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·No se ben be perqué s'havia mort, pero el cas es que s'estaba allí tot qUiet,
a.mbuna. ca.rz:.de tunt se ro'en dona queem fela rabia. El menyit il,lIioinatde tc..-
te.1'e. familia, era ell, tot i que era l'unic responsable del que passaba. Jo
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el coneixía molt. A l'escola, erem els dos que ens pegavem mes. Era una mica
més petit que jo,·i quan t elgun es barallava amb mi, de5pr~s, per quedar be,
m'esgarrapába i em cOlpejaba de valent 8mb ~ll. 1 ara el gran irnbicll~ s'havía
mort. La caixa no li anaba gens be a te.·cara, tot plegat fela l~efecte de que
li tivava un xic de sota l+aixella. A mi ~o em fei~ gracia. L'hauría estoma-

~cat de deb6, 1 e~ns no m'interessaba gens que hagués· pres una determinació
tan Lmpor t ent coro aquella. Pe.ro com que davant de la fami.lia represen taba el
paper d'amic intIrn, figuraba que emsabía molt_, pero molt greu.
Sempre he.via sigut un exemplarlssim gandul, que·jonc podía tolerar, i en a-
quella mornents, més que mai, ern feia mal veure'l allargassat com una gallasea,
senseesma per espantar-se les masques que se li passejaven per la boca. Tenía
un desig irresistible de don~r-li un cap sota el genoll, per veure-li aixe~ar
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automAticament la cama i fer-li la guitza d'un~ manera o altre. Jo no se pas
qui li havía donaD a entenqrer de ter aquella cara_de tonto i un tan llurt pa
pero Quan ~n es mort, lo mllJor e~ morir-se d'una manera seriosa, -i no pas es
tar-se hores i hores al mig de quatre ciris_amb aire de contar les bigues a ulj
clucs, vestit de gran gala i s~nse sabates (quina bestiesal), enlairant el
punt d.acabat del mitjó amb una- actitud trascendental.
Estic segur de que tenía gana, només calía mirar-li la cara per estar-na$ con-
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vencu t, i no obstan t era prou hipocri ta per dissimular i seg~p?tancia en
. .

la saya qualitat de cadaver de circumstancies. Em varen avisar una mica massa
tard, perqu' sin6 la cosa ~aur~a ánat d'una altre manera, de segur. Jo ja sa-
bía que ell era d'aquellsque quant-expliquen alguna cosa que fa gracia, la
tornen a repetir i a-repetir a grans -riallades. Es par aixó que si no n'hague-
ssin fet gens de cas des del ~rimer moment,~auría deixat correr la seva ac-
titud pocasolta i no ens veurlem obligats a prendren's seriosament la seva pa
llassada. Pero ara ja era massa tardo Qualsevol sería capag de fer-lo tornar
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M'agafaren ganes de tentar-lo 8mb el~ seu joc predilecte a l'escola, propo-
sant-li de jugar als quatre cantons amb els ciris, pero la seva familia s'es-
g~rrifA tota nom's al parlar-neo Est6pids. Que poc el coneixíen! •••

,
I eL deixar!en sortir-se amb la seva i fer-ne una com in cove abans de seguir
eis meus consells. De totes maneres, per ells farien, perqué 10 que es a mi
no em donava gens de pena.
Quan vingueren a clavar-li la caixa, no vareig poguer estar-me de dir a cau..
d'orella a la seva mare:
- Poseu-li una mica de pA i pernil a la.caixa i un xic de vi, per si cas es
repensaba •••


