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ENTRE LA INTUrCló 1 LA PARAULA

La senyora Maria era una d'aquestes persones tan bones,
sempre disposada a fer un favor als altres per mica que depengués
d"ella. La vida, que a vegades no té temps de fer justícia i de
donar a cadascú aLLó que es mereix, 1"havia deixada gairebé de
banda. No pas amb mala intenció, sinó per falta material de la
possibilitat d"atendre-ho tot alhora. O sigui que la senyora
Maria es veia obligada a treballar durament en qualitat d'aLl ó

que abans se"n deia dona de fer feines. Per sort, no rebia pas el
tracte de mínyona , sinó que quasi se la considerava com a un
membre més de la famí1ia que la tenia aparaulada. Era un acord
equitatiu, que proporcionava ingressos extres a una economia
feble a canvi de col.laboració a la bona marxa d'una llar
honrada.

Pero no hi ha res perfecte, tot i que potser val més així.
Algú ha dit que la perfecció -si se"n fa un abús- pot arribar a
ésser odiosa. Aneu a saber! El,cas és que la senyora Maria tenia
un defecte o, dit amb més propietat, tenia una fallada de
car~cter: no li agradaven els gats. Li feien por i quan en tenia
algun a prop tremolava tota i si s"esqueia <que s"esqueia sovint)
feia esgarips.

El matrimoni titular, els senyors de la casa, eren pares
d'una nena que es deia Anna-Rosa i tenia tres anys encara no ben
complerts, pero no val pas la pena de filar prim en una qüestió
que venia de poques setmanes. Els padrins de l'Anna-Rosa van
regalar-li un gat siamés, un detall que mai no s'ha pogut aclarir
si obeia a una arrencada de delicadesa o a un cop baix disparat
amb una espurna de perfídia, perqué a la mare de l'Anna-Rosa
tampoc no li feien gr-ací.a els gats. Solia dir que mai no els
faria cap mal, pero que com més lluny els tingués, millor.· És
oportú d'explicar que la padrina de la nena i la mare eren
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cunyades i hi ha males llengües que afirmen que es tracta diun
grau de parentiuque, per molt honest que sigui, es presta a
malentesos.

El cas és que l'Anna-Rosa i el gat ,siames es vanfer molt
amics de seguida i s'entenien d'una manera prodigiosa, tot i que
el gat no sabia ni un mot de catala i la nena tot just s'abocava
a les primeres beceroles. Amb un intercanvi de mirades en tenien
prou per confegir oracions completes i fins i tot per lligar la
trama d'histories llargues i complicades.

L'Anna-Rosa i el gat anaven tothora junts amunt i avall de
la casa. La mare no es cansava de dir que un dia s'entrebancaria
amb la bestiola i tindrien un disgust, i la senyora Maria feia
saltirons de través cada cop que el siames passava pJ;'opd'ella.
liNo ho puc evitar", exclamava. "Em posa la pell de gallina". 1
mostrava un br-ac molsut, robust, amb l'orografia propia de la
pell de gallina.

Faltaven pocs dies per Tots Sants quan es van produir
quatre esdeveniments en cadena i alhora. El primer, fou que
l'Anna-Rosa va fer una jornada de convivencia amb el seu
parvulario El segon, resulta que el pare tenia un apat de
negocis. El tercer, que la mare es decidí a aprofitar-ho per anar
de visita a casad'una amiga de la infantesa. El quart fou una
oonssequé noí.a inevitable dels altres tres: la senyora Maria i el
gat siames van tenir tot el pis a la seva, disposició. Amb
malastrugan<;:a, val a dir-ho, perque va ocórrer la següent
desgracia:

En el moment que la senyora Maria passava el drap per
damunt del canterano del rebedor, el gat va fer una cabriola
jugant amb una troca de llana i va tocar les cames de l'ajudanta,
la qual va xisclar mentre el drap li anava a parar qui sap on i
(cosa pitjor), mentre queia aterra i s'esmicolava una figura de
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porcellana que la mare de 1 I Anna-Rosa Si estimava molt. Era un
treball austríac d'artesania fina que, per torna, evocava records
entranyables per a la mestressa de la casa.

En arribar el vespre, quan es va reprendre la vida normal
en el clos familiar, la calamitat prengué un gran protagonisme.
La senyora Maria deia, amb el cor a la roa, que no sabia ben bé
qué havia passat, pero que el siamés li feia perdre el món de
vista. El gat callava, per raons obvies, i la mare de l'Anna-Rosa
va exclamar que jan' hi havia prou, que no es podien tenir
bésties en un pis i que 1I encíema mateix donaria el siamés a la
casina Margarida. "1 és inútil que ploris, perqué no et servira
de res", digué tot adre~ant-se a l'Anna-Rosa. El gat es llepava
els bigotis, entristit, la senyora Maria s'eixugava les mans amb
el davantal, nerviosament, i el pare movia el cap a dreta i a
esquerra, un gest que 11 era habitual quan les coses anaven de
mal borras.

En un moment de canvi sobtat, d ' aquells que situen els
personatges en llocs diferents d'un mateix escenari, el gat va
mirar fixament la nena. Era una mirada difícil d'entendre per qui
no conegui els gats. En resum, el gat digué a la nena, amb un
simple caient de les ninetes: "És una situació peregrina. La
senyora Maria ha trencat el valuós objecte d ' art, pero ni tan
soIs n'ha tingut consciéncia plena. Ha perdut l'oremus. No se la
pot culpar, perqué és una cosa propia de les persones propenses a
les neurosis complexes. El mal és que em carreguin els neulers a
mi."

L'Anna-Rosa el va entendre immediatament, fil per randa, i
no Si ha va pensar gens ni mica: es va plantar davant de la
senyora Maria i sense descloure els llavis, servint-se només del
joc deIs ulls <les criatures tenen coses de gat », digué en
silenci: "Senyora Maria, aixo no esta bé. Una desgracia tothom la
pot tenir i aquesta vegada li ha tocat a vosté. No ens



U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

enganyéssim pas! Si no ho reconeix ar-a , els remordiments se la

menjaran de viu en viu."

La senyora Maria també ho va comprendre de seguida. Ambel

mateix davantal que li servia per eixugar-se les' mans es va

eixugar les llagrimes, i adr-ec arrt+ese coratj osament a Lss' pares de

l'Anna-Rosa, els va dir:

-Ha estat culpa meva. El gat és innocent. Em sap un greu

enorme, m'estimaria més haver-me trencat una cama. Fins on pugui

miraré de reparar el mal i els demano perdó a vostés~ a la nena i

al gat ...

-1 ara! -proferí la mare de l' Anna-Rosa-. SÓn, coses que

poden passar a qualsevol. A més, qui per raons de la .feina ha de

tocar els obj ectes, esta més exposat que els al tres a trencar-

los. No en parlem més, senyora Maria, i facim el favor de; no.

plorar ..

Es van mig abr-acar , i el pare va girar la vista com si

s'interessés per un calendari que tenien penjat a la paret. En

realitat, dissimulava l'émoció. L'Anna-Rosa i el gat, cadascun

pel seu compte i a la seva manera, van pensar que la gent gran

era una mica tocada de l'ala, pero que es feia estimar de veres.

Pere Calders


