'una fun:ió -social.e-
El pare respongué que amb allo no es podía muntar

casa, i l'inventor, a mitja veu, opina que tot aiudava.
La senyora va posar-se a caminar amunt i ~va11 de:

lhabitació, amb els bracos creuars. i, ele cop. es va siti,
rar.}avant de linventor, I'assenvalá estirant .el brac i ji

eligu~: '
-Vós ja cornenceu a ser gran i no us estan b{ deter

miñades actituds, El qlie. hcu de ff"( és dcixar les \'OS'

tres deries i p(Jsar-vos a rreballar seriosamcnt; Iluítar
per la Sofia, pobreta, que es ccnsnm ner Id volunrai
que us p0rt,1,- - - r

La dama. s'aga~a el mentó; aclucá els ulls per a con-
centrar-se, I afegl: o "

~~jreu: ja ho tinc resolt. [l meu marit us cunard
feina a la farmacia i vos tUPtl l'onela't.- '

L'~n~ent(J~ empaliidí. Salti' gaírebé de la cadira i (~c·

mana unpenosament e! seu barrer. .
, - Ja us la podeu quedar, la nena -ya dir->, Havent

de pagar aquest preu, rn'estimo més corsecar-me.i--
1 va ,fer el gest d'anar-se'n, Pero aleshores la Sofía

b
C~lrneD(;aa plorar a cri¿:s, sen se pcrdre la seva irnmo-
I !tal., l!

-:-Ja ho heu espatllarl -deia-, Ara sc'ns en 1'3

qm sap quan en trobarem un, altre. Mals paresl-
" Ells, els pares, .sentíren q~le se'Is enconoia l'ánimab van cfrrer a l'encale de! jove. L'agafaren ~l' per cada
,~a¡;:, e renyar~n tots dos amb amoran<;a i li revun-

tren SI no sabía mesurar 'Ulla bro p .0
'A ' ma. "

-n.mb els invents no n'hí :faio 'mai d b - el'gué. _ '':;.. ;:'" e rome~. -"fI-

El cas és que :í van tornar "l' I "l.:.::.,1 a a 53 a, reprcnoouercn
¡¡ c.onve,rsa i arreglaren un Festeio [

d
~ ormal, evitant tot

_ rnonu enuig. D

1 fou aíxí C0111la vida de 1" .. ', In"entor va fer se '
extensa, r,lseaut de perdre profunditat. Pero va -,;c m~s
que, sospltant la naturalesa del seu mal' 1 passar-íí
tar el tractament sentí qlle 'la . I poc.e;,t abas-d ' se va no-a' -' II '

onant entrada amb rnés for a al d __' "a ,eu}ava"
la seva inventiva Com 1 c; 1 1 . esassossec urnc de
nes, sabcu> I:eta 'per parte~ lna

a Hes lmentals modero
o e metge a descoberta 4!ó!

. }" d'amb un gest ele C'lp i .lí ,o~en gna obsessíé i explicada al malalt
s ab?ya a curar-se, diucn, ' aquest

, Pen~ava amb més aplica ció que mal I es passava h~-
Ilii mes Hargues que' les altres ranear en el seu taller
, rurat a la recerca de coses. cada vezada meés tit ~

, "1 e ¡. havi -, ",' pe I es 1
mes Utll,~' vOTt

1
11 ravia de .Ia soHicitud del seu servent,

que VlgI ava ei, pas, del temps i el Ieia dormir, e! vestia
1 Ir l'1osava el nlen]ar a la boca Ah: 1 cad, . .," a vespre, en
arrtbar del lllon:el~t, Ir Ieia posar la levita i el' barrer
que rnu aven i acompany-ava al carrer on el de. di ,elxava,
.cammant en irecció de la casa de Sofía .

