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Casa de la Dona de Silla

A Fernando, Anna i Pau, per creure en mi.
A Marc, que m’ompli d’alegria.
A totes les persones que constitueixen la meua família.

PRESENTACIÓ

Contes d’anar per casa és un recull de relats que han brollat sense
pressa, entre records, somnis, esperances i una bona dosi de nostàlgia.
Són vint-i-dues narracions curtes que m’identifiquen com a
persona i com a dona. Vint-i-dos estats d’ànim convertits en paraules.
Ha estat imprescindible anomenar els pares, avis i besavis amb la
intenció de rendir-los un sentit homenatge. Persones arrelades a Silla des
de diverses generacions anteriors fins a l’actualitat. Ells i elles són
protagonistes d’algunes de les històries (reals o inventades) que
tingueren lloc en un temps de penúries, pors i incertesa. I, sense saberho, han sigut els artífexs d’aquest impuls emotiu i necessari de contarles.
Els altres contes són fruit de la imaginació i la fantasia en un intent
de mostrar, en passat i present, la visió particular de les emocions
humanes.
He gaudit molt durant l’aprenentatge i el procés creatiu en què,
entre mots i paràgrafs, m’he retrobat amb mi mateixa. Ha estat una
teràpia intima i solitària que potser em calia.
Ara he decidit publicar aquest treball amb il·lusió i tota la humilitat
de qui no es dedica professionalment a escriure. No obstant això, he
procurat posar la cura que el contingut mereix i, sobretot, envoltar-lo de
respecte i d’estima.

M. Carme Antich Brocal

PRÒLEG

L’aparició d’un llibre sempre ens ha d’omplir de goig,
independentment de la matèria de què tracte i de l’autor que el signe, ja
que representa la culminació d’un esforç personal que tothom estem
obligats a reconéixer, més encara quan es tracta d’una opera prima.
En aquest cas l’agraïment és doble. Primer pel contingut, tot un
exemple de sensibilitat i qualitat narrativa adquirida en polir, paraula a
paraula, cadascun dels relats que configuren els Contes d’anar per casa.
Una obra que retreu sentiments a flor de pell en les històries que l’autora
ha viscut durant la pròpia infantesa al si de la família, especialment el
record agredolç dels pares i l’àvia Dolores, però que també és capaç de
transmetre als altres personatges imaginaris.
Avis, nets, fadrines, malalts, amors i desamors, encontres, receptes
de cuina, jocs, metges, pacients, virus... Entre tots configuren un
calidoscopi en cada pàgina que evoquen el costumari de la societat
d’altres temps, fins i tot viatjant del carrer de Cavallers a Montmartre o
Praga, i ubicant-los en un ventall de situacions cadascuna més original.
Carme Antich, al temps que avança com a escriptora, domina amb
l’habilitat d’una professional la difícil tècnica del relat curt, per la qual
cosa ja ha rebut alguns premis literaris. L’any 2007, el 1r premi de
narrativa curta sobre la dona de l’Ajuntament de Silla; el 1r premi de
narrativa curta «La Rosa de Paper» de l’Escola Universitària la Florida i
CAM, i el 1r premi de poesia Premis Lluerna Silla. L’any 2009, el 3r
premi de narrativa organitzat per la Reial Societat Valenciana
d’Agricultura i Esports de València. L’any 2011, el 1r premi del
Concurs de Relats Breus «Conta’m Dona» de l’Ajuntament de Catarroja.
L’any 2018, finalista en la fase comarcal de l’Horta Sud dels premis
Sambori i guanyadora del 2n premi Sambori en la fase final de País
Valencià, entre altres.
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En poques pàgines és capaç de desenvolupar una història diferent,
l’acarona i li treu l’essència per a arribar a un desenllaç, de vegades
sorprenent i sense final feliç, en què el lector es queda amb ganes de més
perquè es troba enganxat en cada personatge. Resulta evident que
l’autora juga amb l’extensió calculada com un recurs literari més i deixa
la conclusió a la lliure imaginació de cada lector.
Un segon motiu d’agraïment és de caràcter personal, perquè Carme
és germana meua i conec de primera mà la facilitat innata que demostra
a l’hora de crear i embastar relats, d’investigar en el vocabulari per
utilitzar sempre l’expressió correcta normalitzada, aquelles paraules que
abans eren habituals en la parla dels nostres avantpassats però que, a
hores d’ara, malauradament, van oblidant-se fins a la pèrdua total.
També soc testimoni de la il·lusió que ha posat per a publicar
aquest treball. Com diu ella: «Escrit amb tota humilitat com una teràpia
íntima i solitària». És veritat, però jo encara afegiria: «i amb l’orgull
immens del somni complit».
Carme ha obert un camí ple d’il·lusió que altres ja hem recorregut,
i ara pertoca transitar per ell amb molta paciència, creativitat i saviesa,
com ha demostrat en aquesta ocasió.

Josep Antich Brocal
Cronista
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Tants records de tu se m’acumulen que ni deixen espai a la tristesa,
i et visc intensament sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol

DES DEL RECORD

Per als meus ulls de xiqueta, veure-la pentinar-se constituïa tota
una cerimònia. Primer feia els preparatius. Agafava dues cadires de
boga, una baixeta per a seure i l’altra per a deixar el necesser, un vell
necesser de fusta amb un espill a la tapa. A l’interior guardava el
batidor, pintetes, ganxets i un pentinador que es deixava caure damunt
els muscles. Es desfeia el monyo i es pentinava durant una bona estona.
Tenia el cabell blanc, llis i molt llarg. Després, amb molta habilitat,
l’enroscava entre els dits formant una mena d’ensaïmada que subjectava
amb unes forquilles metàl·liques que, de sobte, es tornaven invisibles.
Finalment, es col·locava una pinteta de carei a cada costat i relliscava les
mans sobre el seu cap menut untades en unes gotes de brillantina, per
evitar que alguna grenya insubmisa es declarara en rebel·lió.
Jo la contemplava expectant i ella em deia:
–Fixa’t bé. Has d’aprendre per pentinar la iaia quan siga velleta.
La cambra era el nostre espai. Allí dalt dormíem les dues en una
habitació pintada de color de rosa. A la part de fora, al terrat, mentre
preníem el tebi sol del matí, tenia lloc l’esperat ritual quotidià.
La nostra casa era, i ho és encara, una casa de poble de dues
plantes, ni molt xicoteta ni molt gran, com solien ser els habitatges de
les persones de la nostra condició social, és a dir, aquelles que
treballaven de sol a sol.
A la planta baixa, pintada de verd, hi havia el dormitori que
ocupaven els meus pares. L’entrada, que era bastant ampla, estava
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moblada amb dos seients de vímet que, a les nits, abillats amb un
matalàs de llana ben estovada, s’havien fet servir de bressol per al meu
germà i per mi quan érem nadons. Tot seguit estava l’escala i, al costat,
un fumeral ennegrit on, temps ençà, cuinaven amb suros i serradura.
Situat davall de l’escala, el rebost tenia una funció polivalent on podies
trobar qualsevol cosa. Dintre, penjat d’una tatxa, estava el cresol d’oli,
negre i greixós, que enllumenava les nits de tempesta quan la corrent se
n’anava i l’ambient resultava tenebrós. La taula, on descansava un
enorme peix de cristall multicolor amb la boca entreoberta, tenia la tapa
quadrada de marbre rosat apedaçada en un dels cantons que formava un
triangle que m’agradava recórrer amb el dit. Sis incomodes cadires amb
el cul de fusta l’envoltaven. A la paret d’enfront una estampa
emmarcada reproduïa l’escena de l’Última Cena amb Jesús i els dotze
apòstols. Al davall, mirant-se, dues engronsadores de reixeta que jo
movia amunt i avall en un joc solitari i absurd completaven la simetria
amb l’antic safer que, aleshores, no s’utilitzava més que per a decorar i
lluir les tovalles del dot, aquelles bordades a mà, amb molta delicadesa,
tan blanques i emmidonades que hauria estat prou incòmode eixugar-se
la cara amb elles. Com un tresor en conserve algunes de la mare i les
àvies. Quan les mire em sembla sentir l’emoció que les dones de la meua
família posaren en cada puntada.
La porxada, que era un espai que s’havia guanyat al corral, era on
féiem la vida. Allí estava el pou, la pica, una despensa on guardàvem els
aliments i un foguer de petroli que desprenia un tuf entabuixant. A
continuació estava el corral on havien fet una mena de lavabo. Al fons hi
havia l’estable, on mon pare criava vaques per tal d’afegir al sou
setmanal de jornaler del camp unes pessetes, que s’obtenien amb la
venda de la llet que aquestes produïen, amb l’esforç afegit que això
suposava.
A la part de dalt havien fet dues habitacions contigües, una per al
meu germà i l’altra per a l’àvia i per a mi. Quedava un tros de cambra
coberta, el terrat i la pallissa. Em sembla estar veient aquells mobles
12

obscurs, relegats a ocupar les parets de la cambra, sobrevivint
pacientment a una segona vida. Hi havia una còmoda amb quatre
calaixos, els quals jo no aconseguia obrir a causa de la seua grandària.
Al damunt es reclinava un bonic espill, amb marc de fusta, que tenia la
lluna tacada a rogles groguencs, formant unes ombres que em deixaven
imaginar les cares de les persones que al llarg del temps s’haurien
reflectit en ell. Una tauleta de nit, alta i estreta, li feia joc. Als peus del
llit restava impertèrrit el vell bagul que ella anomenava el mundo,
objecte que despertava les meues fantasies respecte del contingut i que
mai no vaig gosar intentar esbrinar per por a fer algun descobriment que
m’obligara a fer preguntats.
Els diners els guardava en una bosseta negra i desgastada que
nugava amb un cordó, la qual obria per donar-nos al meu germà i a mi
algunes monedes. No tenia res més, tan sols els records. Records de tota
una vida que sovint compartia amb mi. Jo l’escoltava mentre jugava amb
l’escuradeta o imaginava que vivíem en una gran mansió, sense
assabentar-me de la importància que tenia per a ella tot allò que
m’explicava.
Sempre li queien les llàgrimes quan em parlava de la filleta que va
perdre quan a penes tenia quatre anys, a conseqüència d’una malaltia
que alguns anys després s’hauria pogut curar amb unes injeccions de
penicil·lina, però en aquell temps s’emportà molts infants. El seu nom
era Doloretes, igual que el de sa mare, i la recordava com una xiqueta
molt espavilada i riallera.
No podia llevar-se del cap aquell dia de Pasqua. Corria l’any 1927
i la xiqueta estava molt il·lusionada a estrenar un vestit que li havien
cosit per a l’ocasió i anar al sequer a menjar-se la mona com era el
costum. A sa mare no li semblava prudent anar-hi, perquè Doloretes
estava un poc refredada i ella sabia de les traïcions del vent que per
primavera es gira al capvespre. Insistint la va convéncer, i aquell llevant,
afalagador i desconsiderat, va agreujar el refredat que derivà en una
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pulmonia que la va portar a la mort. El meu pare, dos anys major, encara
recorda el petit taüt blanc situat al mig de casa i com sa mare es
desplomà a terra en emportar-se’l, com si junt amb la filleta s’hagueren
emportat també la seua ànima.
Amb la mirada fixa en el no-res m’explicava el mateix una i mil
vegades. Jo l’escoltava parant tota l’atenció fins que s’eixugava les
llàgrimes i continuava cosint amb un gest de resignació.
Com he dit abans, des que jo recorde, dormíem juntes. El meu llit
acabat de comprar, de fusta color mel i uns adorns en blanc, contrastava
enormement amb el seu tan fosc i tan sobri.
Quan es gitàvem m’agradava que em rascara l’esquena mentre em
contava històries de la bruixa de la cadireta voladora. Una bruixa que
cada nit, asseguda en una cadira de boga, sobrevolava el cel del poble a
l’alçada del campanar esperant pacientment que tothom s’adormira per
fer-ne de les seues. Una nit es menjava els pastissos del forn de la tia
Correua que estaven acabats de coure. L’endemà s’engolia el cacau i els
tramussos de la taverna del tio Xabolo. Dies més tard, aterrà en un corral
de gallines i, després d’esvalotar-les a totes, es va menjar els ous que
reposaven entre la palla dels ponedors. Una vegada, assegurava la iaia,
es va beure la llet que hi havia a dos cànters de vint-i-cinc litres
cadascun i, quan els pujaren al carro per portar-los a València i vendre
l’apreciat líquid, els amos s’adonaren que estaven buits.
Tots estaven molt preocupats per les malifetes de la bruixa llépola i
un poc espantats pensant quina casa seria assaltada la nit vinent. Fins
aleshores ningú no l’havia pogut enxampar, ja que els increïbles poders
li permetien tornar-se invisible sempre que així ho desitjava. Malgrat
això, algun llaurador assegurava haver-la vist de matinada, amb la
primera claror, pujar a la cadira i desaparéixer a poc a poc al cel.
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Aquestes històries, amb què jo m’adormia cada nit, continuaven al
matí següent quan l’àvia em portava un got de llet al llit i jo li
preguntava:
–Iaia, que ha fet aquesta nit la bruixa?
De seguida posava en marxa la imaginació i me’n contava de
noves. Ho feia amb tant d’entusiasme que jo m’ho creia tot i mai no em
cansava d’escoltar-la.
Els pares treballaven fora de casa i el meu germà, nou anys major
que jo, estava estudiant. En conseqüència, la major part del temps el
passava amb l’àvia que vivia amb nosaltres. Es va quedar vídua molt
jove. Abans la situació econòmica no permetia, en la majoria dels casos,
tindre casa pròpia a les parelles quan es casaven i quasi totes es posaven
a viure amb els pares d’un o de l’altre. Això creava sovint conflictes en
la convivència, sobretot entre sogres i nores. La mare i l’àvia no es van
dir mai una paraula més alta que altra. Ella fou prou intel·ligent per
deixar pas a la mare, que era qui portava la casa, i dedicar-se a ajudar-la
perquè poguera anar a treballar i, junt amb el pare, tiraren endavant amb
la família.
A l’hivern passàvem moltes estones assegudes, una enfront de
l’altra, escoltant la ràdio. Ella en una cadira baixeta i jo en un sillonet de
canya que m’havien portat els Reis Mags per Nadal, que tenia un trenat
fet amb tires de colors rosa i blanc. Tapades amb una flassada
intentàvem preservar l’escalfor del braser, fins que ella s’adormia i jo la
mirava en silenci desitjant que entre somnis es retrobara amb els seus
anhels.
Aquells hiverns tenien gust a pa i xocolate per berenar, a moniato i
carabassa torrats, a pastissets i torrons fets per Nadal amb el cacauet que
el pare sembrava al seu trosset de terra, arrancava amb les pròpies mans
i torrava després per elaborar els saborosos torrons que les hàbils mans
de ma mare preparaven amb tot l’amor del món perquè ho feia per als
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seus. Per a aquesta operació, emprava un motlle de fusta per tallar les
tauletes que embolicava després en un paper encerat. Jo l’observava i no
em podia resistir a participar-hi, fet que li causava més destorb que una
altra cosa.
L’àvia era una dona prima que sempre vestia de negre. Tenia el
front ample i els ulls profunds. La pell era fina d’un color citrí on es
dibuixaven algunes arrugues com empremtes que va deixant el temps.
S’endevinava en ella el cansament de tota una vida de treball fort. Havia
estat servint des de molt jove en una casa benestant del poble on
l’estimaven molt, d’on va eixir de núvia per casar-se amb l’avi que era
vidu de la primera esposa i tenia una filla de dos anys, ma tia Pepica.
Mai no va perdre la relació amb els amos de la casa que la
consideràvem de la família, ni va deixar d’ajudar Carme, la filla
d’aquests. Quan la xica es va casar, va tenir els fills o va estar malalta,
Dolors, que era tota bondat, fou la mare que ja no tenia, la confident, la
persona a qui sempre podia acudir. I com que jo era com el seu apèndix,
entrava i eixia d’aquella casa amb absoluta normalitat sentint-me
còmoda i apreciada. Però allí hi havia alguna cosa diferent, alguna cosa
que denotava que tenien diners. No sé si eren els mobles, les imatges
dels sants, la grandària de la casa o aquella televisió que a la nostra llar
tardà tant a arribar. El ben cert és que als meus pocs anys d’alguna
manera ja percebia la diferència de classes.
L’avi, pel que m’han contat, era un home docte i seriós. Gran
treballador i molt respectat per les germanes que, ja grans, van haver de
fer-se càrrec de la neboda en morir-se sa mare. No obstant això, aquella
situació no podia allargar-se massa i pensaren que un home, encara jove,
no devia estar més temps sol, i molt menys tenint una xiqueta menuda
que necessitava tantes atencions. Així va ser que la providència i
probablement algun encontre programat, li posaren al camí una xica
molt neta i molt bona persona que, a més a més, estava fadrina, la qual,
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finalment, va acceptar casar-se amb ell i criar Pepiqueta com si fos filla
seua.
Dos anys després naixeria mon pare i després Doloretes, la xiqueta
que es va morir.
Sovint he pensat que la seua no degué ser una gran història d’amor.
O tal vegada sí, mai no ho sabré. D’aquest tema, ella mai no en parlava.
Els diumenges de vesprada anàvem les dues a casa de ma tia
Pepica. Després de les salutacions em donava dues pessetes i de seguida
me n’anava a la tendeta de la tia Pelota a comprar-me llepolies. Es
quedàvem allí una estona i tornàvem cap a casa, agafades de la mà, com
dues siameses inseparables.
Alguns dies l’acompanyava a casa de les seues amigues: la tia
Carme, la tia Assumpció..., que jugaven unes partides al burro. Això a
mi no em divertia gens. Al poc de temps començava a posar-me
desficiosa, com deia ella, i li demanava que se n’anàrem. És evident que
la paciència mai no ha estat una de les meues virtuts.
Jo sempre la feia patir per haver de menjar. Per a entretindre’m, em
contava que, quan ella era xicoteta i vivia en una de les barraques del
carrer del Perol, un dia va demanar a sa mare formatge per berenar, ja
que havia vist que unes xiquetes de València que visitaven uns veïns
estaven menjant pa i formatge. Sa mare, molt pobra però molt ocurrent,
li va dir:
–Clar que sí, filla, tindràs pa i formatge.
Va agafar un moniato blanc, li va tallar unes llesques, les posà en
un entrepà i li’l va donar. I, com que la innocent no sabia el gust que
tenia el formatge, se’l menjà tan a gust.
Tot seguit em marmolava dient:
–I tu, que tens de tot on triar, no en vols menjar res.
17

