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la seva oració amb grolleria.
En Mora em va mirar dolgudament. IIFaig el que puc

per ajudar-te, saps?", em retregué. Vaig abaixar els ulls,
avergonyit, i en Mora prosseguí:

-Amb les teves relacions amoroses fes el que vulguis,
pero no hi perdras res si mantens viva la curiositat pel món
exterior. La conferencia que et dic és molt interessant. El
professor Inyatu parlara sobre L'Home, dividit pel temps. El
professor Inyatu és becari de la Fundació Laburnum i tinc en-
tes que fara una revelacim important sobre treballs relacio-
nats amb el misteri deIs anys i de les hores.

-Ah! Si és així ... -vaig exclamar, amb ganes de des-
fer wl mal efecte d'abans.

En Mo r-a em va donar un cop afectuós al' esquena:
-Quedem, doncs, que m'hi acompanyaras. Si d'aquí al

dissabte us heu arreglat amb l'Elisa, et quedara temps d'anar
a comprar el diari i de fer el passeig ritual. La conferen~ia
comenga a les cinc de la tarda, i a quarts de set ja estarem
llestos.

Vam convenir en ferm que aniríem al Forum Vergés,De
tot allo, només m'ajudava el consol de pensar que potser l'Eli-
sa i jo ens arreglaríem abans del dissabte. La resta no m'im-
portava gens, perque en aquells moments no podia saber que la
Fundació Laburnum (un nom que havia sentit aleshores per pri-
mera vegada) ja tenia en marxa computadores electroniques i
un fabulós llegat en dolars que afectarien més la meva vida
que no pas qualsevol pis de La Guineueta.

Aquell vespre, enganyant-me a mi mateix i fingint un
vaiverejerar sense objecte, vaig passar davant d'un bar del
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carrer de Tallers, on el germa de l'Elisa acostumava reunir-
se amb una colla d'amics. L'Artur -el noi es deia Artur i,
pel meu gust, era betzol- seia prop de la porta vidrada i
em va fer un senyal amb la ma, com si em cridés. En circums-
tancies normals hauria passat de llarg, pero llavors vaig
agafar-m'hi de bona gana. L'Artur i quatre companys seus pro-
jectaven la formació d'un conjunt musical (el meu futur cunyat
havia de ser segona guitarra) i es trobaven allí per parlar-
ne; els quatre amics em van saludar amb displiscencia i l'Ar-
tur, recreant-se en una culpable satisfacció interior, em
digué:

-L'Elisa és a Rubí, a casa de la tia. Somicava pels
racons i la mare li va donar el portant •.•

Va dominar-me un sentiment ple de matisos, i, sobre-
tot, l'agradable emoció de saber que l'Elisa plorava. -..a~
Sense transició, l'Artur em demana vint-i-cinc pessetes i
mentre em posava maquinalmant la ma a la butxaca, vaig pre-
guntar:

-Es quedara a viure a Rubí?
-No, home! No tindré tanta sort. Hem calculat que

és qUestió d'un parell de setmanes. Més o menys, el temps
que trigareu a fer les pauso

Per tal d'omplir el buit que deixava' el meu encanta-
ment, l'Artur em va presentar el xicot que tindria acarree
seu la bateria. Ja ens havia presentat altres vegades, pero
sempre encaixavem amb aire de novetat.

-1 ara ens hauras de dispensar -digué l'Artur de sob-
te-. Ens han convidat a ~resenciar un assaig dels Sírex.

Sortiren del local arrossegant els peus, i jo (de-
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cara a quedar bé amb l'establiment) vaig acostar-me al tau-
lell, com si tingués seto Pensava atropelladament en la mane-
ra de passar aquells Mquinze dies d'avorriment i de solitud,
i per dins desafiava en Mora a trobar prou conferencies, o
que aquestes fossin prou atraients perque la meya distracció
fos efectiva. liJa tindras feina, Mora!", remugava rancuniosa-
mento "T'has embolicat i ara m'agradara de veure com te'n

surts."
-Que no esta bé aquest refresc? -em pregunta el mos-

so del bar, mig picat, mig atent, en descobrir que ni tan soIs
havia tocat el got.

-sí. ~s que ara em recordo d'una cosa i tinc pres-
sa -vaig respondre, amb una manifesta incoherencia.

Després de pagar, vaig .... anar-me'n cap al carrer
de Pelai, on la gent s'empenyia amunt i avall per la vorera
bona. Als Magatzems Capitoli liquidaven bijuteria fina, sen- .
se desatendre altres articles, que també brillaven sota els
llums fluorescents. En una de les entrades hi havia un home
rarament excitat que, davant d'una petita parada, anunciava
a crits que la tecnica alemanya, en un vaitot sensacional,
llan<:;:avaal mercat un encenedor que servia a més arnés per
enfilar agulles de cosir i pelar patates. IIVaja! Perfi ho
han aconseguit", vaig pensar, amb l'admiració plena de recels. . dit
que solem dedicar als alemanys. L'home aquell ens havia ~e
teníem dos dies per adquirir lliurement la pe<:;:aconvertible;
després, només en vendrien a gent molt reco.manada i a vídues
que poguessin demostrar una situació afl.ictiva. Ja tenia l'an-
gúnia de fer tard i comptava monedes quan, de sobte, la fi-
blada del meu problema se'm va endur Pelai enlla, sense fi-

rar-me.
~-- .



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

. 9.

Davant de La Vanguardia, un grup apinyat dificulta-
va la circulació. Per molt afligit que em sentís, calia veu-
re que passava i ho vaig preguntar a un senyor que, sense mi-
rar-me, em digué que exhibien fotografies d'un plat volador
que el dia abans havia evolucionat sobre la Seu de Lleida.
"Pero no és res", intervingué un jove a qui l'escepticisme
envellia prematuramente "Tot al més, una taca clara sobre un
cel fose."

El professor Inyatu era un home prim i nerviós, que es
dominava i, en comptes de les paraules desordenades que feien
témer els seus ulls bellugadissos i un tic molt marcat de
la galta dreta, confegia unes orac:lons arrodonides i d'una
gran amenitat.

En Mora i jo seiem a la tercera fila, tot i que ha-
víem pogut triar, perque quedaven molts buits. "Ja veus com
somll, rondinava el meu amic. "Dissabte, i mitja entrada al
Forum Vergés i dema, en canvi, hi haura empentes al camp
del Ba r-ceLona ", Algú el va fer callar, i el conferenciant va
mirar-lo interrogativament i aprofita la pausa per beure un
glop d'aigua, sense ganes. Un cop asserenat, el professor Inya-
tu explica que havia ap r-é s el cata Lá a la Uni versi tat de f-1a-
ryland i que una de les seves tesis doctorals versava sobre
la nostra Renaixen9a. "Dec a aquesta circumstancia", afegí,
1I1'honor que la Fundació Laburnum m'hagi confiat la missió
d'informar els paisos de parla catalana sobre les investiga-
cions relacionades amb la capacitat de l'home per adaptar-se
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o no a una forta divisió interna: el conflicte entre allo
que recorda i allo que espera, contemplat des d'una finestra
fuga9. Es tracta, senyores i senyors, de l'enigma que les
masses populars han reduit a tres estats enganyadors, el
passat, el present i el futuro Espero demostrar ara i aquí
que aquesta trilogia no existeix i que l'home basteix la se-
va vida sobre un zero imaginari arnb tres falses fronteres,
que són els tres estats que he dit abans. Pero en realitat
no hi ha tals línies de dernarcació i el temps és un estadi
irnmutable. En intentar dividir-lo, ens tallem dolorosament
els dits. Un col.lega iLlustre, el doctor Abed, ha proposat
un nom provisional per a l'estat únic i permanent: ell en
diu el Cronopur. No tenim, dones, un passat darrera nostre,
ni un futur al davant, ni un present sota els peus, sinó el
Cronopur que ens volta imanté cada punt de la seva circum-
ferencia infinita a la mateixa distancia de cadascun de no-
saltres •••"

En Mora, que s'esfor9ava a exaltar-se, em donava
cops de colze i em deia: "Apunta-t'ho, aixo! Després en par-
larem." Recordo que jo, ca9ant al vol ara una frase, ara un
concepte, els anava emprovant a la meya deria i pensava que
si tot s'havia de reduir a un punt de compas, voldria que
l'Elisa i jo ens trobéssim ben abra9ats sobre aquest punto
La resta, per a mi, tenia espera.

En resum, el professor Inyatu vingué a dir que el dra:-
ma era que l'home havia d'aprendre a portar a dins,
alhora i convivint amb placidesa, el passat, el present i el
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futuro
-Tenir-los a dins i afora simultaniament -recita

l'orador-, i no encaixonar-los amb rellotges i calendaris.
El temps ja s'encarrega de classificar-nos a nosaltres i el
problema consisteix en saber la nostra capacitat d'adaptaci6
al Cronopur. La Fundaci6 Laburnum ha empres seriosos treballs
encaminats a determinar les reaccions humanes davant d'un
element que, existint tan soIs en aparenca, ~s realment en
tot. En una epoca en la qual l'home busca valerosament el cos
a la naturalesa, amb abnegats espeleolegs, submarinistes i
cosmonautes que s'arrisquen a prendre mal en les grans pro-
funditats terrestres i marítimes o en les altures infinites,
resistint o provant de resistir pressions i acceleracions in-
creibles, era d'esperar que algú intent~s de provocar l'enves-
tida del temps, per tal de veure si pOdíem aguantar-la a peu
dret. Aquesta ~s la feina que ens ha estat encomanada.

He de confessar que jo no hauria retingut pas tot ai-
xo, perque tenia una orella al Forum i l'altra a Rubí, valgui
la facil imatge. Si ho puc referir ara ~s degut a converses i
a lectures posteriors i, sobretot, al fet d'haver-me convertit
m~s endavant en un deIs subjectes de laboratori de la gran
planta-pilot del Valles. Hi ha moltes coses que ens passen i
no les entenem fins molt despr~s, pero jo ho anir~ explicant
de mica en mica. En canvi, en Mora estava tot ell impregnat
del tema i vivia aquell moment amb una gran intensitat. Es re-
girava en el seient i nom~s es treia els dits de la boca (es
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rosegava les ungles) per algar el brag com si vOlgués demanar
la paraula.

El professor Inyatu va dibuixar unes equacions a la
pissarra, i una d'elles devia semblar-li definitiva, perque
va rebotre triomfalment el guix per terra. La fase final de
la conferencia fou dedicada a preguntes i respostes i en Mo-
ra salta materialment de la butaca per a evitar que li pren-
guessin el torno Pregunta si no havíem de considerar que \IIells,
amb la maquina del temps, no era un precursor d'aquesta in-
quietud que es desprenia -segons semblava- de la darrera fór-
mula escrita a l'encerat. El professor Inyatu va somriure amb
indulgencia, com si es trobés a classe parlant amb els alum-
nes, i EA va contestar:

-He m considerat totes les anticipacions. Sense obli-
dar WiHls, naturalment. Pero La maquina del temps és una 11.0-

vel.la de ficció científica i a nosaltres ens horroritza as-
sociar el fingiment amb la ciencia. La nostra institució ens
exigeix que totes les veritats proposades siguin demostrables.
De manera que som molt lluny d'especular amb la imaginació,
i més aviat pOdríem trobar un punt de partida en el capítol
vinte del llibre onze de les Confessions de sant Agustí, allí
011. diu: "Els temps s6n tres: present de les coses passades,
present de les coses presents i present de les coses futures."

-Així, dones, es pot afirmar que el present mana -es
precipita en Mora amb els ulls molt oberts.

-Al contrari, jove: el present obeeix.
El meu amic encara va maldar una estona, amb l'anim
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de retenir la paéB!aula,yero el savi va fer-li un gest expres-
siu, indicant-li que els altres també tenie el dret d'inter-
venir. Al segon rengle es va aixecar una senyora que feia mott
goig; en moure les mans, li dringaven els bra9alets i ella
se'ls arreglava amb coqueberia.

-Jo no trobo que el temps sigui esvalotat ni anarquis-
ta -digué-. Me'l sento a la punta deIs dits, docil i segur:
tres minuts per als ous passats per aigua (al gust del meu ma-
rit), mitja hora de rentadora electrica (de la meva marca i
amb cinc quilos de rOba). Un quart per a aixo, vint segons per
a allo ••• Si no fos així, la indústria sUlssa de rellotgeria
faria uns bons badalls. Em sembla a mi que mentre el temps es
deixi donar corda no l'hem de burxar demanant-li francesilles,
i valdria més que la Fundació Laburnum tapés altres forats.

El professor Inyatu es va arreglar nerviosament els.. .i, després d'un esfor9 per dominar-se, va fer una re-cabells
verencia i digué:

-Senyora: als peus de voste.
Ella es va asseure i, amb veu prou alta perque la sen-

tissim tots, opina que aquell home tenia poca corretja.
Va haver-hi, encara, un piloteig verbal entre altres

espontanis i l'investigador estranger, pero no vaig fixar-m'hi

gaire.

Al carrer, camí de la parada de l'autobús, en -- ])llo-

ra em pregunta:
-Que t'ha semblat?
-Em fa l'efecte -vaig respondre- que tot aixo ja ho
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havia llegit O sentit dir abans. 1, a més, trobo que hi ha
problemes més urgents que aquest de giravoltar empaitant-nos
una cua imaginaria.

-No has entes res -en Mora estava desolat-. No es
tracta de saber que farem amb el temps, o que és el que fa
ell amb nosaltres, ni d'aclarir definitivament si passa o pas-
sem. Es tracta d'establir unes defenses, amb base científi-
ca. Ja saps com va: de primer, cal ca9ar el microbi i saber
qui és l'enemic. Un cop triades les armes convenients, se'l
pot destruir. Zs evident que tenim l'esperit recobert per
una capa fina (una mena de capsula, saps?), sensible a la
corrosió del temps i •••

De lluny, vaig veure l'autobús, com una mola molt
més tangible que la Fundació Laburnum. No volia plantar en
Mora, ha asseguro, ni va passar-me pel cap cometre amb ell una
indelicadesa. Senzillament, vaig fer una corr~guda instintiva
i un bot calculat a cegues. Des de l'estrep, vaig veure la fi-
gura del meu amic que s'anava empetitint sota un fanal de gas
de mercurio En Mora bracejava com si no se'n sabés avenir.

Encara vaig aguantar una setmana sencera, amb forces
de flaquesa determinades, més que res, pel fet que només hi
ha un diumenge cada sete dia. Pero el ti...... diumenge més
proxim m'oferí una excusa providencial: a Rubí celebraven un
festival de la can9ó catalana i no m'ho podia perdre. Vaig
elaborar-me un neguit al marge (encaminat a disfressar el mo-
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tiu veritable) i me'n valia per dir-me que aquests actes són
molt concorreguts i que cal anar-hi d'hora a fi de trobar
lloc. Per tant, la cosa raonable era dinar a Rubí i, com que
els dias festius els restaurants són plens, no hi perdria res
anant-hi aviat. Així és que, per a una funció que comengava
a les sis del vespre, vaig presentar-me al poble a dos quarts
de vuit del matí.

No contaré les anades i vingudes per carrers i places,
ni la visita a la zona de les inundacions del seixanta-tres,
perque tot aixo fou un farciment aleshores i ho seria ara. No
vai~ veure l'Elisa fins a migdia, quan ella, el seu oncle i
la seva cosina anaven afer l'aperitiu.

L'Elisa duia un jersei i uns pantalons negres, pero
es veia molt femenina. Portava duefues recollides amb gomes,
no anava maquillada, i em va agradar més que mai. Em va agra-
dar fins a tallar-me la respiració.

-Tenim pis a La Guineueta! -vaig dir-li, mentint d'u-

na manera insensata.
L'Elisa va picar de mans amb una alegria infantil i

el seu oncle (que queia sempre pel cantó de la teatralitat),

digué:
-Aixo s'ha de remullar!
1 mana que la seva filIa s'avancés cap a casa, per

a avisar la tia que posés un plat més a taula.
Era tan gros aixo de tenir pis -tan sols el fet de

parlar de tenir-ne un- que de moment 'ningú no em demana de-
talls que devien considerar accessoris, tals com l'import del
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da, devia tractar-se d'una barreja d'emocions molt generalit-
zada, perque el senyor Armells (el cap de relacions públig~e

/~

de l'agencia on jo treballava) era carlista i ja en venia de
família, de manera que va fer la campanya amb els al-
tres. 1 també tenia cara d'estupor quan s'hi referia, feia
l'efecte que volia i dolia en qüestions d'oblidar.

-Allo de la bala al front del noi de Reus no ho tor-
nis a explicar, que m'esborrona -digué la tia, tot afegint su-
cre al cafe.

-Ara sí que m'has mort! -va exclamar l'oncle, desfet-.
Si no explico .... allo no s'entendra per que va estar a punt
de gangrenar-se'm un peu.

-Val més no entendre-ho. No m'agraden aquestes conver-
ses en plena digestió. Mira, si vols, repeteix l'episodi de
quan se't va disparar la pistola a Olot. Si més no, riurem no-
vament la gracia.

L'oncle va estampar el tovalló contra la taula. Li ha-
vien girat una carta ferma de cara enlaire, a mitja jugada se-

}

gura. De fet, l'escena de la pistola no venia fins molt des-
prés, i ja hi pensava. ¿Pero que n'havia de fer, llavors, d'un
argument esbullat? Va encendre un cigar, amb fúria, i es tan-
c~ en un mutisme sorrut.

Enmig d'aquesta violencia, la doLea veu de 1 'Elisa ero
desvetlla, com si fos aigua freda:

-Com és, el pis?
Ja comptava que tard o d'hora hauria de fer front a

una pregunta com aquella, pero no tenia res a punto Vaig fer..
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que tenia l'Eliaa al ooetat després d'una pesada abst~ncia, i

torna va a veure el m6n ii.luminat i pIe de galaa.
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dl)la.re. ll) Que no es podia re lar res a ningú ni 1len9ar e1s diners,

~) Que tot s'hav1a de fer en nom de la ci6ncia i que noméses reoorreria
a l'art en OaSOS des.aparate, i enoara. A) era rigoroeament prohibit
qua.1sevo1intent de m1110rar la salut humana, par la inv noib1e :propenei6

.... dele rnalalts Si oon'O'&rti~e en oliente bona, L'aPartat G) recaloava.-
que la. labor de la FUnda.oi6haria d t.nir grandesa." sempre dins una. aus-
tera .gl'avetat i roa! PQrqu~ !d, s nee oomprom~tre .Per oa.p motiu, de prop

o de lluny, l'immacu1at des1nte~s d Jos1as Gunt~

Al princ1pi, to~om Ve.ellwjar ela dits que remenaven aque1l 011 mo-

numental. No .... obstant a;1xb, en pec nu§sd 'un any ter n desti tults tres

oom:\.tlts, perqu. jOos d'aula 1 de labora, tori qua eemblaven inoteneius, ooa-
aionaven de oop i volta moviments d'entrada en e~e llibres de oaixa. Co-
men9a a c6rrer la brama que ela comissionats dé la La.burnums'aprima.ven

..oQntra el que la gent sthaV:$.a~ginat ... :1 que es ternaven taciturns, in ..

troverti te i ullerosos • .La, 'VeU poPUlar ela d1sting! amb una frase plena

de resaonano1es metal.liques. es deia que eren uns home.sque havien d tana.r

amb :peua de plan P$r no rellisoa.r amb l'or.

Gal a.fi:t'lTlaZ', perb, que sI pÚblio no 111Patia.. El mi110na.ri tenia fa-

ma dé tossut i ningú no dubtava. dé la $~Va oonsta-~oia. 1 CQm que, a. más,

rabia inioia,tives i suggoriments de tot arreu, s.esl?$ra.va.confiada.ment que

ja.ee'n sorti~.
Al s gen 8.lW, la. J.i'unda,oi6laburnum va. tra.vessa:r una. foria crisi. Un

joV$ herborista de la Di'9'1Bi~ de Vegeta1s va d Boobrir una mesola de brin e

taci~ent ......... obtenidora que tenia l'aspacte, ltelor 1 el gust de la

millor clasae de taba.o, i produla efeotes estimulante iguale, si no supe-. .

riors, ala d. la nioot1na~ amb ltavantatge de no representar oap peril1.

Ni canoar enlloo, ni altera,oions circulatbries. ni irritaoions de cap me-
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El Dia de Difunta, l'Ellsa i jo ene vamtornar a barallar. Hav1em
I

anat al oementir1 a portar flore a una oosina d'ella.

LtElisa ee va estar una bona estolla ambela ulla o1a.va.te la. lApi-

da. i jO, inoautament,em va.ig pensar que reSava. Perb es veu que no. De-

via cultivar un sarcasme interior, fina que 11 semblAa ¡unt, pe~u~

qua.n jo estava más tranquil en proou;ra d 'una gran pieta.t pele morte, ve.

a.saenyalar el ninxol i digué.

-Un pie comaquest ú el tino eegur. Quana tu ja t 'ha.gi enredat tot-

homi jo ja sigui valla i enoara per meriixer, em portaran aquí. De tota

la. mevavida., en podré tirar un hon tras a ¡'ollal

-1 ara, nena! Queets pocasoltat

..;Not'esveris ni cr1dis. Si no em pote respeotar a mi, respecta a.l-

menys la santeda.t del 1100.

Peloamif nomé.eva contestar amb monos1.1.labsele meueintente de

reconci11aci6 i apartava'els ulls per mirar tossudament a través de la
f1nestra de l'a.utobús. -Tres travessies abane de ca.sa.sava, va aparentar

que se sObreposava.i sobta.damentserena, emdigué que elooontaote arab

la. mort l'ha.via teta reflexionar.

-No vull ser promesa profess1ona.l, saps? AiXbnostre no té sentit.

De vega.despenso que et va molt bé no trobar pis. Perb a. mi no. Només

tenim una vida, i é8 molt ourta. No hohas sentit dir? O l'aprofito tal

és o emquedo sense. Emprendré uns quante dies par a maditar una. deci-
ded'c.dlr

816. No prQvis de veure'm fins que t'a.viel. Pots ~ l'espera. ~
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a empaitar el senyor dels pisoa de La. Guineueta, 1 si :per oasua.litat

arribes a. sa.ber alguna oosa. conoreta., avisa'm tu.

-Ja. hi tornem, Eliea. ••• Ja. hi tornem!

Ni ta.n sola erova. contestar. Ap.ressAel pas :par .separar-se de

mi, i va.ig V$ure oom la f?sca de1po;rtal de la. casa on vivia El' empaa-

Sa.va la. seva. adorable silueta.. El temps just d'Qdi~la 1, tot seguit,

la xarxa dé 1tenyorament.

~a veus que jo no m'hi he iioa t ma1 -ero digué en Mol'a, 1t en-

dema-. Perb ara trobo que ja n '~i ha prou. Trenca.-h1, deixa-la.! Aix!

nompots oontinuar, perqu~ et to~es a.vorrit.

Ee molt tAe!l de donar coneells ale a.ltree, quan la. carn o ltee~

perit que. es oremen no s6n els propia. En Mora.era. ca.sat i porta.va a

la cartera. la totogra.fia de dos fille, el nen i la. nena de oostum.

Of'~" va:1.g pre.guntar ....li,

-Que la d,ixar1es, tu, la teYa dona? ....
cJ lo w-"ti

Va. Q:tx 11an9a.r da.munt la ta.ula el lla.pls que tenia. al- i1li ka

i -"a.d.regs la oorbata. d$':¡¡;p$ot:1valIlent.
-Mira, no em bursie ... -em digué-. No em tiquis ele dlte a la

bocal

-Sa.ps q'\,.lt. taré, Mora? Ara. rna.teix parlaré amb el gerent, per

veure si Ita. noia. em p~t fer un ~steo. Aquesta pisos de Sant AdriA

del Besós que noaa.ltres anunoiem, amb el seduotor motiu de la faoili-

ta.t e" Sigueu propieta.rl de Oasa vostra., ambNOMESoent-oinquanta mil

paseetes d'entrad~l), em deeafien. Vull saber quin valor t' aquest NO-

MESpar al senyor Aladern.

ikl. Mora es va posar a riure, ambuna m!mioa exagerada.
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-tles nc fara.sl llelil! Tu nom'a pares l,tor$lla als Violin8, , .

que et fan b~llar al so dela ~ltres.

Un dia quals&vol. en Mora hauria. tingut ra6. fe;rb a.les4ores _

jo bullia. en molta sentits 1feia estol1,a.qu~, pe:rl dins, pro:po ava ob -,

ta.cles a la meva cllgnita.t i ¡menia 1mpuls ver a ,sa.ltar-loe. El gerent

de l'anoia de pub11citat on tl;'eballavem tenia. fama d'esooltar tothom

i de no dir mai que no ni. que sS. Aplica.va una cOrtes:1a administra.ti-

va. qUé, sensa arribar al silenoi, tamb8 pa,rava.éls peua.

Qua.nrabia algú al seu d$spatx, el s~nyor .A;1a.dern f'e;i.avaure

que a,oabavadé llega una oarta. o qu~ f1rmava.Papera. Era un moment, tan

sols, Pérb ja se sabia que mentre dura.va no s'hav1a de sentir ni el vol
, -

d 'una meaea, Després, w:b:lllQlXJl a;19a.vael caP i mira.va ~l vis:l.tal'l.:t J a.clu-

ca.nt una.-mioa els ulla, eom si ourtegés d. vista o com~i sort:!s d'una

llarga. abstracoi6.

-Ah, é. vost~t
no em va reco~ixEt~,

Estio segur que m " , O que el meu tos-

tre només li era vagament familiar per haver topat ambnl1 en algun PaSS8,-

dis. Perb en tr~sit de dema.nar, és bo de seguir la. veta dels amos, i

va.ig dir que si, que era. jo., Varo quedar torba.ts, ;pe,~u~ no s·havia a.ola,-.

rit res, 1el senyo~ Alader.n va. aprofitar-ho per a fer una oreu vermella

da.muntd'un albara.

-Vostlt tréba.1J.a, en el depa:rtament fotogrA~ip ••• -arrisoA" Q

tall de sonda.
-No. S60 a.judant de redacoi6.

Comsi aixo ha.guéa trencat el gel, en deixar establerta, la me-

va legitima. a.filiació a la gran fam:[lia, el ·,senyor Aladérn s'obrí dtes-

1~r1t i jo hauria jura.t que sfa.legrava de veure'm. Emva fer,seure, men-
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tre es' .ag:rla,-vaamb salut 'i mfsxplioava que 'tenia poe temps, poqu!s-

sim, par~ que la mica que fos metl d$dicaria amb devooi6. Ambla roa
va fer un gest que-maroava la mevaentrada a la oonversa.

•
, ~s que m'he de oaaa.r -va:l.g dir-. Ja no ho puo al1a.rga,r mt1s •

Es va 'PQ$a1" en guA:r:dia, sansa la menor agi taoi6 éxte:rna. De-

via }>rote r le. nbmina"mentalment, tapant ..la p1e de zel amb un gran

di t ima.ginari,

-Si voste i la séva p»omesa afest:Lmen, no neoe.ssiten res más.

Llamor fa que allí on menja un, poden menjar-hi dos. Aquesta és la su-
blimi tat del matrimonia partir-s - bonament el que hi hagi, sense tor-

9ax' m111orés, 1 si no hi ha. amor, pleguin ara que hi s6n a. temps •••

~To es tra.ota del menjar, seny r Aladern., le. falta de pis

ens ha. tret la gana. NSGessito un pis •••
~'agraden ela jovas ambiciosos! Somiar ás la oosa más Qonioa.

Busqu:l,'l,busqui,'ll Mentre es distréu amb aixb, no pensara amb vicis

ni amb m~siques modernes.
Can si es lliurés a una do19a quimera., deUa. vagar la mirada

pel lJootre i af'eg!.
-S1 D~um'haguás donat una. mania ocm aquesta :par pasear els

diumengesl

Sempre:qua 11 demanaven una oosa, el senyor Aladern la girava. del

revés i barrejava lea aflioo1onf;J de ta.l manera que el, sol.lioita.nt no sa-

bia. mai en hav1a. quedat la seva. Vaig estar So p.¡nt de oreure que aquell

horne m'enw java. i ge.ireW em sentia. superior degut a. la. meva.desgrAoia.

Perb em vaig aturar vera mateh de la. tram;pa.

-&rl11yor Aladern. sl l' a "noia emdeixava oént-cinquanta mil

pesset a, podrla. oomP1"arun d 'aquesta pisoa de Sant AdriA del l3es6s. S!
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-Vagi-se'n. Vagi-Sé'n i no s'adol'lfli. Si aixb que 11 he

dit s'a.rribe. afer, tote puje.:rem. S'ha de tenir Paoi~noia...

Ja tenia mig ces afora, quan va oridar-ma novamantI
8!.1

-Ailtb da la. subsori:pci6 no o¡¡¡.l, ah' Perbrvost~ (oom si fos
oosa seva) reoollia firmes de1s seue oompanys renunciant a la paga ex-

tra de ma.r9t 11 feria un obsequie Tot suma, sa.p'?_..:...-----
En Mora, qUé em va. veure a,rriba,r amb les armes rendides, ni

tan soIs espera. les maves explieaoions.

-Te. t'ho d~ia., home! Estio segur que t'ha reoonfol."ta.tamb
jI"""If"ttmtt,tc+p oonsella ami$toso8.

-tTu sape a.lguna 00_ d'uns amerioana relaoionats amb l'agen-

oia.?

-Ho aabem tots, for?- d& tu, que només vas a.trafega,t amb la.
guerra. del prometa.tge. Re~ordes el 'rabeasan?

-Si" áe alar. Récordo que varo enoaneger-nos de la seva. ];IUbli-

cita.t aquí i que va aoaban ~tuna m~ra e,stranya.. Fer qult?
-Sembla que da;r,-rerad 'aquella marca. hi havia una poderosa ine-

t1:tuti6, una. dtaqueates baluerpes oient1t1ques, reoreatiws i oul1iura1s
I

que agraden tant als a.merioans.
-No deien que era la FUndaci6 Laburnum?,.

-Ho deien, pe~b no ho creo, pe:rque la. La.bUll'1'lumté más vola-

da.. Es olar que es podia. sentir atreta par 1'asIJeote higiemio de la

qüeeti6. Qui eap! El oaa és que el vel1 fa dies que esta exoitat i par-

la d'un gran contraota amb la mateixa. gent d'a.quella mena de tabao. Es

reserva els detalla i noméa eamenta, coro si aixb ja ho digués tot, que

hi ha. la americana entremig •

....sI. M'ha vingut a dir que el meu tutur de,Pllnd 'aqueste ame-
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rioans , COffi si la oivi11tzaoi6 occidental 1 jO rem'es~ en una ma-

teixa. baroa.

En la vida es passen temporades molt dolente.s. No pas perqu~

ens oaJ,gui a.l damunt la. llosa. d 'un gran. pes~, sinó pe1" 1 'a.oumulaoió

de contrarietats ~tites i mitja.nes. El oomPa,nyque mthavia dtarreglar

1 t entrevista. a.mb la persona. ~ue donava Pisos de La. Guineueta., em dlglu§

que no 1'amolnéa más, que ja. rebria una. carta. •

...una ca.rta donan't-meel pis?

-S1,tu! El pis i una renda. vi talicia.l Mira. si tens sort, 1'8-

bl'as una earta dona.nt-tedia i hora. perqu~ et puguin estudiar la oa-

ra. Jo he aconseguit que et poein a la CUade les oartes exploratbries

i es V&U que no ttadonee que aizb sol Ja és una.moma.

L'argument era tan macis que va.ig ababar la. m:l.rada.Haviema,r-

ribat en una. faSe del mira,ole eeonbm1oplena. de sub"tileaa, on esperar

torn era un privilegi que s'havia d'obtenir a. base d. reoomanaoions molt

fortes. Va.igpensar que aniria. a. veure l'Elisa, de sorpresa, i a.mbuna.

oara radiant li diria. "Vida,meya, ja SOffi a la. cuat"

Perb sabia que les ciraumetanoies no eren gens propioies, par-
qu~ a Casa de l'Ellsa. pa,ssa.venun mal moment. El :pare d-ella. ha.v1a. anat '- .

• :POO& .
a. triar preoiaament aquella t_prnti. per ean'riar de cal'Aoter, una mu-

•

da. ta.¡odana.que tra.sba.1sa.va.tota la vida. de farnf11a.. Abans era. un hOlne1n-

diterent i vegetatiu, que no compta.va, oomun moble de color disoret que

tenia una. oerta. utilitat dom.stioa. Des~s, volgu~ demostrar d'una. ma-

ne:ra inoportuna. que era oapa9 de fer tanta nOSaoomqua1sevol altre.

Fou un :m.-ooésrelativament ra.pid, motivat per la. televisi6. El
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candol Pro.fwno?

L'amio Va donar-11 un cap de oolze a les oostell s i v

fer una mira.d.a.de murri.

-Vals d:1:r que r)'hll,. ha. par tant? Sempre f m ros gana d'un

pa que ene tuig deIs di1)s!