.Ell émpren~a el camÍ d'esma i arribava a lloc per
¡m;rade. O rnillor dit: no era ell qui arribava, sinó la
seva aparenc;~ ~a,rnal, el seu cos mortal, amb totes les
conegudes rruseries. El seu esperit romanía al taller.
tre?a.l1ava de n~ts, amb més finar pe! fet dé veure'~
allibera,t del p~s de la carn. i de la sango '

S'.&UI corn SIgUI, tothom hauria dít ql1e l'inventor
,arriliava realment cada vespre a casa del seu amor. En,
trava, lliurava liberalment e! seu barret a la primera
persona que l'hi prenia i Ieia ofrena de Ilors al pare,
a la m~re, a la serventa o a la noia, segons l'atzar.
, El fele~, passar a la sala i a~lí, ell i la Sofía, compar-

Den el sofa. La mare, a fi d exercir discretament una
inútil vigili'meia, brodava a prop unes grans margarides,
amb sedes de colors, i el pare lleoia les entrades i sor-
ti~es de vaíxells en el Díari de la"'MaFina. De vegades,
el senyor havia intentar lligar conversa, i, es dírigia al
prornes p~r preguntadi qualsevol cosa de la guerra del
setanta. Pero el promes no era, segons oqueda dit, d'a-
quest món, i donava les gracies polidament, refusant
una beguda imaginaria.,

La, senyora ~l fuetejava amb la troca que tenia més
a má Lli deia: \

-No sigueu encantat, jovel-,
1 el cos de! jove s'abaltía encara més per la caricia

de la seda, per la quieta ,olor del petroli i de les teles
F'orejades que cohrien tata cosa. El mínim soroll que
Ieien les gasses que vestien la noia, encara ajuelava la
se va absrracció i se sen tia ,CU!'1 dins una gran campana'
de vidre, molt lluny de tot a110 que tenia a Free.

Sofia, en virtut de l'esíore propi de la seva edat,
;-omeguia enamorar-se. Contemplava amb exrasi aqueli
2!J1(,r absent que la providencia Ir donava, í Ji feia l'c-
Iecte que tenia un cavaller petrificar, pero guardador de
magllífics impulsos i llegendari, el .deixondimenr ele!
qual Iaria parlar els diaris, Mentre eSBerava aquest es-
clat, la noia va trobar la manera' de (reure partir del
festeig, Feia con-dinar, arreglava vestits Fantástics per
a l'inventor, amb retalls de roba vella, i així que queia
la nit, l'adormia cantant-li cancons de nines.

Aleshores, entre tots plegats. portaveñ· el seu cos a
pes -de bracos Iins al carrer, i allí llogaven un cotxe.:
hi enfilaven el jove, donaven una adreca al conductor
~ deien:

-Pagara quan arribara a casa.v-
r tornaven a entrar passant e! jardí d!! pressa, perqué

ara :ja, era la tardor i cornencava afer Ired.
'Va establir-se aquesta habitud, i, cxercint-la, l'in-

ventor va comprovar que encetava una epoca d'or.
_Cada matí, en despertar-se, corria cap al taller i paS-

sava en net allo que havia fet el seu esperit mentre
ell [estejava o dormia, EIs seus encerts, des del punt '
de vista 'ele l'ofici, sovintejaven més que mai, i gairebé
s~nse ndonar-se'u adquiria una maduresa p~ofessional
notable rer molts conceptes. S'anava plantejant pro-
blemes nue suposaven una major ambició, sen se moure's
]lP."o, del carní tracat, i alguna revista j'a s'Iiavia vist
obligada a publicar el seu retrat, acompanyat de' C0-
mentaris elogiosos. ~
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'Fou llavors q;e va emprendre els treballs per 'eñÍles-
tir ;;~ invent qae, si' reeixia, li obriria de bat a' bat les
portes de la fama, E~ tractava d'alguna cosa que revo-
lucionaria la vida de-'família, en el con sentit de .la
paraula, i la- concepc~ó de la qual era tan auda.;, que
requería tora l'aplicació d'un inventor, encara que ha-
gués tingut més edarque no pas ell, el nostre.

Va cornencar una lluita d'extermini entre la seva
vocació i les obligacions socials, Es mostrava mes ab-
sent cada vegada i anava a festejar amb .l'aire me pre-
sentar-se periodicament a la policía. , '

-Oada cop se li veu mes el blanc dels ulls _-digué
un día la mare-«, ,Si no hi cuitern, se'ns quedara garra-
tivat.-

. - La .Sofia, pobre angel , feia tot el que lí era 'possíble.