L’enuig li durava el que dura un sospir i de seguida continuava
malcriant-me.
A la dècada dels anys seixanta, anys de la meua infantesa, la vida
als pobles era bastant relaxada. Recorde que les dones eixien a mitjan
matí a la porta del carrer per esmorzar, aprofitaven el solet i després
xafardejaven una estona amb les veïnes, cosa que no resultava gens
difícil ja que les portes de les cases estaven sempre obertes o amb la clau
al pany.
En aquell temps venien al poble venedors ambulants que anaven de
casa en casa oferint les mercaderies. Com que l’àvia no sabia ni una
paraula en castellà, a alguns els despatxava de seguida dient-los:
–No volem res, no volem res, altra volta serà.
Després es quedava rondinant sempre el mateix:
–Del Raval de Catarroja que seran i venen ací parlant en castellà.
A l’estiu, a poqueta nit, els carrers estaven plens de gent. Els
xiquets i les xiquetes jugant i els majors asseguts a la fresca raonant.
Després de sopar, la casa on tenien televisió semblava un cine. La
col·locaven a l’entrada i, a poc a poc, els veïns anaven apropant les
cadires per veure-la des de la vorera. La xicalla séiem al terra fins que
l’amo de la casa ens enviava a dormir.
Al poc de temps els pares decidiren comprar un aparell de televisió
i tots a casa ens alegràrem molt, sobretot l’àvia i jo. Més d’una vegada,
després d’haver-nos ficat al llit, en escoltar la musiqueta d’El Fugitivo
baixàvem les dues sigil·losament i, quan ens preguntaven:
–On aneu?
Ella dissimulava dient:
–Mira, la xiqueta que volia veure-ho.
18

Recorde especialment les vesprades ocioses de vacances. Quan el
sol que queia a ple donava pas a l’ombra, eixíem al corral per estar més
fresquetes. Jo entrava i eixia jugant i corrent i ella apedaçava la roba.
Tenia un ou de fusta que utilitzava per sargir els calcetins i un didal
ennegrit que la mare encara conserva. Li agradava posar els peus en
remull en una safa quan cosia i jo, després, els eixugava mentre esperava
impacient que em deixara eixir al carrer per jugar amb les xiquetes del
veïnat o per a anar a casa d’alguna amiga a fer robeta per a les nines.
Igualment esperàvem ansioses que passara el carret del llimoner per a
anar amb el got a comprar un poc d’orxata, llet merengada o llima
granissada. Mai no he tornat a recuperar aquells sabors.
L’àvia Dolors va ser una persona molt important a la meua vida,
qui va deixar una gran empremta en tots nosaltres. Ella tenia cura de mi,
m’acompanyava a l’escola, em cantava cançons, em recitava versos, em
contava històries...
No puc deixar de sentir-me afortunada per haver tingut el privilegi
de gaudir durant uns anys de dues mares, a les quals m’estimava amb
bogeria.
Ella sempre estigué al meu costat fins que ens va deixar. Era un dia
assolellat del mes de març de 1968. Se’n va anar igual que havia viscut,
discretament, sense preparar-nos, sense prendre’s cap medicament, sense
causar-nos cap molèstia. Mai no estava malalta.
Netejà la casa, feu els llits i posà les coses en ordre com ho feia
cada dia. Es trobà un poc marejada i es va recolzar al llit sense
despullar-se. Jo tornava de l’escola i la mare em va demanar que li
pujara a l’àvia un poliol. Ella estava preparant el dinar. La vaig besar
com sempre ho feia i en preguntar-li:
–Iaia què tens?
–Filla, la iaia està molt malalta –digué.
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Jo no vaig saber calcular el significat d’aquelles paraules i no vaig
dir res a ningú. Devia tindre pressa per anar a jugar amb Mª Amparo,
una amiga que aquell dia dinaria a ma casa. Jo tenia nou anys i l’àvia
setanta-dos.
Al cap d’uns minuts vaig tornar a pujar per comprovar si s’havia
begut les brosses, però ja no hi era viva.
Vaig baixar els escalons de l’escala, de dos en dos, plorant i
cridant:
–Mare! Jo no vull però, la iaia s’ha mort!
Els meus pares pensaren que es tractava d’un esglai de xiqueta i
que l’àvia s’havia quedat adormida. No obstant això, anaren corrent a
comprovar-ho i era cert, tan cert com que ja no tornaria a veure-la mai
més.
Mentre els pares pujaren a la cambra jo em vaig agenollar davant
el quadre que representava La Última Cena i vaig demanar a Déu, amb
totes les meues forces, que fos veritat el que havia dit la mare, que l’àvia
s’hauria endormiscat. Després m’enviaren a avisar el veïnat i ma tia
perquè cridara el metge. Aquell dia el guarde ben clar a la memòria, mai
no l’oblidaré.
Potser a la meua ment no existia la possibilitat que la meua àvia
estimada s’hauria de morir algun dia. Estava en aquella edat en què
pensem que tot és per a sempre.
En fer-me adulta m’he preguntat infinitat de vegades: «Si haguera
alertat abans la mare i el pare, hauria pogut evitar el tràgic final?». La
raó em diu que no. L’embòlia que va patir fou fulminant. No obstant
això, el cor alberga dubtes i remordiments. Ella m’havia dedicat tot el
seu temps i jo la vaig deixar sola en els últims moments. Espere poder
perdonar-m’ho algun dia.
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Hui, molts anys després, les meues creences religioses no són tan
fermes com ho eren aleshores, la qual cosa no canvia el convenciment
que ella ha continuat protegint-me com ho feia quan jo era una xiqueta.
Com un presagi inexplicable sovint em preguntava:
–Quan la iaia s’haja mort, tu li ploraràs?
Li vaig plorar amb tanta força i sentiment com no ho he tornat a fer
mai més. Després sempre l’he recordada amb alegria.
Jo continuí dormint a la nostra habitació fins que em vaig casar,
aplicant allò que sempre em deia:
–Filla, no has de tindre por als morts, por als vius, als vius.
El seu llit i les seues coses ja no hi eren però, en fer-se fosc,
m’envaïa una sensació de pau i benestar que m’acompanyava tota la nit.
Com en un bell somni, em semblava escoltar-la cantussejar la cançó del
Polichinela, que Sarita Montiel interpretava en la pel·lícula La
Violetera. O el fragment de la Sarsuela Luisa Fernanda, Caballero del
alto plumero, que ella em recitava amb molta gràcia en versió
valenciana:
–Senyoreta de l’alfabegueta, quantes fulletes hi ha en cada
branqueta?
–Cavaller de capa i capell, quantes estrelletes hi ha al cel?
Amb un ample somriure d’adolescent que desitjava tornar a ser
xiqueta, revivia de pròpia veu l’encís de les fantàstiques històries que
hui necessite compartir, totalment convençuda que aquella meravellosa
presència mai no ha deixat d’acompanyar-me.
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D’un temps que ja és un poc nostre, d’un país que ja anem fent.
Cante les esperances i plore la poca fe.
Raimon (D’un temps, d’un país)

CRÒNIQUES DEL PASSAT

Ja

clarejava quan als carrers s’apagaven els fanals de gas. Els
serenos es retiraven carregats amb les llanternes i els operaris, que
treballaven de nit, anaven cap a les seues cases. Els passatgers es
dirigien a l’estació i els comerços emprenien l’activitat. Un dia més
començava la vida a la València de 1888.
Dels afores aplegaven els treballadors travessant ponts i camins a
peu, o amb tramvies de tracció animal plens de gom a gom. Pescateres,
llauradors, ramaders i subministradors de tot tipus de mercaderies per a
les tendes, mercats o indústries. Però, abans havien de detindre’s fent
cua a les casetes de Consums, o fielatos, per pagar els impostos
corresponents. Els consumers revisaven les cistelles atapeïdes de peix,
gamba o anguiles de l’albufera, les tartanes amb fruites i verdures, i els
animals amb la sàrria carregada de carbó. Buscaven gelosament els
productes no declarats per cobrar-los les taxes estipulades. Després, la
multitud s’escampava per tota la ciutat.
Un d’aquells homes era Manuel, que va arribar un matí després
d’un fatigós viatge. Ell no portava cap càrrega, tan sols una muda de
roba embolicada en un farcell i un paper arrugat a la butxaca on resava
una adreça: carrer dels Cavallers, número 13.
Ho va fer en companyia d’un vinater de la Plana d’Utiel, el qual es
traslladava sovint a la ciutat. La darrera plaga de fil·loxera patida en
Espanya afectà greument el sector vitivinícola i va deixar moltes
persones sense faena.
Era la primera vegada que Manuel visitava València. Enderrocades
ja les velles muralles, el creixement començava a fer-se patent a la
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perifèria entre carrers poc enllumenats que continuaven enfangant-se
amb les pluges.
Les Torres de Quart els varen rebre, majestuoses, amb els seus
murs ratats per la metralla francesa. De les cases obertes de bat a bat
eixien les dones amb les graneres de palma per netejar voreres i patis, en
un intent de millorar un poc l’aspecte de les vivendes que en la majoria
dels casos eren pobres i insalubres.
Manuel va decidir fer ús dels serveis del barber que treballava a les
portes de la ciutat, a l’aire lliure, per por a ser confós amb algun
mendicant desfeinat i ser conduït a l’asil de la beneficència.
Una olor a desinfectant impregnava la ciutat. La recent epidèmia
de còlera, esdevinguda tres anys abans, s’havia cobrat milers de víctimes
i les condicions d’higiene de la població eren precàries.
A mesura que Manuel s’endinsava en la ciutat li aplegaven a la
retina imatges ben diferents de les que acabava de veure. Sòlides
llambordes de pedra s’alineaven perfectament al terra, obrint pas a
persones i cavalleries que transitaven per tan distingides vies. Edificis de
dues i tres plantes formaven les ombres dels carrers estrets i senyorials.
Placetes circulars, esglésies i campanars de totes les alçades
configuraven el paisatge d’aquell cel tan blau.
Preguntà a un grup d’homes que caminaven apressadament i li
digueren que es trobava al carrer dels Cavallers.
–Si busques feina, nosaltres ens dirigim cap a la plaça de la
Catedral.
Més de sis-centes persones es concentraven diàriament en aquella
plaça buscant un jornal. El sou d’un jornaler era de dues pessetes,
treballant de sol a sol, i no tots ho aconseguien.
Manuel romania embadalit a mesura que avançava cap aquell lloc
tan emblemàtic. A dreta i esquerra observava diferents palauets amb
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grans balconades de forjats artesanals i escuts d’armes esculpits en
pedra. En alçar la vista al capdavant, just al mig del carrer, la cúpula
vestida de blau de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats li va
acaparar l’atenció. En arribar a la plaça es va quedar quiet observant tot
allò que la multitud li permetia, i res no li va impedir contemplar com
s’erigia altiva la torre del Micalet.
Quant la gent començava a dispersar-se, va retrocedir uns metres i
es disposà a buscar el número tretze. El palau de Fuente Hermosa feia
cantonada amb un carrer estret anomenat «calle de las Cocinas». Tot
seguit, un edifici senyorial s’alçava tot ple de balcons que aguaitaven
curiosos als dos carrers. Les altíssimes portes de fusta llaurada del pati,
per on entraven i eixien les cavalleries estaven obertes. El jove es va
dirigir a un xicotet reducte que suposà que era la porteria i, després
d’entonar un «Buenos días nos de Dios», una dona de mitjana edat
vestida de negre va eixir a rebre’l.
–Manuel, fill! Com estàs? Quan has arribat? Com estan tots?
Insistia preguntant-li mentre l’abraçava.
Felisa i el seu marit feia molts anys que havien eixit d’Utiel, el seu
poble, per treballar al servei del senyor Vidal, un acomodat industrial
propietari d’uns tallers on fonien ferro i altres metalls. Encara no feia un
any que havia perdut el marit víctima d’unes febres tifoides. No tenia
fills. Manuel era nebot seu, fill d’una germana.
–El xic és llest i treballador, senyor Vidal, no se’n penedirà
–assegurava Felisa mentre el recomanava perquè li donaren treball a
l’empresa.
Aquesta dona era la portera de l’edifici que els amos havien
adquirit aprofitant el declivi d’una família de la burgesia. També els feia
de cuinera. I, des de temps ençà, donava raó a qui s’interessava
d’aquelles dones que, per diverses circumstàncies, estaven disposades a
alletar un nadó alhora que alletaven el seu. La ubicació de l’edifici al
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mateix cor de la ciutat propiciava que, de tots els barris de València i
poblacions contigües com el Grau, aplegaren dones oferint-se i criades
de les millors famílies interessant-se per les nodrisses.
Els dies transcorrien amb normalitat. Manuel s’alçava a trenc
d’alba, agafava el saquet que sa tia li preparava amb esmorzar i dinar i
es dirigia a la feina. Compartien la xicoteta vivenda de la porteria i la
dona se sentia feliç de tindre prop algun membre de la família.
La llum de la primavera i l’olor a flor de taronger envaïen la ciutat.
D’un carruatge aturat a la porta, baixava una jove d’aspecte refinat. Era
Berta, la filla del senyor Vidal, que tornava a casa després de finalitzar
els estudis a Madrid.
Mentre Felisa l’observava, ben orgullosa, arribar convertida en tota
una senyoreta, li retornaven a la memòria imatges de temps passats. Per
uns instants li va paréixer veure el rostre d’una dona d’aspecte famolenc
que portava en braços una criatura menuda i desnodrida que li pregava
que l’ajudara a trobar alguna nodrissa que li donara de mamar. De sobte,
la imatge li sacsejà el cor i no va poder evitar reviure l’immens dolor
que li causà la mort del seu fill, de només dos mesos, a causa de la
diftèria. De com la llet que li brollava dels pits dolorits no fou un bon
remei per curar al de la seua sang, però li va retornar la salut a la trista
criatura que no tenia ja forces ni per plorar.
No oblidava tantes dones desesperades que al llarg dels anys
havien passat per allí. Unes perquè mancaven d’allò indispensable per a
viure i la llet compartida del seu darrer fill les ajudava a tirar endavant.
Altres perquè tenien els pits secs i no podien complir amb la funció
d’alimentar-los. A totes elles les havia ajudades i ho havia fet
desinteressadament.
La senyora de Vidal tenia per a Berta, la pubilla, una sèrie de plans
que la xica desconeixia. Entre ells estava introduir-la en els millors
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cercles socials i trobar-li un bon partit que fera créixer el prestigi del
cognom i la fortuna.
Els diumenges de matí acudien a la Glorieta per escoltar els
concerts que, des del templet, oferien les bandes de música militars. De
vesprada passejaven per l’albereda, amb carruatge descobert, per saludar
i ser saludades per les persones distingides. Acudien al Teatre Principal
per gaudir de les representacions i lluir els sumptuosos vestits des de la
llotja.
Tampoc no deixaren d’assistir als actes que s’organitzaren en
honor a la reina regent, Maria Cristina d’Habsburgo, en la visita
efectuada a València aquell 6 de juny.
No obstant això, Berta era una xica senzilla que li agradava raonar
amb les dones que diàriament recorrien els carrers amb les vaques o
cabres per servir la llet acabada de munyir als clients habituals.
Acompanyava Felisa a les parades del mercat que es disposaven a una
banda i altra de l’ampli carrer, entre l’edifici de la Llotja de la Seda i
l’església de los Santos Juanes, popularment anomenada del pardal de
Sant Joan.
Sempre s’aturava una estona captivada pel colorit i la flaire que es
concentraven davall d’aquella armadura de ferro que conformava el
mercat de les flors. Caminaven sense presa pel concorregut trajecte, pel
qual desfilaven tota mena de persones. Criades carregades amb les
cistelles, senyores supervisant les compres i xiquets bruts i mal vestits
esperant el descuit del tender per furtar alguna peça de fruita i aplacar la
fam, ja que aquella era una època en què els rics eren molt rics i els
pobres molt pobres.
Amèlia Estruch, senyora de Vidal, amb tots els seus premeditats
propòsits, no havia previst que Berta i Manuel, compartint com ho feien
el mateix sostre, no tardarien a conéixer-se, explicar-se les seues coses i,
a poc a poc, enamorar-se. Els joves aprofitaven qualsevol descuit de la
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mare a l’eixida de missa de dotze, l’absència de Felisa a la porteria o
l’estoneta de la migdiada dels diumenges, quan tots dormitaven, per
mostrar-se com s’estimaven.
La portera s’adonà d’allò que passava i, preocupada, advertia el
seu nebot:
–Oblida’t de la senyoreta, Manuel, aconseguiràs que t’envien de
tornada al poble!
Manuel li responia amb fermesa que ell l’estimava i res no el faria
renunciar a ella.
Els dies se succeïen aliens a les circumstàncies i les preocupacions
dels habitants de la respectable casa. Els primers freds de la tardor
convidaven a prendre el suculent caldo de gallina que Felisa preparava a
la cuina del pis principal. Des de la sala li arribaven les veus
descontrolades dels senyors i els plors de la filla. Una frase de l’amo li
va confirmar la gravetat del problema:
–Què s’ha cregut aquest desgraciat que pot aconseguir seduint la
meua filla?
Poc després Berta es va refugiar als braços de Felisa i li va explicar
que esperava un fill de Manuel.
Complint ordres del senyor Vidal, el jove va deixar la vivenda de
la porteria i, sense donar-li cap explicació, el despatxaren de l’empresa.
Manuel, en poc de temps havia adquirit experiència professional i
havia ampliat la cultura general acudint després del treball a l’acadèmia
d’una jove mestra, Dª Filomena Burguera i Queralt. Per tant, no va
tardar gaire a trobar feina en un modest taller de forja ubicat al carrer de
Gràcia. Mentrestant, sa tia li havia demanat que tinguera paciència ja
que ella faria tot el possible per trobar una solució.
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Suposadament Berta estava de viatge, però a casa tots sabien que el
seu destí havia estat un convent de monges, on es quedaria per tal
d’ocultar l’embaràs.
Fins aquell moment l’actitud de Felisa havia estat discreta, però en
assabentar-se dels plans que tenien els senyors, no va poder callar més.
Era l’hora de servir el dinar al pis principal. Es va presentar al
menjador amb la sopera a les mans i els va comunicar que havia de
parlar amb ells.
–Supose que es tracta d’alguna qüestió domèstica, perquè si no es
així no tenim res a parlar –va dir el senyor amb actitud arrogant.
–Si vosté entén per qüestió domèstica allò que succeeix en aquesta
casa, crec que sí que tinc coses a dir. O tal vegada ha perdut vosté la
memòria?
–Felisa, no sigues impertinent! En aquesta família hem fet molt per
tu!
–Sí senyor, i jo per vostés també. M’he deixat la pell tenint cura de
tots i el meu marit la vida treballant al seu pròsper taller. Però això ara
no importa. Ara el que importa és la felicitat de Berta.
–Ella és la nostra filla. Tu no n’has de fer res –asseverà el Sr.
Vidal.
–Disculpe’m senyor! Serà o no la seua filla segons vostés i jo
decidim.
–No consentiré que ens amenaces! –cridà enfurit.
–I jo no consentiré que siga desgraciada ni ella ni el meu nebot que
se l’estima més que a la pròpia vida.
Les tres persones havien portat el seu cor a bategar
descompassadament. En aquell moment la diferència de classes s’havia
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esvaït. Eren tres éssers humans ferits i afectats per un drama que els
podia canviar la vida.
Aleshores, la senyora Vidal no va tindre més remei que intervenir.
–Feu el favor, tranquil·litzem-nos tots. Felisa, seu i parlem-ne.
La dona va seure al mateix lloc on ho havia fet divuit anys enrere,
quan la senyora la va manar a cridar per comunicar-li, amablement, que
pretenia arravatar-li allò que més s’estimava. Perquè Amèlia Estruch
patia la malaltia de desitjar tot allò que els altres posseïen. Havia estat
diagnosticada estèril pels millors metges de la ciutat i, quan Felisa es va
quedar embarassada, l’enveja se la menjava. Malauradament el xiquet es
va morir i, als pocs dies, possiblement assabentada de la desgràcia, una
dona es va presentar a la porteria buscant desesperadament ajuda per a la
seua filla.
Felisa, que era tota bondat, la va alletar de nit i de dia durant mesos
i Amèlia, quan la mirava, es consumia de gelosia. A poc a poc, la mare
de la xiqueta, una llauradora de Russafa que s’havia quedat vídua i tenia
quatre fills més, anava convencent-la perquè es quedara per sempre amb
la criatura.
Ella i el seu marit no dubtaren a adoptar la xiqueta que ja
estimaven com a una filla. Però, la senyora de Vidal havia capgirat el
marit, el qual va oferir una considerable quantitat de diners a la mare,
qui immediatament els va cedir tots els drets legals.
El dia que la senyora va requerir Felisa, a més de comunicar-li la
notícia li va demanar que continuara alletant-la. La dona, carregada
d’impotència, va tornar a sentir l’angoixa que suposa la pèrdua d’un fill.
Resignada acceptà la situació. Sabia que el marit i ella mai no podrien
donar millor futur a la xiqueta. I, al cap i a la fi, seria ella qui s’ocuparia
de criar-la.
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Quan Berta va complir catorze anys, els pares decidiren enviar-la
al millor internat per a senyoretes de Madrid per completar la formació
acadèmica.
Aquell migdia la tensió emocional es podia palpar a l’atmosfera. El
senyor Vidal caminava per l’habitació apurant un cigarro que gairebé li
cremava els dits. Felisa, que tremolava per dins, mantenia, amb molta
dignitat, un posat de falsa seguretat. I la senyora parlava, amb veu
baixeta i melosa, intentant contindre el verí que li brollava dels llavis i
calmar els ànims.
–Què has volgut dir-nos Felisa? –li preguntà.
–Que si insisteixen a separar-los, Berta s’assabentarà per mi que
fou adoptada i, coneixent-la com la conec, sé que mai no consentirà
renunciar al fill que espera. I jo dedicaré la resta de la vida a ajudar-la.
Davant d’aquella amenaça, que no dubtaven que Felisa compliria,
els Vidal no es podien permetre que cap escàndol els apartara de la
selecta societat que freqüentaven. Per tant, hagueren d’acatar els
suggeriments de la serventa. O tal vegada perquè, a la seua manera,
també estimaven la xica.
Berta i la nodrissa es traslladaren a viure a Utiel fins que va donar
a llum un preciós xiquet. Manuel va ser readmés a l’empresa on li
donaren un càrrec. Al poc de temps els dos joves es casaven, un dia
discret a una hora discreta, a l’església de Santa Caterina de València.
Un matí tornaren d’un llarg viatge de noces amb un nadó als
braços. Per València circularen rumors de tot tipus que l’empresari va
fer callar fent favors als més poderosos.
Berta alletà ella mateixa el seu fill i Felisa va continuar ajudant,
fins la seua mort, les dones que no podien fer-ho des de la porteria del
número tretze del carrer dels Cavallers de València.
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Jo sent un amor immens per eixos ulls teus, tan nostres...
On dormen els estels la nit sencera i el sol es reflecteix cada matí.
M. C. Antich