El senyor Evarist va. sentb un pessigolle1e a. tot el oos,

:perqu~ ell -com ha.rta proolama.t solemnement maltes "'egadee- tampoc

no era de fusta. AraW. entre \U1a lliberta,t que poJrtava al deaft-

e! i un c>:rdrep1blte que vigila,ve. fina 1 tot 81$ sentiments, qu1

sal> si s'estava. más 8er~ amo I'orare pdbll0.

-No ha sé f eh? -Pl."Oasegut-. A mi ningU no ro'ha. renta,t el

cervell. Pel.'b tino una. filIa, i no m'agra.da.ria que•••

-Som un :rarnat d'hipbor1tesl -vs exc~ l'altre, que nomE§s

tenia nois.

Era el conte ater.n de les testes majors i de les opinions

oontrarie., segone l'exit Q el f'ra.Qa.s que oada.scú obten1a. a l'enve-

la.t. " S:!, E§ea.ixb", reflexiona el se~or Evarist, tot i a.donar-se

que quedaven capa de oorda. pel' 1ligar. ti Aquest ho passa just 1 es des-. .
foga. Encara no tlS televis:L6ttt• Ell. en canv1, rodol.va. amb optimisme

pel »end$nt de l'actualltat i 11 fe~a l'efecte que era molt objeotlu.

Sentla que lee pot~noie. ~ 11 haír.len obert i que se l'enduia. el ver-

t1gen de :PrOaper,a:r.

Un dia. que, ela eeue oom~s de desPa1z disoutien s:1 el mal

d 'una. bomba. att)m1Qa. llan9ada. al pOrt de Baroelona. arribar1a. fine _

Sba.dell -alglÍ eS ret'ia.va. que el Tibidabo regolffaJ."1a. i l,la.rá.ris, el

G0p-, el ~are dé·l'E1isa. 1ntrodu! oomun t~so6 8. la. •••••••• pol~-

oa les sew's cogitao1one.

-Ara tremolo -digué- parque em oomen98.a rondar la ceba. del
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El eert era. que no hi a.na.~ sense va,c11.1aoi6 i, pe 1 oam:t,

vaig ter unes quént s ªigazaguee, Oferint-me a. mi mate1s ocasione de

clesdir-me. Fina,lrn nt, una. o31'ao16dema.na.nt una. hora. curte. m'enca.rr11

élspassos.

De lluny. vaig veu1'Q l'Artur, el gemnAde l'Elisa, ~8tU1tola.t ,en

un tanal'" davan" de caes se"\ta. Tenia ,un o1.ga.rret ale dite 1. feie, anelles

de fumo amb displiso&nola. So~igué amb só~egqeria i em Va d~rl
.Si em vole creure a mi, no ~is. El :pare ha. es:patlla.t la. pQ:r-

te. de la. nevera, i h1 ha tempOral. Jo he baUat a esperar que pass! •••

-No, $1 no pujava Pas -va.ig ment1r, sobtadament allibera1'; dtuna.

decisi6 POoolara-. Bu.seoel o~r de l'Angel. Que sallS en oau?

-Ti1:a al d1'et 1 no et torbls, que Va,$ bé. Llegeiz les plaqu~e!
, , .

Tot a,llul1yant-me, vaig dona,r-li ~eoxdS' par a. l'Elisa ... segur. .
que, ala ulle d tella, aquella a.na.da. meva.quedarie. plena de mistar!.

. El dia. do'tza de novernhre, una. oom:lssi6 d t americana va via! tar

1t a.g6ncia. El eenyQ~ Alad.rn es ,des'riviaen ~ya.n~....los las dependencias

i ela va exhibir treballa ~ a.mb tanta sat1s~aQoi6 OO~ a1 ele hagués
fete elle Ele all'leriCa.ll$ a'ho nd,raven llot amb¡'aire dtanar de oompres,

i teien 1'ebotre preguntee on menys podien espera:u-ae. E~tr. el1s, hi

a.n.avs. un Deg'l"e de mitja adatq'lle a.parenta.va. una gran desimbol~, com

si vulgués evidenoiar qu la, /;leVa procaes6 1nterior era ;igual

que la. delas,ltres • .Perb derla pa.ss&X'-nthi alguna, perqu a.ix1 qu. es des-

ouidava miravs, de réÜll, a. p.mt de sa.lta:.t"d. tl'avéa.

La'oomitiva. seguia un home PVim, bellugad:ts, amb una probable

autoritat damunt delaaéus oompanyst ja que tota l'asooltaven amb reve-
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IV

La. propaganda, del tlProjeote Tri'bem" f'ug! deIs oostums ests.bl rts
en la praotioa oome~oial oorrent. Hi havia POoa feina grafioa., a can-
vi d'una gran quantits.t de textos que eren publioats a diaria i revis-
tes, sota l'enoarreo de dissimular tant coro fos possibleque es trae-
ta.vad 'inseroions Pagades. Ens enviaven el material des de Par!s, pex-

qu6 es veu que ela francesas, amb l'espa,rpillament de sempre, s'havien
arreglat les coses per oentralitzar en el seu PaÍs lea oper.aoions de
la.zona.europea. Reb:tem una fasoieles molt 'ben impresos i ela hav:J:em
de tt"aduir i adaptar, dividint-los en repertatges, gasetilles O arti-
eles, que eren immediatament distribuits a la premSa.

La primera envestida -l'imPacte inicial, segons l'ortodbxia publi-
citaria- oonsistí en divulgar que la Fund¡ció Laburnum destina.va oent
milions de dblars al "Projeote Tritem". La oentral tranoesa ena havia.
cridat l 'atenoi6 en una nota. a part, perqu deixc$ssim entendre al pI1-

, ,

bIie que ela oent milions eren una quantitat d'entrada, tan solst i que
par falta. de diners no queda.ria..

La segona onada vingué molt plena i tenia la.missi6 d'explioar l'am-
oioi6a experimente Varo oomen9ar amb lea llargues dlsquisioions sobre el
Crono~, seguides de la idea basias. de construir tres poblea que fossin
retrats protot1pica de tres ~poques d$l¡1tintee,perb retrata vivents, amb
totes les oondioione ambiental s molt ben reprodu!des. Una massa de volun-
taris, oient1fioament seleooionada, habitaria les poblaolons i seria sot-
mesa al %00 dels oanvis simultan1e, a les anadea i vingudes a través del
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ces afr1caBee de $obirania. naoioua.l. Par6 ell es quedava aqul i va

ter evident, ala meusulls, les vegades que la histbria deu haver e8-

tat modifioada par Causea mar~alsl al professor Inyat~ 11 agradava,

molt la Carlota, la $$cretAria del senyor Aladern.

La Carlota era ~a n01a m's aviat grassa. Feia goig, a1xb si, i

pots~r un judioi objeot1u l'~uria qualificada de noia plena, que ja &13

tota.una a1tra oosa.que ...... la oarn distribuIda a. oegues. Per() ela

joves, amb el viol d'oouPa,r-nos más del que vindrll, que dele gua.nysa
, .,

l'abast, a base delcatútol d tuna Carlota que es desfarla de figura un
, '

, . . ",

oap oasada, passávempar a1t una. Carlota soltera que feia de molt bon
, ,

festeja,r. En oand, es veu que els home,s~ets trobaven que la noia ha:rla
" . ' l' •

madurat bé 1 a;preoiaven roolt les seYaSmides. El senyor Aladern no ocul-
, ,

tava la satisfaoci6 de ten1r-la ~ prop, i quan el profes~or Inya~ 11

deroana,que la destinés al It~?jeote Tri tero·t, es Va resistir amb 1'elltcu-

sa de la. taqui~af1a. i afirmant que la. Carlota ja 11 coneuia la manera
'" , 1 ,

de diotar. Va ser, perb, una. resist~no~a tabla, amb les veles plegades

de bon pr;!.noip1, perqult en aquella oaSa.-com en tantes al tres- el olient

era sagra:~.

Vam arreglar un despa,tx a. 1'agenoia per al professor Inya.tu, tot

i que el "Projeote Tritem" hav:1.ainstal.lat unes ofieines lwcoses al Cal'-

rer Fontanalla. El sa.via.merioa es passava dies senoe~s fen1;-nos una. nOsa

doota i o~gada de detalla organ!tzadors, i el senyor Aladem estava, . ,

resignát par n~ haver perdut del tot la partida, já que així podia dictar
,

a. la Carlota cartes esoadusserea.
, ,

Ele amerioane, ,almenysele qurns van tooar a. nos,altres~ temen
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•la mania de vetllar i qualsevol mot~u e1a era bo par treballar de

nits. Ooorria aovint que, al marga de les informaciona preParades que

ens arriba.ven de Paria, telegrames imprevistos mobilitzaven l' quip,

oom la. vagada que un heliobpter USA, al sud-est a818.t10, va. bombardejar

par errol' una brigada. de la. J..a.burnum que teia. mapas.

-,A1xb &a exeel.lent -Va dlr el ~fessor Inyatu, ambuna. sallg fre-

da a.dmi1'a.ble-.Aquesta nit, tothom' aqu$!
teta.

!Te:paravem oate' 1l8r a. i amo les tassas a. les mana rondAvem

el teletip del uProjeete Tritemlt• Aentra.da de toso i a. lea hores lu-

na;rs, semblava.que el senyor A1a.dernpat1s m&spar la Carlota 1 la $6su1a

amb una. mirada t1'18ta, recamanant-li amo l'é~presai6 que tingués enteni-

ment i que no fes gaires babarotes. El senyO;l."A1adern era. del signe de

l'a.lba.. es lleva.va d'hora i es tioava. a.viat al llit. Aiz{ que queia el

dia es oomenga.va.a. ag-risa.1', a.1 rews del p::J'&teasOrInyatu, que de oara

a.1 vesp,re es desentumia i a. mitjan!t ja era una. mostela. A oel negre, la

lluita entre aquella dos homes era. terrib1ement desigual.

Llavera del fet divers de lthe1iobpter, les primeres not$o1ea eren
,

alarl!laJlts i par1aven de tata 1$ briga.da morta.. Després, ela telegrames

es'a.aserenaren i ja no too tan gros. de1en que trea dibu1xants i un mOMO

indígena s'havien aalva.t zipollejant en un camp d'arrbs.

-De teta. manara, és notioia. de \TU:! t oolumnas -comenta. el proleasor

Inyatu.

1 ho digu& adregant-sa a. la Carlota, qua no el deuava d. petja. amb

la. sucrera a lea mans e W mantenint a. nivell al t el oaf6 del sav.J.•

...;mstiguie quieta, Carlota I -ana.va.dient el senyar Aladern, endor-

mieoat i topant amb ela mob1es.
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A dea quarts de duae dé la matinaila, la informaci6 ea va. ~l'O-

donir amb una, nota sensacional. el dootor J.W. MoBirnie -que dirigia

als treballa dal "Tri temUal' Aaia.- irri tat l?erqu~ 1"tnquietaven lf¡l

más obligats a ~otégir-lo, va diapar~ enlaire amb una, petita pistola

automAtiOa. Fqu un tret de aort, segona de quina banda ea mi~i, perqu~

1 'aParell mili ta.r vola.va ba.ix i la. bala va. tocar el pilot a.l pol~. L'he-

lj"obpter s'estavella de :punta.i, a.l final, va resultar que 1&$ dniquea

viotimes toren ala qua.tre tripulants de la. mAq,uina.

·Ta.nt que. s'ho ha.urlen pogut esta.l"V'iar! -dig\1é el aenyor Aladern,
, ,

a.mb una.veu moli; pr~ •

..Perb la flot:tCia. a'agua,nta.. A treballaJ.'t -ordena, el proteasor

Inya.tu.

Vamdedicar una bona eatona. a palir i retocar el material rebu~.

Perb nQ ca.lia, parque hi ha. a,apectes de l'a.ctualita.t que es valen sols.
,

Senee esperar ,la nostra a.juda., tete ela diaria del ma.t! van donar impor-

tancia. a. l' a.ventura. de la. jungla, i a.quella. vegada. els nomade la !abur-

!.!!:Y!! i del "Projeete Tri tem" van aortir de frano a primera pla.tl$.

Ineepex-a.dament,ele be1guea de la part valona. van redoblar la.

propaganda.del ~ano~., ooma. idioma que per dret natural i perqu' tot

a:né$ millar semt, slha.na d'adoptar en el munta.tge del Crono¡:ur. Ele
, ,

de la. delega.o:l.6pa,riB$nca.van aga.far-s'hi 1, pel seu oomp'te, a.Pl'Of:J.tant

ela dbla.re que adminiB~n~ van 1"ef'o:J.'9arla. OaInPan3a. a. favor del ~a.~-
, ,

cional vehiQle de ••• '.lta oomuniea.oi6, al.lega.nt un vell Pl'6stigi. Ele

ang1esos replioaren d'una. manera.senyora., tal ooms'esperava. d'ells, i
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s'emPararen en el fet que la sava llengua, a més de servir les al-

tes tinalitats de ltesJ,lel1'it, havia d~ostrat una. gran eficaoia en

el oomer9i en la pol!tica, senae oom:ptarambla. sava tend~ncia & 1'&1-

9th la qüe.stió es Va enverinar de ...... pressa, i QOlll que quan ela

grana es barallen s'avaloten els petits, les delegacicms europees ae
la Ie..burnume8 van agitar al bat naoionalista. Els de la "Tritem" d' A-

ela
tenas digueren que ningú no podia empatar la basa al gno, i de Ro-

ma faian servir 1tombra.glorioea del Ca.:eitoliumvetua.

-J:~osé :Perqu~es ba.rallen -comenta.una. vegada el senyor Aladern-.
americans

Al oapdavall, qui paga.mana :1 els . taran el que els convingui.

Mentre s' aolariael punt, i durant 'lUl8. bona tempora.da,va. hayer-bi

desordre. ABarcelona ene pensa.vemque d'un momenta l'altre rebríem

instruoeions dels Esta.ts Units, i que el professor Inyatu ene faria ti-

rar l'aigua al molí de l'angl~s • .Pe:cl>ens equivoc :vem,perqu~ l'horoe es

va. despenjar ambun artiole on afi1'rnavaque els grana idiomes estatals

farien nOSa en Wl projécte que requeria ]?aU i tranquil.litat anímioa.
. t~

Elogia.va els idiomes minoritaria, aob-retot aquel~iiJaltraotats par la

histbria que já s'havien acoatumat ,s. servir tan sols parqu~ la gent s'en-

tengués. Deia que ca.lia fugir d"6les llengiies Q1.'101ala,lliga.des a unes

banderes que es picotejavenfa.oiillment les unes-a les altres, ambesoBrni

d.el bon ,stmt1t. Aquell primer art1cle aoa.bava.ambun fragment d.e l'!.l?!!-

tola. faroi», de sant Esteva, redactada en un c.atalA del segle dota'. No
, ,

lligava gaire, o gens, ambel propbsit general exposat par l'artioulista

i El l'ag~noia no ho vamentendre. Al.shores no sab!emque es traotava, no-

més, d'un entretoo.

El traote seguit ~favoreiz la ooneixenga intima. 1 els hornesque
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treballen junte, enoara_que no vulguin o no .s'ho :pensin, donen una.

mútua transp~noia als seus seorete. Vam saber que el prof'eseor Inya-

tu era molt amio del dootor Abedi que a la. Laburnumera modedaoorrent

que l' inventor del Crono:purno nega.vares a l' equip "Tritem" de_Baroelo-

na. Des del momentque ..... ....,., ... .Toeias Gunt havia posat la. insti-

tuoi6 en mans del dootor Abed,eonvertint-lo en un poder6e personatge,

la inf'lulmcia. del ;prefessor Inyatu a.ugrnentAa propc)l-oi6i la 1':ei&,va.ler

sovint.

El professor era. un horneeenzill, per~entusiasta, ja que una

cosa no t' res a. veurEtamb l'altra. Es lliura.va a 001' abert als seue

afeotes i oorresponia les ateno:tons ••• __ a.mbuna. extremada amabilitat.

Els intel.leotuals barcelo$sel van rebre molt 'W, ambtanta o más il.l.!!.

si6 que si ha,guésastat valenoia, potser :perqu. enoara els teia más por

que se'la pogués esca.Par dels dits. '1 ell~encantat, es va donar al país

senee reserves aparente i deolarava. ambfreqüenoia que a pe-S81' de la sava.

condioi6 dtestranger ee sentia com:Prom~si obligat eom-noealtres. Es va

subsoriure a u Sena d 'Or" i &. 't-Ca.va.lll'ort" i no el van haver de prega,r

perqu~ pronunoiés un discursa Cantonigr6s, en digué oosee tan aventura-

des que 4ioth-omes va :pensar que &.quell seria l'últ:im any de la testa U.-

teraria.

Visibleroent adaPtat, el san amarloS.pgtia par la Costa Brava i

pel problema de la imndgraoi6, nego.oia greue que 1'obligaven a abusar

perillosa.mant de les Pastillas de dormir. Una.vagada, el aenyor Aladem

11 Va dir que nosaltres, Der ooses aix!, ambtil.la en ten:temprou iel1,

roirant-se'l severa.ment, reoita.. "La.grandesa d 'un PaÍs no es mesura par

la seva. extensi6, de la mateixa.manera que la d 'un homeno as mesura.par

la s&va talla.." El aenyor A1a.dernes va quedar corosi 1i diguesain 11ú-
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o1a 1, en vista de la SéVa inoaPaoi tat de re,aco1ó, el professor Inye.-

tu 11 pregun"taJ .

-Sap de qu1 és aquesta frase?

El nost:re direotor va express.ar, nomtSsamb la oara, que a11'

podia ser de qualsevol.

-Doncs és de Víotor Rugo!

-Va fluedar desoa.nsat!

Sempre que aquella dos home.sestaven Si l'Utlt de pioar-se, 12i

aoudia. la Carlota, no se sap si per arreglar-ho o bé per atiar la fo-

guara. La.seva proximitat tenia la virtut d'aplaoar el professor, al-

menys de pones entora, perqult el distre·:1a de la pu,gna.

-Es abundant aquesta noia -d.eia-. lt lll&ridional, molt lla ...

tina. No esoatima OaP sortint.

Jo, que el oel e111perdoni, vaig creuredes del :princip1 que
i

la Carlota hada. oaigut. Desitj6s de ,salvar el que es pogués, ho atri-

bula, a la fatal oorrupci6 prbp1a del dblar i oonoedía perdona que no

em demanavaningú, ambun des:preniment munda1 gener6s. Par a ésaer

bana, haig de dir q.ue la meYa&Dlplitud de mires no era del tot des1n-

tereI;Jaada, perquA el senyor Aladern llanguia i aixb em vaamorosir la

ferida d'un engany. la :part qUé erova corres:pondre. de la prosperitat

que el 11Tritem" dugué a l' agenoia, fou un miserable augment de oino-oe,!!

tes ppsaetes mensuala, a canvi de doblar-me la teina.

-Dtaixb en diu pujar, senyor Aladern? -va1g preguntar-li un

dia, amb la cara llarga.

-Si es ereu que jo he d'estirar la corda :perqu~vos~ s'aje-

gui a la oistella i Pug1 de gust, e,sta. ben arreglatt -em respongué, oom.

si tirés una gui tza-. Fa.e! I8 el oarreo que jo', de vagades, em quedaria.

-
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a baix de bona,gana.

Tenia raons ben saves, perque el Pl\'0f'essor lnyatu i laCa.rlo-

ta s 'a.naven desoara.nt. Amb1'excusa d' ordenar un s.r.x:iu, es Passaven

maltea hores al pis del carrer Fontanella, mentre ela altres membrea

de la comissió amerioana, si molt convé, eren al Museud'.Art Rom8n1c.

A fina.ls d'hivern va. semblar que &le franceses inolinaven la

balan9a. a. favor de Nórmandla. El professor Inya.tu es t're§ava les mana,

oom si ela deixés fer. Amb l'esfor9 d 'agua.ntar-Sé el somriure, un dia

va. dir a. la. Carlota.

-Si anem a. Fran9s, me 1 'emporta,ré a vostede secretaria..

-Aixo és el que voste es pensa ~respongué la Carlota, plena de

coqueteria.-. La mama i la ia.1a no han sorti t ma.i de Catalunya, perque

,es maregen. Es quedaran aquí i jo els taré oomPa,nyia.

-Quina. graoia té aquesta noia! -exol.alnael professor, éapon-

jat tot ell.
mal

-Ara ;s:[-va convenir el senyor Aladern, ambel caloul d t igno-

rar que la. proximitat i la. possessió no sempre van lligadas.

Sense salta. ni vol ta -és 1"efeote que em va fer ,ami- comen9a.-

rem a. introduirel nomdel Valles a la nostra. propaganda.. I,. a da.rreriee

de. febrer, va arribara Baroelona el jova Da'VidFa.rragut,amb una gran

valisa sota el bra~.

El prGfessor Inyatu havia anat ooncentrant a la nostra oiutat

els grupa de treball que la Iaburnum tenia eseampats par la Península.

Ele darrers a presentar-se toren ela de l'equip ambulant, que teien el
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ronss per terre,s d 'Extrema.dura..

La primavera d 'aquell a..l\Y' va po:rJ'tar-meun regal inaoe-

p1tatt l'E1iea va tenir galteres. Una nit, desv:ariejant, va repetir

el meu nom oom ela grans d 'unrosari 1 la. a&va,mare es va. espantar.

"S1 se n'ha ja d1anar, no vull 'que.da.r-me amb el roseo de1s remordi-

menta", digué la: ,senyora Josefina. I afegi, ad.re9ant-se a.l seu filla

-Arturl dama 'al ma.tí vés a buscar aquell ny~bit i por-

tat1. Que la nena no pugu:t dir que no li hem donat tots e1s gustos!

LtArtur contesta. malsment i el seu Pare va ventar-li, una

manotada, que el noi pogué esquivar, pe-rb el salt de costat el féu to-

Par ambun canterano. Tot :f'rega.n't-se la eanyella adolorida, l'A:rtur va

prometre aeatament" a deagrat del eeu PaNr contrari.

Feia unes quantea set~les que el se~or Evariat m'havia

diotat un ultimAtumltenint en eompte que jo no tro'bava. soluoiona ni

aooeptava lasque m'of.erien bonaoent, i que a més feia la vida difíoil
s l'Elies ambuna manifesta ineompatibilitat de cara.ctera, havia dtes-

t~ tres mesos sense veure-la. Aqueet termini ealia dedicar-lo a la re-

flexi6. 'rote 1l8near!em -ell digué que, també procuraria. de donar-hi una

empenta- 1a.l final hi hauria boda o béca.dasoú a oasa sava i lleetos.

Digu' que el tempe que jo pe-rdia entre baralles i pa:rrupeigs, el podria

dedioar afer els comptes de la ra6 que tenia ell i del ~ que re-

presentava ¡toferta dtun sostre a Baroelona •.
-¿.Que et :penase caueée OaP ganga, par a. mi, que et fiquis a

ea.a? -mtha:Via di~t,obrint-lie de -eentiments.

Vatgdonaruna r&spoeta de gairella
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-Tres meso. és maasa temps de no veure l 'Eli 0., i poo per a.

trabar pis. Jo par tiria la diferenoia. quinze diee d aeparació i, als

dos mesos i mig que sobren, ela afegiria. ale tres que vasta em d6na i

en tiri.dria 'eino :t mig par 'a f"er di11~noies. Fixi' a qu és una proposi-

0$6 equi te..tiva., sense neee.ssi.tat de ma.rtiri t,zar-nos.

-'Apa, 'Doi, apa.! -e'xo1a.mAel enyor Evarist, sgaf"a.nt-me :pel

brag mentre amb 1'a.l tra me. obr:1a la porta-. Vés-te 'n i que no et vegi

, :pel.' aquí abane de tre s mesos.

Sort va,ig' tenir que el trafeo de 1'agencia. arilb&,1uProjecte Tri-

temUem distra.gué una mica. Per~ a.1xi i tot, cada. dia trobava. una bui te

que no sa.bia o-omomplir i fin·s la meva mare .-que al prinoipi va mostrar

1 f ale :Lade recobra..r el i'ill que volien roba;r-li- quan Va v:eure que amb

prQU feines tocaya., ela plata que em posava a ta.ula., es va. esvarar. Un

deia. a. una vaina. "Me'l xuclen, aenyora. Caterina, me'l xuclen ... Sembla

que li hagin donat una. beguda.! I si veia de quina mOSBa es tracta.! No

en donaria ni cinc oltntima••• "

-A mi mlagradal ..va1g andar, a.partant Id la. gira amb túria..

El 088 és que quan ,1'Artur em vingué a. buscar par dir-me que

l'Ellsa em volla veure; _.de pOo que no escante~lo una. motllura amb el

oa!> ja qUe va:1g botar d;lJentusiaame.

-E pera't., que no ho saps tot -em digué lfArtur, sadicament":.

L'Elisa esta malalta :l., la. mara es pensa que 6s l'última, voluntat.

&lpal.lidint,. vaig preguntar-li s1 la cosa era. tan gl.'eU.

-Histbriesf L'Elisa estA fent un show. Ja et deua ha.ver adonat

que é~ una comedia.llta..
~ '

En veure que jo ero tranqil.litza.va,. afeg1'
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-Perb també té el dret d 'estar oloo-p1u, com tothom. Vés a

saber!

Quanvamarribar a casa. d 'ell·s, el panorama havia. ca.nviat i

no ela va.1.g venir gens de gust. El metge acabava. de sort:1r, després

d '·a.fil.'ma.ll:' que, si haV'1ada mor1J.'-Sed 'aquelles galteras, teniem Elisa
, ,

par anye. A l.'1és, te1a un mGmentque eleny .r Eva.rist" esooltant Ates
I

'. j
notíoi e de la radio, ha.v1a sen tit, la. ~olam,a. d 'un parsonatge,!/ que

digué que la. gent del PaÍ.s ea peixo.va massa, que ..... només estava par

requi'site i que a11~ o.e 1"011 d'oliva ·s'ha.v:ia d'aoaba.r,. ja. que lfo11 de

oaca.uet era mol'tnutriti.u i ben bé que it se l'empassave-n els estra.ngers

de vida, alta •
....c:tniest -erid8:.el se-nyor E~i'st, enca.;t'a a temps que jo el

sentís-. Ene mataran a pe'asiea!

La se~~ra Josefina digué que ens Parlaven de 1'011 pe~ die-
treure 'ns de 1'enoiam i que a.l pP$u q.ue anava tot a:viat no hi ha.ur1a

res par amanir. Va aprotitar el via'"t,geper :ter ret-rets al eeu marit,

aousant-lo de distret i d'inúti.l.

-Si no demenes un a.usmentde eOU de se¡guida, només pedrem

manjar verdura el die. del teu santl

Se les van ttW..ir de V'eres i esta.ven exoitats. L'un Parlava

de la. tra98. a admi.nistra.r i l'altra. contra,atacava. die-nt que anés So p1a-

9e. ell. Quan deaoobr1 la meva pres 'l1cia. el pare. de l'Elisa es va. sul.1\1-

rar más.

-1 tu tu.:t.g-mede la viste, que encara et trinxaria.t'

Coma detall destinat a. fer l'escena. mée Patlt-tica, l'Eli8a

no volgué de oap manera.que la veiés amb la oarainflada, i téu posar

un biombo entre el 11it i la. oadireon sela jo. La. conversa t1ngu-é 110c

a través d 'un vol d 'orenetes pintades i, d&sprés de 1'esgrima iniQial



-Aque,st pressantiment 1Ieu, lliga'l ambuna. ointeta de vellut

i me'l penjaré al 0011 així que estigui bona.

Va.entrar la seva mere i erodigué que men'anés, perqul hana.

d 'ore jar el dormí toñ.

I
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d 'amanya.OS, vamentrar a.l carril queens era. propi.

-Par qul¡ no m'has talefonat? -preguntava jo.

-Ja has vi8t el senyol' deIs pisos? -volgué saber ella.

Vaig explica,r-li que d'un momenta. l'altre rebria una oa,r-

ta donant-me esperanoes •

...Enoara estero a.i%1?

-Tu. no te 'n fas oa.rrec, nena. No sapsoom va. 1 a.:ra jo tino

un pressentimell't ••• Paseara alguna 00Sá., ne et sabria dil' qu~, perb

ens sera favorable.

No l'enganyava paSe Se m'havia en~s una. llum a d1ns i con-

fiava en aquests avisos misteriosos que, quan truoaven molt fort a la

meYaa.m.ma., noem def'ra.uda,venga.irebé mai. Aleshores nesabia. que una

vasta oonspiraoi6 era en mana. i que un daIs seua ra.ma.lsdonaria un

tomb sensacional a lanostra. vida. Dio que no he sa.bia. de la. manera.car-

rent de saber, pero ja hi creia d 'una manera metaf1sica.

Tanmateix, l 'Ellas. era malagradosa. No hi podia f r més. Em
,

Va dira

Jo' ja ro'ho pensava i en general tothom' ho 'oonsidera aixl, pero
les coses cal veure-les de prop par topar amb la sorpresa que oontenen

a pesar de les previsiones quan els americans prenen una. decisi6, ti-

ren al dret.

Feia temps que a. l' ~noia. murrm..tra.wm del gran predioament que
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da de divise. i ve. prometre que traotaria. 1 oa;ta.la. ambtota. mena.de

I
I

miraments, com. si tos OOSa. aeTa, i que· par aquella banda. no calla Pat1r.

El oon80l,ameño a Baroelona va. abona.r-li la conduota 1 el :r;unt va que-

dar tal eomvolia la. La..burnum. Quet en aqu~ll oas, ja era :prGU.
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Elsamerioans s6n admirables. Jo em pansava que l'exploraoi6

deloosmos, el xeboat atbmio i el tervor missioner blinda.t a llAsia.

i a tot a.rreu on la. gent prova. d 'eiXorivir-se, ela tenia tan ooupats

que que no podien disposar de gaire temps ni energies par a. les idees

oivils. Creia que després d 'una. fase de ;pJ.'OPaga.nda. rea1ment activa, 1'6-

prendrien l' ale amb calma al' hora de muntar el Tri.tem. Ana.vaben

erratt

:Barcelona, a,costumadaa :cebre tan M coropot firaires, congrelis-

tes i Animesesvarades de moltes menes, va haver d 'ampliar el seu ins-

tintd'hostalera. amb l'arribada. d'un :personal neu, que semblava que v1n-

gués a prendre mides i a canviar ela mobles de 110e.

El CICFVa. organi tzar uns cursos de oa.ta1a per a estra,ngers, arris-

oant novament la lntegritat de la instal.laoi6. Eren més.aviat olasse.

de oonversa. i de :perfeocionament, parque els americans de la. Iaburnum

ja veníen mig IJrepa,rats, en virtut d 'un vooabulari essenoial i d'un me-
tode d'eme~genoia. oon,jumina.ta oorreouita. -perb bé- per l'exhibitione"1'

Didao Ga.mbúsi Pujals, natural del :Ba.ix Priora.t i protessor adjunt de

llengiiea d'a.dornament a l'Alabama College, d'Alabama, Al., USA.. Cal dir

que ela alumnes amerioans esta.ven molt alerta i posaven una. gran atenoi6
a les lli90ns. A m's, a.ll! on no a.rribavan ells _IIIIiHlllr ... hi a.oud!em:no-

sa.ltras ambbona.volunta.t i .Pe%" la. qüesti6 d'ent.endre':ns de Paraula. nova.

quedar res par 1'er. D'altra. banda, ¡'esquelet i el bastiment del Crono-

pur donaven tanta feina. que hi ha.via.poques ocasionada tertúlia., ja que
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eren :perseguits resultats a la vista, de gran ambioi6 1 lluiment.

Entre ale priniers enviats, v1ngué un ex-espe-

eialista de la Wa.ltD1aneyCo., preoedit de la fama.d'ha.'V1r dir1g:tt

la. oonstruooi d lee maquetas de Disneyland. L'acOlrJ.l)a.nya.vanuns quants

t~onios eminente -que s'havien disting1t en el muntatge de la Fira da

Nova York- i una muni6 de gent entesa en esoenaris i en efactee espa-

oials, amo nomeooneguts universalment par havar figurat en ela c~dita
, \

de pel.líoules molt taquilleras. Tote ella .integraven la "Div1si6

Maqueta" i demostraren de seguida que eren aot:1us i oaPo.90s, fina més

enllA del simple oompliment d<eldeure. Comen9a.rena reolutar artesana

i' constructora del PaÍs, tot al ternant a.questa tasca amb la vigilancia.
,

a.l port de la desca.rrega d 'unes caixea. Les havia portadas el va.ixell

"Sa.vanna,h",deproJ;Ulsi6 nuoleal, i van despertar molta ouriosi tat,

:perqultduien pintadas copes de vid.re i tot d. llegendes reoomanant pre-

oauoió a. l'hore, de manipula,r-les, esoritas en uncatala. cor.rectíssim.