..~Li agafava 'les mans per tal d'amanyagar;lo, pero les
deixava anar de seguida amb una <;:sgaIrifan<;a,perque
s'adonava que allo que tenia a la vora erg, nornés, J¡¡
funda d'alguna altra cosa. '-, _ '

En més d'tnia ocasió havia,intent.at de: parlar-hi, pere
els seus eren uns diálegs impossibles.

-Que ja nd m'estimes, Inventor rneui"
-ATint-i-quatre., ELmeu pare va morir poc després-de

fer-ne setanta-dos.
-Jo no.eóc res per a tu!
-No, fa, gens,de. mal. Et donen una punxada al

brac, i ja esta lle~t. ,
-Si em traetes així, em moriré.
~Si ho trobo, sí, A més dels, diners, tindrem l'ano-

menada, i no ens faltara res.- I

--~ ....._---------.,,-_"':' La Sofia acaFava plorant, -~'IIlagartt-se-la cara -entre ,....,.---- ........,--""" ~-_'_o_..... ~~_.o__-

'les gasses. Fins que un dia el pare, a I'hora d'acorrria- ------ __ ....,......_ ....,il

,dar-se, va agafar l'inventor 1 li digue:.
-Aixo J;l0 pot st;!guir així.
-No?
-No. Aquest RI0t':€s-'va fentr via i ens acostem a1

clímax, Quan, aquest arribi, no responc de res.-j-
1 el clímax, perodir-ho arnb la mateixa paraula, vin-

gué: .Era el vespre, d'un dijous i l'inventor, va entrar
a casa de la seva promesa amb uri rostre tan p~Hid que,

, adl~~c)aMnt c:l ¡que sabern, sorprenia.. ~'~avia .fassat
la Jornada treballant amb Iehre creadora 1- la- tema- a- I:r
punta dels, dits la. selueíó., que- cercava. El seu- Criar, ,
a l'hora de sortir, I'havia hagut de treure per Iorca

,deI taller.' ' ,'- , ' '
Aquell yespre, el petrolí de cada quinqué, el pes' de

tota tel~ i el so ~e, la cal;'sa de música adormíen mes
que mal 'els sennts, El crepitar de la llenya en Ha llar .
de Ios i el color que donaven les Flames a les c~res i a
les coses, Iera. j11€S irreal la sala del' fesJeia j tothom se
'sentía ,inclinat a teixir el fil de la; seya ab~traccip.Nin~
,gú no d,eia.re~; cada u estava ~llunya(de la, seva pro-
,pra presencia l la dels altres, l el més dístant de tots
era ['inventor. El lleu -soroll dels objectes no ;fenia el
senyoreig .d'un .silenci guardador de g,ans secrets j', el
teDl]Js mateix , corría de' puntetes. .

.De sobre, el-t0'bre ,del-tel€fonva dringa'r-per totala
•casa. Era un dnng ple me,transcendencia i tots ha van
intuir; diriziren la mirada cap' a la porta de 'la sala "i
escoltaren els passos lents de la serventa, atreta per la'

, crida. "
La serventa va entrar, sense poder caminar a, dretes

i es planta al inig de la sala amb els i.rlls esbatanats:
• -Es I'esperit de l'inventor que demal~a l'inv'entor a

.I'aparell -digué:-., ' '
I va perdre el coneíxemen t i caioué de cara al sostre.-

, La .mare Jntenta xisclar, pero t~ni~ la veu presa. La
J))pa,.de glllX del' ~enyor va caure i Queda esmicolada.

L l~ver:to~ va correr á empunyar l'auricular:
-S1, soc JO. Ja ho has trobat? Ja ho tens? Vine d~

I

1,
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seguida.- .....: I~'~I '1115'(
Sortí de la casa corn si el portes él vento ""
La noia va .fer el gest d'aturar-lo, pero el seu pare

i'agafa pel brac.
=Deixa'I. estar -digué~. El seu destí és implacable:

.morirá de mal d'amor sense tocar de peus a terra.v-
1 es va desfer la boda. .

PERE: CALDERS
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