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UN VEYNAT FANTASTIC

No he amagat mai que estimo molt el meu barri de Sant
Antoni. 1 tampoc no és cap secret que un amor intens fa que
s'arribin a estimar fins i tot els defectes. En aquest darrer cas
és molt possible que més que d'amor és tracti d'una mena de
tendresa que ens obliga a dissimular i a comprendre coses que,
posades en un altre ambit, no ens semblarien del tot bé.

Hi ha, a més, aquests rars elements que tenen grans dosis
d'atractiu i, alhora, ens repel.leixen. Peró no del tot. Ens
guanyen amb una certa fascinació, i el mercat de Sant Antoni
participa d'aquesta misteriosa barreja. Té uns dies i unes hores
que és el centre d'un món ple d'interes. En canvi, passar-hi les
tardes de cada diumenge i els matins de cada dilluns deprimeix
l'anim: se'l veu malalt (o tirant curt, convalescent) del trangol
que acaba de passar i és brut com un contenidor que s'ha
desbordat incapa~ de contenir les deixalles que li han anat
tirant el cap de setmana. Parlo, demano que se m'entengui, de les
galeries i dels carrers que circumden el mercat, perque el seu
interior ha mantingut a portes tancades les virtuts que li són
própies. Ens tranquil.litza sempre que aix6 és una veritat
gairebé permanent i més d'una vegada m'ha fet pensar que
s'assembla a aquell estat d'una certa dolcesa que evocava en
Josep Pla: tenir una mica de febre, saber que no sera res i poder
contemplar el mó n assegut en una cadira, prop dels v í dr-ea d'una
finestra.

El mercat de Sant Antoni ha complert anys, té una edat
avan~ada, i ara suporta amb molta dignitat l'haver-se convertit,
quasi, en un monument nacional de l'arquitectura del ferro. En
tenen cura, el repassen, l'hi col.loquen unes prótesis
metal.liques perque no ens doni cap disgust. Com que la seva
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cúpula amenaqava ruina, li han sobreposat una coberta que fa
pensar en una enorme pamela de plastic, d'ales caigudes, pero de
molta epar-enca. L'efecte que causa també és contradictori, pero
els velns del barri esperem que sigui a fi de bé.

I ara que parlo de velns, m'interessa recalcar que ho som
de debo, a l'estil de la vella escola. Molt sovint, en coincidir
al carrer, ens basta una cara coneguda, habitual, per saludar-nos
cordialment encara que ignorem, els uns deIs altres, els noros
respectius. Afortunadament, observem comportaments de poble enmig
d'una gran ciutat i trobo que aixo ens humanitza. La sort o les
desgracies deLss habitants del barri més propers a nosaltres ens
commouen. "Saps aquella senyora rossa i alta, macota, que solem
trobar a la fruiteria?", em pregunta -posem per cas- la meva
dona. 11 Sí", que 1i he respost. "Doncs la van operar abans d'ahir
urgentment!" Ens quedem tots dos preocupats, i acordem preguntar
cada dia pel seu estat. Quan sabem que esta fora de perill, ens
traiem un pes de sobre.

Potser tot a í xó té un pes específic lleu, pero a mi no
m'ho sembla paso Sense voler-los desmeréixer (me'n guardaria
prou! >, jo diria que a les barriades de la part alta de Barcelona
la gent conviu d'una altra manera. Fins i tot a l'hora de
passejar, passegen diferent, com si estiguessin més amatents a
mantenir-se a l'aguait que no pas a badar. Em refereixo a aquesta
manera de badar tan autóctona, que conEdsteix en mirar sense
presses ni mala intenció.

Pere Calders