Aquest detall va. inquietar els duanere-, que de momentno les volien
, ,

deixar descar;regar, no ];laS :perqulttemeas1n :par la. me'roaderia, sinó per

la manera de'dir les coses. Perb dev1en reore ordrés 1 al final aocedi-

ren, estupefactas i rond1nant de la. increible novetat. Enoara. b,Q -van pen-
.<

sar- que les oaixes no :penetraren ga.i:re, ja. que van a.na.r a .:parar prop
,

dels molls, a les antigues Draasanes.

la "Divisió Maqueta" hada. aoonseguit de l'ajuntarnent la cea-

aió d 'una. sala del MuaeuMarít1m, ·sota promesa de no fer malbé res i

de toinar a. d.eixar-ho tot tal comeatava., ahí que s'aca.bés la. demostra-

016. De primer, ela d 1 Tri tem havien dema.na.tel Saló del Tinell, par?>

ja era masea a.l oor de la ciutat, iel munioipi v~lia :1dolia, era pre-
soner d '\IDS eso:rIÍ:polsnaturalsl d 'una banda, estava il.lusiona.t :pel
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ca.leul que totallb atrauria forastera, paro de l'a.ltra tenia el recel

que ela localismes inaudita podien arr1asar la superfioie d'aigúe8 tran-

quil.les. El MuaeuMarítim era. ra.n de mar i sem:pre11i ha.uria. tem:psde

reembarcar la troPa. i la. im:pedimenta.de la maqueta. si 1 'experiment s 'em-

boliCava..

El maquetista. en cap, aix! que va ha ver fet un volt pel" Baroelona, con-

voca una rod de premaa. Di '-1 he van publioar tota ela diaris- que

ela catalana mereixiem la. diatinoi6 que ens feia la. !aburnum, par merite

contrata i ;per una. disI>Osici6 espeoia.l del oa.r.a.oterque ene deixa.va.aguan-

tar, gaireM sempre a pau dret, lea escomeaee del temps i d'altres. Va.fer

una grana elogia del POb1eEs:panyolde M-ontj~~, que demostrava la. nostra.

eaPaci tat de trag1na,r estila i la tra9a a real! tzar • retrata oorpo1"i8

ti 'estats plAatics diferente dels nostres. Si no hi haguéa hágut rea máa,

a.11b sol -segons el1- ja ens qualitioava. :per a. la ronda final. Perb hi

havia mé,a, ~s clsr, la. subtil inspiraci6 de' 'ter entrar el c,lau per la Ca.-

bota, que tanta moments estelars ha valgut a la humanitat. le. Caoa dels Ar-

quitectes toca.nt al 13e.rriGotio sim'bolit.zava.Ilue les apoques poden topar

deportivament, d'acord ambles regles del marques de Queensbe:r.>ry.La. subs-

tanoia del Tri tem era allí,. entre aquell clmentarma.t i aquellas pedres, i,

sobratot, -en tre el públie --que ere!':i1no.saltres, na.turalment- que contem--
;pla.va.el matxd 'una. manar aen.¡ror8.. sanse baUar ,a 1'arena ni tirar-hi am-

polle,s. Després, aprof!tant el fil del Cronopur. divagA sobre en Gaudi.

A :partir d 'aquest punt, el personatge amerioaes va. enfila.1!'

par branques de más oom:pronds, o a.1menye m'ho va aemblar a mi quan ho vaig

llegir a.l diar!. Asaegura. que tota la. nostra. h!stbria era. un ca.nt molt ins-

pira.t a la barreja. i que des del momentque el re! Ja.umeMmer va. regalar
¡

MUrcia al seu gandre, ja estavem predeatinats a formar la oomparsa del
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Tritem.

Moltes de le s eosea que digué no podien havar o sorti t d' e11

i es veia que, dins les presses, 1'havien preparat a. oonaoi~noia.

Perb no ho sabia tot, és alar, perqu~ d'altra. manera enoara. ens hau-

na. a.ssooiat a 1'imprevist a,mbmás argumentaoions.

L'entreviata. aea.bavabruscament. L'11.1uatre visitant va. fer

saber ala periodistas que oedia; al' ao016 el 110c de la. Para.ula, ja.

que tenia. feina 1larga 1. un te:rmini curt.

o Cal convenir que e11 i el aeu aquip devien trebal1ar de ferro,

perqu~ al cap de cinc aetmanea esoasses el púb11e :pagué vi si tar la

maqueta.del Projecte Tri teme Abanava haver-hi una. inauguraci6 intima,

dedicada a la gen"t representativa del Pa'is, i el programa. deia. que hi

hauria suca..mulla -"be1l costum cataJA en desús", segans 1'anunci-, es-

quer inneoessa.r1, perqu~ la tafaneria. era. tan torta que les invitaoions

van anaP busoadissimes.

Jo -en vaig auonseguir duesf graoias a la. Carlota, i m'hi aCOOl-

~ l'Elisa., que va. estar neguitosa tata l'estona perqu~ estrenava

vestit i li teia una arruga. a 1'escot.

esoo1ta.
A l'entrada. del MuseuMa.rltim f'orma.vaa ' 77J d 'honor una.

8eoc16 de la GuArdiaUrbanas. cava.l!, i els altaveus -quan varoarribar-
hi nasal tres <1os-omplien 1 'aire amb la tonada del ftIhll dels Ceroo-

lete". Una muni6 de :persones diatingides s'a.gombolavaala porta prinoi-

Pal" tot proourant que la prom1scuitat no ela deafás el aenyoriu. El

mar enviav:a la. seva olor sala.brosa., meselada. aznb la. sentor de la fusta

i el eordam ferits :per la. humita.t del port. Just en el llindar, varo te-

nir el sobreBalt d 'una sirena, d' algun vs.:ixell esvera.t o im:paeient pe Is
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trAmi te de l' anooratge •
LtEliaa em teia caminar mig de oantó, perqu~ 11 tapés el

def!ote del vesti t.

-Si tt-obém ooneguts ~eia.- em feriÑ.
Es va prend3:-e malament que 11 ~ s observar el veri ta.ble motiu

d'aquella.ooncurrencia.
-Les planxes de la teya. modista no atraurien tan te. gent -vaig- '

dir-li.
Mtame!la.9.a que em plantaria si oomen9ava amb ¡ullea, i quan vam

entrar a la gr.anna»an hi havia. la maqueta., encara diaoutíem en veu
baisa, amb 1& por qu algU ena pogués sentir. ~rt que ena va. gua;nya.r ~

seguida. l'1nter&s de l'exposioió i a.coroa.rem re,Phndre el plet a. la. aOr-
tida..

E-:a reali ts.t eren tres maquetes, una. par cada poble i cada. po-
Ca del Tri teme Al mig del gran sal·6 hi ha.via tres platafoxmes de bolla.
mida, amb modela a. escala mol t bsn f'ets;emp1eata amb gorra. musca. -plegada.
a la manera. empordanesa- ob1igaven la gent. a conaervar la direcoi6 par la
dreta, perqu& no s'alterés l'ordre. De ,primer, venia la maqueta. del poble
del PsSsat, que duia el nom de Bu:r.-ga.bana.Era una vila ••• ideal, unifi-
oada dtestils, oom ai hagués passatper un sedAs enorme •.EIs autora de

la idea no havien retroeedit ga.ire, perqu~ Burgabans era una poblacicS de
darreries de segle i prinoipia del nou-cents. Ho deia una placa de metall,
i, a máa, ea veia de seguida, per la trampa subtil d'una tria feta amb de-
liberació a favor del modernisme. Les casea recordaven les torres d'es-
tiueig que els nostrea beaavis sthavien tet ala afores, pero les bones,
les que tenían una gracia que, després d·aguantar el me~spreu i les
cr!tiques de tota una genaracicS i part de l'altra, conquistaven ara el
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gust da les minorias selectes amb la seducei6 d'una delicada poa-
sia.

A prop nostre, un senyor d 'una.cinquantena d tanys, molt ben
vestit i a.mb aspecte dtindustrial prosper, comentava amb la seva es-
posa l'estil de la maqueta.

-Si, mira digu~1 dep~n dJon bufa el vent ••• Si a mi m'hagues-
sin dit, quan era. noi, que a.ca.bariaa.g:radant-me el Palau de la .Música
Catalana I

-Que t t agrada? -va preguntar la senyora, que en qüestions el' art
es veu que encara no havia fet el tomb.

Ell respongu~ que sí, que 1'anomenada d 'aquella arquitectura ja
no podia disoutir-se i quevalia m~s fixa.r-s'hi par no perdre el fil de
¡'evoluci6 estetica..

-Circulin, per favor -ana dema.nAun emplea.t.
Feiem la volta a la plataforma, lentament, contempla.nt a vista

d 'ocell el depurat traball deIs maquetistes. Burgabans era, en el pro-
jacte, un conjunt urban!stic més aviat horitzontal. amb petits jardins
davant de lQUl& cada casa. i uns carrers amb g1ragonses, deIs anteriors a
l'apogau de l'automobil. En els jardins hi havia brolladors, amb nena
despullats que algaven un peu i un bra9 com si anessin a volar, perO
duien a l'esquena unes aletes tan irrisories que es comprenia que, mal-
grat la intenci6, no s 'engeguessin. Les diminutes criatures· treien el
raig d'aigua per la boca i el líquid anava a parar a satates de pedra
-im! taven pedra.- amb cenefes i motius floral~. El tema ea repetia,

ambvariaoions centrades en la postura dels innooents que, si
s'esqueia, espl"emien una granota,perqu~ s'enearregu~sella de projectar
el doll. litres tonts depenien de donzelles que abocaven gerrea o d fau-
nes que, per la pura impossibi~itat de fer-loa ll~gar honestament amb
les' finalitats del conjunt -tenien la boca ocupada tocant un flabiol de
set canons- es desentenien de ltaigua, que sortia a part da la figura,
una mica agafada pels oaballs. Glorietes emparrades i pergoles dona van a
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la vegetaci6 lloportunitat d'enfilar-se i prendre formes arquitectO-
niques, amb gran llu!ment. Senders de grava asse~a1aven el curt ca.-
m! des del carrer fina a la porta de les cases, les qua1s ostentaven
fayanes historiades, amb frisos i torricons que eren una amena9a de mo-
numenta1itat, per~ no passava res, perqu~ una amable placidesa aturava
a temps les mans de l'artista.

-Saps els diners que costaria, tot aixo? No ho faran past -di-
gué l'Elisa, meravellada i esc~ptica.

-Sa.ps ela diners que tenen? Em consta que ja hi treballenl -vaig
respondre, sortint de fiador de la Laburnum.

Al centre de Burgabans hi havia. una playa rodona, amb un quiosc
de ferro colat. al mig. Una lira grosaa a. la cúpula i tot de lires petites
al voltant de la cornisa delataven la finalitat musical del quiosc, i una
tarima amb faristols diminuta confirmava el proposit. Tot era sObreentes,
d'una obvietat molt meditada, eom el rellotge de l'ajuntament, que ja abans
'de veure'l se sabia que havia de ten1r l'esfera. amb xifres romanes, o el
campanar de ltesgl~sia, fatalment acaba.t en punza i atuat encara més pel
para.llamps, la barra del qual era aprofitada per a aguantar un ballet me-
tAl.lie -una sageta, un gall, la rosa deIs vents i un Angel equilibrista.-
que giravoltaria. en part, aix! que s'alcés una mica d'aire, amb la. inten-
oi6 de recrear i d'instruir. La pla9a concentrava, éa cIar, ela edificis
pdblics, que no eren' funcionals perqu~ pertanyien a una ~poca que encara
se les prometia felices. Tenien 1'esti1 de les estacions de ferrocarril
sorgides de les ganes de conciliar el vapor amb l'art, com si poguéssim
progressar sense que ens passés res. La caserna deIs bombers i la casa deIs
Mossos d'Esquadra no eren del tot sinceres i les havien idealitzades, se-
gurament perqu~ la realitat no oteria als projectistes gaires punte on
af'errar-se. Es veien botigues a cada carrer, s viament distribu!des, amb
r~tols de lletra recargolada que eren un descans per a l'esperit, a pesar
deIs contorna dif:!cilsc APOTECAR.I, BASTER,. QUEVIURES, CELLER, VETE6-I-FILS,-
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FOBN DE PA•••

Algt1, amb aire presumptuc$s, digué en veu altal
-En comptes de FORN DE PA havien de posar FLECA. No ela han

assessorats a dretes. Japatireml
En oanvi, 19-Eliaa ho aprovava, pera es mostra partidAria da

oanviar CELLER per TAVERNA, senss saber ben b~ de qu~ anava.
Ao! i allA'hi havia models a escala arrossegats per minúsculs

cavalls de pastal t!lburis, land6s, xarréts., tartanes.,.carros de trabuc
amb noma comercials pintats a la vela i amnibus -en vaig oomptar dos-
amb un cartell de lletras negres que deia Burgabana-Frontera i vicever-
!.!. Tolerats entre aquest tr1nsit imaginari de tracoi6 animal, alguns
models d'automabils primitius, molt .... poos, estavan t!midament esta-
cionats. AqU8st propasit d'estaoionament era notori,perqu~ mentre els
carruatges de tir senyorejaven en la part oentral de les ea19ades i els
cavalls no tenien mai totes les potes aterra, els tres o quatre automa-
bils eren hipbcritament arrambats a la vorara, com si es resignessin a de-
butar sense aixecar la lIebre.

Als afores de Burgabans hi havia una fAbrica vuitcentista, amb
duea naua d"una sola planta i teulades a doble vessant. Al mig, una xeme-
neia de maons ve~mells semblava que galles's.

-A qui donaran els automabils? -preguntA l'Elisa, que elucubra-
va a la seva manera.

-Jo que s41
-Ja veuras com taran d.iferencies. Alguns aniran a pau a traba-

llar i d'altres s'ho miraran des de terrasses floridas o a trav~s de vi-

dres bisellata.
Una ven rad.iada explicava que Burgabans .seria una poblaoi6 ..

d 'unes cinc-centes famfiies, i l'Elisa volgu4 comptar les cases, par veu-
re com encabirien la gent, partint del oAlcul que cada fa.m!lia, com a ter-
me mitjA, fos integrada par quatre raones. Tot s'ho teia ella.
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-.AJ,x; no es pot saber -va.ig dlJ.'1-l1~. tSGr alyar una. lla-
va de solters~ a la maneramilitar, i ela vestiran ti poi d fl11s.

-1 1 dones?

- mara i de filIas.
sape algun oosa?

- 0, 1'101 Contesto a ull ...

L' 'lisa. vole;u ratroce ir,. perqu lant s· havia d.escomptat.

Pe la. veu ensconV'idl a. visitar 1te ioi .figurills ane

queta i vam havor de &SU1rel corrent.

BIs dibuixos del modela eren ·eol.loeat en une. mene. do p a-

venta. omes i don, 01'1 aquell s presontaeione sr' iques, duien el e p'

de tal d ra.tlletes, egons la. eategori soci .1. El dones llu! 1'1 cano-
tiel'S o conjunta art!tics., amb ocella dissecats i flora d'imitaci6. Les
criaturas •••

-Veus? Bi haurA nens! -exclamA l'Elisa.
En una de les composi~ions s'hi veia uria ~ plena de llagos,

a.mb bucles que voleiaven degut So la velocitat, perqu~ anava dalt d'una bi-
cicleta alta, de rodes desigualsr molt gran la davantera i petita l'altra,
d'aquelles tan exposades. Ltempaitava un.nen vestit de marinar, qua feia
rodar un e~rcol amb una mA, mentre amb l*altra s taguantava la gorra, on
unes lletras dauradea perpetuaven el record de l'almirall Barce16.

flTot aix~ m'ho s6 de meml)riaft,. va comentar un senyor, prop nos-
treo !tEl meu avi col.lecoionava La Il.lustraoi6 Artística i de petit, quan
jo estava malalt, me la donaven perqu~ mires santa. La guerra de Cuba i

1 tExposiEi6 del vuitanta-vuit em ten1en embadooa.t. Quina tempaP'
Aquella temps eren evocata allt i la ~uggesti6 despertava falsos

records' de coses no viscudes. Les damas de les estampes acolorides duien
ombrel.les de puntes de 001x1 i s'a19aven delicadament les faldilles, per
a mostrar borseguins de brocat. Algun deIs cavallers es descobria cortesa-
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tlent _sr a. saludar, eXhibint el nxa, al mi

da. cara denota~ n l'obra
b tot rrl a.4

te i
o utadans gnav; n po~ no po:t"dl~

lo a.
la natu alit t enmig

A mi no em eo te. de r re ar la. lit t u ero conviden a
la eant .ia. Ja Olll voía a mi mateix

pla.c;a major urgabans 1 e

b un cazwa. d' India
llat de xarol i un pl

....*...die 11se ele.

seducoi6 les acnyo t s
se b Wla rla negra, p~ ejant

looa.ls. Samre nao que quan es tracta de auposar .. val ro atribuir-se

el a r de los olas G avorldes.
Lt lisa,. en canvi, tocaya a ten, f'ixant-

se a doxaJ.menten les .00$ m s sobtet mto li bar

del t~lb· • on m 'ba.ria. enfUat ambel pensaros t i ·ro pragunt ,

aran de de o postiss ?

- l~ b~gotls i les barbes.
-Da qui?

-Del voluntaria, homel
! que th mort I a.n 1que ro conv1ngui ...

L'act inaugur 1 a l.es expQ' loian erode loo, 1 gorna_

'cl t:pe. la vista, ce all lo arbres i del bose.. Jo hauri f t un ... _

parell d ros el pobl fi tenlr p ti
n 1 :figuraoi, el

r1e.. .;,*intrigava,

o est v oe r oi 1ombra
~iada a les acacias o a una altra t

ra con-, la
queforma ls fanalsll que no s n de

s ,en tenc! a la ti litat hist ·ca.
ere

as, U0 tolen nos que .en i, ene se von rqu
pass saim oap a la so na maquet •

-~~ ,- .- ..-.- _-.- .
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El pOble del present duia el nom d'Araburg. En qttestions d
topon!mia, els dirigents del Tritem havien jeoat dtex~tios i 'se'm va
oc~rrer que Vilavella i Vilanova, respectivament, respondrien millor ale
gustoe del pa.!s. Per~ ja. estava. fet.

kaburg voliaser de ciment armat i de vidre, amb carrersmolt
amples i voreres molt estretes, i tot de pass os a.desnivell que torma-
ven l'arabesc d'una geometria voladissa. No hi havia ni un sol arbre en
tot el ca.se urbA, i per eompensa.r-ho els apinyaven en un pare d'extra.-
murs, entatxonant-los en un clap verd de propietat municipal, segone deia
una placa. Les vies p~bliques eren llises i suaument bornbades, perqu~ els
pneumltics no hi pa.tissin. 'lotes tendían a la seguretat rodada, amb dis-
cos dlun delicat laconismea MAx. 80, MAx. 100, M!n. 50, Benz. a 100 m •••
N'era pIe. Pero els projeotistes devien estar escamnats, perque comptant-
ho per al t i de pressa, vaig veure que a Araburg hi hav:i,.a.una Casa de So-
cora cada qua.tre eantcnades , 1 també abundaven les gasolineras, uns esta-
blimants brillants i espaiosos, amb s~bries porxades ° amb marquesines de
silueta utilitAria. En canvi, esoassejaven els comer90s, degut a la idea
d1haver-los ooncentratsen un editici alt, de sis pisos, que era un dels
m~s vistosos d'Ara.burgl les "Galerias Gunttt, tal com deia un retol llumi-
n~s de lletras enormes, que anava de dalt a baix de la fa9ana.

Ele a.ltres edificie importants da la pobla.ci6, a simple vis--ta,--
eren el cinema -de pantalla ampl!ssima, avisaven des de l'entra.da- i una
mola. grisenca amb finestres estranyes,J,.·Eetaoionament AutomAtic,. que a la
maqueta feia un soroll peouliarJpprque es vei4s par les tinestres Oom pu-
javen els cotxes amb ascensore i com uns carrils ela despla9avell horitzolr-
ta.lment a.ix:!que arribaven a lloc, l'interior era il.luminat amb bombetes
de colore o amb tubs fluoresoente. Els vehicles quedaven endre9ats i quiete,
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amb un aspecte d 11 qu els afnvoria molt,
1 t ric ent tot funoionava
insori i amb llum a dios.

- b .ser segons la mi que tinguin igu ¡'Eliga.

ciolo slanava re tint

qua

-Ja ho han oa.1cul t t dona. O

-Tot -1 que tu vulgui ,
gr~ma, V\ uro, i nol

, amb oent tor

n

t:l.t

de lDestat ja ~.ia t que se 11 no el
cl.ien1m ssionar a.mbfalsea innovaoion • Estava le t i es veu que p

tia pe} prestigi G t stic oent alista.
- tb! 13 rtot arreu -vaig r pIio jo.. que em antia. obliga.t

aab el 1'1t m-. :1. el en aquí tan sol par a re .otrar el pro a

t nie.
L'bome bot i em va d.ir que ne sabia ambqui

~ema 'tenir, qu 1• iea em va e ti .

fine el. barri resida a1a1 el aburg" la. art

lava. Ja en 1 s

uu a cules
te. que corre

nia a le vivendeo. Un t n monoo la poblaoi6, i un."
ramal en forma d 'espira duia al centre urb. 1 e mboi anav: pI" igament

URG. zona. el. babitacles era eoapos d 'uno bloos o 'o
des, en di naJ., i ent bloc i 1, hl haria. el s de ja í. e

ea, just pe a ,., ucar la mi a 1tbar des ala loon.

- eus? ,i ha 110e 1."qu hi ju in ela n na -di l' lioa,

contenta. de no:s sabia. que.
- f, r dret i de pe 11. I escal9o:s••• l f l' ~ ot ue

la rG1:Jresent DO d• uolles :viei torit te.

tato.m sr,
n aq 11 in t, 1t a.rqui teotura.

ctiu i con-ix r bon volunt t.

sia i 1joe le vol i 1 como-
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binació de materials de textures i de colors diversos proourava re-
crear la vista. Ja era prou! Els pisos devien ser alegres -quan la co-
sa depengu~s l1nioament de la llum- pel"qu~ grans obertures 1 una dispo-
sició molt hahi1 deixaven entreveure que no tindrien peces interiors.
Femenina, traguda a condensar les impressions amb frases aparentment
banals, l'Elisa. acordA que aquells pisos serien una monada.

-Has de demanar al se~or Aladern que ens en llogui un -afegi.
-I ara! Si no són dtellt
-Ja m'entena. Que empaiti la Laburnum, que steapavili. O mi-

llar, enca.ra: espavilatt tu!
-Pero si tot aixo ~s un experiment de gran envergadura! ¿No

veus que seleccionaran els voluntaris mirant-se 'ls amb lupa? ¿Que et
pensas que servira tothom?

-Dones posa't sota la lupa, fes passos. No et quedis oom un
estaquirot! .

L'EI:J.saera aix!. Feia un moment que mthavia. dit que tot allo
no as taria, i de cop i volta ja ho donava par fet, amb nosaltres dos
a dins. A més, tenia de vegadas una. rapidesa mental sopprenent, sobre-
tot per foteses. Va assenyalar un retol que deiax "Araburg, 750 fam!-
lies", i va multiplicar la xifra. par quatre ~ .

persones -la família. ideal, segons ltElis~, dividint
després el resultat pels cotxes de l'"Estacionament Automatio".

-Fixa-t'hia tocara un autornobil per oada set persones i mitja.
Va patir par la cabuda. deIs vehiolea, perqu suposant-los de

quatre places, uns quants oiutadans haurien d t anar a peu.
-Que no siguem nosa.ltres -prossegu!-. No badis ni t'enoantis

amb la.bressa científioa i vés de dret a les 1nflu~noies. No els deixis.

-A qui?
-Als del Triteml Qui vals que siguin?
Vaig fer-li veure que l'experiment tindria una dura.ció limitada
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1 que aquella ¡obles no eren pensats ~er a fundar reside~cies permanents.
Ella em respongu& que jaen parlaríem,. que un cop instal.lats, reina. hi
hauria per treure·tns~ EsmentA amb una gran vehemencia que els eeue pa-
res.eren molt,amic~ d'un advocat de la. situaci6 i que en tot oas, al te:x-
me de les praotiques, oa.ldria enta~la.r un jud10i de llan9ament, que s po-
dria allarga.r un O dQs anya, i q~e •••

.;..oh,oht Elisa., par fa.vor,!
Em costava de creure que a.lgd grimpés per la impostura amb aque-

lla. inconsciencia. I,ta.nma:f;eix, no era just, perque jo ta.mbé era 'VÍctima
de 1 'art deis maquetistes. Pe~ a. mi m'agradava más Burgabans, i no _
parque jo fos ant1quat, sinóperque em doliade renunciar a la bella esta..!!
pa del tílburi i de la perla al plastr6, amables aocessoris que rea19aven
las facultats naturals d "enamorar. No era. pas qu~ Araburg em despla.gués

~esassoss;=ra.L. ..del tot, pero ero. . v.t"otserera. par la qUestl.ó bancarl.a. Un

dels edif'icis importants d ~Ara.burg, d' estil sumptuós i alhora greu, osten-
tava el retol de "Taula d~ Canv~tt. De moment, em va. sembla.r que era un
&rca.1ams que no oalia gens, pero despr.és va1g veure que tenia prop un a1-
tre edifici de caire august, amb la inscripci6 "Bane de SSl'lgtt a la. porta-
lada. 'Qui sa.p si,'a. l'hora dretiquetar les construccions, els cervellsdi-

. ¡

rectora van tenir la.pud:ícia-de no repetir n~ms o de dissimular la 1'ela-
ció entre el f'er~se.mal· i el moviment del diner. Tanmateix, el f'et de pen-
sar que els olutadan~ d'Araburg tindrien compteoorrent ob~rt a la institu-
ció vampiresaa m'omplia d'a.prenaions. No ero va~g poder estar de creure que
una major conf'ian9a en }torga.nització del transit hauria inspi1'at nOljlsmás
conservadors, com per exemple "Caixa d'Esta.lvi~ de Sa.ng", d'una f'orta tra-
dició aut~ctona .1 més de cara a tracta.r el licor vital amb comptagotes.

La. ma.queta d'A1'aburg no tenia. secci6 de f'igurina. Només unes gra-
fiques demostrativas de diversos aepectes de la. idea. i, en un ra.c6, un avis
que deia: "Indumentaria: ,epoca .actual , pero amb tendencia. a simplificar."
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L' isa S 'avorria amb les dadas num riqu i vOlga, 1'stroc

41r par tornar a veure 1 pi os. ora ja. no na tou po ibl, rqu

ela guies ene deienl

-Caminin, r favor. Pas in a vislt 1 maqut d 1 pobl d 1

f'utur ..

Una.ssnyora. eG' va. desmaia.:rJ:deguta l' lo raei6. "Em tapo,

em tapot If, c1'1 1Van ~er-.li 110c :Perqu 001 a tan llarga ooro ero •

Abans d "a.bandonarela sentits, la senyora es va aterrar instintivament

e una placa de plbtic amblletres de rolleu que ien gd stt i

vingu4 de poe que no 1 tarrenca. Se"n van endur la cuitada 8. pes de bra-

gas i jo vaig có1'rol' a posar-li damunt del pit una. sabata que 1i han

ca1gut. Total no res, cosas de dones, i elrenott va pascar de seguida.

L'Eli.sa.. desp~s de oomentar que hi ha molta -gent neuma,. va

reprendre el joc desooncenant del aeu n interior.

-Aixo de.l Jt rg" ha vian apr,encl.r& n dijau -digu • El h

agafa.t fort.

Antbuna. sola ulladaf va acordar que Burgde s era ilUdid :1.

ja valia que ens en an s81m i que jo eeaene e immedi taro lit 1 s tions

enca.minadeaa. apuntar-nos· a l' poc actua.l.

a & t<t f, dona 1 no podemgirar 1'esquena a 1te d venidor. ara

que el tanim aquf.
A mB, ena em ~ien cap endavant i bañero <1eeguir la. riua-

da sota le or.a.res vermelle d tunes tlet:es. Aix! s que ho ve vsur

tot.

:Burgdespr:e suscitava sentimentseontradiotoris. D'una. da te-

nie. un pacte aedant, perqu era pena t sanse t)l pes de 1 'automobil1a

-q:ue es vau que haria paseat mOlor vida- i ele carrera.. de cost t ao -
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tat, eren una s.ola voravia sense calgadas, par anar-hi a peu i a.mb

calma. Dic aixo de la calma perqu~ eren plens de parterr.es i de cami-
nala amb tlora, que nomls podian obeiral desig d'alegrar la vista d"f)
passejants sense presees. La civilitzaci6 de la. roda vel.og s"havia ex-
tingi t i ne es veia ni un sel 11.0.0 par a guardar-hi cotxes, ni un mal
semafer ni una. bomba de gasolina par remei.

Ran de terra, d~nes, les prevision~ del tutur eren tranquil.les.
Pero els terrats de les cases bullien d'efioi~noia planificadora, amb
una supe,rf'íeiellisa iesmelada., sense Q~~anes, coberta de ratlles de
colors i d 'avisos pintats que calia llegir des de l'aire. N.o su&,cosrien,
oom algd pot haver pensat, la 1matge d 'un poria.-av1ona, ni tan seIs la
m's modesta de campa per a helicopters. Subtilment, es remarcava que tam-
b' a'havia extingit l'era dels aparells veladora oenvencionals i molt so-
v:int,.en oomptes de les pistes que enas6n familiars, hi havia una torats
profunds, de boca negra, en alguns deIs quals treia el cap la punta afua-
da d'una cilindres aeris. En altres llccs, estradas metAl.liques amb
baixadors eren rigorosament reservadas -segons un prodig retolamant- a
les plataformas amb eojxins d'aire i ala viatgers de vel individual. Ab~
da.ven las oabines deIs ascensers, amb 1"entrada prctegida. contra la in-
temp&rie, i alguns d'ells tenien un ac.o6s m's ample, cem si tossin pen-
sats par a entrar-hi amb pertaders de ceSBCS ajeguts. La intenció era ben
·clara, perqu~ ostentaven creus roges de mida gran. Allí, dencs, tampec no

es refiaven d 'una. pau que assegur4s la integri.tat física.
-Si tot aixa • 'scert, haurem tet un nyap cero une. casa -digul

l'Elisa.
-Par qu~?
-Tu dira.sl Perque enxiquim voreres i :fem malb' avingudes. tallero

arbres i .canviarola lesoroia de les ciutats per a convertir-les en garat-
ges. 1, al final, resultarA que l'automabil ,. un invent de vida efímera.
Ens paseara cem allo da les rederes talladas als marxapeus d~ls palaus
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antics, que ara ,tan nosa ala pneumatics.

-Aquesta.maqueta.representa una pObla.ci6"dona. A 1texterior,

les carreteras •••

-Ah, sí? En veus alguna?
No, tenia ra.6 ella: no se 'n veda cap. Als afores de Burgdeaprés

la verdor no era maculadaper cap ra.tlla grisa i les sortides natural s de

la zona urbanascabaven brusoament en despoblat. Pero jo no emvolia do-

nar:
-S6n coses figurades" i el tutur es presta a brodar-hi impune-

ment. Qui sa.p,que acorrerl d f aquí a llavora! Non' han de pasear pocs., d' a-

nys!

-No tant.s, no tants ••• -replica 1tElisa. calmosa.ment-.¿Hasvist

la. placa.?
La pIsca deia 1995 i jo, en el tons, sentia. una menad'oPressi6

al pit parque tot alll> ja m'tera.familiar. Noera el f'utur vist per cap so-

miador, sin6 facils previs1onB'f,ga.irebé graponeres, baaades en elements

que ja exist~en,. Pensant-~i, emvaig adonar que també el Burgabansde 1895

m'havia semblat proxim i en carta manerameu, perque encara existia. ' 7

Aquells cent a.nys, d'a.rrencada conegudai de desenlla9 a. frec de l'Anima,

formavenun garbu1x a 1 'hora d t imaginar-se a. si mateix dalt d'un t:!lburi

o fendint l'es,pai a bord d tun coet. Va passar-me f'uga9mentpel cervall la

1matged'un cosmonautaa.mbclenxa. al mig i. bigoti rinxolat, ambuna coque-

teria avalada par la brillantina.
-Ja ée gros -digu~ 1'lUisa" que semblava.que hagués seguit el til

de la. meyamedita.ci6-. Jo no he estat mai a LIeida, pero

puc participar ambuna gran naturalitat en una conversa sobre viatges a

la Lluna.
Sobreestimava l"amplitud deIs seus centresd'inter~s i,. aixo no

obstant, va. tocar-hi. Esta.vemtots dos ambla respiraci6 tallada, comsi

una gitana. ene endevin's el dia de dema.
Burgdespr's enganyavala vista., De primera intenció semblavaun
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poble aplanat i de poca. cabuda., ja que lea cases eran baixas, horitzon-
tals, oom si as prevei's el ~iracle que ele terrenys baixarien ds pr u.
Per~ una de les parts de la maqueta mostrava una ascció subterrania, un

tall en ssntit vertical. que descobria la prolongació dels edilicis tarra
endins i allí, exoavada" era. reprodutda la. veritable vida de familia. i
el mov1ment del oomer9, amb el ruso daIs oentres de traball. Un entrellat
de galeries a. diversos nivalls assegurava les oomunicaoions, el pes prin-
cipa.l de las quals raqueia en un ferrocarril metropolitA, platejat i amb
l'aire de poder-se disparar co~ una sa.geta. A ltestaci6 hi havia un retol
ban Ilegible; Burgdesprtfs-Frontera. Ltandana era ocupada per un estr~
meca.nisme, un seguit de cabin~s que es. desplaC;8.ven com una cinta continua
1,. tot d'un plega.t, es bascula.vsn pel.' a posar-se planes i s·acostaven als

a»ans qqe.)vagons. Havia de passar torga temps ~em fos possible de desxifrar
aquest misteri.