D’UN BLAU QUASI TRANSPARENT

La

infermera arrossega el petit bressol amb delicada destresa,
posant la cura de qui és ben conscient de la fragilitat d’allò que
transporta. En passar pel meu costat, s’atura uns segons.
–A la sala de parts necessiten una auxiliar.
Aguaite i una criatura rosada em mira amb uns ulls molt blaus,
quasi transparents.
Aquell lloc, on he passat dia rere dia durant més de deu anys, està
tot envoltat de blanc: les parets, el sostre, la llum, els llençols... fins i tot
les cares de les pacients es descoloreixen a causa de l’esglai i la
incertesa. No obstant això, a mi aquest color m’aporta serenitat.
La mare del nadó és una xica molt jove que roman al quiròfan
despertant-se de l’anestèsia. Li han practicat una cesària. Allí dins el
blanc perd protagonisme. El color verd recorda els arbres, la brossa
humida del camp i la por es converteix en un indici d’esperança.
En veure-la pense: «Aquesta és la xica de la 512 i encara no sap
que té un fill que sembla un àngel.»
Complint amb la meua comesa la rente i li canvie el camisó tacat
de sang. En obrir els ulls li parle:
–Hola! ¿Te encuentras bien?
Tot just pot assentir amb el cap.
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El torn està a punt d’acabar. Em desprenc de l’uniforme, faig uns
comentaris sobre la feina als companys i m’acomiade fins l’endemà. En
el camí de tornada a casa, aquells ullets blaus continuen clavats a la
retina.
A la vivenda tot està com ho havia deixat, la mare postrada al llit,
el gat dormint al sofà i les plantes un poc més marcides a causa de
l’escalfor permanent de l’aire condicionat. Després de preguntar a la
cuidadora com ha passat el dia la mare, em dispose a realitzar el ritual
que dura ja dotze anys. Els dos primers, des que va patir la malaltia, em
vaig dedicar a ella amb cos i ànima les vint-i-quatre hores del dia. Passat
el temps, per necessitats econòmiques, intentí reprendre l’activitat com a
infermera i només trobí treball d’auxiliar en aquesta clínica privada.
En apropar-me al llit articulat li done un bes al front, com cada dia.
Ella em mira. Amb aigua tèbia li rente el cos, li canvie els bolquers, li
cure les úlceres, li done l’aliment a través de la sonda, li administre la
medicació i la canvie de postura. Mentre ho faig li parle de la jove i del
seu fill. Els ulls es tornen aigua. Intente esquivar-li la mirada suplicantme pietat, no ho aconseguisc. Un dia més comprove que té el cos ferit de
mort, que cada minut de supervivència constitueix una condemna sense
redempció.
A les huit del matí comença amb neguit el meu torn de treball. Deu
minuts abans em dirigisc a la cinquena planta. Com un autòmat busque
la història clínica de la pacient de l’habitació 512. Comprove que
procedeix d’un país de l’est d’Europa, té dinou anys i està ací sola.
Sense dubtar-ho un minut, entre a l’habitació. La xica està desperta i li
pregunte:
–Buenos días, cariño ¿Cómo te encuentras?
–Bien –contesta amb un filet de veu.
–¿Te acuerdas de mí? Soy la auxiliar que te preparó antes del
parto.
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Li costa dibuixar un tímid somriure.
–Tienes un niño precioso. Supongo que estará en el nido.
–No lo sé. Dijeron que le pasaba alguna cosa –contesta amb molta
dificultat.
–¿Como dices? Tranquila, seguro que no será nada. Enseguida te
traigo el desayuno.
Immediatament em pose en marxa. Després d’ocupar-me dels
quefers amb la resta de pacients comence a investigar. No m’explique
perquè em mou aquest impuls, aquesta curiositat que va tornant-se
preocupació. Conec la persona encarregada del departament de
neonatologia i li pregunte directament. El preciós xiquet d’ulls blaus
pateix una síndrome de nom impronunciable que consisteix en una
malformació de venes, artèries, capil·lars, vasos limfàtics, etc. Ho han
descobert a traves d’un sospitosa taca que tenia en una de les extremitats
en el moment de nàixer. La sang se’m gela i, malgrat l’experiència de
tants anys, no puc reprimir l’emoció. Posteriorment parle amb el
ginecòleg per interessar-me per l’estat de la mare. La cesària evoluciona
bé. En un parell de dies li donaran l’alta.
–Però, això no pot ser! Aquesta xica no té ningú i enviar-la tan
prompte a casa...
El metge em mira als ulls i verbalitzà entre dents:
–Farem el que podrem.
L’hora de repartir el dinar està pròxima. M’ho arregle per portar-lo
a l’habitació 512.
La dona, asseguda en la butaca, plora desconsoladament.
–Ei! ¿Pero, qué pasa? ¿No te encuentras bien?
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M’explica que li han informat del problema que té el seu fill. Sap
que això suposa un risc per a la vida, a més de repetides intervencions
quirúrgiques i molta atenció. La console i l’anime a menjar alguna cosa.
En acabar amb el repartiment del dinar ja tornaré a veure-la.
Amb més tranquil·litat, quan la planta es queda en silenci perquè
tot el mon dormita la migdiada, entre a l’habitació.
–¿Cómo estás? ¿Creo que hoy has tenido una visita?
L’estat de solitud i tristor de la dona la fa confiar en una
desconeguda. Entre llàgrimes m’explica quina és la seua situació.
Immediatament vaig a parlar amb la treballadora social. Utilitze
contactes, amistats i influències per posar remei a tan lamentable
circumstància.
–¿Tienes a dónde ir?
–No –contesta ruboritzada.
Quan li propose que ella i el seu fill vinguen a viure a ma casa em
mira i només diu una cosa:
–¿Por qué?
Jo, ben bé tampoc no ho sé. Tan sols sé que l’única visita que ha
rebut és del proxeneta que un dia la va enganyar prometent-li feina digna
i una vida millor. Que temps després li va assegurar que es faria càrrec
del fill que esperava, probablement per traficar amb ell com ho havia fet
amb la mare. Assegurava que pagaria les costes de la clínica i li
procuraria a la criatura una família on no li faltaria de res.
La malaltia del xiquet hauria desmuntat al desaprensiu delinqüent
els plans ordits i els havia deixats tirats com una deixalla. I jo pense que
això és el millor que els ha pogut passar.
–Te invito a mi casa porque allí hace falta vida –li dic.
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Considere que la por, la desesperació, i qui sap quantes coses més,
l’obligen a contestar a la proposta afirmativament.
Aquesta vesprada torne a casa amb el pit ple d’emocions
inexplicables.
Comence amb el ritual de costum. La mare, que normalment emet
una mena de sorolls guturals, gemega i crida a cada moviment del seu
cos. Li veig als ulls la desesperació, el dolor i la súplica.
–Ja n’hi ha prou! –exclame.
Comence a buscar una vena en condicions per agafar-li una via. No
és gens fàcil. Finalment aconseguisc introduir l’agulla i el líquid
transparent comença a gotejar molt lentament.
Al cap d’uns minuts el rostre crispat pel dolor està relaxat, seré. La
respiració, en un principi accelerada, va tornant-se lenta. No em separe
ni un instant del seu costat. Li agafe la mà engarrotada fins que exhala el
darrer alé. Li retire la via... Passada una estona òbric les finestres, totes, i
l’aire gelat em colpeja la cara com una tralla. Cride el metge, que signa
el certificat de defunció sense qüestionar res. Li pose la roba que més li
agradava i li transforme el rictus en un lleu somriure. La bese al front, la
cara, els ulls, el cabell, les mans... Ja no pateix. L’estime.
Quaranta-huit hores després, l’habitació de la mare està buida i les
parets de tota la casa són blanques com el paper. Les plantes tornen a ser
verdes, l’aire fa olor a llima, a talc, a llet, a vida..., a un indici
d’esperança.
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Davant la injustícia la defensa és el crit.
M. C. Antich