Ja s'ha entes que la maqueta del futur era animada 0, amb m's
• exactitud, que motora oculte teien funcionar alguns deIs seus components.

. .
Ele editicis P1lblice, que a l'exterior eren ele mtSe alts, s·amaga.v~n a in-
tervale, desapareixien per uns eacotillone que quedaven coberte de seguida
par tapiasos vegetals que lliseaven suaument i imítaven un jard! allí on
poo abane hi havia una casa. De tant en tant, se sentia un so penetrant
-plany!vol com una sirena, perO mtSs roodar.n-i una bona part de Burgdesprés
s'endrec;ava cap a sota i quedava dissimulada. Una gran torre metal.líoa

,
alc;ada al centre del poble, stabaixava ooro el perisoopi d'un submar! i az-
bree de tulla perenne -dio jo- tapaven el buit.

-Ja els ho regalo -opina 1 'Eli'sa(i jo igual)~-. Es veu que els'
plats voladors,també setls tiraran pel cap.

Sigui com sigui, la part exterior de Burgdes~rés estava pensada
perque les persones es confiess&n. Les oonstruooions eren pintades de 00-

lora diferents, de bella entonaci.6, ••• Pi ja he dit que els carrera,
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lliures de la. preocupaoi6 pel tr!nsit rodat, tenien un caient amable.
Formaven corbes suaus, l15igzaguejaven gracioaament i sovint circumdaven
patites places amb un estany al mig o amb hivernacles parata a la llu~
solar.

Un raval de la poblaci6 era forma.t par adUicis inf'lables, mit-
gas esferas 11uanta i rosadas, que airl que tocaven les sireneses des in-
flaven, s 'arrugaven a poc a poe i eren xuc1ata cap endins. Quedava un
camp dtembuts, sense que es pogués apreciar l'ava.ntatge de la idea, pero
b4 devia obeir a alguna necessitat.

A Burgdaspr4s, segons un deIs cartells, hi viurian mil fam!lies.
No sé parque, endut par un d'aquests impulsos interiors que de vagadas
ene f'an parlar en va, vaig dirt

-De tora fa bonic, han tingut guste
Metn vaig penedir da seguida. Es veu que l'E1isa asperava lto-

portunitat de botar i fou una badada meva. brindar-li 1·ocasi6 amb tanta
gratuitat. Digu~ que estava segura. que m'enradarien, que en comptes del
piset dtAraburg -tan venti1at i aco11idor- ero deixaria. ticar com una pe-
pa en un forat de Burgdesprés o, encara pitjor, en una d'aque11es horri-
blesoases inflables i que, cada vagada que toquessin l'alarma, haur!em
de treure e1s nens a correcuita perqu~ no sel1s empassés el can6 de l'em-
but.

Estava desbooadal ja erem casats, ja ten:íem fills i ja. erern vo-
luntaris del Triteml

-Calla, que et sentiran -11 deia jo.
I ltempenyia amb suavitat cap a la secci6 da f'igurins del f'u-

tur, que par sort la va distreure.
Els ciutadans de Burgdesprés, dtacord amb les suposicions pin-

tadas, dividiríen el problema de la conf'ecci6 en dos punts principals&
els vestits de traba11 i e1s, diguem~ne, de mudar. E1s de treball eren
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granotes de oolors diferents, segons la teina, fetes d'una tela lluent
i sense costures. Els hornes duien un bragal blau i les dones un de groo,
per no contondre'ls, cosa que, pel que semblava, continuaria tenint im-
portancia al ta.ller i a l'oficin~. No tot era aridesa, i la indumentaria
de oarrer presentava m~s varietat i.ja no oalien ela brac;als; els dibui-
xa.nts amerioana, tiguratiua i epiouris en qtiestions de!!!tY., suggerien la
visi6 de noies amb poca roba. i ben alimentades, amb una alegria que sem-
pre els feia algar una cama o altra.

-Masaa ooses enlaire -troba l'Elisa-. No guanyaran per a retre-
dats.

-No, mira -vaig ter-li observara: aquí diu que a tots els carrers
de Burgdespr~s hi haura clima artificial. Temperatura. constant tot l'a.ny....

Era segur que els dibuixants havien rebut la consigna de no es-
verar ningú amb negres pensaments de car~ltesdevenidorJ perqu& tots els
tigurins somreien, encara que no vingués a tomb. ttJa a'ho trobaran", pen-
sava jo, mirant de retlll la torre eentral, que en aquell moment desaparei-
xia oom el dimoni d t ~Els pa.storets....

Em vaig quedar una estona. encantat oontemplant un cartell que ti-
gurava una noia dalt d 'un trapezi., "Es curi6s", se 'm va oo6rrer. "Encara hi
_.331 haura trapezis •••" La. noia portava una brusa cenyida, amb un gran
escot, i dui~ uns pantalons molt, molt curts. Amb una m! s 'agaf'ava a la
corda i amb lfa.ltra teia. un senyal a algú imaginari.

-Esta molt b~, eh? -selm va escapar de dir.
-Té masea pite Es horrorosa.
L''lUisa i jo no estavem mai d 'acord sobre les grAcies femeninas

de les altres. Quan ella em ponderava una noia, ja es podia assegurar que
jo la trobaria massa seca, i al revés,_ les que m "agradaven a mi deia ella
que eren massa grasses. Sí, sí ••• Qu& m'ha.via.diexplicarl

Pero en aquella ooasi6 no hi va haver pol~mica, perqu& l'Elisa
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va sumir-se en unaabstracció i, de sobte, preguntas
-Com .. es deu trobar aquella senyora?
-Quina senyora?
-La que s'ha desmaiat, ves!
Jo no hi podia fer m~st m'arreplegava sempre de sorpresa. I el

pitjor era que quan reacoionava i posava a punt respostes poc o molt ade-
quedas" ella. ja tenia. el capa una altra banda i al mau esfor9 da eoncen-
tració no havia sarvit da res.

Els altaveus sol.licitaven ltintares dal públic cap a la secció.
de dades generals, i vam pa.ssar-hi.

* '"'* * *
¿M'he reoordat de dir que les grAfiques i las estadístiques m'avo~

reixen? Dones sí, am carreguen. Es tan facil de fer casar els n~maros amb
les intencionst La factura ~s més realista qua el prassupost i en cada op~
raci6 no se sap fine a.l final de quin mal s'ha de morir. I ara que he es-
mentat la paraula macabra, se m'acu&eix un altre símil: quant a tocar de
peus aterra i saber del cart, una autopsia és més de fiar que un diagnoar-
tic elaborat a oopia. d "inspiraci6.

Pero &110 era oosa da la Laburnum i no m'hi havia pas de ficar.
Llargues fileres de zer~eren trencades aquí i alla par fraocions, amb fi-
nalitats efectistas i par So demostrar que afinaven els calouls. Tot suma-
va milions. Tonas m~triques i dolara a.lternaven amicalment i da tant en
tant, entre parentasis, hi havia conversions en passetes destinadas a acl~
parar els nadius. El p~blic esteva impressionat, pero hi havia molt d'esce~
tioisme, perque alguns temien que la dansa num~rica podia excitar más els
nostres economistas, inspirant-los noves fra.ses per a. tenir la gent conten-
ta i enga.n;yada.Bé, contenta no tant, pero sí quieta i estupefaota., en un
estat de .... sopor renovable a for9a de paraules.

A mi, el que em va atreure más fou un quadre on atexplicava que
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les maquetes eren representadas sobre una superficie plana, perqu~ en
al moment da construir-les encara no sa sabia. el 1100' dafinitiu d'empla-
9ament. Que un cop presa la decisi6, els t~cnics tindrien en compte 1'0-
rografia de l'indrat del Vall~s escollit i, per aquesta causa, els tres
pobles del Tritem tindrien vistes más animadas que les qua podiep espa-
rar-se de la llisa monotonía. En essAncia, pero, s'afirmava allí que tots
els elements reprodutts serien respectats tant com ho permetés l'escala
natural, i que a l'hora"'d·edificar més aviat es pecaria de más que de
menys. Aquest escrdpol deIs tecnics feia molt bon efecte.

Les parets eren plenes d~ f~tografies, la majoria d'ellea amb
el professor' Inyatu estranyen~ les.mans. de personalitate locale. Tan aviat
apareixia saludant efusiva.ment 1 'alcalde de Terrassa com el de Sant Cuga.t,
o d'altres de varia anomenada, tots, aixo sí, deIs dos Vallesos, l'orien-
tal i l'occidental. El protessor es girava sempre de cara a la'maquina,
amb el somriure electoral amarica als llavis. Altres fotografias mostra-
ven .equips dal Tritem plantant els trípodes deIs teodolits campe a través,
amb munta.nyee molt conegudes al fons.

-Ja en tinO' prou -digné ltElisa, quan más tranquil.la sembla-
va-. Sortim.

-P~ro encara no han servi t la euca-mulla!
-Bon profit ele taci! Si m'estic un minut más aquí m'agafarA

un traball. Anem-noa-en •••
No va esperar pas la meya conformitat i feina vaig tenir per se-

,
gu:ir-la. Amb les presses, de poc que no tombo un bust de Josias Gunt 0'01.1.2,

ca.t en lloe d'honor, el pedestal oscil.la i un joya de la meya edat s'hi
va abra9ar perque no caigu~s. No va queda.r-me .temps de donar-li les gra-
cies, ja que l'Elisa s'obria caro! entra la multitud amb llagilitat d'una
gasela i jo, en canvi, topava amb tothom. Vaig aturar-la al carrer.

,
-Pero dona 1 Qui ene empeny?
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-Se m'ha. fet una carrera en una mitja.
Ella es valgu4 de la meva concentraci6 tractant de lligar

aquell fet fortu!t amb la seva fugida, i quan li anava a. replioar que no
hi veia la relaci6, em sortí amb un tema nou de trinoas, ,

-Anem a donar un tomb per l'esoullera. Neoessito aire lliure.
I jo, apa, oa.p a ltescullera sense ganes, remugant perqu¡ em

preooupava. més la meva llibertat que la de l'aire. De vegades, veia molt
obscur fundar la felicitat futura en unaassociaoi6 com la nostra.
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VI

El jova David Farragut era un amario simpatio, d'aquells tan
enamorats de les formes exteriors de vida. Era ineapa9 de prandre's amb
lleugeresa les idees de gran espeotaele i, sense abandonar mal l'obliga-
ci6 deIs prinoipis, es deolarava partidari de tenir una paei neia infle-
xible -vas qui ho podia entendre!- wnb els pobles subdesenvolupats, men-
tre se'ls ajudava a mudar de letArgia. Adquirí fama de seguida com a un
deIs treballadors més dinamics de la Laburnum.

El pis del carrer Fontanella s'havia tet petit i els dirigents
del Projecte Tritem van compra~ un edifici acabat de construir a. la part
alta de la Diagonal. Era una casa moderna i luxosa, de vuit plantes, pen-
sada per a ser venuda per pisos a gent adinerada. Tenia un oonfort molt
superior a.l que cal esperar en unes oficines, i era plena dedetalls re-
veladors d'abundAncia en materia de viure-hi bf. Com devia ser., que a
1 'Elisa ni tan soIs se li va. oocSrrer que el senyor Aladernens llogu s un
deIs departaments.

Van oonservar el pis del carrer Fontanella, diu que per aguar-
dar-hi fitxers. El personal de l'ag noia lthavia batejat amb el nom de
lleonera, i a m'apenava que aixo fos a causa de la Carlota, que dasprés
de tot era una bona noia.. El profassor Inyatu, tan tranquil, estava con-
vengut que-ningd no s'adonava de res.

A David Farragut van donar-li tot un repla de la casa de la. Diago-
nal, i l'ompl! de mobles dtacar i de maquines d'enllestir. Ahl Pero ell
es va arreglar un despatx amb taula de ministre i un tern de sofA i buta-
tues, de pell vermella, sota diuna pintura d'en Miró que devia costar un
sentit. Adossada en un deIs pan.ys de pa.ret hi havia una nevera plena de
refrescos de cola i, al costat, un ~ltim model de cafetera exprés, nique-
lada, brillant, que quan hi tocava el sol fela la rateta.

La Secci6 de Reclutament va funcionar de seguida i era de les más
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aotives. Amb el personal arribat dels Bstata Units i auxiliars i seore-
tries eontraetats a Baroelona, l'antrop~leg Farragut va constituir la
seva plantilla i la tenia ben termada, la teia rutIlar sense ofendre-la,
oosa de molt de m~rit, parq~ ja se aap que la gent, a les bones, tot,
per~ a les males, res.

Jo, no ho dio par presumir, vaig oaure en gracia. a David Farragut.
Ens varo fer mol t anlies. Sempre oonservan"t la. distanoia, va haver-hi fran-
queaa entre nosaltres i quan ell deman! a lfag~noia que m'agregués a la
seva seooi6, per a. a~sessorar-lo en qtiestions d'impresos, em va donar una
alegria.

Una hora e a.ltra, snave cada dia a 1 'edif'ici de la Diagona.l. Es
curi6s1 el senyor A~adern, que no planyia oap ooasi6 per a.fer-me enten-
dre que si em conservava oom. a empleat era par benefic~ncia, es va mos-
trar ge16a quan veié que el Tritem m'absorbia, i tot era posar-hi incon-.
venients. Pura comedia! Mentr~ el Tritem pagués, el senyor Alaq.ern es des-
11 1 1 aro •v ur a per oomp aura e s uerl.cans.

L'edifici de la Diagonal em tenia fasoinat. El vuit pis era un
mistari. No hi deixaven pujar ningd, i els porters i els ascensoristas t~
n!an ordres severes de no permetre que el moviment de personal pass s del.
set pis. De tant en tant, Cadillaos de color negre statura~en a la porta
del ca.rrer i en bajxaven homes .amb el barret encasquetat, vestits elegant-
ment amb roba bona i seriosa, i tapant-se la cara amb el diari. Els felen
pujar directament cap a l'~ltima planta i allí s'estavan, sense brogit,
fina que tornaven a sortir de puntetes i amb el mateix aire enigmatie. No
reoordo on ni amb motiu de que, vaig sentir que els anomenaven els Nou De~

coneguts.
Tot el sise piS era .dividit en aulas i allí donaven classes perma.-

nents de catala basic. Per torne, havia de passar-hi tot el personal es-
tranger, i, cal confessar que, per molt que ens riguem, els americans s6n
llestos. Els especialistas da l'Institut d'Estudie Catalans~ que assesso-
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rayen ela curaos, se'n feien creus i tot era dir que a veure quan a'ha-
via donat el cae de funcionaria públics tan despert~.

Ela piaos quart i 'cinqu~ eren ocupata per la Secci6 Adminiatra-. ,

tiva i tot el aant dia hi pul.lulavagent amb faotures a lea mans.
A la tercera p~a.nta hi havia els arqui tectes, E?ls enginy,ers i el~

dibuixants, amb una munió de taules incl~nables i molt de.lloc oolgat pels
rotlles de papar vegetal. Potser era la saooi6 que curte~ava més dtespai,
perb el personal era. bu11ici6s i alegre i se '1 repartian amb una gran oa-
maraderia.

-El segonpis era el de Da.vid Farragut i el, primer f'ou destinat a
Relacions Pdbliques i al despatx del professor ~atu, el qual, malgrat
tot, seguia preferint el looaldal carrer Fontanella, on ea féu arreglar
un dormitori de soltar que, segons rumors, era. un escAndol. Continuava
treb.~lla.nt,de nits i es va queix:ar que,. de vagades, se li f'eia tard per
tornar a lthotel. A mi em consta que ela pares de la Carlota estaven deao-
lats.

I, par fi. hi havia la planta baixa, on van instal.lar-hi lea ofi-
nes d'informaoi6 i secciona destinades a rebre ofertes de proveIdora i au~
geriments del pUblio, aqueat darrer máa i més intereaaat ,pel Projecte Tri-
tem a mesura que paasava el temps.

-Tot aixo anira par llarg -vaig dir una vagada a David Farragut-.
Hi ha una feinada de boigt

-No he oreguis pas -respongué ell-. El que menys oompta és el re-
non d·aquí. La major part deIs tres pobles 's prefabrioada. Portaran les,
peces, les muntaran en quatre dias i ela toes finals seran cosa de setma-
nes.
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-1 vols dir que no ser tot de nyigui-iWogui?

o. a.ter-ia.1 de primera. J'osias Gunt no ha f'et ma1 res mit-

gas.

-1 comhe portaran?

~ dir' 1 Ambvaix~lls fletats es cialment. S'havi
d.un pont . eri, un vol ca ta.nt d 'a.vicns de tramrport. Pero no cal.

COlll es pot a cier'J' 00 Farragut i jo 6111iJ tutej vam. o ha a.but

mai si el tuteig vill@l' de, les savas primeres v-acil.Iaeions en 1tl1s del

nostre idioma o de 1a. seve. tranqueas natm-al, rqu era un doot pIe do

oo1'dial1-ta.t. Jo Gm ,pe1lS0 que fon a. cauee. de la. hanque:f.>a.

tracte amben ,arragut i ' 1 tet de traballar prop d tGIl em

val€» una. eJqleriencia notable" la con.eixenc;a¡¡er dins dela siete es de

classif.Picació 1 de tria. Bns penseraquen la. vida es pot llaura.r a. gust

de oadaaOf. fine Q cert t,sclar .. i que nin nOga.p millor Q.ueun

mate1xall que liconv~.. Vet aqu! rq enca.ra ene equivaquero. tant t .

les grane crisis, els caminemés atraients no s6n se ~ 1 millors i 130-

vint als empz>enemalegrament sense saber, parque no podem saber-bo, que a

la primera corba.hi ha una dra calculada al mil.l!metro a ti que hi n-

SOJlGguem.Si abane d 'emprendre viatge. enssotmet ssim ova,omplissim

fitxes i contest s81m les ost~es preguntesdeIs formularía, als ex ·rto
ens indicarien ea.pon hemd'anar i no hi hauri tantos des . fe •

La verita.t . s, pero, que ene vigilen m a qu no mn

fa ple dtinstitucio amb pregunteaimpres s que· 'han d.econtest i mA-

quines amb tar8'&te.sperforad~s que decideixvn par nosaltres. S'ha avan9Qt

molt, i el pensament d'artesania. s r.'"pide.ment substituIt 1 pan am911t

autom tio. · producte pot semblar Emyaacabat en el detalle -fote es l-

per la. producci6 augmenta i s' barateis, obretot en ela r!:odes que no

hi ha 1nflació intel.lectual.. viat staca.b roo el., privile ·s irritanta. i

vindrA un dia que qualsevol sUbdotat, ajudallt-se de 1· 1ect ni-



A mi" 1 seolU1nl'le de poogmltes: ii!lpreses que s "han respondre

omplint les ratl1es de junte que t~nen a la. dreta cm piquen sempre la cu-

riosltat. i'il.lue1.oneD i em ........ desafien albora i, tan bon punt

las ve1g. ja tino el bol!graf ale dita i vinga rumiar respost 'hanangi-

!W0ses. Aquest era el meu punt 1:1ao 1.U!l dia he>vaiS presuntar a. :vid

Farragut:

-Di qua no e 'hi val. a contestar per 11uir-se? ¿Oi que e ·ba de

ser .sincer encara que quedis maJ.amen't.

Ambgran orpresa mevaem rasponguf que tant era una.cosa eca 1'al-
~ra, perq l'1ndividu fingidor tamo ~s unbiotip que e descobreix in-

nuamoot. Les r&spos1kes s<1nagupades d taeord ambun ,elassifica.ei6

ta.blerta, i ca.da grup t' ala seus fora'ts la targeta. En qUestió de a

3OnG,la m'u1na alecciona i els e di 1 ela l1e tos sen pel mateix

adrG9a.dor.La notíoi In va. fer sentir de iUllat davant d 1 maqUinistnSf. ja-

que fine llavere cre1a que en un examenascr1 t podria tria.r e:tlt tres sl-

tema.tlve~u dir la veritat .. empesoa.l'-Dlauna mentida t1tll e b mostrar agu-

dasa mental amb ortides d 'emblanquina-dor.

P l' xempl, un del fulla q~ havien d*omp1ir ela aspirante a vo-
luntaria del TrltGm era enoa,p98l.at ambla p~gunta.; "¿Si us desterraven

tot sol en un lIla deserta. i nomésus pogu &e1uendur un rellotge o un

oalendari, qu triarieu?" Jo havia seguit de prop la confecei6 del qUestio-

nari i sabia la profwlCla intenoi6 oculten csds ra.tll , par fin tllesho-

res, corohe dit~/1t~en un cae comaquell comptari ambtres poasibili-

s-
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ca., poclri resol ambbr1.11antor de110at obl 0019 O r bra1 •

:vidFarragut havia.portat dels JliSta.t Units d 1
tormula.ris. Pe un copaqu! ela va polir,eu ri p guntes i va f gir-

n· • d'altree, en virtut delcol'lta.ot-a ambel u material huma. Ja. ho

ala 911t "Par a oon i,ze? la 8Wlt i judar-la, no t gens de no a intl.-

IJla1'oooh'1."
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tatsl
Primera (la veritat tal com la veia jo). Em defensaria, al.legant

que no es pot desterrar ningt1 si no n'ha feto. una de molt grossa i, enca-
ra, cal l'ordre del jutge.

5egona.{la mentida encaminada a impresslonar el.;jura.tinVisible).
M 'emportaria el calendari, perqu~ 1 'hora· ja la veuria amb el moviment so-
lar i així ambun tret ma.taría des pardals.

Tercera (l'esquivada Agil, que al seu torn m'oferia als recursos
a, b i e). Recura a). Triaria el calendari, perquA amb ela f'ulls ea poden
fer pa.perines i en una. i11a deserta no se sal> mai ••• Recura b} •. El rellot-
ge, parque ¿voleu dir que enoara. queden il1es desertes? Si de ca.s hi havia
indÍgenes, miraria de canviar' el rellotge par una barca. Recura e). Esco-
Iliria un rel10tge amb santoral i tul1 diari, o b~ un calandari-desperta-
dore

El reoura e) contenia una clrrega balística, perque la pregunta
sembla.vaignorar 1 taxist neia de reJ.lotges que marquen la data. Ho va.ig
fer observar a David Farragt.lt, i gracias meen van donar, parque va have:r.-
hi tamps dts.fegir un aste risc que oridava l'atenci~ cap al pau del :fulli
el possible desterrat era advertit que el rellotge que 1i oferien era de
corda i sense altra filigrana que senyalar l'hora.

Par oert, qua a.lgd digu4que teia pena que en una si tuaoi6 tan cr.!
tios..,la Laburnum fos tan gasi va a.mb la. presumpta víctima.. Sigui com sigui,
vaig quedar desencisat en saber que a la maquina tant li teia, que aniria
s. la saya amb la falta de calor hu.rnade les targetes perforades. S'havia
perdut l'a.ntiga poseibilitat d'intimar amb ela examinadore.

La preps.raci6 de les preguntes tou laboriosa. Basicament ja he dit
que venien d'Am rioa, pero aquí els van donar la forma definitiva, els toca
i retocs fina1s, i nthi ategiren unes quantea nascudea de l'observació di-
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recta.. 1J.lria.nta 1tatza.r i de memria, per no :remenar ealaixost reoo-r-

do las segUents,
Us !Gada disbessar-vo$? tia tan Q.prensió .1 a11m nt@ en consar-,

va.? Hau viatjat gt.!ire? Qy us apada. m- t l' pera Q l' tl ti m ?

11.1usi6 lo! tiro de most~es:?1,500 tan tic de l·ordre m1bUco esti-

men s estar trang:uilo?¿; ccezrt!u amb,~s.ienapi .les ,1,d ~Pintinit l' d".

temi ttlt? "Llegiu les esggoles, eJ.:J diaria. PAca!!! Slle l'lQUB, bi v!aj ni "V .

hi vinsu1 tes? U;sfa. a mri1'ance~lQ 11ib~at? ¡JJsdol gua la herbola-

ria tend.eixin a. dt¡WaP!liixer? ItQuatl 00, :preaenton,una.. sep.,ye 11 be u la

01 ¿O , si sou s.en.yora, ua ¡lau aguest ,dGlieat homena.te Qua. estimar! u

ID ''Una. ¡rapina; Son d1ps~ma.n?In.cae neeetiu, pI' ,'in ? :aemt?En cae

afirmatiua m.r $tU s
o tera, etc t~ra. Al co tat de oada pregunta~ n ala tlftestio~.

r1a. bi bavia dos quadrets ~amf1sf i un .!a a. OON- r a. posaro-hi una
e U on correspongués,. o una ratlla de puntsdest1nada a aguantar le .

res: tes llcrau8s. La..,ratlla., generalment. era maese curta i la. nt ea va
... ,.' .'

queiJtaJ,'pe.rqu no h~quedava ll~ per a e 3:aia.r-se. En total. eren dos

fulls atap tt~ i ga.~re-b tote ele qu,1se*la _vanprendre f'rívola.ment fall~.

I/fr rene La. nireccidel Tritem .gara.nti el secret de 1 'onquesta. i recoman :va.'
ji

"l ala volWlta.ris que·" e~ ~l mome~t de respondre, rala.xe in els ro ul.

A part. arob Wla ltra. mena de lletr¡¡t. d'1mpremta i liJobre un r

rosat. h1 hav~ les c elles de l~e dadas generals, en cal1a puntar nom
i cognoms., edat i 11-C?C, de naix~llga,ofioi o p1'Ofessi6, est~d.ia i t!tol t

;pes i a.lguiat mid.es!~e sa.:atre Q de modista. nWn ro oalqat.. gru.p s gui-

ni, al rgies, vicia 'tita, .lilo s Qoneguts, esparta praetioat t, 80U o

trades demootra.ble~... , ,.ti, a una lliata. llarga i molt. e,ompl ta,. al

oapdavall de la. qual 1taspirant ho.via di declarar sota para.ula d'honor qu

coneixia el ca.taJ., i ¡el parlava ambfluides •
I

01t destac~ ,dins el maro.d'un f'iletatge ti:pog.r io, era plante- _

jada la qUeotió del 'l'ritam. AlI.!, el sol.lie1tant bavia de dir qu sava.

./ j

/
i

,
I ;
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m~s en el seu esperit, si la nébstAlgia del passat o l'espera.nga del fU-
tur. 1 amb quina oonformaoi6 aguantava el %ifec del presente

-Ja has praguntat qu~ s 'ha de .raspondre parque al1'8Oi grlci:a?

-em digu~ un die: 11Elisa.
~ vols dir?
-Vull dir si ja saps que s tha ele ter parque t 'aprovin. No em

surtis que pansa.ves omplir ela tulls com un pollett
-Perb si no em presento pas •••

/

-1 tant si et present~rAsl
De deba, a mi m'il.lusionava ti3z tira..r-hii, en el f'ons, patear

ja m'havia decidit. Així i tot,'l'Elisa oorria mE\Saa.
Vaig replicar:
-Tot és diferent de eom t 'ho imagines. Suposem que em llango i

omplo els :fulla..Que et pensas que es pot ter trampa?
-Es olar que sír Estaríem frescos!
-No, dona~ no ••• Les respostes passaran per unes mAquines elee-

trbniques, que faran la selecci6 amb base científioa.
-Com piques, tul Com piques! A les mAquines eIs tan ter ela ge-

gants i el queconvé ~s ser amic del maquinista.. Deixa' t deoi ncies i
vés de dret al gra.

-Es que no sé si m'interessa. Si m'arribesain a aprovar, hauria
de deixar 1 'a~ncia i, quan a ta.cabi 1 'experiment del Tritem, qui sap si
hauré perdut la col.locaci6 ...

-oooH t Quin valor! Quina barra! -exclam' 1 'Elisa, escanda.1itza-
da.-. Que et pana es que 'a una col.locaci6 aixa que tena? Que et pansas
que podr!em viureamb els quatre %avos que guanyes~ ara? Els meue fills

J
//

':,'j
I
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no passaran gana! , fer~.
Ja tomava tenir filla figurats i als defens~va com una .....

... La idea de la paternit t m'aclaparava i v 19 quedar-me una estona

evooa.nt una. futura. ese na dram t.ioa.. em wia. a mi mateix tornant a casa

amb roegons de pe. sota l·aixella, tot de oriaturas rimes mteatiravan
l'amerioana i abrian boques de pam. Jo le llan9ava els roaegons i la
ca9a.ven al vol.. amb un co-p S6C de les barres. com la Viola, la goasa del·

meu oncle ..
L tElisa. va atribuir- ,el, men ailenei a. curtedat' de earacter, ce a

que 'no 1i costava mai ga.ire .. VaanunCiar-me amb olemnita.t que a.niria a

veure personalment el professol" !n3'atu i ero pro 08 depol$i v&DlOnt i va-

lia Jugar-me cinquanta pessetes q,u el giraria corouna mitja.,. i qu ol>-

tindria. el roennomenament sense pasear per- la uina...

Au emva e garrif'ar. E tava segar ue el prbfessor :tr:rr .tu la

trobaria. poc tornejada. pe valla, €S no eltPOSar-se.. Al m'havia expli-

0..,1'. que quan un amerle surt sibarita no deixa res par vel'd :1.,. 4,taltra

banda, no em podio. ral'iar pasde la. tornraci moral d'un beme que havia

arrut'na.t-que jo sa.pigu .' una reputaci.6.

~ira,. tu ne e1 mogui -va.ig dir a 1t li8&-. Ja mtespavil' t'

Si .ha.via. oáigut novament 1. em van venir ganes de dasfe:r-m.e la.

cara a. buf'eta.des. L"E-liaa e 'havia imposa.t la mis i4 d'aspav11 e i no

estal via.vaoap oportuni ta;t de di~ho ale al tres. "L' a ~U .fl9' ~·S'ha

d'espav11ar".,."Que s'espavili", '·~v11em-lot ..... I jo,

a.t ba..lat de mi, encara prometia. de tanten tant. ocm a.le hore , qUe ja

mtespavilari
LtElisa va aomriul"e triomfalment, em va pinga.r una galt i ea 41-

gu4 que jo. qua.n vo11a,. era un 'trasor. Bmva.ig f'ondre com un bolado.

En aquell endomig, 01 serwor Evarist havia torna:!> a. modificar 1
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línie. de conducta." Va sortir-li premiat un sobre de sopa. juliana i, amb
pece dies de difer~neia,va guanyar duea vegadas el cupo deIs ceee. Devia
ser mol t sensible ale eanvis sanz·ills de la fortuna, perqu~ semblava que
tornESs a dir. 'tParlem-ne, parlem-ne ••• No n 'hi ha per tant! Aquí vivim,
mengem, dormim i tothom porta un duro a. la butxaoa. Quan v'nen tanta tu-
ristes, ells que nom~s empaiten les gangues, alguna cosa hi deuen trobarttt

sentí de nou l'esgarrifanga de les vagues estrangeres i va descobrir amb
alegria que a. Su~cia e18 torrons sortien mtSs cars que aquí. Quan a.lgt1 va

dir-li que no as :fiés deIs diaria" somrigu~ amb indul~ncia i ho va atri-
buir a. l'etern descontentament i~ricc>

El ca.s és que el pare de l"Eliss. s 'amoros! una vagada mtSs de carAc-
ter, i un dels prime re resultats de la mudang& m1atectl de ple. En repa.s-
sar el quadre de "la seva vida social, trobA que a mi em veia. pec i va en-
testar-se que hi anés a din~ cada dimeeres.

Un cop passat l'eseamnament de la primera..impressi6, vs.ig esperar
a.mb imflaci~neia 1'arribada. del dimecre.s inicial. En veuretm dret a la por-
ta, en el moment dtobrir-me" la senyora Josefina em va mirar de dalt a
baix, sensa preseas. OontemplA el paquet del brac; de gitano que duia en
una ma i el ram de flors que portava a l'altra, i va moure el cap com si
volgués dir quesetn veien de totes..

hem-No t·et cap extraordinari -m 'advertf-. Passa.
El senyor Eva.rist, en canvi, va oelebrar la meva atenci6.
-Renoit -digu'-. Gom t1has desdineratt
1 amb 1 'aire de sentir-se obligat a correspondrs, afeg!s
-Farem'un vermutett
Va porta.r una ampolla, vasos i unes quantes anxoves, pe~ tot just

ens a.eaba.veínd 'asseure, que va presentar-se la senyora Josefina arborant
les estovalles.

-Apa, vingal -digué-. Traieu aquestes andromines, que he de parar
la taula.

" ""
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Aquell primer dinar no va correspondre a la idea que me n'ha-
via rete Ja passaf aix~. L'Elisa tenia mal de queixal i no va estar
de tilis, i la se~ora Josetina estava capticada pela resultats del
Vatic! Segon. N0..JD.~sexultava el se~or Evarist, per~ teia les paus
per tots, perqu~ es bellugava cont1nuament i no cessava de garlar. ...
Tan bon punt tingu4rem 1 tescudel1a al plat, 1 'home va encendre la tele-
vis16 1 la va posar ben alta, ell era d'esquena a la pantalla i no en
teia cap mena de cas, pero es veu que el soroll l'omplia. encara que
ens obligu~s a crida.r per a entendre 'na. Projectaven un programa molt
adequat a l'hora: una operació de cataractes en una criatura de sis a1\Y8.
A mi, entre els crits del senyor Evarist i ltull de peix de la criatura,
amb unes pinces que l'exploraven, em va venir basqueig.

-~ J Qu~ pass a ara? -em pregunta desafiadorament la mare de
ltElisa-. Que potser no ~s bona, l'escudella?

-Sí, dona! -respongu' per mi el se~or Evarist-. Es que 1'ha re-
pres.

1 vinga parlar, amb una loquacitat torrencial. Sort que 1 'opera-
ció va anar bé i la veu anuncia triomtalment que havien salvat un ull de
la criatura. L'altre no, per~ el cirurgia estava molt content, perqu~
sembla que la cosa havia vlngut d'un p~l. Després, la televisió es va &3-

serenar amb'unes vistes d'ambaixadors. del tercer m6n que presentaven ~
tes credenclals, i l'entrant va trob8J.'-meen pIe recobrament.

-Veig que tu i la nena hau decidit d'anar a viure al Tritem -va
dir-me el sel\Yor Evarist, en un tombant de la. conversa.

-Oh, esperi's, espari's! -vaig respondre, algant el tovalló-. Per
ara no passem de parlar-ne. No és pas tan senzill com diu l· lisa •••

-Res, home, res 1 Tot és qUesti6 de proposar-s'ho. Si jo tingués
deu anys menys, també m'hi apuntaria.

Irreflexivament, vaig dir-li que par causa de l'edat no se n'ha-
via d'sstar, ja que al Tritem també hi hauria vells.
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-Ep, tU! Que només tino oinquanta-tres anys!
"Si et descuides!", vaig pensar. Pero l'home estava of s i, per

veure si ltaplacava, se'm va oc6rrer una mentida llarga:
-Dones no ho sembla. Paraulal L'al t-re dia, en Mora em va dir

que quan voste i l'Eliss. van plegate pel carrer, dlesquena semblen ger-
mane.

L'Artur e'ennuega aparatosamente Per une instante ens va inquie-
tar, perqu~ no podia engolir l'aigua amb la qua! prova.vem d'assietir-lo.
La senyora .Josefina", de primer, noméa patia parque no li ta.quéssim les
estovalles, pero quan va veure que l-fArturas to:rmava morat, sle.-cabella
amb la ma. dreta i ja volia telefonar al dispensari.

-Au,. apa! Baht -digt,t&l'Artur així que es va refer -. Quina guat-
llar L'Elisa esta passada, pero no tantt

Aleshores es va ofendre l'Elisa i vam arribar a les postres amb
un ambient- carregat. M'adonava que ero feien culpable de la decadencia del
dinar, i per veure si recobrava'la simpatia general, vaig provar de con-
quistar la mestressa de la casa:

-Aquestes ametlles torrades s6n delicioses. No n'havia menjat mai
de c tan exquisides. Es fonen a la boca. Senyora Jose-
fina, la felicito!

La senyara Josefina em va mirar amb ele ulls molt aberte. Va po-
sar-se el dit index, al pol i el feia éllRtl!líJadul giravol tar eom si ea vol-
gu&s taladrar el cap.

-Es boig -digué, adrec;ant-se als altres-. Es ben boigl Slha empae-
sat el fricand6 sense dir ni piu i ara canta l'himne de les ametlles que,
a más, s6n remollides •••

Va fer una pausa, de proposit teatral, i afegí:
-Mira, ara que baixis, oom.pratn un parell de quilos a l'adroguer

de sota. El faras content, perque no sap com desempallegar-seln.
Penso que tothom té moments desgTaoiats i aquell que vivia jo m'a-
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rreplegava de ple. Nerviosament, vaig desembolicar el brag de gitano,
par veure si me "n podia refiar. Pero no, -tampóc.- Era. una pasta grogue:n-
ca, amb tota la orema enganxada al papez-, Com que dula les flora, en pu_

jar a ltautob~8 m'havia posat el paquet de1do19 sota l'aixella, per tal
de tenir una ma lliure, 1 se'n va ressentir tot el traball da rabo tarla.

-Quina a.ngí1niaJ-digu~ l'Elisa-. No en menjaré pul Sembla •••
-No ho diguis, que som a taulal ....saltA la seva maree
Tots s 'hi van, rabejar,.apro:fitant l'episodi. El senyo-r Evarist

volgué provar si el gat s 'hi atreviria, i el tros d tanimal, que era tigrat,
no s Ih! va. atrevlr. El va ensumar amb maltes ,recauoions, va ter veure. qua
es distre1a amb una mosca i fug1 del menjador sa.ltironant.

-Els gats no mengen d01c;0.8-vaig dir jO, per recaloar que allo no
signitioava res.

-El Dostre st -exclamA l'Artur-. 1 tantl Per una coca de llardona
tar)a moneda falsa.

No valia la pena de diaoutir-ho. A més, no en tenia ganes, perqu
de sobte vaig sentir-me trist i solitari, com un lle~um llampat dina d'una
clofolle. enorme.

Estío segur que el senyor Evarist es va compadir. de mi i oom que
ja he dit que tenia bona temporada, dona lliure curs a la generoaitat de
sentiments. Va encendre pompoaament una labor canAria, amb la conac! ncia
de marcar un oanvi d'escena, i ai%! que va havar aconseguit unaa quantes
anelles de fum -que no f'ou facil- em va posar una ma a l'espatlla i digué:-

-Dones sí, home', sI. Amb aixo del Tritem heu tingut una gran idea.
Al despatx mthan dit que als voluntaria no ela faltara res. Com ens pod!em

, . . _p:reQipitar.f~m.pensa.r que graCl.es ale a.rnerl.canaJIIIURIC-'-IIIIJIII"M. la boda!
Quan ela al tres m' arreglen la vida no sé mai quina cara f'er-hi.

M'adono que hauria dta.grair la molestia que ea prenen i ajudar-los a compl,!
tar el quadre amb nous aupllsits, 'pero tino la auper tici6 de CNura que ter
plana per. al futur porta desgracia i más aviat s6c modeat a l'hora d'il.lu-
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sionar-me. Per no quedar, vaig dir que ela americana la aabian molt llar-
ga.

-El pis que hem triat ~s mon!aaim -afirm l'Elisa.
-Es de renda limitada? -volgu& saber la seva mara.
-Pitjor que aiza -va respondre-li ltBliaa, fent ganxe;famb la fra-

se-. Ens el regalaran t

El cop tou de molt d'efecte i jo mateix, durant un segan, vaig
creure que hav!emtingut una sort extraordinaria. Ja anava a presumir -com
som la gentJ- quan l1Artur digué despeetiyament que s'ho cobrarien obli-
gant ela voluntaris a fer el tato.

Era difícil, pero, que algt1 ens tragués la. mel dela ¡lavia. El se-
nyor Evariat, passant per alt l'ollservació del seu till, va declarar que
ell tamb4 dema.naria un d'aquella pisoa ....

-PerO si voat s ja. en tenen un •••
-1 qu~?Dtun pis no ,s'ha de dir mai que no. El que sobri, el rallo-

ga.reml
-Faltara. que ensaprovin ....
-Ah., aít S 'han d tomplir uns tulla, oi?
-omplir-los i encert~la. Al fons de tot, hi ha una intenció.
-Aixa ra.it Si veiesais com énlleatelxo els fulla d'empadronament!
Ero va fer l'ullet i afeg!:
-A mE1s, ja. m'ha. dit ltEliaa que ho tens molt b4. Eta de 1'01180, tu!
Mtenoarregl que li portés un joo de qUeationaria i, tot aeguit, va

repensar-se :
ira, val más que me'n portia doa. En donarem un ala parenta de

Rubí, perqu~ despr~s no diguin que ela hem amagat la.combinació.
Es van distreureun moment parlant de la familia rubinenca: que

si eren uns malpensa.ts, que si a'ofenien de seguida, que si la ounyada era
de pronoatio •••

L'Artur es va posar l'a.mericana d'una revolada i ena avisa que ja
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era hora. de t;!8!Jl~ ~()rnar-bi. si !lO vol!am fer tard So la feins.-. 1 te.-

va da ma.lhumor. i ee 'n va. anar' gaireb enae aoomiadar-sa. A la porta.

del menjador, va gira e 1. digu .:

-Si tote ela d1mecres ha de ser airl. pl gol

El Tritem va »enetrar d~una manera profunda a la eonsci,ncia de
la ~llt. 1 aeD30rAladern ha atribula a la. bena propaganda que ntbavio.

fet la saya anc1a. i no ,eaperava. que ele a.ltre . ha descobris-

"n. Do proclamava. oontbluamant, ambuna ínfUla irritant,. i a. tall de

eonf'i oia no s testava de dir que una idea f'luilm, $: :via.mentdivul da,

ea pot convertir en un gran xit.
-Perq ,. vaja -deia-t aixo del Tri-tem~s han b una t1'Ui ta. somi

da. En aegona quinas ma.ns hauriaacabat eomun nmnerode tira.

:vant l·euifie! é la Diagonal es ttormavenunes cuee llargu!ssi-

mes., de persones que hi anaven a demanar qUestione.ris o que hi portaven

eh queja havien omplert. Cada dia ~s bien munts d cartea de totes 1 s

oomarquesoatalanes 1 finad 'ort'oona d tultramar. De dos pob1es d t meria

que es volien t ll&dar en mas a van damanar gramAtiquea, rO el profes-

sor Inyatu diga que a1xo ha vigila.ria molt, rq no es tra.otava tan 013

del vocabulari t s:iJ:uldel solatga secular.. No era pa.s agur que ha pogu s, .
a;tura.r, perqu¡ els alt.res ca;ta:Lansa van agi.ta.l' d.e s-eguido. i tothom va

t merque ambel Tri tem no pass s el matei: que smb ela pisos de la e i-

o~ va tenir una temporada plena de deslio!.

-46 has omplert la quiniel.la •. tu? -vaig preguntar-li un dia, mig

en broma, mig seriosa.ment..

í, ro tino conflicte a. casa. Vaig oJIlplir el tull familiar, i
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ara la meya dona diu que si guanyem no vindra., que s'emportara. als nena
a Cerdanyola i np em mira.ra.mai m4s la cara.

-Que no ha vist les maque tes?
-Sí. Pero a ella qu~ li expliques! El Tritem li fa basarda.
-1 qu~ faras, dones?
-Anar-hi! Si em perdia una. ceaa a1x!, no m'ho perdonaría mai. Al

ca.pdavall, a Cerdanyola no es trencara.nca.p os, i ella allA i jo allí, tots
descansarem una mica de la sirga. del matrimonie

Mol tes fam!l.ies van travessar crisis semblants, perqu tenint en
compte la nost.ra prud~ncia tradicional, volien lligar-ho tot i es perdi~n
en conjectures previsores. Els costava de deixa.r la segura per ltaventura,
i més dtun, mentre rumiaven les respostes al qUestíonari, van escriure d'a-
magat a la Laburnum damanant quines garantias hi hauria i quant cobraríen
en cas di invalide\ total o parcia.l causada en acte de servei. ¿1 en cae de
de defunci6? Ningd no volia ser enterrat en un cementiri de mentida i ne-
cessitaven saber que, si els venia. el tropel.! definitiu, algú slencarrega-
ria de despa.txar el cadAver a la casa d-forigen, amb totes les despeses pa-
gades.

-Pero el desig de trancar la monotonia era tan fort, que tot ai%o
nomE1s representava les estreba.des del seny. De debo,els fulls es van rEPo
partir com bresques i la. paicosi del Crono:pur va. distreure la gent de la
maroma pacífica i de l'economía de la traca embolicada.

Jo vaig arre plegar quatre jocs de qUestionaris. Hi ·ha.viaordres de
donar-¡\\enom¡§s un per cada cap de casa o par cada aspirant 80li tari, pero
en aix~ sí que tenia rsó l'Elisa, ja que la meva amistat amb David Farra-
gut em va permetre de fer aquella trampa inofensiva. Tanmateix, estava dis-
posat a no passar· d'allí, i tot i que" l'Elisa em va burxar incansable-
ment no aconseguí desviar-me de la rectitud reglamentaria.

Hi hagu4, denca, un qtlestionari per al senyor Evaris.t, un altre
par a1s de Rub! i dos que me'n vaig quedar jo. Tot plegat, perqu~ ells no
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haguessin de ter cua i perque el pare de l'Elisa pogu4s presumir d'in-
fluente

Amb quin estat de dolga agitaci6 vai~ omp11r els fulls! Me'n re-
corda.~ sempre. Un dela dos joca el vaig fer s~rvir par a assajar-me, aJ,Ilb
respostes a llapia que esbor~va aquí i al1a i,les tornava aeacriure,
fina a arribar al 'lona de la meva manera. de pensar. AP~entment, no era
aquast el ca.mí de les- intencions deliberades" perb em,ref'iava de l'astú-
eia de la maquina i" alhora" la temia.

,Despr's da deixar ltesborrany en rep~s durant un,parell dedies,
par vaure s1 maduravem ell i jo, vaig passar-lo en net_a~ qttestionari nou,
que hav1a guardat senee plecs ni arrugues ..Vaig ter ll~tra. d~ mirar-m'hi,.
perque qui sap si a.i:x:.otambé comptar1a, arrodonint encara, sobre la marxa,
algu~a idea poc trav&da.

1 no ho dic par alabar-mea jo m1hauria aprovat amb- bona nota, tot ,
i no saber ben b' que s'esperava de mi com a voluntari del Tritem.Tenia
el corc6 d'alguna resposta. f'or9ada.pel desig de ser destina.t a Burgabans,
pero comptava que la tramoia electronica e~ faria carree de la meya b9na

voluntat i que tot era a fi de b'.
Quan va.ig haver enlles"liit, 1 'Eliea no tingué cs:p interés a llegir

el meu traball. Segans 'ella, tot depenia de lesaltures i"en aquellcas,
valia m's un bon padri que no pas les puntes del vestit de batejar.

-Ja. m'hi has posat a mi? -am preguntA.
-A la secci6 d'Observacions die que festege~ tormalment i ala en-

llamineixo amb 1'oferta de casar-nos de seguida si em donen la plaga.
-Ja ht, quedat ben cIar que anem a Ara~urg?
-Oh, 8.ixo no es posa ••• Trien ella!
-Sí, tu! Refia-tetnl Posa-ho i dignes que si no ens donen pis a
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~a.burg ja. es poden confitar tot el projectel
Inevitablement, va parla.r de la son de les meves orallas i digu

que l'hi port&s un qUestiona.ri, que ltompliria ella.
-Ja l'he dona.tt
-A en Farragut" 0.i1
-S!, dona..,és cIar t

I aixb ,era mentida, perqu~ havia fet cua, com tothom, fina a arri-
ba.r a la. finestreta. dels qUastiona.ria plena.

-Vols dir que no has fet cua com un ba.ba.u?
-Ai, Elisal Que poc em coneixesf
En caece aix!, sempre fingeixo que m'han ferit la. dignita.t. Tro-

bo realment que és la. millor sortida.. L'Elisa." aleshores, mtenoarrega que
d~manés a en Farra.gut la. mida de les finestres d'Araburg, perqu volia 00-
mengar a ter cortinas.



sentenciar.. Faran la fi de La

lladap-se a ciutat.

Nohavia ent la. idea del Tri teme En rea.li t t, no la va entendr·

ara. i el jovent el a.b don 'P tr-
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VXI

1 moll del Contradie va omplir-se de traotors:, d'excav:dOrGB

mecAniquesi d 'apa.rells de remena.rla tena •. Al de Ponant van e tibar-hi

unes caixes de grans dimeneions, que plantejar&n novamentel problema.d

les gruesJ eIs anys no ha.vien passat en va pel Dostre rt i el Tritem

el posava a prova. Des de .iramar, ¡Iestase. de materia'fera tot un espec-

tacIe, i la. gent hi anava a veu.retl. sobretot ela qui havien omplert ele

fiUesti.onaris. Algd /JII. patia par la por que la humit t rovell s ea es que

a la llar.ga. potserserien d 'el18, ja que aque t ée el neguit que enooma.nen

ele b4ns e.xposa.tsala serena..

L' lisa diSU que havien prea malament lea midest que el Vall

era molt pIe i que tres pobles m~ no hi_oa.brien. Jo vaig rep11c r-li que

no s ealia pujar a SantLIa ng del t r adonax-se 1 de ud

campa i de hoscos que encara queda.vena. disposició deIs urbanistes f i ella

ort! amb1'a.igua pota.ble i ambles carretc;res.

-Si no fa de 001'1 anar-hi,. ele pobl del Tritemno ~indran vida -va

ma! ni feia cap es.forg per 8.. comprendre-la. .oms tenia la noci6 clara

d'uns drets que ella mateixa s'havia atorgat, i es negava a pasear príva-
ciona par culpa de la. imprevi 16 deIs savis.

-Par les carre~res no t tamoIni -vaig dix-li-. BIs maericans 1 s

veuen venir de lluny •••
-1 l'aigua.? Qu pasaa amb1'aigua.? Jo no estio disposada a tragl-
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nar galledas!
De vagades, per coses que estava ban segura que no pasearien

mai, stemmurriava, i, de retop, rebia jo. D'altra banda, no era ella eo-
la a ba.rrejar les aprensions i lee esperances durant el compas d'espera
del Tritem. Tothom es lliurava a l'arriscada feina d'entrar a la via de
les suposicions i cadasct1 se les arreglava segons el seu caracter. E1s...
passimistas es penedian d'havar fet la sol.licitud par por que els te-

qués-p o bé s'llo miraven al fe.,. revés i alashores els inquietava la segu-
retat qua no sa n'escaparien. 1 als optimistas ja comptaven amb les pre-
bendes promesas i amb les. imaginadas, feien __ alll!lll., la llista daIs
guanys i prenien decisions prematuras. Els parante de Rubí, que havien
omplert el qUestionari de qualsevol manera, van vendre les gallinas qua
tenien a l'aixida "perqu~ no valia la pena d,fendur-se-les", i l'oncle da
l'Eliaa va avisa la casa on trebal1avaque, d'un moment ª l'altre dama-
naria una exced~ncia. Se 1i va ficar al cap que es taria mo1t amio deIs
amerioans i que quan el Tr-item plegués se l'emportarien als Estats Units,
perqu~ ja no pOdrien prescindir d~ la. seva oompanyia.. Aixo va ser motiu
de tort·es bara11es amb la s.eva dona, ja que la. tia deia que "quan s 'aca-
bés la tontada, volia tornar a casa."

La seoci6 d'Intormaoions, a lledilioi de la Diagonal, no s'enta-
nia de feina. Van havar de doblar el personal i alla.rgar l'horari, i ai-
x! i tot cada dia quedava gent espalmada, a mig informar. Valgué de molt,
en aquells dies, l'entrenamant del nostre poble a no esp rar grana coses
dtuna tinestreta amb un home a dins.

El pis de David Farragut brunzia. Els qüestionaris, tot i l'ordre
dela arxivadors i dela prestatges, sortien de mara durant el tra.Ut qUoti-
di! d 'escartejar-los. La primera passada per la maquina. originava una id:

cla.ssifioaci6 a grans trets, i s'anaven torrnant ,.••• tres piles, una par
a. oada periode del Tritem.

On devien parar els meus tulls? Les vagades que m'ho havia pre-



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

107

guntatl Entre aquell munt da paparam, el meu dest! devia ter el seu
CUl':S, voltat de companys desconegut i sotm~s a. una cegue a. mat 1.lioa.
B • ala oeos devíem ser nosaltres, perqu~ el que fa la mAquina aparenta-
va una gran seguretat i enllestia la taina sense ·vacil.la.cions. Nom~s es
va embussar una vegada, i encara parque un manyoc de fulls envestí de tra-
vés una ranura. En Farragut es dBsfeia en exouses i en va donar la oulpa
a la humi tat de Barcelona, que estovava el 'pa.peri f'oryavá rodetes i pius
de mol t comprom!s. liIlIII! M t esgarritava de pensar que una arruga f'ortuita
podía ter que la. mAquina stempaa.sés el meu qUestionari per ltaltre can6 i
que el meu futur depengu4s, en al8Wl cas, de les variacions higrometri-
ques. Tant que ene aviciem nosaltres mateixos amb oAbales inspiradas en
un amor egoIsta., i qui sap les vegades que, a l'hora de decidir, somsen-
tenciats pela oanvis atmoafericsl

La. ven tat és que a causa del traball no hauria. oalgut que jo an~s
gaire a l'Edi:fic.iTritem de la Diagonal. PerO mJatreia, i m'inventava mil
pretextos d 'anades i vingudes. Em valia de 1 fafluixament de la. disciplina
a lfa~ncia, desballestada -qui-ho diria!- per l'eticl neia americana.

David Farragu't i els aeus dotze ool.laboradors m~s inunediats, en
mAnigues de camisa, teíen tresoar un eixam d 'ofioinistes ..Aixo sense comp-
ta.r amb el quid de 1 'automatisme, que sobrecarregava les l!nies i, tra.o-
tant-B8 d'eleotrioitat, no ,en tenia mai prou.

En la eeva professi6, David Farragut era. herm tic'. Tan obert de
oor com era en el seu traote oorrent! FeI't>a l'oficina es transf'ormava. A
mi aempre em rebia bé, no he dir paa una cosa per altra, i, tanmateix, no
es torbava de la feina.

-Enoara. no se sap res,. David? -11 daia jode tant en tant.
-Sí, ja es va sabent. Tot aquell pany de paret és ple de sol.1101-

tuds eliminadas. Hi haura. molts desenga.nys.
-No has viat passar la maya f'itxa, per oasualítat?
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Aixo no era cap absurd, perqu quan els qUestionaris es conver-

tian en targetes perforades, el nom deIs titu1ars quedavavisible a les

platines, ni que tos per una fraooi6 de segon.

En DavidFarragut va 1.'iure, no parque li hagu~s fet grAcia .unapr_

gunta que no en tenia, sin6 par demostrar-mela puerilitat de 1'amevapre-

tensi6.
-Els nomai els cognomsno emdiuen res -va. a.f'irma.r-.. lilo m1hi ti-

xo. El que val és el caracter.

-.Donesbé 'daue saber de quina mena.s6n els elegits.
-Aixo &0 .tan les maquines.Mira-te-lesJ no les torga ninglÍ.

-Paro tu les ha'Sgraduadeso Elles diuen el que ala tan di1.', eom

les criaturas. Si no responien a. gust teu. estic segur que les oa.nviaries

per unes a1tres.
Es va tornar verme~l. He observat més d~una.vegadaque qua.nals

especialistes se'ls posa en evidbncia que tan ....... servir la tecnica

per a impos.a.rals a1tres els seus gus.tos personals, es 'desconcerten.

En Farragut reprengué l'aplom i emdigué a110 tan vell de l'atre-

viment de la. ignorancia. PerO.~i ha converses que es ta.llen i es tornen a.

enfilar després, coroel punt posat en un llibre, que sarveix par a obrir

la mateixa pAginahores després. El meuamic amarie! tenia. un Jaguar es-

portiu, de dues places, i algunes :testes, no gaires, sortíem a passejar

per les comarques..El diumengeseg[leat a la controversia. sobre les mAqui-

nes, vamana.r a can Rectoret,. perque em1'e1a il.lusi6- que 'cQneguésla ma-

sia 1'ondista. I encara no ens ha.víementaulat, que es va tornar a obri1~

la pagina de la. oonversa aquella.
-Esi7ic segur que empodries donar a1gun indici -vaig dir-. Ja. veu~

que no t the amoina.tmai).pero 'ara emconvindria saber' que puc esperar.

Tinc un assumpteen perspectiva -a.ixo no era cert- i segons comemdeci-

dirla en un o altre .sentit.
Fora de l'o1'icina, en Farragut no tenia tantes armes. Va moureels
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dita instintivament, coro si busqués botona par .... pÑmer, i es va.
trobar sol a.mb la. seva pa.raula.,al bat de la. franquesa.. Em va dirl

-Ets un malpensat. Els catalans, en general, sou recelosos, pot-
ser perqu us han acostuma.t a desconfiar deIs diaria. Aizo, a la llarga~
(1 no pas ga.irel) 's funest, ja.que a'acaba desconf'iant de tota. la lletra

.impresa i s fadquireix el vici de llegir entre ratlles,. un 110e dal paper
on, desenganya't, no hi. ha rea escrit. De mica en mica i par ref'lex, ad-
qu1riu el mal costum de pensar entre idees (un altre lloe bui t en no hi
ha. res pensat) i ue paaseu la vida pendents de les intenciona, lea voa-
tres i les deIs altres, morts de por dtequivocar-vos •••

En Farragut devia sorprendre'm algun gest d·impa.ciencia~ perqu
aquell dia jo no estava. per sermona. Va moure les mana com si esborr's
une gargota imaginaria, i proasegu!:

-El que et pue a.elarir és ben poca oosa. Es cert que jo he carre-
gat l'escopeta., pero les regles ID 'obliguen a.disparar-la amb elBa ulls
aclucats i ara tot depen de lesperdius •••

-Sí, sí! -vaig interrompref1 sense delica.des&-. Ja. hi comptot
PerO cap on s ·ha.de volar perqu. la perdigonada et toqui de pIe?

-Disslmulades entre la farda hi ha unes quantes preguntes olau.
No t'explicarS pas la 1'elaci6 entre elles! Pero perqu~ vegis la bona vol~
tat, a.19aré una. punta del vele ¿Que vas respondre allí on diu aisomies en
blanc i negre o a tot oolor?

-Que no m'hi he fixat mai. Que dormo com un soo i que a l'hora de
somiar tot m'és patria, sense manies oromAtiques.

-Malament ••• Pero no t'espantisl ¿qu~ vas contes'tar sobre ela he-
roscops? Hl ereus? Aquestes preguntes combinen amb l'altra.

-Vaig dirqueJ mig en broma, mig seriosament, llegia el meu a les
revistes. 1 que quan m'era favorable, estava contente

-Potser encara ho salvarAs. Pero per molt estr~ que et sembli,
decidir! ·la maquina.



La La.bul"l1umra adquirir una enorme oxtensi6 ~ terretw~. e1$ limita

del qual· di.buixaven sobre el mapaun poJ.fgon molt irregular. Ela cos,ta.ts

d t aqueata. figura eren. formata par la s:egO.entto~:, teta. lart

1 tEst era limitada. par la riera_Q.e Cal. des del Molí d',en fin

la colzada de can hat di .l.ee Deus" des dto» seguia. 1& l"eCta de les aigUe '

t'1ns a. la corbas~ que es tanca. graoiosamen't El 1 proximita.ts de Carrer

de lt i acaba a les afores de PaJ.auaoli tarJ a 1tOest, la lfni.a ccm&.D9&-

va al quU&netre trenta.-quatN de 1. ca.rretera de Sabadll ti Cald . de

ontbui., passava prop da la .font del Doctor 1. travGSsava. 1 torront de

~ell, cap a Serra Bardina, i d 'all1 con'tinUava e p al Sud i 'a.ua.vat -

ca.nt. f'1ns a can Fal J el ce tat Nord ren dos qu11 met El de la :susdi.te.

oarretera, del trent uatre al t.renta-sis, perl> ja es pot uposar que la.

vis. de comunioaoi6 quedav: tora de la eompra i nom a s "ssmenta coms El

fronteraJ el costat Sud. molt "traten oomparaci dels altres, cm de

.. can l'a16 a la .riera.. en una 1!ni que" sant-la. r d."l.muntd 1 tai_

sua. hauria a.rribat .tina a. can Pa.VWl ~ a l·altra. 'banda. P no la ova,.
perqu ,.ja he dit que la riera de Cald,es era. un deIs l..tm1ts de 11adqu1al-
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Van portar e~8 entremesos i el pemil eJlS va ~$treure. Jo ja

m'bavia aferre:t a una. feble espera.nga i vaig d-inar de gust.

L'ende . del dia de ~a eande1era. el del Projeete Trit mvan. fer

o bUoa la not!nia de.llloo esoolUt.L "ex etaci6 era. ~orta i tbavien
'0,

feteu 'ita de ~ota mena,.pero quan es va saber qu l'sxperimGnt se ce-

lebrar3.a.Ji per dir-bo ai 1:, a la e.ona d 1 Farell", la gent es va • 5O~re.!.

dre. Jo cree que $tbsuria la s de tO-W$ maneras• .fo quina fes la part

triada.

ei •
Llegit no sembla res. Par 8 'ha de oonsiderar que de }lord Suel,

la zona del Tritem teia m s de quatre quil metre de llarglria,. idtEst a
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Oest, -s de. tres dtamplada.

Le compres tenen not plntoresque. sobratot quan es tr ct d
tarro, 1 no estrany que troSSOB aubatancials • soapln de la ere ,
coro davia pa.ssar amb Andorra. En ~1 ees dal Tri tem.t la curios1tat de li-

mite va. anar B. elrrec de la Tona Marimón, qll&va quedar dine del pe-r!me-

tre, par amb cleda pis. que 1 t'a!llava, 'ca.usa del respecte degut

ltEscola SUperio~ «'AgriCUltura. No cal d1r que la~leda, molt s lida!,
ben fetal' com tota. la que posteriorment eÚ'CU el gran pol~gon irregu-

lar, va pagar-la el Tri tem, 1. tamW va pagar' un pon't non a 1tindret deIs

Passants, pel.'qU~ la. prestigiosa inatituci6 no GOfr.{s mol ti e quan la.

riera vingutfsplena. A s, ele americana compensaren la ret lIada inte-

rior regal.an-t {lo 1 te cola una tinca fOft del recinte, i era. opini general

qu.e la Torre Marim n hi bañe. eortit guanyant.

¿Alg4 penes. per casua.1i tat, que la zona. ref'erlda no era una. enor-

me eX'tens-16 de ten ny? Q.ue el Tritem h&via. f t curt? Que alho miri

Ea calcula que dins d"aquell perim 'tre h1 eabr1e-n cinc poblacions com Cal-

des de Montbui. a.mbvoltants i tet.

C· 1x&1',observar i aprendre s n exe~ic1s di ties .. L'home s

unaca.im de so~es -h1 ha.qu1 diu qua un ba.1"1'etde ria.lles- i nosa.1-

tres a.teixoe ens atrapem a Cada momentd 'improv!:. ant qu eadaacd 13 'b~

1"1&d~ con ixe:r el ca.rlctel"J 1 no 's a.ix!. C'orrem a la ca98 d'una il.lu-

1318i tan bon punt ltarrepleguem -si a que 1 ta.rreploe,uer:n-ens eom n9a
socarrimar ala dits.

1 .senyor Evarist tou una de les primeres persones que va mbre

el volant del 'l'ritem anunciant-li 1 taprova.oi6 de la sol.lieitud. No El

paa en devia tenlr el oap, le. m quinaJ El pare. de 1- 'Elias. no s ,thavla s-

tat de critioar el sistema a compte de suposad s injusticias, i ene deia
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que ja veuríem oom a l'hora de la selecoió hi hauria favoritismes
i que pesarien méa lea influ~ncies que no paa el full individual de
serve la. Exagerant" afirmava que a el1 el perjudicarian mol t, perqu~
jugava. fort a la partida del Trltem i si no l'elegien lthaurien pa.rtit
per la meltat. Dones béa així que li va arribar la notícia de la desig-
nació, trabuca la parada dela ~eus oalculs.

-Vaja! -digué-. Nomé~ taltava aquesta! Aviat esta dit aixo de
deüaI'ilho tot per servir de mostra als americanal ¿Que se 'ls han acabat
ela negres? Oh, i per a un viatge com aquest no es neoessiten alforges.
Al Vall~s hi puc anar sempre que em vingui de gust, ~ense els tuma de
la ci~ncia. Si es tractés d'unes vacanoes a.. Venecia, encara •••

Sembla.va que em fés retrets a mi, per haver-lo embolioat, i vaig
dlr-li que era a temps de donar-se de baixa i que, si ho volia, jo ma-
teix taria ela tramita de retrocés.

-Si no és aiXQ·, home t -ero respongu~-. El que vull dir és que valM
la pena de parlar-ne arnigablement abane de donar-ho per tete Perque, a
veure... A quin poble mtenvien?