EL PREU DEL SILENCI

Mailén es queda observant Amàlia abans de dirigir-li la paraula.
Sovint la troba immòbil, amb els ulls clucs i la boca entreoberta atrapada
entre la lassitud i la somnolència pròpies dels noranta-cinc anys que
acaba de complir. Tem despertar-la i que li pregunte per la clau del
bureau del despatx, que roman extraviada des d’un temps que ja no pot
recordar. És la darrera dèria que ha agafat a l’anciana, fer-li escorcollar
armaris i prestatgeries buscant coses absurdes, com si la jove no tinguera
suficients quefers per ocupar-se’n.
Amàlia seu, com cada matí, darrere dels finestrals de la galeria que
envolta la façana de l’edifici senyorial on habita. És el que ella anomena
la seua illa privada, on la llum del sol i el verd de les plantes la
connecten a la vida. Allí subsisteix en un ensordidor silenci, captiva pels
fantasmes de la memòria on guarda un secret inconfessable.
–Señora, ¿hoy comerá a la hora de siempre o prefiere esperar a su
hija?
–Encara no has aprés que divendres dine amb la meua filla?
–contesta indignada a la xica.
–Muy bien señora.
L’oloreta que desprén l’olla que Mailén ha tingut al foc tot el matí
fa badallar repetidament Amàlia. Espera a Virgínia amb impaciència
mentre supervisa la taula del menjador. El rellotge de paret assenyala les
dues de la vesprada i la filla no fa acte de presència. Mitja hora després
la porta d’entrada s’obri donant pas a la tan esperada visita.
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–No hi ha cap dubte que la puntualitat no és una de les teues
virtuts.
–Disculpa’m mare. No podia deixar a mitges el que estava fent.
–Sempre igual! No canviaràs mai!
Virgínia traga saliva i seu a la taula. En acabar de dinar es dirigeix
a la cuina per saludar Mailén. Fa cinc anys que va emigrar de Cuba i tres
que treballa a la casa. Quan Amàlia va patir l’ictus, Virgínia és va veure
desbordada per la situació. El fort caràcter de la dona no facilitava les
coses i les cuidadores fugien espantades fins que Mailén va arribar a les
seues vides.
–I la teua filla, quan es dignarà a vindre a veure’m?
–Mare, Lia està fent els darrers exàmens i va de bòlid. Una
vesprada vindrà a berenar amb tu.
Virgínia agafa aire i l’expulsa mentre tanca els ulls. No pot pair el
to insolent de sa mare. Mentre pren un café intenta evitar cap mena de
discussió. Després de tot encara no li ha pogut perdonar que fera la vida
impossible a son pare, allunyant-lo de casa, consentint que morira en
soledat quan encara estaven casats. Ella era massa jove per impedir-ho i
això li crema per dins.
****************
L’esperada visita de la neta constitueix un parèntesi en l’estat
anímic i físic d’Amàlia. Ha demanat a Mailén que prepare un pastís per
berenar i que compre orxata de la gelateria de la cantonada. Un lloc
encantador on ella gaudia portant Virgínia de menuda les vesprades dels
diumenges, quan la relació amb el seu marit encara li resultava
satisfactòria.
Eduard, un home bo al qual Virgínia adorava, s’havia enamorat
d’Amàlia al primer cop d’ull en coincidir a casa d’una amiga que tenien
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en comú. Ella, que ja estava en la trentena, es va quedar fascinada per la
seua correcció i elegància.
–Hola iaia! com estàs? Ja veig que tan guapa com sempre –diu Lia
mentre li fa una abraçada.
–Deixa, deixa, tu sí que estàs guapa!
El rostre d’Amàlia adquireix unes característiques desconegudes
mentre saluda la neta. Els ulls se li enllumenen i el somriure li ompli la
cara com la d’una adolescent sense preocupacions. La xica li agafa les
mans, la besa i ella es deixa estimar. Aquell cor endurit pels anys i les
vivències s’obri davant l’espontaneïtat i la simpatia que Lia transmet. La
jove ha heretat, a més del nom, la serena bellesa de l’àvia. Una pell
blanca i transparent que les arrugues d’Amàlia no han aconseguit apagar
i uns ulls blaus com el Mediterrani que abraça les seues vides.
–La mare m’ha dit que ara vius en un pis amb unes companyes de
la universitat.
–Sí. És tan divertit...
–Divertit? Et sembla divertit compartir vivenda amb estranys?
–No són estranys, són els meus amics.
–I com us organitzeu per fer el menjar i els quefers de la casa?
–Repartim les tasques.
–Però, tu saps cuinar?
–Normalment cuina Dani que ho fa genial.
–Dani? Vius amb un xic?
–Sí, i amb dues xiques.
–Però, sou nuvis?
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–Noooo! És un company.
–Tot i això, tu ves en compte que amb els homes ja se sap.
–Iaia! De què tens por? Que em viole o què? –diu Lia entre rialles.
De sobte, la cara d’Amàlia canvia de color i els ulls se li obrin com
si haguera vist un esperit. Les paraules que Lia acaba de pronunciar li
colpegen la ment i li fan ressò al pit. Li costa respirar.
–Iaia, estàs bé? Què passa? T’has marejat?
–No gastes bromes amb aquestes coses, xiqueta!
La veu d’Amàlia torna a ser autoritària i eixuta. Els records se li
amunteguen al cap i l’angoixa li prem la gola. A mesura que la visió es
torna tèrbola es veu a ella mateixa quan tenia deu anys al dormitori. Una
vegada més escolta les petjades d’aquella ombra que va a visitar-la. Es
tapa la cara amb el pesat cobertor i sent com una enorme mà li recorre el
cos amb insistència, detenint-se en aquelles parts que ella a penes coneix
perquè són la causa del pudor i la vergonya. Escolta gemecs ofegats i
frases entretallades a cau d’orella. El terror la paralitza. La veu queda
anul·lada com la voluntat i només desitja que el malson recurrent acabe
prompte. Quan la temuda ombra desapareix es queda immòbil fins que,
a poc a poc, es deixa véncer per la son.
Les primeres vegades, entre llàgrimes, li ho va explicar a sa mare
que li digué que això eren fantasies seues, mentides que inventava per
cridar l’atenció. L’amenaçà a castigar-la durament si li ho contava a algú
i li va advertir que per res del món ho havia de fer saber a son pare.
Amàlia va anar creixent tant com la incomprensió envers allò que
li ocorria a cada cop més sovint. L’entorn no li permetia preguntar si
aquella monstruositat tenia algun punt de normalitat. I emmudia, i el
cabdell de fil d’aram que li estrenyia l’estomac anava fent-se gran i
adolorint-li el cos i l’ànima, causant-li ferides que mai no es curarien.
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Una nit, l’ombra del malson es va ficar amb ella dins del llit. Un
alé calent i fastigós li embafava la cara mentre empenyia una i altra
vegada entre les cames. Un dolor desconegut la feu pegar un crit. A
l’instant, una de les enormes mans li va tapar la boca fins a deixar-la
inconscient. En despertar-se la sang havia mullat els llençols i la roba.
Aquell acte malvat, canalla i covard va acabar amb tota la seua
innocència. La va convertir en una criatura introvertida i esquerpa
incapaç ja d’estimar.
Conéixer Eduard li va donar l’esperança d’eixir de casa, de
l’habitació del terror. Tal vegada encara tenia possibilitat de ser feliç.
Fou per això que no es va pensar gaire la proposta de matrimoni. Faria
qualsevol cosa per no seguir suportant les violacions sistemàtiques.
Una vesprada de diumenge Eduard es presentà a casa per demanar
en casament Amàlia. No hi havia cap dubte que era un bon partit. Els
pares no posaren cap objecció. Alleugerida pel que això suposava,
començà a fer tots els preparatius amb l’ajuda de sa mare. Des d’aquell
dia les terrorífiques visites nocturnes s’aturaren.
Havien passat sis mesos i la data de l’esdeveniment estava prop. La
xica se sentia feliç com mai no n’havia estat.
La nit prèvia a la cerimònia se n’anà prompte al llit. Es mirava el
vestit que penjava de l’armari i el cor se li omplia de goig. Pensà que
hauria de descansar ja que l’endemà seria un dia molt atrafegat. A la fi
va aconseguir agafar el son. Respirava plàcidament quan, de sobte, una
inexorable i poderosa mà li va tapar la boca. El cor es desbocà i tot el
seu cos es posà en tensió. Amb la mà que li quedava lliure, l’agressor li
va arrancar el camisó. Els genolls de l’home, falcats entre les cames, li
impedien fer qualsevol moviment per tal d’evitar ser penetrada. El
repugnant alé impregnava una vegada més el cos indefens. L’horror va
durar quinze minuts que a ella li semblaren una eternitat. Quan el
violador, esgotat, li caigué vençut al damunt, Amàlia va traure forces de
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flaquesa per tal de clavar les ungles en la cara d’aquella bèstia que es va
esvair sigil·losament enmig de la foscor de la nit.
L’endemà, la núvia que devia lluir il·lusionada i radiant semblava
angoixada i absent. El preciós vestit no va poder recompondre el cos
desvalgut ni l’acurat maquillatge la tristor del jove rostre. Sa mare ni tan
sols li va preguntar què li ocorria.
L’església estava plena de convidats de l’alta societat. Quan
l’orgue va començar a sonar, Amàlia va fer l’entrada del braç de son
pare, que lluïa una ferida encara sagnant a la cara.
El viatge de noces no es va allargar massa a causa de la sobtada
indisposició d’Amàlia. Nou mesos justos després va nàixer Virgínia, fet
que va causar una gran alegria a Eduard i la resta de la família.
Iaia! Iaia! Estàs bé? –Repeteix Lia en veure la cara pàl·lida de
l’àvia–. M’has donat un bon ensurt.
Quan s’acomiada de la neta Amàlia està exhausta. Reviure els
penosos records la mortifica. Han passat més de seixanta anys fent-se
preguntes, observant la filla, buscant semblances, desestimant
conclusions. Ha viscut amb la incertesa de no saber si Virgínia es filla
d’aquell monstre a qui anomenava pare. Les seues creences religioses li
fan pensar que viu i morirà en pecat mortal i això la turmenta.
Quan veu a la televisió que fàcil que és ara esbrinar la identitat
d’una persona a través de les proves d’ADN, no s’ho acaba de creure.
Tot i això, està convençuda que ella mai no ho hauria pogut fer, mai no
hauria enlairat el terrible secret que s’emportarà a la tomba.
Virgínia, que és advocada, està pensant de jubilar-se i dedicar-se a
viatjar. Ella és, junt amb la filla, hereva dels béns que Amàlia posseeix.
Ha decidit posar en ordre els papers referents a la família i ho deixarà tot
enllestit perquè en un futur Lia no es trobe amb cap problema legal.
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A l’antic despatx del seu avi busca les carpetes amb la
documentació que li fa falta. Remenant entre els papers, un dels calaixos
del vell escriptori es desballesta i cau al terra colpejant-li un peu.
Després d’ofegar un crit i maleir en silenci, descobreix que té un doble
fons. Allí dins, subjecta amb esparadrap, troba una xicoteta clau. La
prova en cadascuna de les portes dels armaris, però no correspon a cap.
De sobte, s’adona que el bureau de caoba té un secreter que mai no ha
revisat. Posa la clau i l’obri. Agafa el contingut, se’l guarda al portafolis
i se l’emporta a sa casa sense comentar res a sa mare.
Després de sopar decideix revisar els documents que amb tanta
cura guardava el seu avi. Una partida de naixement de l’any 1925 li
crida especialment l’atenció. El nom del nadó és Amàlia, però té uns
cognoms desconeguts. Coincideix amb la data de naixement de sa mare i
comença a posar-se nerviosa. A més a més, aquella Amàlia va nàixer a
Bilbao. Està feta un embolic. A la documentació s’afegeix un rebut per
una elevada quantitat de diners de l’època. Dins d’un sobre esgrogueït hi
ha una carta on es comunica la impossibilitat de tindre fills a l’avi
matern a causa de la infertilitat causada per una malaltia de transmissió
sexual. També apareix el nom d’un metge amic de la família que ella
encara arribà a conéixer. Es queda atònita. Està lligant caps, acaba de
descobrir que sa mare va ser venuda en nàixer.
Virgínia se serveix un whisky amb gel i se’l veu en tres glops.
Pensa en els avis i els recorda com a persones religioses i d’impecable
conducta. No s’ho pot creure. Sap que abans les adopcions s’ocultaven a
tothom, que la compravenda de xiquets i xiquetes era una costant i els
implicats feien la vista grossa. Està segura que Amàlia ho desconeix
absolutament tot. Un sentiment d’impotència li fa brollar les llàgrimes.
L’endemà s’alça amb un fort mal de cap. No ha pogut tancar els
ulls en tota la nit. L’alcohol, al qual no està acostumada, li passa factura.
Ha decidit que no dirà res a Amàlia. Creu que no ha d’afligir-la amb la
impactant notícia. Per uns moments li passa per la gola el sabor agredolç
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de la venjança, però ella no és així. Malgrat tot, estima sa mare. Mai no
es perdonaria si qualsevol sobresalt li empitjores la salut. Per contra,
pensa que Lia sí que hauria de saber-ho. Ha de decidir com i quan li ho
dirà. El cap li crema com un perol d’aigua bullint. Potser quan ella es
jubile i Lia acabe els estudis donarà el pas. Ara no vol que res li desvie
la concentració.
–En el moment oportú farem un viatge cap al nord i intentarem
buscar les arrels –afirma convençuda cor endins.
De sobte canvia d’idea. No sap ben bé què ha de fer.
–Esperaré que la mare falte. –Sí, serà el millor.
No es refia de Lia.
–És tan sincera i espontània que no mantindrà la boca tancada.
Fa mil voltes per la casa. La impotència i el neguit li provoquen
ganes de cridar. Ho fa i es desfoga.
Definitivament, no dirà res. Guardarà el secret en el racó on resten
els sentiments més amargs. Aquells que, a costa de ser només nostres, de
no compartir-los i alliberar-los, causen ferides impossibles de sanar.
Aquells que enterboleixen la pròpia vida i la de qui ens envolta. Ho farà
sense sospitar que, per a Amàlia, assabentar-se que l’home que la
violava sistemàticament, arravatant-li la dignitat, la joventut i l’alegria,
no era son pare, ni podia ser el pare de Virgínia, seria la millor de les
notícies, la que li permetria reconciliar-se amb la vida i morir-se en pau.
Però ella no ho sap. Tal vegada algun dia canviarà d’idea i potser
ja haurà fet tard. Mentrestant, ningú no sabrà mai quin és el preu del
silenci.
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Fóreu la llum, la brúixola, el camí...
Ho fóreu tot i ho sereu sempre.
M. C. Antich

ON DORMEN ELS RECORDS

Els dies de pluja em retornen sovint a la infància. La necessitat de
tindre la família reunida sota la protecció de la llar és una sensació que,
malgrat el pas dels anys i les circumstàncies, perdura al meu
subconscient a cada cop que el cel no pot reprimir les llàgrimes en veure
aquest món desbaratar-se.
Abril de 1967
La mare i la iaia s’havien alçat a les sis del matí per pastar i fényer
les mones. Quan vaig obrir els ulls, l’olor àcida del rent fermentat envaïa
tota la casa.
Les vuit i mitja era l’hora de despertar-me cada matí, a excepció
dels diumenges que la mare em deixava dormir tant com volia. L’escola
estava molt prop de casa. En rentar-me la cara, vestir-me i prendre’m el
got de llet amb Cola Cao, em sobrava temps per arribar-hi d’hora. A les
vuit i cinquanta minuts ja anava pel carrer de la Torreta. Allí em vaig
trobar amb les companyes que, com jo, feien el camí mig
endormiscades.
Al meu poble, quan Pasqua cau baixeta, sempre plou. Aquell matí
també. Plovia tant que, malgrat el paraigua roig que algú em va regalar
en perdre la comunió, acabí amerada. Pitjor fou el destí que li esperava a
l’entrepà de tonyina amb olives que portava a la mà, embolicat amb
paper d’estrassa i que va acabar, irrecuperable, dins d’un toll d’aigua. La
iaia l’havia preparat especialment per a mi.
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Fins aleshores, i sense saber per què, mai no m’havia sentit tan
trista. Era conscient que la malaptesa havia acabat per llençar a perdre el
menjar i que, tard o prompte, a casa acabarien assabentant-se’n.
Probablement la mare em marmolaria per estar tan enjogassada, però la
iaia, com era habitual, es posaria de la meua part i em justificaria i li
restaria importància a la cosa. Ella, que sempre era al meu costat de nit i
de dia, de cop i volta se’m feu més necessària, més imprescindible
encara. Llavors, jo no podia imaginar que els sentiments que em
provocaven tanta angoixa eren el presagi d’allò que no tardaria ni un any
a passar.
A les nou en punt sonà la sirena. Afortunadament, ens estalviàrem
de formar en fila al pati, com féiem cada dia, per cantar el Cara al sol
amb el braç en alt. La classe va començar entonant les taules de
multiplicar. Dª Júlia, la mestra, era fadrina i entradeta en anys, però
sentia una gran vocació per l’ensenyament. La seua vida era per a totes
un misteri, ja que mai no explicava res del que feia fora de l’escola.
Anys després vaig saber que en temps de la República havia exercit la
seua professió en diferents pobles però, en acabar la Guerra Civil, va ser
depurada, com molts altres mestres, per desafectes al Movimiento i
hagué d’aprovar de nou les oposicions per continuar ensenyant.
Precisament ella, pensí, una catòlica practicant i convençuda que ens
premiava si assistíem els diumenges a missa amb uns vals que, a final de
curs, ens canviava per caramels i llepolies que comprava de la seua
butxaca.
A les onze tornà a gemegar la vella i queixosa sirena que el senyor
Serafí, el conserge, feia sonar. Com que continuava plovent ens
quedàrem a les aules per esmorzar. Jo no en tenia. En qualsevol altra
ocasió m’hauria suposat una gran sort no haver-me’l de menjar, ja que
era prou inapetent, però aquell dia se’m feu un nus a la gola i no vaig
poder evitar plorar. En veure’m, Dª Júlia em va donar una de les dues
pomes que constituïen cada matí el seu frugal àpat. Supose que li deguí
fer llàstima.
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Els enormes finestrals de la classe de les xiques ens deixaven veure
la cortina d’aigua que relliscava pels vidres. Els trons ens intimidaven i
els llamps encenien el cel que era gris com el plom. S’acostava l’hora
d’eixir i totes ens preguntàvem com ho faríem. La mestra intentava
tranquil·litzar-nos.
–No patiu! Els vostres familiars vindran a per vosaltres.
No obstant això, ella estrenyia amb tanta força el seu mocador
blanc, amb les inicials brodades, que el feu desaparéixer entre les mans.
El mateix que, com per art de màgia, es treia sempre del puny de la
brusa i doblegava amb molta cura abans de tornar-lo a amagar.
Segurament l’hauria brodat ella mateixa, com a bona part del dot que
mai no hauria arribat a estrenar perquè la maleïda guerra la va deixar
sense l’home que estimava.
De sobte, el cel s’enllumenà com en un dia de festa grossa i, a
continuació, s’escoltà un soroll estrepitós que ens feu cridar a totes.
Havia estat un tro tan violent que les persones majors digueren que era
semblant a l’esclat d’una bomba.
La por es va apoderar de nosaltres. Durant els següents minuts la
gran quantitat de pluja que queia va convertir els camps que albiràvem
des de les finestres en basses d’aigua fangosa.
Era més de la una del migdia quan ens tragueren de les aules i ens
quedàrem als corredors fins que, a poc a poc, vingueren a rescatar-nos
d’aquell indret que consideràvem insegur. A per mi vingué la iaia.
A la una i mitja a ma casa es posava cada dia el dinar a taula. Les
mones reposaven acabades de coure damunt l’aparador. Aquella flaire
em fascinava. La mare les coronava amb un caramull, una mena de
cresta feta amb les clares dels ous ben batudes i ensucrades, la qual cosa
constituïa una provocació per a qualsevol criatura. Fins i tot ara no puc
resistir-me a pessigar-les. Aquell dia també ho vaig fer. La post de fusta
que s’havia de dur al forn se subjectava entre dues cadires de boga. Un
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llenç blanc, impol·lut, cobria les mones amb la mateixa delicadesa amb
què es tapa un nadó. De matí, mentre pujaven, quan ningú no mirava, li
vaig fer un pessiguet a la que estava a una vora. Aquella pasta elàstica i
sedosa em va omplir de sensacions la boca mentre se m’apegava a les
dents.
Com a conseqüència del mal oratge, el pare no va poder anar
aquell dia a guanyar-se el jornal al camp. La pluja és contradictòria per
als llauradors, la necessiten i la detesten. Mirar el cel és per a ells un gest
d’obligat compliment que els proporciona uns coneixements
meteorològics que no s’aprenen als llibres. A mitjan matí el desfici el
feu agafar la moto i eixir de casa només va parar de ploure. La tempesta
va anar en augment una estona després.
Eren prop de les dues del migdia. La mare, que treballava dins i
fora de casa, feia estona que havia arribat. Immediatament vaig
comprovar que la pressa amb què habitualment vivia s’havia convertit
en nervis i preocupació. Era una dona amb molt de caràcter que sempre
anava corrent, menys els diumenges que feia condir el temps com si
també li hagués ficat rent.
A l’hivern em feia xocolate per desdejunar. L’oloreta
m’espavilava, però jo romania quieta al llit amb els ulls tancats delerant
les carícies que es feien esperar sis dies. A la ràdio cantava Conchita
Piquer i la mare intentava imitar-la sense deixar de fer qualsevol cosa.
Sempre enyoraré la seua imatge remenant la cullera, assegurant-se que
no corria perill d’escaldar-me la llengua. Quan tanque els ulls li veig els
llavis i puc sentir la tebiesa quan s’apropava a despertar-me amb els seus
besos sorollosos de diumenge.
–Ja veus tu, aquest home! Més de les dues i sense vindre! Seria
necessari eixir hui amb la moto? –repetia la mare mentre aguaitava al
carrer i tornava a entrar dins de casa una vegada i una altra.
–Ara ja no plou, me’n vaig a buscar-lo!
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–Tu no estàs bé del cap! –asseverà la iaia–. S’haurà entretingut en
qualsevol lloc, dona! Ja tornarà!
Aquella conversa m’havia fet parar molta atenció en les paraules
que intercanviaven les dues dones més importants de la meua vida, i la
panxa començà a fer-me molt de mal. Temia no tornar a veure mon pare
viu mai més. Me l’imaginava caigut a terra i partit en dues meitats
víctima d’aquell llamp assassí.
Sense dir ni una paraula més, la mare es posà les katiusques, agafà
el paraigua més gran que hi havia a casa i es va dirigir cap al terme.
La gent pel carrer feia rogles comentant el que havia succeït,
donant pèls i senyals del lloc exacte on havia caigut el llamp. Una mà
invisible li premia la gola sense deixar-la a penes respirar. Un parent
seu, en veure-la tan amoïnada, li preguntà:
–Lola, on vas tan de pressa?
–Josep no ha tornat a casa, vaig a buscar-lo.
–Vaig amb tu.
Ràpidament s’encaminaren cap al lloc on el pare tenia l’hort.
Eren les tres de la vesprada. Prompte albiraren la Mobilette camí
avall.
–Mira’l, és ell!
En veure’ls, el pare s’aturà i preguntà tan tranquil:
–On aneu?
Puc imaginar el gest de ma mare mentre dubtava entre abraçar-lo o
mamprendre’l a cops de paraigua. Però, la tranquil·litat de trobar-lo sa i
estalvi de seguida li va retornar l’alegria.
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A les sis de la vesprada ja hi érem tots a casa. El meu germà major,
que era el meu referent en molts aspectes, havia tornat de l’institut on
estudiava fora del poble. La mare preparava xocolate per berenar i
tastaríem la primera mona de Pasqua. A la fi estàvem plegats. Tots cinc
barrejant pensaments, fent comentaris del que havia passat i com ho
havíem viscut cadascun de nosaltres. Alegrant-nos que l’única víctima
del llamp fora una figuera que va quedar convertida en estelles.
Convençuts que, davant qualsevol adversitat, la nostra llar era el millor
refugi.
Ningú no ho va dir, però tots sabíem que estàvem celebrant alguna
cosa que no estava assenyalada en roig al calendari. Jo no cabia dins
meu de pura felicitat.
Mai no hauríem pogut imaginar que aquella seria la darrera Pasqua
que passaríem el cinc junts ja que, en passar uns mesos, la nostra
volgudíssima iaia ens va deixar per sempre.
Dies després de la tempesta vaig saber que l’arbre en qüestió
estava a tan sols uns metres de l’hort de mon pare, el qual es va emportar
un bon ensurt en escoltar l’esclafit, però la prudència ja l’havia fet
emprendre el camí de tornada a casa i guarir-se al cementeri fins que va
parar de ploure. No obstant això, de seguida va tornar al lloc del succés
per comprovar que cap persona havia patit cap dany.
Des d’aquell dia, el pare es va convertir en el meu heroi particular.
Un de tants herois anònims abillats amb barret de palla, espardenyes de
careta i pantalons i camisa arromangats, que sempre estaven disposats a
treballar de valent i ajudar-se els uns als altres.
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Gener de 2018
La mare fa anys que va morir i el pare n’ha complit noranta-sis. Ara ja
no recorda moltes coses, però a ella sí.
Sé que troba a faltar l’olor i el tacte de la terra, el plaer de recollir els
fruits del treball. Sé que enyora el sol que li cremava la pell i la pluja
banyant-li la cara. A penes li queden forces ni il·lusions però, al fons dels ulls
menuts i cansats de mon pare hi perviu una bondat infinita.
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Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora!
Miquel Martí i Pol

EL SECRET D’ENRIC

Quan va saber que als quaranta anys tornava a estar embarassada,
Matilde va plorar molts dies seguits.
–No t’apures dona! Aquest fill serà l’alegria i el consol de la teua
vellesa.
Les paraules de la senyora Càndida, la comare, que era una dona
molt culta i un poquet bruixa, li donaren els ànims que necessitava per
tirar endavant amb l’inesperat embaràs.
Matilde pregava a Déu, cada dia, que li fera la benevolència de
concedir-li una filla que l’ajudara a portar la pesada càrrega que
suposava ocupar-se’n, ella sola, de la casa i de cinc mascles que no
mostraven la més mínima consideració.
Passaren els mesos i, a la matinada del dia de Cap d’Any de 1945,
mentre tots dormien la ressaca de la festa, va nàixer Enric, el darrer fill
de Matilde i Francesc.
La decepció de la dona durà el temps que tardaren a rentar el nadó
i posar-li’l al pit perquè li donara de mamar. La criatura posseïa una
bellesa que no havia vist en cap dels altres fills, i Matilde no li podia
treure els ulls de damunt.
Enric és va criar en un tres i no res. Menjava bé, dormia tota la nit,
no es posava malalt i a penes sabia plorar. Era evident que mare i fill
tenien una especial connexió que despertava l’enveja de la resta de la
família.
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Quan va començar a anar a l’escola, Matilde s’adonà que el seu
fill, amb aqueixos rínxols daurats i maneres fines, semblava una xiqueta
quan jugava amb elles a roda la bola, el sambori o la gallineta cega. Es
preocupava quan el veia, d’amagat, posar-se les sabates de tacó i els
vestits més ajustats. Tot i això, pensava que res no passaria si li
guardava el terrible secret.
A casa tenia un gran aliat en Enric, que gaudia compartint amb ella
els quefers quotidians.
Quan entrà en la pubertat, la va sorprendre amb una pregunta que li
trencà el cor:
–Mare, per què he de tindre aquest penjoll si jo soc una xica?
Matilde, al mateix temps que considerava l’arribada d’Enric una
benedicció, se sentia culpable per haver desitjat, amb tanta força, una
filla. Pensava que l’educació rebuda hauria estat determinant en el
conflicte d’identitat que patia. Sovint ploraven plegats, impotents per no
saber com afrontar el problema que ambdós sofrien. El pare i els
germans s’avergonyien de la sensibilitat que Enric mostrava, fins al punt
de prohibir-li l’eixida al carrer i apallissar-lo en més d’una ocasió.
En aquell poble, menut i intolerant, Enric era víctima d’una gran
incomprensió, llevat de quatre amigues que se l’estimaven des de ben
xicotet. Era objecte de burles i insults dins i fora de casa.
Sa mare, desconsolada, acudia sovint a buscar el consell de la
senyora Càndida que, amb la tranquil·litat que la caracteritzava, li
repetia:
–El camí serà llarg i sembrat de pedres. Ningú va dir que fora fàcil,
però la bondat i la justícia sortiran vencedores, ja ho veuràs!
Quan Enric tenia divuit anys es va enamorar d’un xic de quinze. La
família del menor, en assabentar-se de la relació, l’acusaren d’intent de
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violació. Inventaren un grapat de falsos testimonis i bestieses que
l’acabaren d’enfonsar.
A la fi s’adonà que no li’n quedava una altra que marxar del poble
on ja l’havien condemnat només per ser diferent.
Aquell pensament ja era un fet. Una nit es va depilar, es posà un
vestit de sa mare, una perruca i es pintà les ungles i els llavis de roig.
Amb una petita maleta, tres mil pessetes a la butxaca i un sobre tancat
amb una adreça que li havia facilitat la senyora Càndida, va eixir
d’aquell lloc amb la intenció de no tornar-hi mai més.
Sa mare, amb el cor dolorit, el va veure marxar com un fugitiu en
mig de la foscor de la nit, com un criminal sense crim, com un empestat
a qui tothom rebutjava. I entre llàgrimes només li va dir una cosa: «No
mires enrere.»
El Sr. Ramón i la Sra. Adela eren un matrimoni d’ancians que
vivien en un pis del centre de la ciutat d’aquells de portalada ampla,
portes de ferro i un marbre al terra que relluïa. Enric comprovà diverses
vegades l’adreça abans de picar al timbre. Pujà, un tant esglaiat, amb el
vell ascensor que el transportà fins al tercer pis.
Amb la porta oberta l’esperava un home de cabell blanc que
desprenia una elegància en el parlar i el vestir a la qual Enric no estava
acostumat.
–Bon dia! És vosté el Sr. Ramón?
–El mateix –contestà l’home amb un somriure.
Li entregà el sobre de la senyora Càndida. Després de llegir la
carta, l’home mirà a Enric als ulls, l’agafà del braç i li digué:
–Passa, filla, i et presentaré la meua dona.
Enric, Enriqueta des d’aquell moment, s’adonà que aquell era el
principi de la resta de la seua vida.
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La Sra. Adela estava afectada d’artritis i romania amb el ossos
deformats, quasi privada de mobilitat. La missió d’Enriqueta era ocuparse de rentar-la, vestir-la, donar-li de menjar i fer tot allò que li demanara.
La força física unida a la dolçor i l’amabilitat que la caracteritzaven,
aconseguiren que s’adaptaren l’una a l’altra sense cap problema.
El Sr. Ramón, tocòleg jubilat, va poder comprovar que les
referències de la senyora Candida, que havia treballat amb ell durant
molt anys i li mereixia tota la confiança, eren més que certes.
El matrimoni va donar a la xica l’estima que no havien pogut donar
als fills que no havien tingut. La convenceren perquè assistira a una
acadèmia per estudiar el batxillerat. Contagiada per l’ambient culte i
seré que es respirava a la casa, acceptà encantada i el va aprovar, uns
anys després, amb unes notes immillorables. Notes que li permeteren
matricular-se en la Facultat de Medicina i encetar una carrera que li
entusiasmava.
Durant tots aquests anys Matilde sabia de la filla a través de les
cartes que arribaven a casa de la senyora Càndida i, d’alguna que altra
escapada que, d’amagat del marit i els altres fills, realitzava a la ciutat
per retrobar-se amb Enriqueta i comprovar que allí havia trobat la
felicitat.
La Sra. Adela va faltar sense assabentar-se que la persona que
l’ajudava en els menesters més íntims posseïa un sexe masculí. El marit,
que ho sabia des del primer moment que la deixà entrar a casa, li ho
havia ocultat per temor que el pudor la portara a rebutjar-la.
El Sr. Ramón, veient pròxim el seu final, va adoptar legalment
Enriqueta atorgant-li el cognom i la totalitat dels béns que posseïa. Ella
va continuar vivint a sa casa i ocupant-se d’ell fins que va morir agafantli la mà.
Acabada la carrera, el seu cos, hormonat i sotmés a la cirurgia,
s’havia convertit definitivament en el d’una dona de gran bellesa. Tal
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com havia pronosticat la comare, el camí no havia estat fàcil. S’havia
trobat amb molts entrebancs legals, amb la crueltat i el rebuig de moltes
persones, amb la incomprensió i la hipocresia de la societat. Malgrat tot,
no havia defallit, havia tirat endavant fins complir el seus somnis i
sentir-se realitzada, i amb un gran esforç, cursà l’especialitat de
Ginecologia.
Un temps després conegué el que hui és el company de la seua
vida. Adoptaren una xiqueta xinesa que li va permetre desenvolupar un
instint maternal viu i latent des del dia que va nàixer.
Animada per la seua parella va decidir reobrir la consulta del pare
adoptiu. En poc de temps va adquirir un prestigi que arribava a tots els
pobles de la contornada.
Els seus pares ja no hi eren vius i dels germans no en sabia res. Un
dia de primavera, un motiu ineludible la va fer incomplir la promesa que
anys enrere s’havia fet a ella mateixa, i tornà al poble del braç del marit i
la filla.
La gent es congregava al carrer principal on l’alcalde pronunciava
unes paraules mentre descobria una placa que rendia homenatge a la
Senyora Càndida, matrona i infermera titulada, que recentment havia
faltat; qui va dedicar la vida a ajudar les dones a parir i a defensar els
seus drets sovint vulnerats.
Enriqueta mirà al cel emocionada i agraïda a aquella dona. Records
agredolços li sacsejaven la ment i les llàgrimes li rodaren per la cara.
Potser algú la va reconèixer, o potser no, però ja no li importava
gens.
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No comprenem l’amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliments i teles.
Vicent Andrés Estellés (Els amants)

ENYORANT ELS AMANTS

Hi havia la guerra, una excusa com qualsevol altra per no anar a
treballar els dilluns. Hi havia el desassossec i la culpabilitat i la
desesperació i la confiança desgastada a punt d’esgarrar-se. Hi havia la
botella, allí tirada al terra buida de whisky i de dignitat.
Hi havia moltes batalles perdudes, però això fou abans del vòmit,
el mal de cap, les llàgrimes i la bogeria.
La solitud m’acompanya i em parla insolent. No m’he dutxat ni
vestit en alguns dies. Tampoc he menjat res mentre romania amerat en
alcohol. És dilluns i hui tampoc he anat a treballar. Soc un miserable!
Mire l’arma. Com he pogut ni tan sols pensar-ho? Com soc tan
covard? Estic cansat d’alimentar aquesta guerra contra mi mateix que
ara ja no vull perdre. Hauré de lluitar.
Sense decidir-ho, el vel de tristor que em cobreix la cara comença a
esvair-se per l’aire viciat i calent que roman a l’habitació tancada.
–Ho puc fer! Ho puc aconseguir!
Als ulls i a la boca es dibuixa inesperat un somriure. Em recorde
d’ells. Vull fer-ho. Vull deixar fluir tots els sentiments desatenent el
desig de la degradada matèria gris que ocupa el meu crani.
M’arriba a l’olfacte el perfum que desprén la pell suau de la que
era la meua dona i és el meu amor. Sent al clatell el baf humit i calent
del seu alé, les paraules dolces xiuxiuejant-me a l’oïda. No puc fer-li
això! No! No ho puc fer!
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Em ve al cap aquell poema en què Estellés evoca l’amor més
carnal i salvatge. El férem nostre en conéixer-nos en la petita llibreria on
compràrem el llibre.
Sense convidar-los apareixen Els amants d’Estellés colpejant-me
els polsos, despertant-me els instints adormits, recordant-me que estic
viu.
M’assalta una mísera sensació que em provoca fàstic.
–Com he pogut ser tan neci?
Ha arribat l’hora d’abandonar la letargia. S’ha fet de nit. He d’eixir
d’aquest forat. El passadís està a les fosques.
–Fotre! Com ha passat el temps! Estaran a punt d’arribar. Mitja
hora, tan sols necessite mitja hora. Un café ben carregat i una bona
dutxa.
Escolte arribar l’automòbil. Són ells. Òbric la porta com si no
m’hagués mogut d’aquell indret en tota la vida, com si hagués nascut per
esperar-los. Ho fas amb l’ímpetu que comporta la impaciència.
Mentre la veig baixar primer a ella, molt lentament, el poema es fa
carn. Visualitze els rebolcons pel terra de la cuina, el desig sobtat i
irrefrenable, els besos i els mossos.
Voldria dir-li que, malgrat aquest sostre on ha tingut a bé deixarme viure, em sent un desnonat perquè la seua abraçada és l’únic lloc que
considere casa meua. Ara sé que els versos li pertanyen a ella, només a
ella passejant pel meu cos delerós que la troba a faltar.
En veure a través de la finestreta el somriure dels meus fills,
cobren sentit els valors fonamentals de l’existència que tenia oblidats.
Només me’ls deixarà si comprova que estic sobri. Sé que no vol
incomplir l’acord que signàrem en divorciar-nos, però, si cal, els
protegirà com una lleona. Sap com me’ls estime i que mai no faria res
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per danyar-los. Em mira amb recel i compassió i els meus ulls li
traspassen els ossos. Ella tampoc ha deixat d’estimar-me, tot i sabent
que soc un borratxo i estic arruïnat.
El menut tenia quatre anys i el major acabava de complir-ne huit.
Jo volia convertir-me en l’empresari de l’any. Puta ambició! Anava a
casa just per a dormir un poc i canviar-me de roba. Mentre dormia
somniava amb allò que devia fer l’endemà a la feina. No hi tenia festes
ni vacances. Ens anava bé, o això pensava jo, mentre a poc a poc els
perdia a tots tres. La meua fallida no fou només conseqüència de la crisi,
ho va ser de la inconsciència, de l’estupidesa... Una cosa em va portar a
una altra: els clients als bars, els bars a les copes, les copes a l’abús,
l’abús a l’alcoholisme, l’alcoholisme a l’oblit, l’oblit al divorci, el
divorci a la desesperació, la desesperació a la reflexió, i la reflexió a
l’esperança.
–He de recuperar la meua vida! No vull viure instal·lat en el fracàs
i la impotència!
És dimarts i la casa bull d’alegria. El sol va despertant-se alhora
que escolte les rialles dels xiquets a l’habitació. El temps és deté. Per un
moment m’ha semblat sentir també sa mare animant-los a vestir-se i a
desdejunar. Al remat ho he hagut de fer jo. El café m’ajuda a tindre la
ment clara. He de conduir fins al col·legi i després, si em veig amb cor,
passaré per l’oficina.
Aquell lloc sorollós i ple d’activitat ara resta fosc i silenciós.
Marta, la meua fidel secretària, encara no ha arribat. Mai no podré
agrair-li prou que continue fent-me costat. Necessite que hui siga el
primer dia de la resta de la meua vida, em trobe amb forces per intentarho.
De sobte, em quede mirant el calaix de la taula que està tancat amb
clau. Allí hi guarde una botella. Busque la clau. Recorde que per algun
lloc hi havia una còpia. Pense que pot estar entre les coses de Marta.
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Tampoc la trobe. Intente forçar el pany amb l’obridor de cartes.
Aleshores em pregunte:
–Què estic fent? Com soc tan fill de puta?
Entre al bany i em rente la cara. Sé que la secretària no tardarà.
Ella sempre arriba d’hora. Telefone el meu advocat i concerte una cita.
Cal desfer tot aquest enrenou. He d’agafar el bou per les banyes i posar
ordre a la meua vida, els ho dec a tots els que m’estimen.
–Bon dia! Tu per ací? Com et trobes?
–Bon dia, Marta! No podria estar millor. Els xiquets han dormit a
casa aquesta nit. Per cert, conserves el telèfon d’aquella associació
d’alcohòlics?
A Marta li cauen les llàgrimes. Sempre ha estat una bona amiga.
S’acosta i em fa una abraçada que li agraïsc amb l’ànima. Tampoc vull
defraudar-la, a ella.
Em comunica que ha d’eixir a fer unes gestions. Després parlarem
amb tranquil·litat.
Regirant entre les seues coses trobe la clau del calaix. L’òbric. Està
allí plena de whisky, incitant-me com una amant desitjada i prohibida.
–Estic sol, si ho fas ningú no ho sabrà, només serà un glop, tan sols
un glop. A qui pretenc enganyar?
Agafe la botella i em crema a les mans. Al cap ressonen les rialles
dels meus fills. Em quede mirant-la, però no la puc deixar. Ara les rialles
s’han convertit en plors. Vaig al bany amb la intenció de buidar-la. No
puc fer-ho.
Quan Marta entra ja m’he begut mitja botella. De seguida m’ho
nota i m’ho recrimina. Li dic que calle la boca, ella no és ningú per dirme el que he de fer. Comença a recollir les seues pertinences i mentre
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camina cap a l’eixida em diu que si algun dia canvie d’actitud li ho faça
saber.
Intente retindre-la, l’agafe pels braços i l’empeny contra la paret.
Es colpeja el cap contra la perxa de ferro. Cau al terra. La cride, no
respon. La sang em mulla la sabata.
En aquesta cel·la humida i solitària on el temps no es decideix a
passar pague ara pel meu crim. Jo no ho volia fer. Mil cops hauria
preferit ser jo el mort. Viure és el pitjor càstig.
Només ella, la meua estimada, la mare dels meus fills, em visita de
tant en tant. Crec que ho fa per llàstima. A la cara li aguaita el
ressentiment, la por... i no ho puc suportar.
A la fi em mantinc sobri, desesperat, penedit, trist i buit.
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T’estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne.
T’estimo, i et soc gelós, i el poc que valc m’ho nego si em negues la
tendresa.
Lluís Llach (Amor particular)