-Ho diu al dore de la targeta. Que no stho ha mirat?
Es va oa.nviar les ulleres, gira la targeta i va exclamar:
-A19a! Burgaba.nsl 1 d ton ho ·han tret que vull anar a Burgabans?
-Voste va firmar un oompromís, al oapdavall del qUestionari, dient

que acceptaria dtanar al poble que designessin ells •••
-Firmar, firmar! Ens ho prenem masaa a la valenta aixo da firmar!

1 191 en acabat tetn penedeixea, que? Som un rarnat de benal Després ens
quelxarem.si els comunistas ens donen un disgust!

La senyora. Josefina, qua athavia assegut al balanoí, es gronxava
a poc a poc mentra llegia el patraool que la direooió del Tritem anviava
ale elegits.

-Mira que diu aquí, Evarist -exolamA de sobte-. "Durant l'experiment,
oada voluntari oobrara un sou adaquat a la destinació, cArreo, ofioi, eto!
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tera~ eo~eponent al nivell de vida del poble en siBui envia"t. Als

qui ele toqui de regenta.r un negoci, podran disposar dale ben ficia i

en qualsevol ra.mde 1 tactiVi ta.t humana qui obtingui gua.nys honesto els

podr retenir sense desc()mptes. an s 'acabi 1'experi neia, ea volun-

tui rebr en el mO.ment do l11cencia.r-lo una quanti t t equivalent a. la

retribuc16 que percebia. abans d 'enl'Ola.~e"t acumulada par mesos, amb

ele punta i els extras naturals, dos trimestres de gar&l"ltia, s

una generosa €l'atitioaei" acordada par la Fundac.i6 Laburnum..~

"':Altot ~guf el se.nYoX'Evarist-. Aix~ és m al enra.onatt ¿Pero
d ton treuran el capital?

mva &gafarr les solapes, ambun gest narvi s, i m'interro-
:

-A veure, tu que els coneixest és formal aquesta. patuleia? 66n
gent se1'iosa?

-Ui,. s!t lt! '$ n l"iqu!&Bimsl -va.ig resporulre, poaant las mans
al toe a. favor de la. Laburnum.

El pare de 1 ·lisa. era voluble i passa.va d 'un extrem a. 11a.ltre
sensa conflictes menta.ls.

-Dones eIn ambla que m'agradar ! -va dir-. Emsembla que "hi ani-
remo

-No conia tant, ist -digu la. senyora Josefina, aJ.g-ant un

full de color rosat-. Aqu!diu que "has de pasear 1 'examen die •••
-1 qu ?

-Que no et recordea de la trencadura? '.l'ant que t Ihe di t qu t tope-

ressisl

-Bah, dona.bahl Dtonsurts,ara? Ni n 'han de ter res ni se n ta.do-
naran •••

-Es clar que se ntadonarant e et penaas que baden? Et deapulla-

ra.n comun eocehomo i com que ela estrangers eón neurast nios, la trenca-
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dura els fara. eeoropol i no pasearas. Com si ho vei4s!
Es van preooupar per aquella oontingenoia i va have~hi un ins-

tant de silencie Jo vaig aprofitar-ho par a introduir un tema meu a la
reuni6:

-Que hi van posar l'Elisa, al full de vost 81
-Tu dira.e!
-Donos els fara. mal efecte. Jo també la.vaig posar al meu, pe~

que el traete era que tariem servir el Tritem par a trobar pis i oasar-
nos de pDessa. Si veuen el mateix nom en duessol.licituds, ela semblara
que nom~s tenim un trumfo.

-A més, jo no anir4 a Burgabans -digu4 ltElisa-. El nostre pis és

a Araburg.

L'Artur afirma que a Burgabans tampoo no l'enganxarien.
-Si em decideixo a sortir 'de Barcelona (que no m'he deoidit pas-)

-ateg1- anir4 a Burgdesp1'4s. Estio d'antiga.lles fins a ,la cO"ronetat

La se~ora Joseflnasomica, quei~~t-se que els fills s6n une

egotstes que només pensen a tirar.cada un pel seu cant6 i a plantar els
pares. Estava tan deaeng~ada~ digué, que s'estimava més queda~ae a ca-
ea.

-Vaja! -orida el aenyor Evarist-. aixtiaa! Ja m'hau ~mbarcatt Al
final me n'fhauré d'anar solcom una mona a fer la cura de lea epoques!

Eren unes diter noiaa que no KB» ea podien arreglar en una sola
jornada i, de moment, la familia va quedar dividida pel simulacre del
C~onopur.

En Mora va rebre un avía, admetent-lo i destinant-lo a Burgdes-
prés. Aquell mateix dia, la seva dona va comen9ar a fer les maletes i a
separar les mudes, amb els nena arrapats ~ les carnes, pesats i ploraners,
parque les imprecacions oontra el pare impressionen fortament ltesperit
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inf'antil. "Si m 'haguessis dit que m ',enterraries de viu en viu a Cerda.-
nyola -es pl&l\Via 1 'esposa d "en Mora.-creu-t 'ho que m thauria casat amb
tul" Per tot a.i~o, en Mora em va. confesaar que la seva admissicS al Tri-
tem li havia donat un goig sense alegria. PerO estava ben deoidit.

La familia de Rubí també va treure bola blanca. Van destinar-la
a Burgabans. La. tia es va posar al cap que volia emportar-se 'n els mo-
bIes r¡ i que la Laburnum havia de pagar la conductora. Quan li digueren
que tetes les casea de la. zona Tritem serien moblades, d'acord a.mb un
pla. meticul6s de f'idelitat histories. i estilística, va proclamar que, al-
menys,..no 1 'obliguess,in a·abandona.r la cala.ixera" que teia joc amb tot i
era un record de la seva. difunta maree Sembla mentida,' pero aquest entes-
tament de la tia va a.margar-los la. bona not!cia de l'a.provaci6.

Amb constAncia i regularita.t, el correu anava repa.rtin-t les admis-
siona i tota la ciutat en parlava. Els diaria es mostraven més aviat
freds, .pero la. propaganda pagada animava el punt i a.quell any les coses
dé! Tritem opacaren ltinteres delcampionat de Lliga.

Els altres catalana estaven excita.díssims. asa Quan la Laburnum
va. iniciar 1a.contracta de peona, hi a.cudiren amb criatures i tot, a. la.
c!rrega, i aixo que ningd no els disputava -si no era entre e11s- l'es-
carrAs de la. f'eina..Van enviar cartes i'telegrames als seus pobles, or-
denant als parents que hi tenien que vinguessin sense torb~ae, just
amb el que porteasin a.sobre en el moment da rebre el cartel' i engegant
a la porra la col1ita de les oiives. Va crear-se de seguida una situaci6
tibant, ja que aix! que s'adonaren que es tractava de 'construir pisos
nous ela entrA la formigor d 'aposentar-s 'hi. lIiurmuraven que als cat,s.-
lans-catalans eren mol t bons per a estar-se arrepapats a casa, pera que
a 1 'hora. di'excavar i de picar padra rebufaven. Com que totli1'ele immigrants
tenian alguna parenta col'.locada de minyona. a casa d 'un personatge. el
prof'essor Inyatu va ha.ver de maldar perqu~ no el clIlg,'. colgut$s la ma-
rea de les recomanacions, i encara bo que tenia un reglament per a empa-
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rar-s "hi i es va fer fort en el principi de la cohesió idiomltiea i en

el eostat que li teia el consolat amariel. M6sque res tou gracies a ai-

x?Jdarrer.

Ara que, la veritat, nosaltres sommolt espeeials. Ens ho mir vem

tot eomsi no hi tingu~ssim res a veure, comsi noméa tÓ.ssimespectadora

asseguts en una platea imaginaria. Tot al ~s,. ens permetíemcomen"taris

despeetius. "Mal'anirem si ene hamde ratiar d'aquestes emin~nciest",

d~iem. "Hi haura. f.inestres i aixetes qu.eno tancaran, portes mal ajusta-

des i envans que aniran de corco11 tan bon punt hi pengemun quadre." No

falta.va qui feia. la r~pliea que el material seria de primera, ga.irebé tot

importat, i que els =erioans eón molt exigents. "sí, perO aquesta vegada

no saben amb qui se les heuent" Un dia, a l"~ncia, el professor I~a-

tu va dir-nos en petit comite que no aniríemh6 tins que ens decidiseim

a agafar la. pala. o, ambunes altres paraules, que no estar:tem han servits

fins que no ens féssim el llit nosaltres mateixos.

-Que 1'a.gafaria., voste? -va preguntar-li el senyor Aladern, re:te-
,

rint-se a la pala.

-Que n'4s de di.ferentJ -respongué el savi, ambuna profunda eonvie-

016.

Ens va semblar que.havia caigut en el para.r:w,. i que aquella dif"e-

~neia que esmentavasra la matelxa que teiem servir nosaltres. EstAvem

oonvengutaque ambela bons costums i treballant de cap ja paglvem,.que

tothom tenia ltobligaoió d'adonu-ae de les nostres· gracies i que tot el

que volíem -la 1'la.rgallista de desi tjos- ens ho por-ta.rien tard o dthora

a domicl1i, sense haver de moureun dit.

-Us diverteix molt que la feina humil vagi a carree de forastera

-prossegu:t el professor Inyatu-. Mtagr8.daria que emdiguéssiu per quel--

Nosabíem dir-li. O, patear, no en sab:temper la por d l!ofendretl

retregant-li per la cara. el p1loblema.deIs negres, el tema de recure sem-
I eazu:¡emd_

pre que volemter la. ,or.Ltica de la prosperitat americana. Noene <le 17'

~--



117

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

que lescomparacions s6n odioses, perO intariorment no parem de fer-n ,
sense oblidar mai de reservar-nos el papar deIs elegits, una broma soli-
tria. per a.ssocia.rl'ang~ amb l"alegria..

El ca.s ~s que la. gent del país seleccionada es va posar a ter
l'equipatge ia prendre les provid~cies propias del gira.volt que anava
a donar la saya vida. I ele qui encara no hav1en rabut J'lotícies, les ea-
peraven, a punt da sa.ltar i da murmurar si, finalment, no els a.cceptaven-..

Mentrestant, la peonada va comen9"aJ."a construir la muralla qua. cir-
cumdaria i aIlla.ria la. zona. del Tritem. El primer poble que va. néixer fou
el d lells.· A f'ora del recinte. bastiren les barraques daIs -t:reballadors,
ostensiblement separadas del camp experimenta.l. més en esperit que no pa.a
en metras que es poguassin mesurar sobre la terra. Erenbarraquea ben te-
tes, amb sos tras i pareta d'a.sbast i muntants da fusta, pensadas amb una.
preocupacicS socia.1 posada al dia. Les vanarrenglerar formant ca.rrers i
coro que vingueren del sud fa.milias seneares i petits municipis· en pes, no
faltaren ex-alcaldes amb capa.cita.t dirigent -a bona borat- que organitza.-
van la. comunitat mirant d'ordenar uns drets segurs i una altres que s'in-
ventaven.

DeIs Estats Units van arribar m!a caizas i mésmAq~inest i tot afta-

Va a parar al Vall~8. Els diumenges, grups d 'excursionistas visi ta.ven les
obres, de lluny, perqult no els deixaven travesear la ta.:nca.Contemplaven
amb, estupor la. munió de tra.ctors~ :("renltioament a.ctius, les mAquines qu
d'aplanar i de ter camins, les as:fa.lta.dores,dotzenes i dotzenes de ca.-
mions i de vebicles tot terr~y que no s'estaven mai quiete, traginant pe-
ces, terra i pedres d 'una banda a.1f al trae Els enginyers i els capatal}os,
"a.mbcases de métall o de plAstic pintats de colors vius, es cansaven de
manar i de moure les brigades, que eren com insectes excitats per la ca.-
lor, cada. individu amb el seu bri, sota. el tra.sbals d'un misteri6s instint.

Petits episodis oommovien de tant en tant la sensibilitat del pa.ís,
que se·sentia sotraguejada de cop i volta per coses que mai no bavien des-
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pertat ga.ires preocupaeions. VaccSrrer la veu que perillaven cinc ma.-
sies; .can Capella i can Gibert, que queda.ven dins el p rímetre de Bur@-
abans, can Pujol,enoercla.da a Araburg, ~ can Patjau i can 'Purull, dins
els l!mits de Burgdespr4s. Es va dir que les endarrocarien sense pensar-
sthi i els dia.ris i les revistes van eomen9a.r a rebre un allau de "Car-

tes al Director". posant el crit al cel en llom del patrimoni amena9at.
fina que el Tri tero.publica un anunoi JI -no venia pae d '"un- prometent qu~
les ma.sies serien numeradas pedra par ped.ra, deamunta.des i tornades a

muniiar en descampat, ·sota la vigilAnc~a. de t~cnics americana que tiaha-

vien demoatrat la. seva competenoia emportant-ae'n claustras romAnios a
Nova. York, sense perdreni una agulla.- Es mt§sl deien que les masias en"';
cara hi guanyarien. perqu~ les restaurarian amb bon material, assegurant.
una m4s llarga. dura.da. Pe:rqu~ qued4s clara la. pureas. de les intenoions,
tou publicat l'inventari de les cases de p~a que el Tritem prenia sota.
la .ava proteccicS" pertrobar-ae a la aena de 1taxperiment, i que eren
les segtlents, a pa.rt de les cinc ja referidesl can Blau de la Torre, ca
1'Anee, can Duran, ca. l'Aiguader i can Sorda, eomptant-t 'hi tamb~ 1 tEr-

mita de Sant Roo i la tont de tanta anomenada. Per aquesta banda, dones,
vam quedar tranquila, i cada vagada que hi panso em costa de saber per
qu~.

Paral.lelament a les obres del Farell, al cim de S~t Lloren9 del
Munt van al9ar-hi unes estran,yes construccions. Es deia que all! hi hau-
rien els cervells directors del Tri tem,els intrigants Nou Desconeguts" lE

segurament amb un bon equip de secretaria i de eol.laboradors, perqu la
casa que els destinaven era gran i de pl~ta complexa. Torres de rAdio i
de televisicS trenearen el pertil de La Mola,. i eIs engiwers USA arregla-
ren una pista rodona amb un' hangar· per a helic~pter8. El Centre Excursio-
nista de Cata.lunya es va Rp7Rraz inquietar de tal manera, que al protessor.
Inyatu va semblar-li convenient d'organitzar conf'e~ncies amb projeccions~
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a Barcelona i a comarques, les projeccions eren una mica for9ades, no
teníen altre pro~sit que servir dtal.licient, perqu~ l'objecte de les
confer~ncie8 no es podía retratar. era la promesa solemne de la Laburnum
de tornar el paisa.tge a 1'antiga dignita.t" a.ix! que s'acab15s 1'experimente
Com que, no ene creien del tot obtusos -pero la reticlmcia. hi era.- assegtl-
rayen que a fi de comptea la. decisi6 seria nostra, que podríem conserva.r
les mi110res que ens agradesain i que la. resta ho tornarien a deixar com
si noho haguessin tocat mai.

, Va ser una temporada de molta agitaci6_ oficial, privada i deIs
grupa d~l Tritem. Jo estava molt neguit6s •.

Eatava neguit6a perqu~ el caeter passava de buit cada dia. o tot
al m15s em deixava propaganda o cartes senee importancia •

.Vaig comunioar les meves aprensions a David Farragut:
-Volsdir que no mtha.n-tombat? ¿I sis 'hagués perdut el qUestiona-

ri?
-No, home, no! Vol el seu temps •••
41 t estr~a. 'Hi ha. una. colla de sol.lici tanta que ja han rebut

el s! o el no. 1 jo res.n
En Farra.gut va mirar-me de lit a lit i em digu15t

-T'lha.sf'ixa.tque, fina ara, només han sortit targetes de Burgabans
i de Burgdespr4s? D'Araburg, ni una. No et facis il.lusions prematuras,
pero tu 'potser anirAs a la tanda d'Araburg •••

-Dones 1 thaur!em espif'iad.a,perqu~ jo vull anar a Burga.bans J

En Farragutes va arronsar dtespatlles i em recor.dl la clausula
d'obedi~ncia. Tossut, vaig replicar-li que per a visitar la meva ~poca no
,calia.que em mogu's de casa, i que si era cert que els amics eren 'per a
les ocasions, jo em refiava que ell.~.

-Atura 't aqu:!t -em va interrompre, amb un gest sever-. Tocant a.
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la :reina seSomonol!tic 1 no hi ha amiste.ts que hi valguin.

Emd&via.veure tan con'trariat, que canvi 1tex 16.

-Pe~ si tu matea mfhas eltPli~t .que 1 t lisa vol anar a burgf

-digu • I aleahores, qu ? Noviureu sota cal ndaris dif rent t

N'eatava. tan segur, jo, de la. t, talita.t deIs calenda.ris oomuna.

que en el tons ~l tona oonfi s en l1at1ton¡atismeque en la Ill&VQ ve>-

lunta't. Pensava que la. m uina. era de ferro i 1tElisa~ en canvi, ra. de

oarn rosada., tan adorable com es vulgui, pe eenee la f01'9a caga d tuna.

computadora elect nica. .Quan em 1"01& squestesreflexions pro mi. d "enga-

~a.r-m t sense- aconseguir-ho mal del tot-, perqu de la fO:t"9& cega ti 1 '

lisa n thaVia tingut e~ncies torbadorea.

El cas s que~ paraula , paraula menys, el si tema ut tia

emva aprovar, destinant-me a Araburg. Ja. es -veia. a venir! Emportaren

el sobre del Tritem un di sabte al vespre. Confesaoque 1 vaig sbotzar,

m s que no pas ob~lo. pe~u la impapi oia aetm menjava. Al 00 t t

dele :rulls d'in-atmccions, del vo1a:nt formulari de f'elicitació i del. pros-

poeta explicant la idea, bi havia una ca.rt smb In s calor d"intimitat,

par a mi tot sol, en la qual .-eJll del Il_ que acc ptaven el meuol"erimen1a si

em easava, la. senyo.reta Eliea Marj,e-ta.nycausaria baixa al hU dal 8el\Yor

Evarist Maristany (destinat e. Burga.bans b 1 f'am!11a) i quedaria incor-

porada .sanse m s tr, i t 1'11 pasB a la meva pa te. d "Araburg.

Em va venir de 80bte laoonegudc por al matrimonl. tan p pia d

les dar:ceres etapas de la sol teria. 1 va:ig sentir 1 "&sdevenidor comun pea

a la consol ne1a. La dio, a tot volum'9 Ntransmetia un partit del"

celona", i, en aquell moment. el locutor va ,orida.r-a. ttGol. gol, golf'"

Em sembla que era a favo-r, pere no me*n reeordo. Bs:tava b tret

ponsant que, des}) s de tot,. Araburg tenia els eua avantatgea. "Tota co-

sa. en t , s1 es mira. amb Bimpatiaft., ref'lex10nava. "La mateiza Elis •••

1te timo molt, ltElisal i tota d hi posemel 0011, encara se f 11-
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Varo anal' al cinema Aribau, parqulJ ena van dir que passaven un
No-Do amb ascenes de la zona del T.ri tem. La veu de la.banda sonora iro-
nitzava sobre elverna.cle, sense divertir ni divertir-s'hi, ja que no
podia dissimula.r un empipament que aturava la. gracia, tan celebrada, de

planura.la mw •• ** central.
En canvi, la pel.lícula estava b'. No perqulJ fos cap vaitot -per

aquesta encontorns al g~ere deIs noticiaris no ha sortit de la fase mo-
notona.- sin6 per l'i;nteres del tema. LaooaatruccieS deIs tres pobles del.
Tritem estava avangadíssima.. Es m~sl en molts aspectes es veien acabats o
ja. hi donaven els tocs'finals, &n 1 'etapa..de tre~e bastides i de repas-
sar els detalls. Era ......... prodigiosa la fidelitat a les maquetes i
com havien realitzat a escala natural promeses quef'ins i tot en petit
semblaven arriscades.

Com una exhalaci6" en una esoombrada de l'objectiu, el barri resi-
dencial d,'Araburg. amb e~s bloc s de pisoa, va desfilar d'eaquerra a dre-
ta de la pantalla.

-Mira-tetIs, mira-te'ls! -exclama l'Elisa.
Tot seguit, em va prémer el brag i em digu'=
-Ara sí que t 'has d 'espavilarl
Espavilar-me, en aquella ocuieS,..significava que havia. de moure 'm

immedia.tament per a &Conseguir un pis alt -a 1 'Elisa no li agradaven els
pisos baixos- perO que no fos sota terrat. I que fos orientat de cara al
Sud, perque si no, no el voldria.. A mt$s,.calia que parl's de seguida amb
el senyor Aladern, per plantejar-li allo que ella en deia la qttesti6 de



-Done si no volen re quee llin t

L'Elisa tOllia. una. l&gic-ad' tae molt allUfWa.dadel an·

i de lee . el1 tuda reflex1ve .. Tot ho jutj ~ d tacord ambal sus d si t-

jos.,. la. qual cosa. 1 . prot gia cont~a le vaoil.1acions., i del que 1 sent
que dubt :va 11 pos va ala nel'Via d punta.

i que suem 1 -1i rep11cava jo de vegades-. Jo qu

pe11&o,sospeso 1dubto, et deo sembl un infi li9_.~

-TU ata d1ferent -em sponia ell .~Tu ata un encant, ata 1 mcu

amor, tens molts deta.lla es,t1m tI .. Tu d ixs t portar i t far· 1'afecte
que vas b barca.
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- ·11 no volen res, don&•••

Puc dir amb el ca.p ben &lt que em va.ig casar enamorat. Tants homes

que hi ha que arriben al ma.trlmoni com sl 18 arrc>eseguessinl Jo . stava

es~erat, com tota, pe~ la 11.lusi hi era i emvaig deixar guarnir coro
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un sant d 'esoaparata. Van llogar-me un j¡qpf jaqu4 -en aix~, lameva ma-
re i la de l'Elisa van estar d1aoord~ i un barret de oopa, gris. El vestit
m tanava W eom si fos fet a mida, pero el barret era gran i ,el vaig dur
a la ma tota l'estona, aparentant que aqUell era el 'meu astil de portar
barrets de copa.

-Es igual que un a.rt.istadeoine! -va dir la meva mare~amb ...
llAgrimes ala ulls.

-De res J -opinA amb contund~ncia la senyora Josefina.....Ni d tesque-
na!

En canvi, ¡tElisa va oonoiliar tetes les Gpinions i meresqué elo-
gis unanimes. El cert és que ens varo casar amb una ostensible estirada
de bragos -vu11 dir, en relaci6 arob les m!nigues respectives- i d~es fa-
m!lias menestral s van tirar la casa par la,:finestra. Vaig arribar esgotat
a la data memorable, per culpa. de la tempo~ada de rega.teigs.."Que si no-
saltres pagarem el dinar de bodes i vosaltres pagareu el viatge de nooes.
Que si la nena aporta tanta llengols i tantes ooixineres 'ique a veure '
qu~ aporta el noi." 1 alzo .'queten!-em pis parat I En Mora em va dir que, en
oasos aix!, la lluita veritable ee presenta a 1 'hora 'de munta.r Oa8s. i que
no sab!em la sort que hav!em tingut amb la provid~ncia del Tritem. Tanma-
te.ix, va haver-hi ooasion,s que 1 lElisa i jo semblavem objeotes de barata,
en un remot meroat d'aviram.

-Es el oostum -em deia la marequan jo 11 expr ssava un mena d tan-
gdnia meva-. Tothom ho fa d'aquesta manera i nosaltres no hem de .er
menys que els altres. Aquesta bufada de la senyora Josefina es pensa que
ens tapar!r

Qua.n jo 1i deia que pel fet,. tan senaill i natural, que l'Elisa i

jo ene est1m4ssim no calia armar tant dtenrenou,. em replicava.a
-El nostre till es casar! oom un pr!ncep, encara que el teu pare

i jo hagim d·anar a demanar caritatl
A oasa de l'Elisa tamb4 vivien aquesta estremidora a.lternativa de
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les gales reials i de la por de la mendicitat. Molt ,de temps despr's,
durant anys, las dues families encara parlaven de la nostre. bodé. com
si s'hagu's tractat dtuna penosa asoenci6 a l'&verast.

Ara, amb la perspectiva que deSna la distAnoia, puo afirmar qu
el m~s important era el que jo deia, la il.lusieS qua vam posar-hi 11Elt-
ea i jo.. Ni al dinar .a. la Rot.onda ni 1 t anada al sud de Franga no oompta-
ren especialment. El dinar, perqu~ no ten1em gana" i el viatge ,.perqull
no vam veure res que athagu4s de mirar a trav~s de finestretes.

Als de Burgabans van haver-los de preparar amb temps, i t en con-
junt, ells i els reclutes de Burgdesprés donaren feina. 1 no pas perqull
tinguessin duresa d'enteniment, sin~ perqu¡ la seva missió requeria una
fase pr~via destinada a a.I!lb~entar-los.Els de Burgabans,. sObretot, van ser
objeote d'una JlDJT&uctf instruocic5 &curada i trencaren el too, ja que
un ordre natural els· aasenyalava per a ocupa.r les seves posioions primar
que ele altres. Eren unes dues mil cinc-oentes persones" la majoría del
Principat i" m's q'!leres, de Barcel.ona. Pero n'hi havia de Va.lllncia,de
les Balears i del Rossel16,. i tamM quatre jovas soltera de la c1utat
d 'Alguer, trea xicots i una noia que eren germana i,que van venir soIs, '
perqu~ al saus pares ela va tronar la mAquina.

Ala de tora ela van allotjar en hotels de primera i de segona ca-
tegoria,. fent unes diter~neies que no eren volgudes, sin8 a causa de les
disponibilitats de placest en aquell moment, de la. indl1stria hotelera.
Deixant de banda el rondineig de les persones pec avesad~s a.manjar i a
dormir tora. de ca.sa, tothom esta.va oontent del tra.cte i no hi havia quei-
xa de la munific~ncia deIs organitzadors.

El Tritem 110gA temporalment un gran oinema de barriada, i van
donar allí el curset preparatori a la gent de Burgabans. A part de les
classes orals, acArree d'especialistes que explica.ven els a.spectes m4a
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significatius de la vida de principia de aegle, amb molta profusió de
diapositivas que il.luatravan les seves cantel' ncies, projectaven pel.li-
cules a tot color tilmades d 'enclrrec. La tearia del Cronopur" qu no
acabava de sortir d'una vaguetat que la 1'eia atractiva degut al punt de
misteri, era expressada amb parabolesque tamb~ distreien l'auditori.

Mentrestant.., una fabrica impo.-tant:íssima de California, dedioada
a. la. roba teta, treballavaen la contecció dela vestits destinats als
habi tanta de Burgabans. Es guiaven par les m.idea que cada aspirant havia
hagut d'apuntar a la sol. licitud, 1,. a.més,. van disposa.r de retrata de cos
sencar i de la fesomia, perqu~ ltexpl'essió de cadasct1 ajuda. a endevinax-
li ele gustos. Es parla.va dtun guarda-roba gener6el tres vesti ts de carrer,
dos de mudar" quatre parells de sabates, peces d 'estiu i d 'hivern, llence-
ria a.bundant i accessoris va.riats,com guante, barrets, bastons, parai-
gttes, bijuteria fina, re11otges, etc~tera.. Tot rigorosament d'epooa i

adequat a 1ledat,. el sexe i la posici6 social de cada burgabenc.
Sobre un plAnol mestre del poble del passa~, dividit en zones que

figuraven engrandides a.'part, v~ comen9ar a repart,ir la gent, atribuint
cases i destina.cions,. d.'acord amb un estudi conscienci6s de les ti txea
individuals i tamiliars. Aquí ~s on la Laburnum va. topar amb les prime-
res he. diticultats, perqu~ seguint un obscur instint ancestral, tot-,
hom volia botigues i torres amb jard!. Sobretot, hi hagu~ teina per com-
pletar la plantilla d'obrera vuitcentistes, ja. que m~s -tor9& més- d'un
aspirant" en veure que el volien portar a la fAbrica, va fer la rebeque-
ria de donar-se de baixa. Calgu~ una segona lleva, i encara una tercera,
tins a omp11r el barri p~letari de Burgabans. Els organitzadors del
Tritem toren inflexible~ menyspreant les critiques que els acusaven de
parcia.litat o de corruptela, ha.vien apr~s una d"ita catalana. terminant:
"Per aquí o par la porta." 1 la van aplicar sense contemplacions.

Quan consideraren impartides les ensenyances previes, concentraren
els voluntaris per grups, en un palau de l'Exposici6. Els havien advertits
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q~e daixessin arreglats els asaumptes persona1s de la. seva vida fina
aquell moment, pensant en una abs~ncia mínima de doa anys, durant e1a
quals sfhavien de comprometre a trancar els lla90s qua els unien 80mb els
interessos i ela afectes que quedaven darrera d'ells. Havien acceptat una
inoomunicaoi6 condicionada, s'ajupien a un vot de olausura adm s lliure-
ment, i ara uttq oalia que s 'agUantessin.

Alpalau de l'Exposici6 van arreglar-hi vestidors i semblava una
sastrería immensa. Els voluntaria es van treure la roba que portaven, que
fou guardada en unes bosses llumera.des,i oadasC'd va rebre una contra.se-
nya, indispensable per recobrar les pertinances al final de l'experiment.
Després, es van posar els vestits d'epoca, amb la mica de broma que jasa
pot imaginar. Ele homes, seguint instruccions, teia prop de vuit setmahea
que no s fataitaven,. i pasearen tot seguit a una barbería de eampanya, on
els van polir i retocar amb ma1:!cia esti1fstica perque fossin fidels ala
figurins de Burgabans. Aix!, dones, aquel! dubteque tenia 1 'Eliaa sobre
si les barbes~ els bigotis i les patilles serien de deboy es va resoldre
a favor de la naturalitat. Jo.ja m'ho pensa.va!

Les dones i les criaturas es van lliurar a un estol de pentinado-
res que tamb~ tenien molt dtofioi. No tan soIs no desentonaren, sin6 que
les dones feien m~s goig que els home~. A mi, almenys, m'agradaven molt
més, pero d'aixo no se'n pot ter cas.

Algun malagrad6s, en sortir del p8la11, preguntA.
-Aixo que portem és el bé d-e D&u de rQba que prometien?
1 van contestar-liJ
-No. La resta. de 1 ~equip l~ trobareu a Burgabans, a les cases .....

respectivas.
Vint-i~incautoca.rs del Tri tem, de quaranta places cada un, van

fer dos viatges de la plaga d'Espanya a~ Farell i viceversa, par traslla-
dar tota la poblaci6 de Burgabans. A la pla.ga d'Espanya sthi havia concen-
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centrat una muni8 de curiosos, amb llaire d"'a.t;Js1stir al rallye d cot-

xes antio aSitges. tot i .qua ela autocara e n han mOdGrmh .

Al' hora. da PIlJar ·ale vehic1es, . 19one model de ee tura 1'0 n

aplaudi ts d too manera eapont la. Es produiren· aSOG!lGs do

tra els viatgers. i ela ~t i Qtll$C$ que es quedaven s. te.n ,

par si8l'lGS de fortuna di:ferents.. Es prometien co-rrespond nciamtuament

-des .s" ja. se ea.p q pass&- 1~eion l' intercaÍlvi. de recomanacions prO-

pies del cas •
.Foren UDS moments emocionante ..,. ja que totboms 'adona.va.do la

rqga sim liea.. de$:11eadevenimen:'t, tencotaw.la gran O-peraci6 e ta.t~

el t:$mp.s.i era com s1 el paasat ent .s al quirllf'an.

A 1 t lisa i a mi L ee &s ne van venir ro de ~ b un enca.d-ena.-

men't da eiX'CUltl$t eles que 'semblava dirigit par una 1nvieible i iI -

~orna.nt del vi&tge de bodes, que ~ou 1m joc de tore s tanlea. na

vaminstal.lar a ·casa deIs pares d 'ella.. mentre es :vem1 'ordre de ma.rxa

del Tri tem. Par cert que 1 tArtur havia donat :feina, perqu no volia· sr

a ~ baila. Pe . comque era mano~ d~edat i el aeu pare no l. voleu

emancipar., 1·estiraren ca.p al pasast coro le1. portessin a l' corxador-.

Vamsaber que al palau de 1 sJ.ci-6 va fe:: una escena 1

qu es nesava. a posa.r-ae 1f america.n

des do aeda. que 1i corres. nia, i es veu que va. esclafar 1 barret de pa-

lla que ~orma.va.part del seu conjunt. Diu que el van aguantar do ha es

f'orta, mentre mi a.ltre elvestla d' a., pe ai2 no ha he pogut acla-

rir mai, perq.u la. sEJJ\VOra Joostina., de llavora etlg , canviava de conversa.

sempre que aJ.g4 volie. tocar 1 tema. El que sí puc a.f'irmar,. ja que va

pasear al ca.rrar i a. la vi ta de tothom, s que el pujaren a. 1 'autocar So
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pes de bragos. No aprovo ltactitud inflexible del senyor Evariet., pem,
d'altra banda ¿qu~ podia fer un pare en un cas com aquell? Havia de vet-
llar per un noi que no tenia olici ni beneficie

El matrimoni no va ca.nviar l'Elisa. Pero si jo l'havia triada tal
oom era, potser no calia que canvi4s. Aquells dies de nervis, mentre es-
perAvem la crida del Tritem, vol~a 8.l'larde totes paseades a Araburg, a
veure el ~is i a prendre mides.