EL XALET DELS AFORES

Quan

el Sr. Arnau em va citar en aquella cafeteria, prop de la
facultat, no podia ni imaginar el que estava a punt de descobrir. Era
novembre i plovia. Tot allò que ha marcat el transcurs de la meua vida
ha passat al mes de novembre. Aleshores jo tenia vint-i-tres anys. Però,
la història que hui recorde començà quan la pubertat persistia a no
abandonar el meu cos descurat i la inconsciència de la ment m’incitava a
cometre accions que els adults consideraven reprovables, tal vegada
estúpides.
A les cinc de la vesprada la llum del sol pareixia voler extingir-se
sense remei. Les fulles seques que queien dels arbres formaven
capritxosos remolins que s’estenien al meu pas com una sorollosa catifa,
en un intent d’anunciar la furtiva presència.
A través de la finestra de la casa observava la silueta inquietant de
la dona. Era una visió envoltada de melangia, de silencis forçosos, com
els silencis que habiten els claustres que ningú no visita. Aturar-me allí i
mirar-la s’havia convertit en un acte quotidià, necessari, quasi una
obsessió.
Uns mesos abans, acabant-se ja l’estiu, vaig escoltar a la barberia
com algú informava mon pare que el xalet dels afores prompte tornaria a
estar habitat.
El pare era barber i el primer que hi havia en entrar a ma casa era
un espai reduït ocupat per dos seients giratoris, un espill, un xicotet
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mostrador i algunes cadires de fusta que sempre estaven ocupades. Allí,
entre pintes, navalles, sabó d’afaitar i locions de diferents colors,
m’havia criat jo inhalant el fum d’aquells cigarrets, embolicats a mà, que
els clients fumaven sense cap mirament i comprovant la paciència que
tenia el sant home per aguantar-los tota mena d’impertinències. Però, la
feina era la feina, i aquella feina i aquella barberia li havien vingut
d’herència de son pare qui la va deixar amb la clientela ja feta, ubicada
com estava al mateix centre del poble. De la mateixa manera que havia
heretat el seu nom, i jo, el de tots dos.
Tothom pensava que això era una bicoca. Tots menys ell.
La mare tenia una màquina de plegar punts a les calces i es passava
bona part del dia fent-se malbé la vista unint, fil per fil, el teixit elàstic i
transparent. Mentre ho feia semblava concentrar, en l’agulla automàtica,
tota la força del cos i la ment, com si el suport metàl·lic que rebia els
cops ràpids i secs tinguera la culpa de totes les desgràcies del món.
La casa sempre estava plena de gent. Malgrat estar acostumat, jo
detestava aquell tràfec i sempre que podia em recloïa a l’andana on hi
havia els dormitoris.
Alguns dies, atenent els suggeriments que em feia la mare, millor
dit, per no escoltar-la remugar i evitar que atabalara també el pare, em
quedava pacient a la barberia fent creure que m’interessava aprendre
l’ofici que, segons ella, podria ser el meu i algun dia donaria de menjar
als meus fills.
–Estic content –digué el Sr. Joan amb la cara coberta d’escuma–.
La meua dona prompte tindrà treball.
–Com és això? –preguntà mon pare.
–Sembla ser que d’ací a unes setmanes els amos del xalet dels
afores vindran a viure al poble i Maria s’ocuparà de cuinar i netejar per a
ells.
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Aquella notícia em va despertar molta curiositat. Als tretze anys,
vivint en un lloc on tots es coneixíem, la possibilitat que passara alguna
cosa extraordinària resultava excitant.
Tal vegada, pensava, els forasters tindran fills de la meua edat.
Potser emprendran qualsevol activitat al poble que ens lliure de la
monotonia a la qual estem condemnats.
Des de feia quatre anys a casa transcorria la vida amb una
normalitat forçada. La mort de la meua germaneta, de tres anys i mig,
aquell dia de Tots Sants, no sé molt bé per quina causa, havia deixat la
mare sumida en una tristesa de la qual semblava no voler eixir. Sovint es
reprotxava no haver reaccionat amb més rapidesa en comprovar que
tenia unes dècimes de febre. No haver armat més rebombori davant
l’aparent levitat d’una sobtada malaltia. Mai no es perdonaria la
contenció, per por al gest excessiu, d’una mare a qui tots, incloent-hi el
pare, acusaven sempre de protegir-nos massa.
De la dolça criatura ens quedaven uns joguets curosament guardats
a la cambra i un retrat, presidint el menjador, que la mare havia manat a
fer a partir d’una de les poques fotografies que tenia. A més d’una
angúnia a la gola que cap dels tres ens atrevíem a vomitar i intentàvem
digerir cadascun com podia.
A la fi va començar el curs escolar. Aquell seria el darrer any que
assistiria a l’única escola que hi havia al poble. Després cabia la
possibilitat de continuar els estudis a l’institut d’un poble veí. No tenia
gens clar si volia seguir estudiant o no, només sabia una cosa: no volia
ser barber com el pare i com l’avi.
Les cinc de la vesprada era l’hora del dia que esperava amb
impaciència. Sonava la sirena anunciant el final de les classes i
m’afanyava a eixir, improvisant noves excuses, per tal que cap amic
meu intentara acompanyar-me en el camí de tornada a casa i arribara a
descobrir el meu secret.
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Des que la família Arnau s’havia instal·lat al xalet dels afores, el
meu itinerari havia canviat. Baixava pel carrer Major fins a arribar a
l’església i, en compte de continuar recte cap a ma casa, em desviava a
l’esquerra agafant el camí de l’antic llavador i travessava l’arbreda,
atapeïda de xops i moreres, fins que albirava l’edifici que havia conegut
buit i abandonat i que s’havia convertit, als meus ulls, en una bellesa
arquitectònica.
La tanca rovellada relluïa pintada de negre. Les dues plantes de
color terracota s’alçaven orgulloses per damunt l’escalinata de marbre
gris. La porta principal de fusta, que havia rebut una bona mà de vernís,
estava flanquejada per dos finestrals enreixats que deixaven entreveure
l’interior de la casa. Al jardí, alguns arbres fruitals i palmeres
centenàries donaven a l’entorn certa elegància. Fins i tot, tornava a
córrer l’aigua per la insinuant fonteta del xiquet pixant, mantenint una
remor compassada i constant.
Des de l’estratègica posició observava cada vespre aquella dona
aprofitant el clarobscur que em procuraven la tardor i la vegetació.
L’havia vista moure’s lentament, amb parsimònia, però quasi sempre
romania asseguda en una butaca al costat de la finestra. Em semblava
tan diferent a la resta de dones que coneixia! Era alta i esvelta. Els
gestos i maneres denotaven distinció, i al semblant portava escrita més
vida de la que, sens dubte, havia viscut. Com en un acte premonitori
d’allò que mai no hauria imaginat, arribaria a ser la meua professió,
estudiava el seu físic amb deteniment. Em recreava en cada moviment
del cap, dels braços, dels pits... en cada un dels ossos que li dibuixaven
la cara. Era evident que despertava en mi un inusitat interés que
m’acompanyava fins a la intimitat de la meua habitació, entre els
llençols còmplices, confidents.
Ja queia la nit quan la vaig veure asseguda davant del piano
interpretant una trista melodia que a penes podia escoltar. Hauria donat
qualsevol cosa per conéixer-la, per parlar amb ella. El meu cap no
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deixava de maquinar la manera d’aconseguir-ho i em va acudir a la
memòria el Sr. Joan. Vaig pensar que algun dia hauria de tornar a la
barberia, aleshores li faria preguntats i... Però, va ocórrer una cosa
millor, la seua esposa vingué a casa amb dos parells de calces per a
arreglar.
–Com va la feina, Maria? –preguntà la mare.
–Anem fent, tot i que la casa és molt gran i no done l’abast. Ací et
porte aquestes calces de la senyoreta Clara que tenen un bon calat.
–Quina llàstima! Tan jove i quedar-se cega –es lamentà la mare.
En pronunciar aquelles paraules la cadència de la veu delatà una
falta de sinceritat que em va cridar l’atenció.
–Sí, és una llàstima –contestà Maria. Des que la teua... la senyora
Isabel va faltar està molt sola. El senyor va tots els dies a la capital per
ocupar-se dels negocis i ella gairebé no ix de casa. Jo tracte d’animar-la
però, si tinguera alguna ocupació.
Mira per on acabava d’escoltar les paraules màgiques. Aquella
mateixa nit vaig exposar als meus pares la inesperada decisió:
–Pare, vull ser músic.
A la mare se li va entravessar el mos que tenia a la boca i el pare va
intentar reprimir un somriure, d’orella a orella, sense aconseguir-ho.
Ell era un músic frustrat. Havia tocat el clarinet a la banda de
música quan era jove i va haver de deixar la seua passió per fer-se càrrec
del negoci. Tenia un munt de somnis que mai no compliria i no
permetria que a mi em passara el mateix. Quan es va plantejar tornar-hi,
tot eren inconvenients. Primer la mort del iaio, després la de la xiqueta, i
la mare..., sempre llençant acusacions i fent comentaris que li deixaven
el cor ensopit:
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–Qualsevol diria que encara et queden ganes de festa. Clar, com
que tu no la vares parir! Vergonya t’hauria de donar!
Amb un enorme estoïcisme l’home aguantava perquè havia
d’aguantar. Tal vegada perquè vivia en carn pròpia que cada dia que
passava la pena era més fonda, i tenien major necessitat física de tindre
la filleta en braços, acaronar-la i protegir-la.
Era tan difícil continuar vius sense escoltar les seues paraules a
mig dir, les rialles innocents..., tan complicat anar pel carrer i recordar
com ho preguntava tot a mesura que anava descobrint cada cosa...
Capficats en els quefers quotidians mai no eixien de casa. I després
de tot, les paraules ofensives de la mare ja no li feien mal, res ja no
podia fer-li més mal.
–Músic, fill. Per a tocar a la banda? –em preguntà orgullós.
–No pare, vull tocar el piano.
A la setmana següent, a pesar de la forta oposició de ma mare, ja
rebia classes de solfeig a l’escola de música del poble i de piano a casa
de Clara, ja que allí no hi havia altra possibilitat de fer-ho i, tal com ens
havien informat, ella havia estat professora.
–Almenys no s’ha de desplaçar a la ciutat. Només faltaria això!
–anava dient la mare mentre marmolava amb resignació.
Clara tenia unes mans blanques i cuidades, uns dits llargs que feia
lliscar amb avidesa per damunt les tecles i un somriure ample que li
costava mostrar.
El Sr. Arnau semblava content de veure-la més animada. El vel de
tristesa que l’envoltava pareixia anar esvaint-se i d’alguna manera jo em
sentia partícip.
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Els mesos passaven i la complicitat creixia. Em prestava llibres que
devorava i, quan acabava la classe de música, teníem llargues converses
sobre qualsevol tema.
Lluís, tens un nom preciós –em deia–. Sona com les gotes de pluja
quan cauen amb rapidesa sobre els vidres. Lluís, Lluís, Lluís, Lluís...
Després reia i la cara se li enllumenava malgrat els ulls sense llum,
tan blaus com la mar en un matí d’estiu.
–Per què estàs cega? –em vaig atrevir a preguntar-li un dia.
–És una llarga història de la qual preferisc no parlar –digué mentre
es perdia en la llunyania de la seua mirada estàtica.
Havia arribat la primavera i passava més temps al xalet que a ma
casa. Els dos formàvem una estranya parella. Jo era un adolescent de
catorze anys acabats de complir que, de sobte, havia madurat moltíssim,
i ella una dona de vint-i-cinc que aparentava tindre’n deu més.
Mai no rebia visites, exceptuant Maria que anava tot el dia
atrafegada per la casa.
Aquell dia el luxós automòbil que hi havia aparcat davant de la
porta d’entrada em va cridar l’atenció. En pujar les escales ja
s’escoltaven les veus. Quan vaig entrar a la sala un home desconegut,
jove, ben vestit i amb bona presència, mantenia amb Clara una acalorada
discussió, i ni tan sols s’adonaren que els escoltava.
–No vull tornar a veure’t per ací! –li deia ella cridant.
–No pots parlar seriosament, Clara, va ser un accident. Quan
deixaràs de culpar-me?
–Ves-te’n i no tornes mai més! –insistia plorant.
Finalment, l’home se’n va anar i ella es va quedar profundament
afectada. Després d’allò no férem classe. Uns dies després, ja més
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calmada, em va explicar que dos anys enrere estava a punt de casar-se
amb aquell xic quan tingueren un accident de trànsit. Sa mare, que els
acompanyava, va morir en l’acte i Clara va perdre la vista. Es tractava
del fill d’un prestigiós advocat que va utilitzar totes les influències per
tal que complira la mínima condemna pels càrrecs que li imputaven:
«Homicidi involuntari per conducció temerària sota la influència de
l’alcohol». Després d’aquella experiència tan traumàtica, Clara i el seu
pare decidiren mudar-se al xalet per tal de recuperar-se.
A la fi coneixia la causa de tanta aflicció. Vaig posar de la meua
part tot el que sabia i podia per fer-la oblidar. Al mateix temps em
sorprenia comprovar com aquella atípica relació que teníem anava
transformant-se en una amistat especial.
A ma casa arribaven comentaris de tot tipus: que si el teu fill d’allí
no ix, que si la xica té edat per ser sa mare, que si passegen a les fosques
com les parelletes d’enamorats, que si al cap i a la fi tot cau a casa...
Farta que li inflaren el cap, la mare va intentar una vegada més que
deixara l’aprenentatge. Intents que li resultaven fallits gràcies a la
intercessió del pare que mai no es cansava d’escoltar-me, emocionat,
apallissar les tecles indolents del piano que m’havia comprat, intentant
interpretar, amb molt poc d’èxit, les primeres notes de Para Elisa.
Afortunadament, Beethoven mai no m’escoltaria.
–No faces cas, dona! A la gent li agrada parlar de tot. Ja es
cansaran!
El marit intentava tranquil·litzar-la i, malgrat tot aquell enrenou, ell
no va consentir ni un comentari més a la barberia.
A Clara li preocupava el meu futur. Sabia que amb la música no
tenia res a fer i no es cansava d’animar-me perquè estudiara el
batxillerat. Li vaig fer cas i el vaig acabar uns anys després. Tot seguit
vaig començar Belles Arts. Vivia a la ciutat i els caps de setmana
tornava al poble per veure-la i, d’amagat, compartir-ho tot amb ella.
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Els sentiments anaven creixent i derivant en una imperiosa
necessitat d’estar junts. Malauradament, les nostres famílies no pensaven
el mateix.
La mare mantenia l’esperança que a la universitat coneixeria
alguna xica de la meua edat i m’oblidaria de la pianista. Com que això
no ocorria cada dia que passava augmentava el seu neguit. Les escasses
converses que manteníem es limitaven a preguntes inquisidores,
acusacions, i alguna que altra amenaça. L’actitud intransigent em treia
de polleguera. No entenia l’obstinada oposició a la meua felicitat i per
tant em negava en rodó a escoltar-la.
El pare no obria la boca. Tan sols em dirigia una mirada de
complicitat on podia llegir:
–No li faces cas i viu la teua vida.
Clara, també havia deixat constància al seu pare de quins eren els
seus sentiments i ell feia tot el possible per dissuadir-la.
Aquella vesprada de novembre, asseguts a la cafeteria, l’home de
negocis envellit, elegant, altiu i distant, posava el contrapunt al local ple
d’estudiants que, xerrant davant d’una cervesa, evitaven les classes.
Sense cap mena de preàmbuls anuncià:
–Fa uns anys no hauria deixat que t’arrimares a la meua filla més
enllà de la proximitat que requerien les estúpides classes de piano que
mai no has aprofitat per a res, però que a ella li salvaren la desgraciada
vida que tenia. Hui, no obstant això, he decidit ajudar-te i has de saber
per què.
Clara és filla meua i d’una jove serventa dels meus pares que va
morir en el part de la xiqueta. La meua mare havia faltat uns mesos
abans, víctima d’un càncer, i em va fer prometre que la criatura que
esperàvem es quedaria en la família. Mon pare i jo, desbordats per la
situació, decidírem buscar-li una ama de cria i traslladar-nos al xalet del
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poble, com cada estiu, quan la menuda tenia a penes dos mesos de vida.
L’explicació que donàrem allí a tothom fou que ambdós havíem acabat
d’enviudar.
El teu avi matern tenia una vaqueria i les dues filles,
indistintament, ens subministraven cada dia la llet fresca. Així les vaig
conéixer. La meua joventut, la posició social i la irresponsabilitat que
em caracteritzava, les varen seduir a totes dues.
Isabel, la major, posseïa, a judici del meu pare, el que feia falta per
ser una bona esposa i la mare de la meua filla: bellesa, ambició i
picardia. Per contra, Anna, la teua mare, era dolça, tímida, i vulnerable.
L’assumpte amb la criada era conegut a tota la ciutat, i cap xica de
família respectable hauria consentit casar-se amb algú que reconeixia
tindre una filla d’una serventa fora del matrimoni. L’elecció, doncs, fou
determinant i immediata, deixant Anna totalment destrossada.
Tot i que durant els primers anys cada estiu continuàvem venint al
poble, les dues germanes no tornaren a relacionar-se mai més. Anna, que
se sentia traïda, així ho va decidir. Més endavant, es va casar amb el teu
pare que sempre havia estat per ella. La resta de la història l’has viscuda
en carn pròpia.
Cap de tots nosaltres ha tingut una vida fàcil ni satisfactòria. En el
meu cas, la intel·ligència només la vaig aplicar als negocis. Sens dubte,
l’elecció d’Isabel fou equivocada. Ella no era feliç perquè no se sentia
estimada com es mereixia. Malgrat això, fou una bona mare per a Clara.
Almenys, la seua vanitat es va veure recompensada fins que es va morir
en el fatídic accident.
Quedar-se sense la germana major, a la qual estava molt unida, va
fer Anna tremendament desgraciada.
El teu pare, el millor de tots nosaltres, sembla haver nascut per a
sofrir i portar-ho amb la més absoluta dignitat i discreció.
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Ara, el destí que de vegades és capritxós, ha volgut que Clara i tu
esmenteu els nostres errors. No us resultarà fàcil, però he decidit que no
seré jo qui us pose impediments. Tot el contrari.
Aquella declaració d’intencions que Gerard Arnau acabava de ferme va suposar un abans i un després en la relació entre Clara i jo.
A la ciutat m’esperava un futur prometedor. Un dia assolellat de
novembre vaig comunicar als meus pares que em casava amb Clara. La
mare, imbuïda en la pròpia tragèdia, cridà:
–No t’adones que amb ella seràs un desgraciat! Al cap i a la fi és
una Arnau!
I en mirar-la, observí aquella expressió greu carregada de rancor i
d’impotència, que coexistia sense dificultat amb la tendresa dels ulls
cansats i envellits, immersos com estaven en un oceà de melancolia. I
vaig saber que mai no acceptaria la nostra decisió.
En cap moment vaig desvelar a ningú la conversa de la cafeteria
d’estudiants. Tampoc no he oblidat la vesprada de tardor que, com tantes
altres, han marcat la meua existència. Allò m’ajudaria a comprendre
moltes coses, imaginar la pobra vida dels pares, les pors, els patiments,
les actituds, la infelicitat.
Tots tres vàrem reviure el dolor que restava latent per la pèrdua de
la germaneta. Compartint amb ells l’amargor, els vaig abraçar i els
assegurí que a mi mai no em perdrien. Intentava fer-los comprendre que
la renúncia, de Clara i la meua, no podia esborrar el passat i que, d’una
vegada per totes, calia mirar endavant i ser conseqüents.
*****************
Hui és 14 de novembre. A les cinc de la vesprada els últims rajos
de sol passegen entretinguts entre les tombes. Sembla que fan un intent
per reconfortar-me el cos i l’ànima que acaben d’encetar un hivern
particular.
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Malgrat el vent, que bufa amb insistència, els xiprers del cementeri
no perden les fulles. No, ells no les perdran com jo l’he perduda a ella.
Sempre m’ho deia:
–Jo em moriré abans que tu, com que soc més vella!
A aquell gest de circumstàncies li seguia una riallada burlanera.
Gaudia fent-me bromes.
Han passat molts anys del primer encontre i altres tants que
deixàrem el poble. Moltes de les persones que sabien la nostra història
no estan ja entre nosaltres. A la ciutat ningú no ens coneixia. Els meus
pares mai no ens visitaren. No tinguérem fills. El cos de Clara quedà
molt malparat d’aquell accident. Ens hem tingut només l’un a l’altre
durant trenta-vuit anys i no ens ha fet falta res més.
Quan em jubile, vindré a viure al xalet dels afores per estar més a
prop d’ella. Romandré assegut al costat de la finestra i ho veuré tot des
d’un altra perspectiva.
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Podran arrancar totes les flors, però no podran aturar la primavera.
Pablo Neruda

LA COVA DEL MONSTRE

Recomençar és necessari. Tornar al passat impensable. Rectificar
és un privilegi. Penedir-se no sempre és possible.
Tant me fa el veredicte dels jutges, el que puga pensar la gent. Tant
me fa haver de ser testimoni, víctima i inculpada. Ara res no es pot
canviar. Tanmateix hauria preferit mil cops no recordar, no reviure, no
viure... Potser no haver nascut.
Als setze anys, els que jo tenia quan el vaig conéixer, és molt
important sentir-se apreciada per una persona que t’agrada, sobretot si
no et consideres guapa ni prima ni alta ni rossa ni líder ni especial. Jo era
innocent, amable, bondadosa, intel·ligent i amiga de les poques amigues
que tenia. Durant uns cursos compartírem classe. A mi ell no em passava
desapercebut, per contra jo als seus ulls era invisible. Era la xica sosa
que treia bones notes, tenia sobrepés i no vestia a la moda; per tant
m’ignoraven els xics i la majoria de les xiques.
Els anys passaren i el meu aspecte físic va anar canviant.
Sorprenentment, aquells que abans no em dirigien la paraula
s’apropaven per demanar-me apunts o aclarir dubtes sobre alguna
matèria. Com que ja s’havia adonat de la meua existència, ell, que
repetia curs, de tant en tant em feia alguna gracieta i s’aprofitava de la
meua generositat sol·licitant ajuda per preparar treballs i exàmens. Al
cap de poc, aquella relació passà a ser alguna cosa més que amistat i
vaig caure rendida als seus encants. Després va deixar els estudis i
intentà convéncer-me perquè fera el mateix. Segons deia, si es posàvem
a treballar els dos en qualsevol cosa prompte podríem casar-nos i viure
lliurement.
79

El desig de convertir-me en mestra era molt gran, però em va fer
dubtar i a punt estiguí de renunciar a la universitat. Els meus pares, que
ja m’advertien que ell era una mala influència, em convenceren per
continuar amb la carrera. Aquella fou la millor experiència de la meua
vida. Coneguí molta gent estupenda, estava d’allò més integrada i segura
de mi mateixa.
Ell em controlava fins al punt d’esperar-me cada dia a l’arribada
del tren. Li molestava que parlara per telèfon amb els companys i no
consentia que assistira a cap festa. Em volia en exclusiva i afirmava que
si algun dia el deixava es moriria. Jo estava tan enamorada que tot allò
m’afalagava, em feia sentir especial com mai no m’havia fet sentir
ningú.
Els problemes començaren quan vaig aprovar les oposicions i em
destinaren a setanta quilòmetres del lloc on vivíem. Estava il·lusionada i
desitjosa de començar, eixir de ma casa i compartir habitatge amb
alguna companya. Ell semblava embogir, es negava en rodó que me
n’anara tan lluny. Hi hagué plors, discussions, amenaces... La família i
les amistats intentaven obrir-me els ulls, però la bena que portava posada
era massa difícil de llevar. A la fi vaig claudicar, vaig renunciar a la
plaça de mestra i em vaig casar amb ell.
La situació econòmica era pèssima, ja que jo no treballava fora de
casa i ell no conservava cap feina més de tres o quatre mesos. Els fills
arribaren aviat. Tiràvem endavant gràcies a l’ajuda dels meus pares que
veien com, als vint i pocs anys, anava sulsint-me a casa mentre
aguantava la mala convivència amb el marit i criava els tres xiquets que,
per altra banda, eren l’única cosa bona d’aquella relació.
Quan et sents atrapada, la ment s’ompli d’una boirina espessa que
no et deixa veure la realitat. Esperes un canvi que saps que mai no es
produirà, t’enganyes a tu mateixa i pretens enganyar els altres.
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M’havia acostumat als crits i al mal humor, però fins aleshores mai
no m’havia alçat la mà. Fou una galtada, la primera, però no l’última.
Tampoc fou la darrera vegada que vingué a casa begut o drogat.
Intentava parlar amb ell, fer-lo reflexionar, buscar-li ajuda... Es negava a
escoltar-me. Els xiquets començaren a adonar-se’n. Durant uns dies els
vaig deixar amb els iaios per intentar reconduir la situació que patíem.
No vaig aconseguir res. Encara l’estimava i pensava que ell a mi també.
M’equivocava. El considerava una víctima més de la crisi econòmica,
del sistema, de la societat que ens envoltava. El justificava. Em feia
molta llàstima.
Com que no li va semblar correcte que deixara els xiquets amb els
meus pares, em va pegar la primera palissa. En seguiren d’altres. La por
començà a ser una constant a la meua vida. Temia pels meus fills i el
vaig denunciar. L’ordre d’allunyament no la complia. Venia plorant i
suplicant i allò m’esquinçava el cor. Un dia ens va esperar, d’amagat, a
l’eixida de l’escola dels nostres fills i a espentes ens va introduir a tots
quatre dins del cotxe. Jo no volia espantar els xiquets i vaig accedir amb
certa tranquil·litat. Llançà el meu mòbil a terra i li passà una roda pel
damunt per tal que no ens pogueren localitzar.
Vàrem recórrer molts quilòmetres, vàrem fer diverses voltes fins
que arribàrem a un lloc inhòspit en mig del no-res. Ens va conduir a una
espècie de cova humida i bruta que havia intentat condicionar amb uns
matalassos vells, segurament on havia estat pernoctant mentre no vivia a
casa. Aleshores, vaig comprendre quina era la seua intenció. El terror
s’endevinava als ulls de les criatures que no se separaven del meu costat.
Tot i estar espantada, intentí convéncer-los que aquella mena d’excursió
que el seu pare havia organitzat acabaria en uns dies i podríem tornar a
casa. Ell romania en un estat d’alienació mental molt preocupant. Estava
esgotat. Es deixà caure en un racó i durant uns minuts es va adormir,
ocasió que aprofitàrem per a eixir corrent. Pocs minuts després ens va
atrapar, ja que els dos menuts no podien córrer amb rapidesa.
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Fou en aquell moment que reaparegué el monstre que portava dins.
Després de donar-me dos cops de puny que em feren caure a terra, em
va arrossegar fins el lloc que, durant un temps que no podria precisar,
fou la nostra presó. Els meus fills, aterrits, ploraven i cridaven. Fins i tot
el més gran li colpejava les cames perquè em soltara, però deixà de ferho quan son pare, d’una violenta espenta, el va tirar a terra. Llavors, vaig
comprovar que l’ésser al qual havia estimat tant havia perdut el seny i la
consciència. La transformació era brutal, no li importava res ni ningú,
l’únic sentiment que conservava era la por a quedar-se sol amb el
monstre que el posseïa. Almenys s’havia ocupat de portar aigua i alguns
aliments en conserva.
L’estat de salut de les criatures era cada vegada pitjor, havien
quedat paralitzats durant uns dies negant-se a menjar i bevent només
xicotets glops d’aigua.
Quan el veia tranquil intentava fer-lo raonar, li assegurava que
acabarien trobant-nos, que els meus pares haurien avisat la policia.
Apel·lava a la compassió envers els nostres fills que estaven malalts i
esglaiats. Li oferia la meua ajuda per tal de desintoxicar-se, li mentia
prometent que si ens deixava anar i es posava en tractament, tornaríem a
ser una família.
Tots havíem perdut la noció del temps. Pensar com fugir d’aquell
horrible lloc m’ocupava la ment de nit i de dia. Furtar-li les claus del
cotxe hauria estat una opció si jo haguera sabut conduir. Solia dir-me:
«Tu no necessites saber conduir! Per a això ja estic jo!».
La impotència em portà a la desesperació més absoluta. Estava clar
que l’única manera que tenia de desfer-me d’aquella bèstia sense
sentiments, en la qual s’havia convertit l’únic home de la meua vida, era
ferir-lo greument, matar-lo si fora necessari, ja que estava segura que
mai no ens deixaria anar. Tan sols imaginar-ho m’horroritzava, però es
tractava de les nostres vides o la del segrestador.
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Els dies passaven i la falta de menjar ens havia debilitat a tots.
Dormien a cada cop més estona. Malgrat això i la ingesta constant
d’alcohol, ell es mantenia inexplicablement alerta. Qualsevol soroll el
despertava. La ment em bullia. Tampoc tenia massa possibilitat de
moure’m perquè els xiquets estaven literalment apegats a mi. Pensí en
buscar un objecte pesat i fer-li un bon colp al cap. Pensí a tallar-li les
venes amb una de les llaunes que hi havia obertes. Pensí a asfixiar-lo
col·locant-li un jersei al cap i prement les mànegues. Pensí i pensí, ja
que era l’única cosa que podia fer amb absoluta llibertat.
Enmig d’aquells pensaments apareixien els records: el sol després
de la tempesta, el xiuxiueig sota els crits, el goig innocent... i després la
por, el neguit.
Em preguntava com havia pogut anar renunciant a tot allò que em
feia persona i no trobava resposta.
De vegades semblava ser novament humà i pretenia apropar-se als
xiquets que el rebutjaven sense contemplacions. En veure’l amb aquella
actitud, era jo qui em considerava un monstre per pensar tan sols en
desfer-me d’aquella manera, per gosar fer ús de la violència que tant
odiava. Llavors, ell m’increpava que jo tenia la culpa de tot, que havia
aconseguit allunyar-lo dels fills, que pretenia que no l’estimaren... Res
no tenia sentit. Era evident que estava malalt, que mai no ens deixaria
lliures i ningú no ens trobaria en aquell lloc inaccessible que jo era
incapaç d’identificar.
El meu fill menut, el més defallit, mamprengué de sobte a respirar
amb dificultat. Ell també es mostrava preocupat. Li vaig suplicar que el
portara a un hospital. Per uns moments pareixia decidit a fer-ho, però de
cop i volta s’enfuria i grunyia com un animal ferit, no li importava que
perdérem la vida.
Em vaig adonar que l’alcohol s’havia acabat i tampoc tenia altres
drogues per consumir. Sabia que més tard o més prompte agafaria el
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cotxe i mouria. Això em feia mantindre l’esperança. Cabia la possibilitat
que l’haguérem d’acompanyar a comprar les drogues, per tant, podríem
tindre ocasió de fugir. La policia i la guàrdia civil estarien buscant-nos.
Estava segura que els meus pares sentien un enorme patiment i l’angoixa
augmentava per moments.
Ell era molt previsible i jo el coneixia de sobra. Al cap d’uns
minuts digué que agafara els xiquets perquè anàvem a comprar
queviures. Aprofitant que vaig haver d’acompanyar el mitjà a fer les
necessitats, agafí un tros de canya partida que hi havia darrere d’un
arbust i la guardí entre la roba. Li vaig tornar a suplicar per la criatura
que anava empitjorant. No m’escoltava. Era evident que tenia la
síndrome d’abstinència i només pensava en ell mateix.
Després d’entrar al cotxe feu que ens tapàrem els ulls amb uns
mocadors. Viatjàrem una bona estona. Devien ser camins secundaris. No
se sentia transitar cap altre vehicle i els clots ens feien saltar del seient.
No li veia la cara, però l’intuïa patir i gemegar. Per moments l’empatia i
la llàstima em feren commoure. M’hauria agradat que tot allò fora un
malson i despertar-me al seu costat, poder-lo ajudar i tornar a ser feliços,
o quelcom que fos el sentiment que un dia compartirem.
Suposava que havíem entrat en la carretera perquè ens movíem
menys i sentia circular altres cotxes. En un moment donat ens aturàrem.
Preguntí què passava i em feu callar. Es queixava molt. Els xiquets i jo
seiem al darrere. Palpí entre la roba i, amb molta cura, vaig traure la
canya i em lleví el mocador dels ulls. No em va veure perquè tenia el
cap acatxat a l’altura del pit mentre es cargolava de dolor. Era la meua
oportunitat, no sabia si en tindria una altra. El xiquet més menut, que
restava arrupit entre els meus braços, havia canviat de color, tot ell era
blau, a penes respirava. No ho vaig pensar dues vegades.
En intentar baixar del cotxe comproví que les portes estaven
bloquejades. Després de deixar el xiquet al seient em vaig haver de tirar
damunt son pare; només així podia arribar al dispositiu d’obertura. La
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sang que li brollava del coll estava calenta i em va mullar el vestit. Un
calfred em va recórrer el cos en veure’l desplomar-se sobre el seient del
copilot. Alliberats del monstre baixàrem tots quatre del cotxe. Una jove
que ens va veure en tremendes circumstàncies va parar. Davant la meua
insistència avisà la policia i ens va portar a l’hospital més pròxim, on ja
no pogueren fer res pel meu fill.
Aquell objecte innocent, que la natura havia posat al meu abast,
estava suficientment escantellat i esmolat com per travessar sense massa
esforç la vena jugular del monstre. En pocs minuts la vida se li escapà
del cos alhora que ho férem nosaltres.
No puc o no vull recordar aquell moment amb claredat. Sent un
dolor immens al cos i a l’ànima.
Sí, senyoria, ho tornaria a fer.
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Allí on conflueixen ulls i desig, hi esclaten tots els colors possibles.
Miquel Martí i Pol