-Pero mides de que? -li deia jo... Si el pis ja esta. moblat i equi-
patl

-Dones par canviar les coses de 110c. Per vigilar que no ene hagin

encolomat cap rave!
-Com és possible que vulguis canviar coses que encara .Do saps on

s6n?
-Ben btS que .!l!!. han tirat al d.re.tsenae preguntar quina boca' era

meval
Per principi. l'Elisa s'enfadava contra qualsevol poder que repar-

t:!s feines i sous i el degrada.va immediatament a la categoria dtescanya.-
pobres. Jo era alrev4e: em sentia obliga.t i agrait davant les mana pro-
vidente que asse~ren ingreseos fixos i horaris dtocupaOicS segura.

-Pe~ dona! Si ena ho regalen tot i, per torna, encara m'asseguren
una mensualitat!

-Ah, sí? D'onho has tret que regalin res? Ena xuclaran fins a
l'~ltima gota de sang de conills d':!ndiesl

Va ter una pausa,. oom si sospesls la part més negra d'un destí abo-
minable, i prossegu!. .-Ara que en parles ¿ja saps quant guanyaras?

-No. Pero aquesta gent tSs eapl~ndida. Ena procuraran un bon passa.-
ment •••

-Estio aeguríssima qUe no ena'arribara!
Era difícil que la Laburnum quedls del tot bl amb l'Elisa, i aixo
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ja se sabia par endavan1i. De tota m~era, no ens van deixaranar a
prendre mides, ni tan soIs acostar-nos a Araburg fins que ene toqu4s.
Les ordres eren severes i hi havia molta vigilancia. Una tam!lia que va
passar la riera de Caldes de nit, amb vastits.toscos, traginant una es-
oala par assaltar la tanca del Tritem, tou oapturada a mitja aoci6. No

, .

ele valgu4 da res explicar que eren eivissenca i que la senyo.ra se sen-
tia extranya i stenyorava, tanoada en un hotel de Barcelona~ El marit i
ela filIa havien volgut a.nimar-la.,eseur9ant 1 tespera iensenyant-li Ara.-
burg, que ~s on ele havien deetinats. No e1a valgu& de ras, die., i els
van treure a empentes. Els pagaren el'paasatge de retorn a 1 tillat i ai-
Ea, encara, perqu~ la dona esperava un altre ti11 pel p~xim juny.

Jo hauria jurat que 1fElisa aprotitaria 1tepiso<1i par aarremetre
novament contra al sadisme deIs científica, paro va ser fide1 a la saya
oapacitat de deseoneertar-me.

ui la teia sortir de ni te t trobant-sa. ai%! 1

Digué aquestes paraulas, nom4s, i es va asborrar de la memoria,
per sempre deIs sempres., aquella atribola.da fam!lia balear.

DeIs de J3urgabana no se 'n ~abia ras. E1á era prohibitd 'aseriura.
Suposo qua la idea. era que el principi real de 1texperiment no t~ndria
1100 fins que els tres poblas fosain plena i, en l'e~demig, els qui ha-
vien passat primer calia que s'estessin quieta i que callesein. Prou fei-
na davian tenir instal.lant-sel L'E1isa deia que passava ansia i jo no me
l'acabava de creure, perque no hi havia motiu~·

A mi em distreian les estupendes novetats del meu oanvidtestat
civil i, per si fos ~oc, m'abstreia amb la lectura del fascicle que el

,
Tritem havia d1stributt ale futura habitante d'Araburg. ~ Es tractava
d- 'un 11ibret pu1cráme;nt impri's, amb il.1us.:tra.cionsa; tot color" que duia

,el:' t!tol .la. El P);esent,.a.g.uestdesconegut ..:Par1ava de les coses que ja aa-. ,
bem que existeixen, perb que encara no han entrat a la irnmensa majoria de
lea cases ni deIs eriten~ments, era un rasum de la vida ideal possib1e, ba-
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sada sobretot en ela aparella electrodom~atics i en la reglamentaci6
de lea relaciona pl1bliques i privades.

La. preparaoi6 deIs d'Araburg va aer senzilla. A part del fasci-
cle esmentat, ena van dedicar dues o tres confer~cies, no pas ro s, en-
caminades a :f'er-nosadonar que la nostra condici6 de gent d'ara ene
proporcionava una practica que ens seria de summa utilitat. En aquest
aspecte, ensdeien que hav!em tingut sort en relaci6 amb els de Burgabans
i els de Burgdespr~s, els quals no es podríen desprend.re mai de la sen-
sa.cieSdthaver anat a parar m~s lluny que nosaltres. Pero un deIs confe-
renciants ens advert! que no ene conf'i4ssim mas a, perqu~ el presenf:, amb
el seu posat de mosca morta, era unacapsa tancada, amb alguna cosa a dina
sempre a punt de saltar-nos a la cara. Segons ell, el passat ja estava
dat i benett, era un joc amb lescartes enlaire, i el futur era una in-
varsieS de capital amb uns interessos que qui sap qui cobraria. En canvi,
el present era la palinodia diAria i, en el tons del fons, no en sabíenr
res i el te.iem servir a lee palpentea; aquell orador ena digu& que els
peoners m4s esforgats serrem nosaltras, contra l'opini6 general, que ens
tenia par una. mica inf'eligos i escampava la veu que ens aproti ta.venper
al present perqu~ no havíem servit per a res m's.

-Qt.tinallauna1 -deia l'Elisa a la. sortida de cada conf'erencia.
-Cal ¡a., par favor! Déu nos en gua.rd que et sentissint
La meYa temenc;a no era pas ....... gratuIta, perque amb tantes

persones embarcades sempre hi havia algd que f'eia l'ase i les expulsions
sovintejaven,. Jo, la veritat. m'anava. il.lusionant amb la part científ'i-
ca de la preva del Cronopur i estava disposat a posar-hi els cinc sen-
tita. L'Eliaa nom~s en veia els aspectes externs. De cop í volta., em va
sortir que si la nostra cuina donava. a un celobert, no vol dría el pis.
Se 11'haurien de tornar a conf'itar! A m~s, caliiu:l nostre t~s xam:f'rl,
amb totes les :f'inestres al carrer.
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-J,Q be has dit El en :v1da1x! d 1 oelobert?

vote que 11 expliqu1, i e11 no s'encarre de dietri-
buir-losl

- neo Gspera't.~. J em entiran. 1. es nGen qu ens
en trae a.r com i f6ssim de 1 'hospioi r

aquella primem ete. -el nostre _t.-lmon1 no arrib rvem la

formall'tZar ma1 une bar lla. itot &cabavaf'"eliC}Jn6nt,do la. vella co-

neguda. manera. ele intel."Vals que em de1:gaven ela xt· 18 .eatudiava

el pros , ote d 1 resent i puo asSG§Ul'al" que apronta l*oflei. 1, di s

·00 uals, vull dir ltactuaU.tat de cadanaoonstan't. que COmel1qC1 a e

da sortida de sol eense que la posta anterior ].~ acabada. en-

ga.ny de 1 passat ~G llactualitat emoolsamadai el

futur l' actual! tat embll'ion Ha. present fe lluctue.litat al ~ort del

aeu ple. Coro era. possible que no me ntha@.14s adon t a.bane' que lomo

n t ado.nava? De Vi ss ero f~j.. un embull e <:1"OnO 7! i em quedava Gstu-

pefaote, sanee ea:ber a. quin ealaix ter.1a 1 nsa.ment..

!t' l$a comp-t.avaamb la., sort ti la slmplieit :t. P r a. ella, la

coa es red.ut a un problema -d*1nstal__lació i a 1 oportuni tat d· p1'Ofi-

tax-nos de la guilladura dele avis.;ra. que :ens oc 10nen tantes mo~s-

t1es -era. la sava teai- te el ret df >tZibar el oap una ve que

a.ven la. lta. A m~mtamolnava. a.qu ta manera' '9, prootlca de oon-

idarar una. iniciativa ea! onírica, 1 ampre que l'.....~1Ba. rlava "¡Po!.

quests tOl'rats del Cronopur" ems tia 1nc&lode, comsi al 'prool s
una. heretg1a...

que abana.. algun 1100, ja ho explicat que en aq~

lla poca de la meva joventut, jo tenia essent1manta que 00 complien.

110 eren protecles de gran enver' .dur~ sin m s aviat l· antici 16 d.e

feta senz111s, eense pretensione, que no ·ezclolen de tant en tt nota-

las mirada él all qu encara. no ex1st1a. . caes que endevina.va o-
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vint, i aquest m ri t no me'1 podia treure, ningd.

Undia, vaig dir él. 1t lisa:.

-Dem rebrem ale pa rs pera anar a burgo

-Ah. s1? T'he han ,dit a. 1t nela.?

. -No m"ho ha <lit n1n • 'ho imagino jo tot sol •••

LtE1iea es va. enfadar,. :perqu digu que la feia })ioar,sense sol-

tao Per '1tonciem<,peIs volts. de les onza del mat1~ el cartar ene va por-

tar un sobre gros, amo tota la documentaoió del 'rritem. Hi havie dues e _

dules a. nomDostre eomaba.b.itants d'Araburg, un ma.pa e la. pobla.ció molt

han fat, dos bitllet d'autocar" el contracta del pi, íver 0$ fu11s aeb

ínstrucoiona i un sobre Id: ta.nca.t, mida.carta, ambuna inscripeit) que.

deia que no 1thav!em d'obrir acta oap pretext fina que arrib6ss.im a. 11oe.

-Aixo a el que es pensen elle -excl l' 'lisa-. L"obrirem ara'

Va ter 1 'aoei~ d tarrabassa.r-me '1 de les mana,í jo les vaig al9ar
hen enlaire perqu no hi arribés. Eetava decidit ser disciplinat i fi-

del,:eonven9ut que tot all no ti-ndria sentít si no hi pOS"'~em un m1nim Ii

de boaa fe. Lt lisa es va ...... contrapiar~ par perpoea estona, ja.

que els a,ltres ~ rs ¡a ~ di&treure~

El pis que ena havia tocat era al carrer Salvat-Papasseit n4mero
quinze, tercer primera. Vamdesplegar el mapa, ambel 001' de bocat, i pas_

sej mela dite !ndexs pela oarrera eartogr ics, fina a. trabar casa nos-

tt>a. Una impressió excel.lentt L'edif'ici esta.v orientat de cara al

sud, tal comvolia l' lisa, i 'el n 9ro quinze 1"ei&xam1'r ambel carrer

Xavier Bogu4 • Ambuna. mica de sort t oi la primera portá coincidia a.mb

l·angle de la eonstruccicS -oesa que enoara no podfem saher- s thaurien· re

11tza.t els desigs de l 'ElisQt que va altal.' alegrement i 'PI ud! amb, una
exultació infantil •

.cil full d 'instrucoions' dedicat a la mana deia que ortirí mal .

cap de dos d"es, i 6ns indica.va. l'hora i el punt de,concentracicS. $ no

hav!em de dur malete , po a.t que a Araburg, a casa, troba.riem de tot i ni

tan 8.ols ca.lla que ene engavan.v'ssim. Que mantingu saim una. r serva pru-
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dent t eense esbom'bar detalla ni donar 1ta.dre9a a nin fe do tota.

manera, els eorreus no funcionarien fina a completar el cena de les tI"

poblaoions. e no oblid~sa1m els certificate de vacuno.ci -en vi n ve-

cunat de dUGS '0 tres cosece:-perqu sens 'ella no ene deixarienpuja¡o le

a.utooars. Que si ten!em parGnts o eoneguts & 7 _ J'IL a " gabana que no

prov ssim de veure '113o de comuniCar-nos-h1 fine a rebre el p :S C01'l-

responent ••~
-1 ara.! -digu 1tElisa-. Vea .sj,~ tenint 1& mama'a qua.tre pa ses.

no 1'ani a veure de seguida! :ro a eom1'eny~rof

j!j aembla.va.impossible que al pogu s enyora.r. la. &!\VoraJosefi-

na, pero l'oboeeaci6 no em privava de recordar que, d.eapr El de tot. 1t

lisa era filIa d1e11a. AixQ no obstant, m1inquieta.va la ten neia.de 1f

lisa de-coneider r mullata tete els pa 1"8 del Tritem~ i vaig dir-li que

hav1em d 'obeir le instruccions al pau de la lletra.-

-Les. que eris agrad1n, no et di~ que no -va repliea.r-me-. .De lee

altres., ja tafn parlar' quan mthi trooi.
Aquell matei:x.vespre ene vara ana.r a e.oorni dar deIs meus pareS.

he pogut entend.re mai que El devia imaginar la. ava. mara. va ente ta.r

a posar-me uns escapularis i 9.S ti 'U un tip de plorar.

-Pera, mare -1i deia jo-. Si anem aquí ma.t-eixl

El pare em va oontar que el meu JaE matrimoni l'havia de1xada molt.
tova i que,. a m s,· la visl ta. a les maquetas del Tri tem 1i produ! un es-

ve,rament inoomprensible. Digu4 que tot 8011 ene petaria ale dits i que

valdría ros que Josias Gunt s 'hagu t.renoat una. cama, el dia ,que tingu

la idea de licar-se 8mb la vida privada de la gent.

-Tu, abana, no eres a.1x1 -va di~me- .. A tu t jban 1nf'1 t el cap.

I mirava 1"Ellas. de ret1ll, sen e dissimular la ranct1ni •

la autoca.rs que van transportar ela voluntaria d' aburg sorti-
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ren de la. p1t19aLetamendi. A nosa.ltres ene tocaya. el segon tarn i

lfautooar n4mero divuit.
Bi havla. una. gran gentada. i en varo.havar d 'abrir pa.a fina 1

nestre vGhlo1e a. copa e ·eolze. No estava. han orga.nitz t" parqu els

badeas 1 ele v1atge es barrejaven i ene f 1em no a ela un ala al-
tres.

L'Eliaa, en veure que ene corresponien ela seienta de la part

posterior. va ir amb molta fermesaque ella no podia. anar allí~ par-

quels sotracs la marejarien i no estava. disposada. a donar un e pec-

taele.
-eadase4 t 1 seu 11oc, senyora-va e 1ica.r-li el xofex-. 10-

me faltaría que, a 1·hora d'a.rrenca.r,comen~ssim el joc de les oadi-
resl

quell homeno podiasaber, naturalment., la 1'01'9&4e 1 "va an-

tagonista. Do minuta des s dtexpressar una decidida oposiei6 a ter
canvist comenqava proposar-ne de totes menes. Perb 130megotste I nin-

no es volgu: JnOure. Al final.,. jo vaie; ocu.par un playa al tons de

1'autocar, i 1 tajudant delxofer va. asure al meu aoetat. L·E1isa., eem
una reina, viatj a primera fila,-en el seient de 11ajudant.

iuan que les dones e6n rom tiques i que ela homes no tanto i

aapl A mi m'hauria. agrada1i d temprand.re la nova vidaa.gatats de mane ..

l' lisa. i jo, par a oomuni.cax-nos sobre la marxa les impressions del ea.-

mí.
ina impressions vals que hi hagi? Si a.nempar la ca.rret re

de ollett -em repUc ella, com i ix tanqués la qUesti6.

AiJt! s quet de moment, ero vaigeneara.r tot 01 ambla. :inoogni ta

del present. L 'a.juda.nt del xofer era un persona. eixuta, i va mantenir

tota l'estona la saya sorrude a. 'imagino qu devia estar anfadat r

cul de la combina.ei6que 11 havia tret al leg!tim dret de via.tjar al
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davant. P ,a. m s, 1 tElisa tenia.ra6. el otra.c de la.part po

terlor dels autoearss6n olt des adables. pob ajudant arri-
bar a. Ar burg com una. ,BOPa.. L' 1sa, en ca.nv1, esta.va. tresoa com una.

roSa.
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Mentiría si digués q~e tot ho varo v9ure cIar de seguida. Pe-
ra la primera im;pressió too molt Dona. Ara.burg encara. feia olor de
pintura tendra i convidava tot ell a. la rara il.lusió d'estrenar po-
ble.

El carre.r Salvat-Papaseeit era alegre, i el vam coneixer en un
dia a.ssolella:t.,la qual coaa oontribuí al bon efecte. Amb quina emo-
oió vam rebre les c1a.us del pis de mana de la porteral La. dona. esta-
va una mica desconcertada.

-Sí, mirin -ensdigué-: aóc vídua. i tenia. una tendeta a Horta.
I ara. m'han deetinat a ter de portera! :fa ela dic jo •••

Ele altrea vetna s'a.gombo1aven a 1 'entrada. i no hi havia te~ps
per a gaires converses. Així i tot, mentre repartia claue als estadanta,
la dona encara. ting"Ué ocaaió d1explica.x-noa que la seva filIa, des que
ha.vien a.:rribatallí,s'havia tancatal dormitori i no parava de p1o-
ra.r.

-Diu que s'estimava máa ser filIa de botiguera que de portera
-af'eg:í-.Ene hem ben lluttl

-Ja li pasearA, donal -vaig respondre-li jo, amb un sentiment
huma.nitari-. Vivim una experiencia. apaseionantl

A l'ascensor calia ter cua~ i l'Elisa i jo, impacienta, vam pu-
jar per l'escala, enmig de moltes altree persones que havien tingut la
mataixa idea. Pel camí, sentírem ela crits de sorpresa i els comenta-

-- _. -~~ .. ~
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ria deIs habitants deIs pisos baixoa en el moment que prenien posses-
si6 de casa aeva. Aixo ens poaava ales als peus i vam arribar al nos-
tre replA esbufegant. La primera porta del tercer pis ostentava una
plaqueta amb el meu nom~ refor9at amb una. ratlla que deia "i esposa".
Em vaig quedar' encantat, per l'atracci6que sempre exerceix la ra6 d'un
mateix estampada en lletres formals.

-Quin detall m's delicat! -vaigexclamar.
-1 més prematur-atacA l'Elisa.-~ Si el pis no m 'agrada, hauran

~e clavar la placa a una. al tra banda,.. ~
Tot segui t em va retreure la meva parsimonia' i m 1empenyé perque

obria la porta.. 1 vam entrar al m6n deaconegu't delnostre presente
E', descone@t no és la para.ula justa. Hi ha. un m6n de revista i

de cinema que no ene ha pass'at deIs ulls" que sempre veiem de llun;}'i
d'esquitllentes. En el sentit de la felicitat possib1e és com l'oposi-
ci6 a.l eoneejrte de la desgracia. impossib1el així cem. sovint, en 11e-
gir els reaultats d1una. catAstro-fe tenim la confortable sensaci6 que
a110 no ene pot oc6rrer a nosal tres, hi ha coses bones a.mb les qua1s no
ens capfiquempel sentiment -no tan confortador- que ene impulsa a creu-
re que no les tindrem mai.- Entre aquesta doa extrema, ene distraiem amb
1 'habitud diaria i proeurem no pensar que hi ha qui mort sota les rodes
d 'un cami6 i hi ha qui treu la. rifa, en un repart1ment de copa i de for-
tuna aparentment esbojarrat.

El nostre pis em va confirmar una cosa que ja. es veia venir. sem-
blava que l'home sthagués avergonyit de sobte de la taula í del 11it,
dos mobles basica en la historia de la humanitat i que sempre s 'han-vist
afavorits amb la predilecci6 de la gente No seln veia cap. I com que la
simulaci6 es va apoderant de la vida realp ela hav1en amagata de prefe-
rencia aota un altre moble .-as. que -la verítat sigui dita- no ha meres-
cut pa.a tant de desfiei popular. Em refereixo a. les llibrerías. Ja. S9



sap de qu parlo. tal. llibrelria. tenia una.po t vertical de, tusta verni

ada., que es 'ha oulava. 1 tela. de ta.ula" i tal altra. tenia. una, post ha-

ritzontal que s'obria. per a con.vertir-Ge en 11i1;. o hi havia. msnj or

ni dormítor1 convenc1onals 1 les tres peces del pis tenlGn 1t

d1~adables ' ales do rep ,on 1 aadíra. tamb ha.via.plegat bande s

davant l-apoeeu de la utaca. A la 9a principal i en 1 lloc d'honor,
un aps.rell de televisi GlilpOtrat a. la.paret conVi ~ a no perdre'l de

visttlf i"t a m~s"tel parament de la. casa.compta.vaamb1m al tr televi-

sor, petit, amb nansa i en acordona, que en eas d' xtramada necessi-

tat o ti t-interes fre tic, permetia. portar ela programes amunt i av 11

del pis, par no ha~e·n d~estar ni en els momants ro· intime i persa-

nals de cada dia.
Vamdescobrirque la P69a relativament gran era. 1 menjador" tina

i tot abana de trobar 1fartltici de la taula. rq1.l -un mobleque sembla-

va oonstru!t per a aguantar ltaparell de 10. 1'a. un armar! que guarda-

v, la vaixella ie:lseoberts. I el dormiten ene tou delatat r la pre-

neia de la. ro ,. . ilmentend.regada.on m ~s dia e ra.r- e que

ntbi haguás. A1' ene stlmul a buscar el ¡lit. una empresa f il, pe-

que ene ~ervava la • .". __ sorpresa. que, en comptes d 'un de· eran,
eren dos de peti te t que queriaven parata auto . tioament nom p.rementun

bottS. No em.vull embrancar po.rlant de 1lita de matrimoni, perqu comenga-

rfem referlnt-noa a estile i a colora la tusta i acabar1em, r tor-

9, tNpitjant un terreny delicat. A mi mta.graden espaioaos i d'una sola

unitat -tothom es 11iure de ter ela seuecculs-, de manera que el ori-

ter! daIs deeo dorselll va contrariar lleuserament. En eanvi,. 1'Elies

no s 'havi entretingut u. f"o~ e una teor:le. sobre les mi i 1'obj~o-

te deIs 11it 9 1 qual cosa 11 va perrotre de ser ros serena i obj~cti-
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-Aquest sistema a molt pllÍ tic en cae de ihalaltia -digu~. No
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tot ha de ser la d~ria.
Jo, en aquella ~poca, nom&s pensava. en troba.r-me b', fins i tot

m~s bé del que pot esperar-se sense temptar la providencia.
L1a.ltra babitaci6 ens va deixar parats, perqu ben mirada va

resultar una altra sala d'estar-dormitori par a dUBs persones més.
-Estas segur que en el teu full nomás ena hi vas a.puntar a tu i

a. mi?
-Del tot.Ja em dirAs qui más bi podia posar •••
-Doncs s4h-an equivocat. Tant de presumir dtorgan~tzaci6 i no afi-

nen el volum de les fa.m:Uies peti tes. Que deura pasear amb les fam!lies
granar

Pero no stequivocaven pas -.Després ja varo saber a quin propOsit
obe7a aquella previsió. Qua.n toqui el torn d'explicar-bo tothom ho com-
prendra..

La cuina semblava un labora.tori o, poteer.,.una diminuta indús-
tria moderna. Hi a.bundaven ela metalls cromate i les superficies esmal-
tades f i quant a aparalls era mol t completa. Si dic que un de.la detalls
més secundaris era. un esplendid triturador d'escombraries, es podra apre-
ciar que d'all! en amun:t tota ·comodita.tera atasa. A mi am va ter l'efec-
te de la sala de maquines d'una nau familiar, impressió refor9ada. par

. .

un quadre amb termometres, manometres i menes de rellotge,_ que servia
per a.regular la temperatura del pis -en conjunt i per habitacions-, l'e~
calfador de l'aigua, la mana de les rentadores de plats i de roba, la
velocitat del mol! culinari', la pressi6 del vapor i el fred del congela.-
dor.

-Ja JIKIIcal que vagis amb compte -vaig dir a ltElisa-. Tthi.pots
ter molt de mal.

No em va contestar. Ho oontemplava i ho tocava totamb una gran
atenci6 i arrugant el tront, de tant que s'hi fixava. El seu silenci em

--
,
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tenia alarmat, ja que 'tins a saber la seva opini6 no podia considerar
si ja erem a casa o si calia. emprendre de seguida gestions encamina-
des a. ca.nvia.r.

La nevera era plena d "aliments, perqu~ el trasbals del primer
dia no es veiés augmentat per la conveni~ncia d'anar a pla9a. Aquesta
delicadesa de la Laburnum em va complaure. Si ha.vien pensat en la gana
de la jornada inicial i en una manera discreta ielegant de satister--la,
volia dir que no ene tractarien a baqueta.

LtElisa torna. a ter el circuit de la casa dfuna correguda. S'atu-
re. a la porta de la cambra del banyi contempla els accessoris lluenta,
polits, que reflect-ien la llum fluorescent i gairebé enlluernaven. Des-
prés, va anal' a la sala. d'estar-dormitori, va treure una. brusa del mo-
ble guarda-roba i se l'emprova.. Li venia que ni pintada, pero no va ter
cap comentari. Va tornar a la saJ.a-menjador,. obrí la cortina de la fi-
nestra i s'abocA a 1texterior; la pe9a donava al carrer Xavier Noguésf
el sol entrava generosament i com que tot era nou el doll de claror feia
brillar els mobles.

L"Elisa es va plantar al mig de 1"habitaci6, va giravoltar amb
les mans agafades al darrera, i diguéa

-M 'agrada.
Em va treure un gran pes del damunt, perqu~ a mi també m 'agrada-

va, malgrat les inevitables reserves i aprensions. Tanmateix, la sensa-
ci6 más torta dtalleujament provenia del fet dtestalviar-me passos i re-
c1amacions que, com vaig saber más endavant, no haurien servit de res.

-1 si dinéssim? -proposa. l'Elisa.
No era l'hora, encara, pera faltava poc i, de tota manera, teníem

gana i un fort desig dtestrenar casa, ooses i vida nova. Quin joc més
atraientt Semblavem criatures fent coudinar, celebrant-ho tot amb una
alegria i una curiositat a flor de pell, gairebé amarats de confian9a en
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la nostra planeta.
A mi mta.gradan les conservas ipenso que más que res és d-egut

a les etiquetes" que m'inviten a penetrar en el secret dtuna capea tanc.!:,
da. I les etiquetes america.nessón retes amb m~tode i mal:!cia, n'hí ha.
moltes d'irresistibles" en el sentit de l'atraoció. Des:prés, par culpa
delssabors anticipate a base d t imaginar, topo amb una. reali tat méa mo-
desta i la promesa. queda en auspens, m'acoatuma a pasear que he de reno-
var e1cr~dit de les i1.1usions. Pero aquell dinar va estar bé, ja que
no depenia. lÚlicament d 'uns fabricants d' a¡'J.mer¡t~.Nosal tres vam posar-hi
el que calia per oompletar una felicitat que noméa esperava pretextos par
tal d'existir.

Recordo que en un d.'aquesta moments de benestar que ens fan a19ar
inconscientment la mirada. -com si vOlguéssim agrair el dona que v nen
de dalt, em vaig adona.r d'una caixeta quadrada que hi havia al aostre, en
un angle de la paret. Era metAl.lica, amb la part da.vantera coberta d'un
teixit de fibra. de vidre. Vull dir que a mi em va semblar que ,era d'a-
quest material i no sabria. explicar par que.

~-Que deu ser, eh? -vaig preguntar.
-Potse14 és el clima artificial -respongué 1 'Elisa.

En aquell instant, una veu ve11utada, de clara dicció, sort:í de.
la caiza i digué¡ tt13envinguts a Araburg. Bon protit 1tJ

-Gracias -vam respondre alhora l'Eliaa i jo.
Vaig enfila~me en una butaca~ per veure la caixa de prop. Tenia

una placa de metall a baix" a.mb unes 11etres gravades que deiena Direcci6
del Tritem. Prohibit de tocar aquest aparell sota cap pretexte L'intent de
traslladar-lo o de destruir-lo aera castigat amb l'expulsi6 immediata de
l'infractor i de tota la seva fam:!lia.

-Ah, vajal -vaig dir-. Segur que ea tracta d'un altaveu per a do-
nar-nos instruccions quan convingui.

-I com sabia que menjavem? No és pas l'hora de dinar •••
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-No ho deu saber pas.e

-Ene ha dit tfBon profitt"
aneres d'expressar-se. filigranes verbals. Deu voler dir

que ens aprofiti 1testada a Araburg. La frase anava lligada amb la
benvinguda. Fixa-t*hi!

Ara, que de tranquila del tot no ho varo quedar, perque hi havia
una caixeta. d'aquelles al sostre de oada habitaoió. Ens amagavem l'un
a 1 tal tre una greu sospi ta .•

,Aiio no obstant. la vida continua.va. i nosa.ltres l'havíem de
seguir; de sobreta.ula, ena va venir son dtaquella i vam acordar' de fer
la. sesta. PerO la veritat ~s ~ue tamb6 vam dormir. A les fosques, la.
tela de la caixeta tenia una. lleu fosforescenoia.

Ene va despertar un gran estr~pi t"•.A la senyora del pis del oos-
tat va petar-li una centrifugadora" pel"qu~ no sabia res de t cniques
modernes i ho voliaremena.r tot,.una. pe9Et va disparar-se, li dona un

cop a la cama i la dona es va po~ar a 9ridar, tant pel mal de la. canye-
Ila com par l '..esverament natural que causa. una maquina domestica. que~
segons paraules de '¡a.cuitada ..fffeia el boig".' Vam sortir al replA, on
ja s thav1en reunit els nostres vaIns,,':fugintd ion aparell que un oop

, .engegat i a.cegues, c01x de la pe9a. perduda, feia un soroll alarmante
Mentre l'Eliaa Rssistia la.senyora. -hi havia una. farmaol01a. a cada
pis- els dos homes varo afrontar el problema. de ltenginy estropellat.
Inspirava tant de respecte, a.mb.la seva olor de cremat i les vibracions
que sondrollaven tot el terra, que ni tañ sola el vam tocar. Vaig dir
que el millor era desconnectar lfeleotrioitat, i el ve! taneA la c1au
general del comptador. La. pa.u del ailenei ana amoros! novament l'espe-
rit.

-Morta. la cuca, mort el ver! -sentenciA l'home-. Tenia raó vos-
t&.
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El cop de la cama no era tan important com semblava de prime-
ra intanci6 i, comptat i debatut, l'incldant va servir parque féesim
les presentacions. i ens coneguéssim. Despr fa, cadasc'l1a casa sava i
llestos. En deuan pasear de coses aix!, a tot arreu i cada dial 1 no
mtestranyaria gens que aquestes petites reprasentaoions correspongu~s-
sin a proposits ocults de más aparat, ja que dins ele guions respec-
tius, segons com es miri, tot lliga.

Enoara no acaba.va.d'entrar a oasa, just en el moment de tanoar
la porta, quan em va venir eom un llampeo un record que no tenia res
a veure amb allo que .... ens havia ocupat.

-El sobre! -vaig dir, dona.nt-me un cop al front.
No hi havia pensat m&s~ 1 l'Elisa, que a Baroelona i quan no.hi

teníem drat el volia obrir da totes passadas, alashores que ens assis-
tien el dret i el· deure., no va mostrar-hi cap interes. rJIentrejo, emo-
eionati amb els' dits 11 tremolosos, esquin9ava. la vora del paper, ella
lIIIbIsetn va anar a. la sala-dormitari a veure ela vestits que l'hi ha-
via assignat el Tritem.

Sí, el contingut del sobre mereix suboapítol a parte La filoso-
fia té una flaca per la. joventut, perque a. les eda.ts primeres tot és
pIe de signifioats i qualsevol fet sembla que hagi de mafoar el destí
d'una manera indeleble. Després, un es traba que hi ha vagades que sí
i vagadas que no, queans fam castalls de matarials que, a tot estirar,
donen només par a. un sostre de canyes, just perque el somni pugui jeure
sota cobert.

Pero aquell sobre no. Em va dur a la mem~ria una expres 16 molt
americana, que el meu amic Farragut aplicava sovint: era dinamita. De
moment, em va ter l'efeote d'un deIs castells que he esmentat abans i
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vaig entir de sobte allotjar la il.lusi~ en una. gran ala d'arm •
Vaig lleg1r la carta amb ~idesa. 'ra datada a Sant Lloron9

!lel Munt 1 la sign.a.vala. Direoci6 del Tri tem.. n un llenguatge de

negocia que no excloIa ltamabilita.t epistolar, emnomenavenredac-

tor de 1'E~ dtAraburS, el <liari local, i emfeien veure que el

e o era de responsabilitat :1 molt d 'agra.ir .. ''''s ravenp deien, que

jo corresjondria a la. conf'ian9a., sota el convencimentque el rio-
disme un s.acerdoci.

"Home, ta.nt com a.i 1ft
, va.ie: mormolar, tot llegint la invoca.-

c16 a les altes virtuts. Pe emsentia !ntimament atalagat i ja em

vela entra.nt de frane tot arreu. La carta mf inf'ormava.que el di-

rector d 1 d1a.ri era el seqyor Oriol Codi.nai Marinar, al. qua! m*ha-

via de p,i!esen.tarel P; xim dilluns, dia tretr&e. L tende passat f Lta,..;

dre9a del diari era:. pla9a Pom u Fabra.10 (xamtl'iamb eliu Elia ).

- 1sat seSc Parloc1ista.! -vaig cridar, b1>a.ndant 1 carnet que
venia. amb la. carta.

Ll laa son! de 1 'hah!taoi ambuna fa.ldilla de tergal a 1
mane.

-QuaIl et donen? -ero va. pregunt r.

-. ,ho diu.

-Dones par qu' st tan eontent?

Ves q\W podia. cont tar-lit Qual evo! menci a valo honol:'í-

fie bauria ervit perquella obrís ros la dutxa l'aigua f'reda..

Per ta.nt, vaiS oontraatacar pel -canteSde la. mat na.

-Enoara no sspa el nom ni el eanvi e la moneda que tindrem
aquí i ja vols :fer-hi It ros. Encara no sa.ps quant neoessita.rem i ja-

vols sa.ber qua.nt a.D3a.rem•••

-El que és que s n ~ colla de garaes. ¿ e et pansas qu

han invertit tot aquest capital par la. nostra cara. bonica.? Ja f'aran

les na dtuna manara o ltra.!

"Sí, les paua de la investigacicS noble i eainteressada", res-
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poma. jo perdina" segur que no valia la pena de discutil.'l-hi. Alguna.

COBa ano va distreure i la conversa enti1 altres agull$s~ De obto,

1· lisa em dieu t

-1 si anessim a. donar un tomb pel poble?

Vaig trobar que sr· una. gr.an idea. i oort:!rem jar.

cinema.ha fot ter pas 0$ d geeant a 1t-art ~ la. imitaoi •.

Va.treure 1t e eenc;>gra.fiade la fase plan. on tot de nia de la bona

fe da1 contemplador 1 del papér pintat d tuna. Gola cara, pa.rtint de l'a.-

carel d·atacar dtesquitllAvit el problema de les tres dimensiona. Pe1

que fa. a les tres cUmens1ons~el cinema.no tuig d~eatudiJ. les pel.l!-

cules de ro~ em guardaran de mentir, sobretot les benea, que b deu

havex-n 'hi alguna.

Ens.va ter l·afecte que ~e havien redutt de mida i que camin-

vompar la maqueta.d*Araburg. El carrera eren plan dt ltre minia.tu-

ra humanes, cea noaaltres, estupefactas i somriente en el cura dtuna

a presa. deeontaote. ¿par que devomsomriure 'luan no les tenim to-

tes? Sense ~i ~r a. s udar-nos els una ala altres, en mir :vama.mb

un aire de camaraderia. anlbla solidaritat discreta qu s testabled.x~

per e~ple, entre les :persones que es 1irobenen un censor ..

Ara.burgem va. semblar una ciutat tronada. A v ure si em puc x-

plicar millor. vu11 dir que tot hi e~ eomprimit,com aquellas idees

profundas que stSnsuggerides a.mbuna frase curta. va ter pensar a.mb

una V4l!na.de casa -qUinas estr~es a.ssociacions sta.bleix el penea.-

mentl- una nola baixota que teia anar de lit tota els xicot del bar-

ri. La meyamare daia. " s menuda, pera t de tot.1f 1, oarregada d 'in-

tanateS, afegia. "1 tot ho t~ a.l seu 11001" Aquestes detinicions, que no

st~ten.si se les vol ana.litzar, sthan de prendre coma simples in-

vitacions a la. re~lexió.
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Si af1rm4s que, Araburg, pel fet de ser el poblo del pra nt,

no oleria sorpresas a un visitant ctual, donaria a una t 1 8, ! e •

1 si em decant s par la banda eontr. ri ,too. bon part, ltin O-

lit efecte provenia de la condensació que he asment t fa poca una ciu-

tat amb tanta deta.ll modlies no forma de cop i vol Craix

lentament. i ni no pot evitar que a.l 0:0 tat de les 0013 s a.gra.dabl s

8'h! esllavissm coee dsoagradablut, que a oausa deIs materitlls s

lida neuen ambun amena9ador e ter de durada. D'a1xa en taix la mm
eoherncia" i aquesta. la pa ula que SIn 1"e1afalta pera exp.licar.la

primera impressi& Arabur8 era ,coherent. Comque no tenia. tradici , un

astil senae compromisos contrats el presenta va. a. la vis1ia. amb les ga-

les de la maduren. e~ en aix~ hi ha.via desasso eee i aquí e on cos-

ta d'expresssr la contradicei i no se m1acut m s que rae rrer

ala e mIs. Araburg era comun nen que na.sq amb.una.,barba. negra i

arrissadaJ no hi ha dubte ue una barba a temps i oportuna pot consti-

tui1- 1tOo~eullde qualsevol honte. pe en el ese que uggereixo, el de

la oriatura :f'-enomen,caldria. vaura la cara ue hi teri n ele pare i la

llevadora. Ambunes al tres paraules i resumintt Araburg produJa. 1-en

nia indefinible que tan ale nena violinistas. a. desgrat da 1'obligada

a.dmiraci~.

Vampassa,r. davant del supermereat, que· de mom0Dt ene va donar

l' alegria de ser molt a prop de oaaa.. spres oomprov.ram que era e. prop

de tot arreu,. perqu ja ha havien planej t id. vant d'una porta. la-

teral, dos grana oamions de e rrega,V1 liments. i El dins, sota la llum

a.bundant de les bat rie .e nsen, ele apartidora eren plena de enjars~-

de marques bones.
-En aquest sentit, no patirem -vaig dir.

l.,
-1 amb quins d1nors penees fer 1 ee pra.? -pregunt l' lisa. '

~"J!orna-hll Quina.mania. tens amb ela e tima!" Jo conti ;va en una

or.ga.niteacid que era aparent per tet. pefi 1 iea. corodeis. ella, !22!.-
va de pe! , a terra, encara que el tena tos artificial.
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Emvan donar 1 ta.legria. de no permetro 'ns l'entrada a lE?s Ca.le-

rise Cunt. LtElisa va v~ure uns sueters umonfssimsu i valia.tani~lo

a les mans i preguntar els preus. Par sort, les Galerias Gunt ncara no

estaven inauguradas. segarament degut aretards· en el lliurament de mar-

cadaria, allí tamb" hi havia camions qua hi portaven genere. Die r
sori perqu jo sempre he patit botigaf bia., obretot pEU' 1'escarment

que repr· enta entrar amo dones en W1S grana ma.gatzems.

111hav!. un intellS movlment i Araburg es §rob va. sota el sign

d tuna. antiga maledlcc:1.6. les inauguracions no coincideix n gaireb mai

amb les dates p viament tixades. Alguna obrare encara traian ta.u-
lona d~ls editié'is. i dtaltres,. sobret'ot eJ.s pinto1'S, donaven toes ti-

nals.

Amoltscar.rers, le vareres eren elevades en ralacio amb la cal-
9adaceí1tral~ per tal de sepa.¡.-ar prudantment als peatona dele a.utomo-

ils•.No s ea pod1a travesear en els enoreua.ments" per WlS pasaos a des-

nively volata que, temen ·la .gr 1 seca de les obresd '·enginyeria.. lilmva

aemblar que a b: ix provaven cotxes, perqu ela feiene6rrer a gas aben

i als moviell amunt i avall eenae anar han enlloo. A ~a.v s de les fi-

nestres G6nSe vidres de l'Estacionament Aut tic es veien carros aria
mult1colors que javen i bab:aven. i atotes les esta.cions de· !'Vei hi

baña tancs bils que omplien les cut mes di le bombea. t'olor e la.

olas. impregnava lta1re,,. barrejada amo 1flefluvi dels lubricants i la

sentor del combustible cremat, forma.nt la. 1lO1.,luci8 atmos:f.rica. que ene

ha. eosta.t ta.nt d'aconsagUir •.

'Í'ot all .~ ho aab!em de mamaria.. S1. Pero notant com ens pen-

a :vam, ja que l' 8.Cumulació d 'elemento coneguta pot presentar-noa

evidnoies que quan les con iderem d tune. a una. i a. pa.:rt queden s· dis-

simuladas. Afect :varoel po at., tan .modarn, de no a.dmirar-nos de ras, pe-

rb la process6 anava par d1n,s.

-Costa de. oreu.re que aixO que ten1m OOlt sigui elesl del Va-

11 s. ho dir1e.l -v 13 pensar de sobte, en veu alta
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Ja S que pensament com aquest no mereueran mai el pa:s a la.

posteritat i, tanmatelx. aquell meu expr aava. una tima. Garpra a, 1

incer cQmprovaci6d. 'un prodigi diariJ mallí i lluny d· 111 a.l-

bora., a.lgun poder ensdonava una ubiqUitat molt estr~a. Lt li a. m

va mirar corosi eontempl s la eva oaiguda des ell'un m1vol., isnora.nt que

ella mate1xa era a diDe delmeu miratge i qu en aquell momentla. veía.

irreal i üs:tant. rt que aquestes to des de Ir. ime. duren })OC 1

Ene vam aturar a la pOrta. del ei!letllQ.. P;rovaven la marqu ina llu-

minosa.mentre hi fixaven les lletres anunciadores de la pel.lteul d "e.!.

trena.. Era un :film dGguerra. l>ooumentver!dio. cmb e",eene$ obtiygudes

ale oampade batalla, deien ela cartela. •

Lt lisa ea va preguntar.

-¿Aquesta @larra que,diuen, no aquella que es vaa.cabar 1thi-

vern passa.t1

-No, d.ona. La, que es va. aca.bar 1 'hivern pa.ssat era una altra.

que ta del film va- tenir un moment de baim,aemblava que es deean<1!s,

p& van ser a. temps de revif~la.

-Com que totea s"assembl~nf

A la pl~a. CarIes Rib& vam trobar ca.euaIment un matrimoni JOYO
oonegut nostl'G. I}la havla a.na~ a 1 teSOQla amb l'Ellas i ell va ser soci

de 11.(}rf'e6 G ciene, en una. temporada qua jo hi anava sovint. m va a

d$r de troba.1"-los. perqu r l-tedat. i ~r les ciro.umst eies devien fer

la m&te1xa.cara que f iem nosal tres 1 ampre s educatiu roiral"-se en

aquest mena de miralls v:tvents.

-Cap en aneu? -varo preguntar-l •

-Al pare municipal. VoleroDespira..r una mica. de verde Tanta €Some-

tr"ia. s lida. ve que cansa.
Ell es <lelaGenfs i ella. Ramonano s qu. Jo em f'ei un embolic

amb el cognom d 'a1l -que ele d:esignava a. tots dos oom a parella. casa.

i no. sabia. si era Dalaguer o Berraquer. Quina dubtes m·s b atles tenim,

d6 vagades t
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-us aoompanyarem -va dir-Ios ltElisa, sense pr guntar-m$ si ero
venia da gust.

Pe! o ,t en Gente m'expli que l 'bavien de tinat a la Tt.ml d

Ca.nvl,"Estava. molt satisfet,. . agur d1baver mi.llera.t. ja que abana era me-

ri tori en uncomel"9 a la menuda del e ' r del Carm •.

-Home. em ns -Vaig dir-li-. Coroanir ai deIs dinar ? ¿S
de curs lesal ,la pe eta, aquí dlns?- .

rael
-Ta.mpoc. e no has Ilag! t el pacte bla.u?

-Potser st,pe no -lii he :t"ixat. Tanta de pa~ ra mt'a~aba1en!

-Dono$' allí ho explica ...La un! t t monet •Di d1Araburg s l'ho-

ra-forta. que s ·'e_resss. ambuna ha.c mimtsaula qu porta una ratlla pri-

ma. encreua.n't-li 1 pal.

-Ah, oaramt!; curi si -vaig exclamar. seMe trobar-ho nj.. mal
mentt m s 'viat en un 'cti tud dtaguai t-. 1 com anira.n els deeimals?

uperata -em respongul en Genfa, 8mb aplom-. Si hemde er francs,

ele decimals han perdut l tren..
m va. 01 star el seu to de' Jlufici nela, es~nt un sis:toin qua

havia treba.l1.at tant.
-Bome~ tul Ltuitm 'tica. el e' vis, la moneda fraecion ia ••'•

.-Deixa~t d 'e.rittique l' -em va' interrompre-. Hem d .ser realist a

i aquesta del Trit m he han e tat. El siste a. olt enginysa es

en el control directa sobre 1 valor del treball.

8i ha gent que s'enamora de quals vol innova.ci6 i erosembla.que

en Gen1sera d taqu lla. A ~i m'ho h :vi n d ·explicar' mill.or ..

'lot mno-xano, varo~b ala. ola. deverd del munic1pi. sten-

devinava que harten protita.t un tros de bo e natural., pero 18 a.merican

tenen . daf lega molt bone i al no tre pa1 hi ha jardine-rs d' anomenada,

de manera que la de l'bome havi. polit i retocat la mica de paisatge
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i el pare ora. net iordenat. Potse-rmassa. L·al gria. que produeix la

vegeta.citS des~ d 'una do i forta. d. 'arquitectura lineal, era t-renada

perles diaposio:ions estrictas sobre ele 110es qua no es podian tre i t-

jar.

v

El monooarril xd voreja.v: el a.rbres de 1 perit ri • qu 11

moment va. pessar un eomboi. brunzmt., i el tullatse stagit a.m.b una. ra-

ra vibraCi6. Emll· del paro es veia. la silueta de Burgde prEa, presidi-

da. Par una. gran torre metM.llea. que tela pensar en un camppetroler.

portaran ala habitante del poblo del futur

-digu . en GwS:-. material h queda complet i . n sara:n el pro-

jacte. A mi em passa. que tan a.viat est.io se i tranquil, 1fomem oomen-

can Q venir dubtes 1 _ la. camisa no em toca alcos.

Parla.nt de pora. a la na va venh-li una cosa. a. la memOria::

-Reu vist le . c.aixes. que. hl ha. el eostre de le habita.cione?

t.
-NOem f'an .gana de er~ia -pro egu! la noia-... 'he volgut oobrir

un amb una. . a de roba. i la VEN m'lla <lit de eguidat ftProhibit de ta.-

lles parñal~es. ~hibit de tocar ole apaNl.ls."
dit J@!1tallea!-vaig altar jo.

-Si. amb 'totñ' claroda:t •

.fa h explioat que quan em comprometo lleial. Una Vt·gada m St

v 18 defens la direoei3 del rite~
-Deu ser a ti de ,M. Segur que les eaixes obeeixen a. una. necesai-

ta.t oiantUic •••
-Pe a. mi emf, t1guejaran -digu . la Ra.mona.-.A part de tota la.

ra';sta, d*aquells que sempre tenen la ieta ala dite.

En Gente es va. sufocar. . o' comeneist ara! , ex.cl • "Sí, perl>

tu emt'aras el favor d·'estar-te quie't", 1i replic la' cna.

No ene a.trevíem tracta:r a fons el tema.de les caae , pot r

rqu no sa.b{emeoa rú"oc lo. Vaminiciar el retom a l'hora blava.,

quan el ere ole apa.ga.va.01 día lentamente
~ ~ - ~ -----------:_------=-----=---~---=--_-:: - --.-- .:........---_.-- - - - - ----
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Es van encendre els ~anals d'Araburg, d'una llum acerada i fre-
da, que donava un aspecte irreal a les coses. No quedava cap rac6 a les
tosquea. Els retels lluminosos atreien ltatenci6, i quan ja la tenien
no sabíen que ~er-ne, perque el que deien no valia la pena.

Em va. sorprendre el moviment de 'cotxes, esper:'!.tats oom si ela em-

peny~s una. ventada idea.lista..
~e fan? .Que els proven? -vaig preguntar a en Genis.
-Estan afluixant els motors. Una bona part deIs voluntaris han

estat destinats al pilotatge. No tindran altra missi6 que o6rrer d'una
banda a l'a1tra, par El; donar color d's,otualitat. ¿Que no us ho van ex-
plicar?

Ja que m'ho deia, vaig recordar aquell detall tributar! del rea-
liame.

-Pobres 1 -va.ig dir" referint-me ala automobilistes-. Aquests sí
que s6n de plAnyert

L'Elisa ho vaeonsidera.r.des d'un altre angle i em preguntA qu
passa.va amb el cotxe que, :Segons ella" ens corresponis par dret propi •

.;..,rabteque n'hi.ha i encara ene quedarem sense!
Als carrers.hi llavia molta animaoi6, aemblava. dia de festa. gros-

,- >

ea. PerO de testa singular, perque la gen~ tenia el posa.t de visitar
una. fira de tenomensJ al~J de. tant en tant, palpava les parats, com si
es volgués assegui"ar que, eren de debo. Se sentien comentaris en veu alta,
gaireb& sempre elogiosos. "Han tingut molta. idea", vadir una. dona, a
prop nost;-e. "Sembla.una. postal en relleu."

-El relleu rail -digué 1thome que l'acompanyava., que devia ser
el marit-. ·EI que In 'admira. es la paoHmoiat Jo no en tindria pa.s tanta!

Sorgiael mir~le de la solidaritat, ltesperit de OOS o de olas-
se de les persones uni4es par 11a90s mutua1s. Ene miravem e1~uns a.ls
al tres amb simpatia i, en aquells momentst ene teia l'efecte que ens
avind.r:!em.

A la sortida d 'un sllenoi, en Gen:!s em digue de s.obtel

--
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-Aix! que a- tu t 'ha. toe t 1 periodisme... ,home, b 1 Hi ha
d'haver de tott

, er reblar-ho, ato que no mtamotnés" qu si molt cenv m'hi aco.,!.

tumar:1e.. mva empipar' 1 eeu te de perdonavidas i valg pIie 1i qu

m·estimava allo que no pas pascar-me tot el sant di naumant diners
deIs altres. I alashoPe 1 to.f. 's va ser 11. • digu que d la importAn-

01 ' de la blU.'lcaen 1 vida moderna ja no en dubt :va n1ngdtc i que en can-
vi els diaria •••

-Quina. caterV~ ela diarial .Fan més mal que una pedregada 1

"La co~troV1reia. era d'aqulles que thaurien allém t, de no sr

qu, n arribar al xamf que formaV!n ea carrera Joaquim n~ i Guorau

de Liost ens vam a.comiadar, perq: Viv!em en a bloce de eaeee sepa.ra.t •

- entre ene do wm las mane.,un autombil va sort1r de la pi te. a ... ",.-iJia
desnivell, sota el' 1100 on Etl1S t.ro vcm, i s 'eetavell en un tal 1

conductor sort! d' !ll'tre els ferros de quat grapes,_ va.,aixecar-setot e;

polsant-Ge el vestit i aam1n fent tentin S•

..;..nes 'fIl.bo3 -eoment la Ramona.-J aquest s d' aquella que diQm q.u

han tingut una. ort de botg.

Recordo qu 1 pr.1' el' vespre, mentre 8ÓP :vem, 1 televiei6 va po.s-

Bar un programa sobre 1tegp1os16 d:mo 'le mt.mdial. L'El" a,. que DO es-

tava per cult.uree" volgu. canvia.r- el canal i buec 1 e- aIona,. son-

ae ens a1"1"lbaven,purs i neta d tintarEs neies.. el so i la

imatge de l'em1s80ra de Sant Lloreng del ,tunt ..

a ;pod:l.>iadir que -ei no ens agradava. el n&nero, e.paga.nt 1 f 11

en sant u 110 ons hi. haur1em ho.gut de capf'icar m B. Comi a.i~ fos tan

- fDD11! 1" r comenc;ar. cal tenir aent la mAgia. e 1 peti ta. pantaJ,la,

que lliga. l'atenoi6 a temes que n un t t de serenor i d& luci ss per-

fectes no podr{o su rta.r. 1de s' hi ha 1tesperi t d d saf'i nt per~



tu que portem a. tina. :No ho confessarem mai, poro la. gent ene agra.-

da. que en torturin 1·hora de l' pat.

rograma. de la ografia I."apIe de xiiI." en t rm i de re-

te . neies estad:Eetiques que dem traven queetl cosa. de pOcs an:y la :feina

seria nost~. La ven afirmava que no cabr!em al m614i la imatg most.ra-

va &1 d.i'bui: d tun quilOmetre que.drat. amb una punta n gr s » -tiguraven

JlBI••••• 'a perso . queff'anB.ven IllUltiplica.nt r-ins que el quil met~

quedava atapef"t i sol>reeixia. Arriban't aqu!, la. ven va referir-se a la

gana futura, tete aquells pwlts negras menja.venvoraqment i tanta milions
. -

i lions de peus trepitjant la t-er1'a la ~arien est 1'11 i ens que ar!em -

a les oa.J,lSes.
Se mtanava. fant un nusa la gocla.. que ,3-aera el que es davien

propoS81" ela de la t&-levis.i6. 1Je manera que jo oomplia.

A tall d 'apo~s1~ projectaren escena de grane concentra.cions

humanesI el metro <le- ui~ an una hora pul'lta, la. sortida del Ya.nkae-Sta.-

dium des d'un pa.rtiten"re él tit R~B i ele Oardenalu-f ~ la

p1&9& d.e Sant Pe1'l6en tia sol.eClJ'lG •••

-E spant I ....vaig -exclama1"'-. tI."uran tot la il.lusi6 de la

paterni tat t

A l'E1isa encare no 1i baVien di~ res. aastegava tran\uil.la nt

i a poc a }lOC, ben as entada. i qUf1;Si soli t ia damunt el s u quilanetre
quadrat. Repreaentava, m~C) eia. veure cIar, el par qu les donesviuen

m e an,ye que els hornes.

_ casa no hi en-tr r ni que jo no vulgui -digu -. A s.. el

cena d'Araburg ja., . eomplet. Par qu pateuGs, ara?

Aquel1 .pri era nit. del pr-esent erova 00 tar 'd tegafa.r el s.on.
Sa tm va. clavar la imatge obse iv d ftms :formigtlerB i m'imagina.va. a mi

matelx t g1nant una. 1\1110. seca. cinquanta vega.d08 m s gran que jo, pero

aan el gust i la. pass!6 que hi posen las formigue •
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x

Un canvi de feina, entrar a treballar en una empresa com a em-
pleat nou, s'assembla al primer dia d'escola. Em vaig pentinar amb més
atenci6 que de costum i l'Elisa, tant sí com no, volgué que m'emportés
un paquetet amb sandvitxos i galetes.

M'havien enviat per correu un abonament per al monocarril, amb
llordre d'utilitzar el servei de transport per anar i venir del diari.
L'estaci6 era a prop de casa, peeque vivíem a la periferia i el mono-
carril circumdava el poble; el trajecte era un espiral senzill, que
feia una volta gran, es tancava en una altra més petita i, finalment, una
corba pronunciada el portava al centre dlAraburg. Aixo era tot: cargo-
lar i descargolar aquesta figura geometrica, més que res per crear am-
bient. Jo hauria pogut anar a peu en línia recta, en comptes de muntar
a cavall de llespiral, pero em feia carrec que tothom havia de contri-
buir a l'establiment d'unes condicions ideals, ja que en els temps que

. .corren s'ha de ser molt antisocial i molt esquerp per no fer com dia
de sol a sol.

La primera vegada que vaig pujar al tren, em va fer l'efecte que
pujava a una atracci6. Els vagons eren alegres -que ni calial- i els
seients confortables, tous, insolitament espaiosos. Els passatgers que
havien d'anar drets, ban pocs, comptaven amb unes nanses gairebé de lu-
xe, que segons com, en els moments que les carnes ens demanen que no les
aviciem massa, exercien més fascinaci6 que la idea de seure; l'agafa-
'dor era estudiat partint de l'anatomia i la ma s'hi adaptava, com si
diguéssim, quasi voluptuosamente Aquests detalls em deixaven perplex.
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La primera impressi6 era que els projectistes s'havien distret de l'~-
poca. ¿On quedaven les empentes i el gregarisme, i el criteri d'esti-
bar la gent com si fos una mercaderia irrompible? Tot era net i orde-
nat i a pesar de tractar-se d'una estrena, sobtaven els miraments a
favor deIs usuaris. Per~ tot all~ que a mi em semblava una badada obe!a
a un pla general carregat de mala fe i ja explicaré més endavant que
no vaig trigar a descobrir-ho. Bé: ara veig que no em deixa tranquil l'e~
pressi6 "carregat de mala fe". Cal afinar més i, sobretot, cal ésser
juste El prop~sit era subtil, malici6s, pIe de segones intencions

El comboi es va omplir, a seques. Res d'atape!ments ni de mans
desesperades a la ca9a de llocs on agafar-se per aguantar el cop de
l'arrencada. Si algú no va seure, va ser per all~ que he dit de les nan-
ses d'anar dret que, ho repeteixo, eren magnífiques.

El viatge se'm va fer curt, potser perque tothom parlava en cata-
lA. 1, a més, perque era realment curt, tot i les voltes d'estirar el
trajecte; la primera parada era ltestaci6 Frontera Sud, i a través de ~
la finestreta vaig veure l'agulla del campanar de Burgabans i el perfil
d'unes quantes torres vuit o noucentistes. Tocant a l'estaci6 hi havia
la duana i la ratlla fronterera, marcada aquesta per un pal pintat de
blanc amb ratlles vermelles, que barrava el pas en posici6 horitzontal
i s'aixecava quan algú obtenia el permís de travessar la línia.

El monocarril és el tren del presente Metn vaig'convencer degut
a la marxa suau i al soroll agradable. Convé tant de seleccionar els so-
rolle! Com que la velocitat era redu!da, a cauea de la brevetat de la
ruta, i com que ele vehiclee que no tallen l'aire ens semblen antiquate
i poc eficiente, els vagons tenien un sietema sonor amb amplificadors
col.locats asiutament; una remor sorda com el brumir del vent, combina-
da amb els aguts que coneixen els aficionats a 1 tona curta, donaven la
impressi6 dtanar disparate com una fletxa. Un expert, amb els ulls tan-
cats,.hauria jurat que anavem a tres-cents quil~metres per hora i, en

I\.
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obrir els ulls de sobte i mirar a través de les finestretes, s'hauria
trobat -oom ens trob vem els pas'satgers- amb un paisatge que no seguia
el ritme, que tot al m~s anava a quaranta quilometres per hora. Per ja
dio: la oulpa semblava del paisatge, perque el que ~s nosaltres, te ri-
oament, vol vem

El oentre d'Araburg era la glorieta Joeias Gunt, amb un monument
abstraote al mig, erigit en 110an9a del gran promotor. A mi -em sap greu
haver-ho de dir- m'agraden els monuments amb l'interessat a dalt, oir-
cumspeote i transoendent, tot ell de pedra o de bronze. ~'Elisa ja em
diu, de vegades, que tino detalls de oar oter propis d'un jove revellit.
Jo penso que prendre's la molestia de passar a la posteritat perque, al
final, un esoultor s'afanyi m~s a lluir tend noies que no pas a perpe-
tuar memories, no paga el tret monumental. Poteer ~s que no s'ha trobat
la manera de fer el pas de l'estAtua equestre a l'estAtua motoritzada,
o que un prohom petrifioat saludant des d'un autom bil de granit seria
massa argument i massa niu de pols. Pero aixo ja ~s oosa deIs esoultors.
"Que s'espavilin!", que diria. l'Elisa.

De la glorieta Josias Gunt al diari, a pas normal, hi havia esoas-
sament oino minuts. Per tant, em vaig sentir ben oomunioat, una de les
oondioions m~s apreoiades per l'home modern. L'hora d'entrada a la feina
animava els oarrers, i es veien moltes oares a l'expeotativa, molta gent
oom jo que afrontava un girato~b de la vida, aparentant valor i deoisi6.

L'edifioi de l'Expr~s d'Araburg era sobri amb detalls d'esplendor,
oom ~s ara les lletres de llaut6, grans, romanes i lluents, i un oonser-
ge amb oasaoa i gorra de plat, dret a la porta. Aquest oonserge formava
part de la fa9ana, i estio segur que l'arquiteote l'hi havia dibuixat a
l'hora de ferel oroquis.

-Segona porta a la dreta -em digu~ amb sequedat.
El senyor Oriol Codina, el direotor del diari, era un home distin-

git i, oom ~s oostum de dir quan es parla de graoies naturals, "ell ho sa

(.
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b1a". Valgoall gar-li la. mava credencial.. 1. la. va. ecnt mplar llerga-

en't. en1ire 1'10 ~Giat vate pen$a:t"t "Aquest 1'han t t. di ctor per la

figura". 1 ara. que eserio 1 repas o, ratifioo aqu 11 impre 16 i

m' eude! que tElD1r f'i.gur de director , sonas altres m~it , una.

e r. ra que pot arribar El. ser brillant" 1 i "tot tina 1·opaci ta.t qu

atribu m -sovin't a.mbpreei.pitaci~ a. la. falta d ~irlicialliV& ..

e hi vis. veu:t'ea 1 lIlEWa credencial? seguro que ere com

to-t i que no convidava. lectura Prt)t1D1&m ni a.grans meditacions.

Fina.lment me la va, tomQ.r, ~tant-la. entre alá dits fndex i d' 1
mig, al,l}b UD' ges\. elopnt i decad.elrt.

cm al b.a.11 1 hem de bailar -e diguf" b un 'lo greu.

qualles ,amules pod1en tenir molte. intene1.6 o ' er d 'enIlee-

tir i prou. PerqU! es wgi la f'~ que 't lte.ps;renfa d*una n ,

vata optar creure que aquella 1~i4 'POpular una MOst.ra de

vida. interior.
1 n.vor S~olr 1i tal' la titxa -continu 1 sC3l\Yor

, ,

Oriol Codina-. l}e¡¡Jpr4s.,.ja pa:rla.rem.••

En 1"OO1itai"'la meva fit:xa j est:va f'eta i no «hav ti

co~irme.r les dadea generala. que eren C01"1"eOtes l1evat de la t de

na1xenl}1k I oomptes de· vint-i-nou de s&t$llbre-t po di dinou.

-Un 11 en comp'tes d 'un dos -diSU el $ l\Yor Serr&-Soler, que te-

nia 1'humor frenat propi delsdmin1stradors- I ...cara! El que mt.ostra-

n.v :S que ha.vent de tocar tantee tecles, les can grata no 'quivo-

quin m Se.

La. ta.ula del 0l\Yor er:r =tarera. ordenada,. ambtota ·ls

~, a llec. D'aquesta virtut no s&'n pad1a. dedu1r res, pe.rqu l'ad-

minlatradcr tp an;va d*estrena 1 qual¡¡Gvol judíoi Bab la eeva ca.-

pae.itt ~¡ta.ma.nsil"'la taul de traball h uria estat prematura Pe cal

considerar qu jo, encara que escrigui ara com i seguís el fot a me-
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sura. que es produlen, ja s4 tot el que va pasear després i puo afir-
mar que aquell home portava amb m~ dura lea. regnes de l·esoriptori.

Em va donar un sobre petit, de color grogueno.
-Jove, vost~ guanyarA cent-seixanta cinc hores-tortes mensuals.

Aqu:t les t'. Firmi. Paguem el mes oomplet i par endavant pertlu~, ~xpe-

rimants a part, sfhade ter bullir 1tol1a.
Oomque em vaig quedar impassible" el senyor Serra-Soler va

riure par a.visar-me que alla que havia dit- de l'o11a era una agudesa.
1jo, de compliment, tamb4 vaig nure. Valia m&s aix!t

Obe!ntl'itinerari que em tra9&ven, vaig tornar al deepatx del
director. El senyor Codina eonversavaamb dos nouvinguts, i me 'ls va

presentar:
-La. se1\Yoreta N11ria Aligan;c¡.El s~or Enrie Casamata ...
'l'otseguit~ 'lid que el director va havar pronuneiat el meu nom,

la.senyoreta A1igany ero preguntA si tenia parentsa Sant Pare de Ribas,.
i en respondre-li que no" em digu4 que. per torca, havia de tenir pa.-
rents en a.lguna banda, perqu el mencognom 1'hi sonava. La logica. teme-
nina em deixa palplantatgaireb' sempre, ja em disposava a balbucejar
uns quants noma de poble, amb ganes di ajudal'-la, quan el senyor Codina
es decid! a tallar el punt mort de la presentació.

-Voste treasón la redacci6 de l'Expr4s d'Araburg. Ja hi som
totsl

L'Enrio Casamata va axpresaar sorpresa:
-No som poea?
-Compto que no. La notIoia ens vindrl teta i triada. Els arti-

eles, en bona part, tamb'. Vost a, sota la meya direceió, recolliran
lfactualitat local.

-Aleshores ¿no Bom massa?
in Casamata era ataquells de tres s6ncurts, quatre són llarga.
-Ele justos, senyor Casamata, els justos -respongu4 el director,