LA LLUNA D’AHIR

Hi ha lluna nova. Ella també la mira a través de la finestra.
La llum esmorteïda confon les ombres que passegen per la casa. La
nit és agradable. El canvi d’estació és imminent. Els arbres ho saben i
mouen les fulles amb ímpetu, presagiant la pluja que les rentarà i
alimentarà, preparant-les per esclatar la floració que precedirà al fruit
dolç i sucós. Les criatures menudes que poblen el jardí es mouen
lleugeres mentre juguen a fet i amagat, deixant-se a penes veure en el
clarobscur. Amb timidesa s’escolta ulular el mussol que fa guàrdia dalt
d’una branca.
Des de la porta de la cuina contemple l’espectable a ulls de lluna, a
ulls d’enyor i melangia d’altres dies. Alguna cosa desperta el meu fidel
amic que dormia tranquil damunt l’estora que ha triat per llit. Empeny la
porta i lladra a la lluna nova que es delimita tímidament al cel d’aquest
hivern que acaba de morir. El cride i entra submís. Torna a fer-se el
silenci.
No puc evitar alçar la vista, la veig a ella al seu observatori, com
cada nit, darrere del vidre transparent que deixa entreveure un tros de
món privat i íntim. Em ruboritze però no renuncie a mirar-la.
L’enigmàtica imatge m’atrapa. Està nua, com sempre, convidant-me a
desitjar el seu cos. Està de peu desafiant els meus ulls. Està viva, i és
jove, i em crida amb la mirada, i s’acaricia, i el meu cor s’accelera, i...
Tanque els ulls, tanque la porta, tanque els sentits.
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Done voltes entre els llençols i el desig em crema. Potser res no és
real, potser tot s’esvairà entre el fum d’aquest incendi provocat per les
inconveniències i la doble moral.
Inesperadament, un dia ens creuarem pel carrer i cap de les dues
dirà res a l’altra. Ens ignorarem fins que cadascuna ocupe el seu lloc en
aquesta circumstància. I caurà la nit, i la lluna, en qualsevol de les
diferents fases, actuarà de testimoni dels nostres encontres furtius.
Caminarem de la mà només als nostres somnis, íntims i privats, on
ningú no gosarà acusar-nos, injustament, de mostrar els sentiments que
no podem ni volem evitar. I anirà passant la vida com l’alé que s’esvaeix
a cada cop que respirem i no podem rescatar.
Fins que un matí qualsevol, després de l’espessa pluja, eixirà joiós
l’arc de Sant Martí lluint bells colors de llibertat. Aleshores, les places i
avingudes s’ompliran de persones que proclamen obertament al món el
seu amor, i res ni ningú no les podrà aturar perquè s’haurà despertat la
primavera.
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I a cada instant gasteu tota una vida perquè no hi ha futur que no us
pertany.
Miquel Martí i Pol

LA PLAÇA DEL RAÏM

Al

rellotge del vell campanar que presidia la plaça tocaven les
quatre de la vesprada. Pels carrers estrets i empedrats caminava Antoni
lentament. Feia el mateix recorregut cada dia des que va tornar a viure al
seu poble estimat que mai no havia deixat del tot.
D’aspecte un tant deixat anar, però pulcre, Antoni semblava
arrossegar alguna cosa més que les cames. L’estilitzada silueta que lluïa
haguera pogut confondre qualsevol, fent pensar que es tractava d’un
home d’uns cinquanta anys i no de més de setanta com en tenia, malgrat
els cabells blancs tan arrelats encara a un cap catxo, assenyat i pensatiu
amb qui sabia quines coses.
La Taverna del Mar conservava el nom que en origen li posaren.
Era l’única que quedava al poble que no havia estat reconvertida en un
modern bar cafeteria o en un pub enfosquit, lloc de reunió de la gent més
jove. A la porta del local, asseguts a l’ombriu d’un tendal, dos homes
que parlaven de les collites del camp el saludaren en veure’l aplegar.
–Com va, Toni? A fer el cafenet?
–Sí, per no perdre el costum –contestà ell– sense cap intenció
d’allargar la conversa.
Aquell negoci havia anat passant de pares a fills i conservava
l’encant i el caliu dels llocs antics. Les parets estaven revestides d’un
sòcol de ceràmica valenciana, el sostre amb grosses bigues de fusta i uns
taulells rogencs i desgastats al terra. Penjats de dues jàsseres uns
ventiladors de grans aspes giraven a tota velocitat. Per tot arreu es
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mostraven fotografies en blanc i negre dels components de diverses
penyes d’amics o aficionats a qualsevol cosa, com testimonis muts d’una
manera de viure que s’havia quedat endarrerida.
–Ah! Que bé que s’està ací dins! –comentà Antoni a Núria que
rentava gots darrere del taulell.
–Sí, hui està ofegant-nos la calor.
–Quan pugues em posaràs un talladet?
–De seguida tio Toni.
–Està per ací el diari de hui?
–Sí, ací el té.
Va seure a la mateixa tauleta de sempre, una de tapa blanca de
marbre amb peu de ferro forjat. Es va traure les ulleres de la butxaca i
començà a fullejar el periòdic. Llegia amb deteniment quan un titular li
va cridar l’atenció:
«La pasada noche hallaron muerta una mujer de unos sesenta años,
en la plaza del Raïm de la ciudad de València. El empleado de la
limpieza pública que descubrió el cuerpo afirma que a menudo la había
visto paseando por el lugar como si esperase a alguien.»
Aquella notícia l’havia sobresaltat de tal manera que Núria es va
percebre.
–Es troba bé tio Toni? S’ha posat blanc.
–Sí, sí, ja està passant-me... M’he marejat un poc.
El nom d’aquella plaça, unit a tan tràgica notícia, l’havia fet viatjar
en el temps més de quaranta anys i recordar-se de tantes coses! Un nom,
una cara, un somriure, fins i tot una flaire envaint-li la memòria.
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Núria era la neta de Joan, fill del primer amo de la taverna i el
millor amic d’Antoni des que eren menuts. Vestida a l’estil dels hippies,
encaixava a la perfecció amb l’ambient d’aquell lloc entranyable.
Malauradament, Joan havia mort feia un any.
–Prenga un poc d’aigua –digué Núria–. Està fresqueta.
–Gràcies, filla.
Mentre ho deia dues llàgrimes rodaren pels seus ulls clars i
menudets. En adonar-se’n, la xica li va agafar una de les mans que
recolzava damunt la taula i li va dir:
–A vosté li passa alguna cosa. No està massa sol?
–Soc un solitari, sempre ho he sigut.
–La soledat és perfecta si és elegida –li contestà Núria.
–Tu eres tan jove! No comprendries moltes coses.
Mentre l’escoltava Núria pensava en el seu avi. Els recordava
sempre junts a la taberna marmolant i jugant al truc. Podia llegir a la
mirada com el trobava a faltar. Ella sabia de les especulacions que la
gent hi feia del passat d’Antoni i pressentia que prompte s’assabentaria
del misteri que l’envoltava.
–Tinc vint anys –li va dir–. Estic disposada a intentar-ho, si vosté
vol.
Antoni, tan gelós com era amb tothom de la seua intimitat, va
traure un mocador de la butxaca i mentre s’eixugava les llàgrimes
començà dient: «Quan la vaig conéixer era quasi una xiqueta, morena,
riallera, acabada d’eixir del si de sa casa, del seu poble, una joveneta
més a qui no li vaig prestar cap atenció especial. Aleshores no em podia
ni imaginar que acabaria significant tant per mi i ara tem que fora ella la
dona de qui parla el diari. Núria va agafar els fulls i ho va llegir.
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–Quines coses té! També hauria de ser casualitat! Amb tanta gent
com circula per València! Com se li acut?
–A poc a poc ho aniràs entenent –li contestà–. Deixa’m que
comence pel principi.
Pausadament, amb la respiració entretallada, va anar explicant-li
les circumstàncies en les quals va conéixer aquella xica que
s’anomenava Rosa, i com les seues vides paral·leles i separades no
aconseguien deslligar-se’n.
–Ací, al final dels anys cinquanta, les possibilitats de treball eren
anar al camp o a alguna de les fàbriques del voltant. Jo tenia formació
suficient i vaig buscar feina a València. Ella havia començat a treballar
al mateix edifici que jo, uns pisos més amunt. Un dia coincidírem a
l’entrada. Em va confondre amb una altra persona i molt decidida es va
dirigir a mi. En assabentar-se de l’equívoc les galtes de la cara es
tornaren del color de les groselles i baixà la mirada avergonyida. Des
d’aquell moment ens creuàvem quasi a diari i ens saludàvem. Jo
temptava la sort amb el meu comportament adulador a mesura que la
veia rendir-se als meus encants. Mentrestant, mantenia relacions formals
amb la novia de tota la vida els caps de setmana, sense imaginar-me que
per a Roseta, com l’anomenava jo carinyosament, significava alguna
cosa més.
Passaren els anys i arribaren els casaments i després els fills,
cadascun amb la seua parella, cadascun pel seu costat. Un dia,
casualment, la vaig tornar a veure. S’havia convertit en una dona
encantadora. Conservava aquella timidesa, quasi infantil, que
contrastava enormement amb la sensualitat innata que no podia ocultar.
Cap dels dos tractàrem de dissimular l’alegria pel retrobament.
Intercanviàrem telèfons i quedàrem a cridar-nos per recordar vells
temps. Molt prompte ens posàrem en contacte i, a poc a poc,
construírem una història d’amor sobre un terreny prohibit, un espai
d’encontres i fugides.
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Eren les set i mitja de la vesprada i l’airet de llevant bufava
alleugerant la pesada càrrega dels més de trenta graus de temperatura.
Antoni, reconfortat per la conversa, feu el camí de tornada a casa
prometent Núria que l’endemà continuaria amb el relat.
La casa, tan gran i tan buida, li queia al damunt. Lluna, la seua
gossa, va eixir a rebre’l agitada. Vella, com ho era ell, el mirava amb els
ulls brillants agraint-li les carícies. Feu una ullada a totes les fotografies
que tenia repartides per damunt els mobles. En va traure una del fons del
calaix d’una còmoda i va seure a l’engronsadora mentre la mirava.
Barrejava uns números a la memòria que no aconseguia ordenar, i una
olor; no se la treia del cap aquella olor a cítrics sàviament combinada
amb herbes aromàtiques, la mateixa que la pell i els cabells de Rosa
desprenien sempre. La nostàlgia que sentia el sumia en una tristor
incoherent. La incoherència de sentir nostàlgia d’allò que mai no havia
tingut.
L’endemà al migdia, a l’espai de notícies de la televisió
autonòmica, donaren a conéixer la identitat de la dona morta a la plaça
del Raïm. Es tractava d’una prostituta a la qual havien assaltat per robarli els diners. En escoltar-ho, Antoni es va alliberar d’una pesada càrrega
que li ofegava la consciència. Immediatament, una fonda sensació de
ridícul el va envair per haver pensat que, després de tants anys, Rosa
podria continuar esperant-lo. Malgrat això, va arribar a la taverna més
aviat del que tenia per costum.
–Com es troba, tio Toni?
–Estic millor. Has vist les notícies a la televisió?
–Sí. Veu com ja li ho deia que no seria ella?
L’home feu un gest intentant desviar la conversa i va continuar
dient en una espècie de xiuxiueig:
–Hui tindràs una estoneta per a raonar amb mi?
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I mentre li preguntava, la màxima expressió de la tendresa es
concentrava al seu rostre.
–Clar que sí, home! –li contestà ella somrient–. Per vosté sempre
tinc temps.
En mirar-lo es va sentir captivada pel gest de calculada timidesa.
Perquè ell era així: ni alt ni baix, ni prim ni gros, ni guapo ni lleig, però,
si et dedicava un somriure, queies rendida als seus peus. La mirada
fugitiva, tendra de vegades, picardiosa d’altres, posseïa un magnetisme
que atrapava, i Núria era la darrera víctima.
Asseguts l’un enfront de l’altre parlaven i parlaven. La xica s’havia
d’alçar, de tant en tant, per fer algun café o servir una cervesa fresca.
Aleshores, ell romania capficat en els pensaments contemplant aquella
marina que presidia la paret d’enfront seu, de la qual coneixia cada
pinzellada, cada tonalitat de color.
Aquell dia Antoni li va explicar que Rosa i ell es veren d’amagat a
València durant molt de temps. Quedaven a la plaça del Raïm, un lloc
discret com la seua relació. Una placeta que no tenia cap font ni estàtues
ni coloms ni bancs ni arbres. No era ni redona ni quadrada, però era la
seua, que ja els coneixia de tant com els mirava. Quedaven per veure’s,
raonaven, s’ho contaven tot, guardant un gran respecte per les
corresponents parelles, un respecte que cada dia els costava més
controlar. Intentaven convéncer-se l’un a l’altre que la seua història
d’amor, tan espiritual, era molt més important que la relació física que
pogueren tindre. Però, veritablement, cap dels dos s’ho creia i un dia
sentiren que no podrien viure mai més separats. Havien comprovat que
la pell de cadascun d’ells es corresponia pam a pam amb la de l’altre;
havien tastat el gust deliciós dels llavis del pecat; havien comprés que
mai ningú no ompliria el buit que deixava la seua abraçada. Però, ho
havien d’evitar a tota costa, mantindre-ho en secret, posar-li seny. Era
allò que havien aprés. Allò que els havia de fer plorar el temps perdut,
mantindre el cap ben alt i el cor encongit.
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La propera cita la retardaren molt. Sovint, quan es lamentaven que
mai no seria possible compartir les seues vides, Roseta sentenciava
sempre el mateix, convençuda de les paraules que li eixien dels llavis:
–Quan sigues vell i estigues sol, jo et buscaré i seurem junts a la
Taverna del Mar.
Un dia els telèfons deixaren de sonar. A Antoni li assaltaren els
dubtes. Tenia por a ser conseqüent amb el que sentia, por a no saber com
fer-la feliç, que la il·lusió fora efímera i la quotidianitat i la monotonia
s’apoderaren ràpidament de la infinita dolçor que sentien quan estaven
junts. Rosa no estava menys espantada. Se sentia poc mereixedora de
l’estima que el seu marit li demostrava. –Com podia fer-li això al
company de la seua vida, al pare dels seus fills?
I pensava en Antoni. Ell era el seu amor. Ho seria per sempre.
Podia negar-s’ho, prohibir-s’ho, però no podia deixar de sentir-ho. Ella
era una dona que ho havia deixat tot per la família, havia renunciat a la
realització personal per dedicar-se únicament i exclusivament a cuidarlos, a estimar-los... Qualsevol canvi era impensable, ni tan sols s’ho
plantejava; però, no volia renunciar a la persona que li havia retornat la
il·lusió.
A la fi concertaren una cita i Antoni no es va presentar. Rosa,
desconcertada, pensava que li havia ocorregut alguna cosa, i va
continuar acudint a la plaça del Raïm un dia per setmana sempre a la
mateixa hora. Ell passava per allí amb el cotxe, de lluny l’observava i es
quedava clavat al seient. Les mans enganxades al volant i els ulls fixes
en aquell cos que passejava, intentant dissimular, davant l’aparador
d’una tenda de roba. Sabia que si baixava no la deixaria anar mai més i
no s’ho podia permetre. La raó s’anteposava a la pell, la calma a la
previsible tempesta.
Aquella nit, la jove, commoguda per la història que acabava
d’escoltar, va tancar la taverna i va pujar a la vivenda que hi havia al pis
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de dalt, on sempre havia viscut l’avi Joan i que ella ocupava des de la
seua mort. Sentia la necessitat d’ajudar al que ja era el seu amic i no
sabia com.
Els dies llargs de l’estiu continuaven passant totalment aliens a les
vides de les persones sense concedir-los cap treva. Antoni havia fet de la
taverna la segona casa. La complicitat que tenia amb Núria li feia més
fàcil la trista supervivència. La jove sabia que ell no donaria cap pas per
buscar Rosa. Sentia per ella un respecte massa gran com per tornar a
posar-se pel mig de la seua vida. Però, algunes vegades, quan la causa és
justa, una estranya força que cadascú anomena d’una o d’altra manera es
posa a funcionar i propicia el miracle de la casualitat conduint les mans i
els ulls allí on han d’anar.
Un dia que Núria feia neteja al pis va veure un xicotet bagul on
l’avi guardava els objectes més personals. El va obrir i començà a
remenar totes les coses. No sabia exactament què buscava i, de sobte, ho
va trobar: cartes, fotografies, una llibreteta verda... Estava molt clar,
Joan era sabedor de la història de l’amic amb Rosa i havia estat el seu
confident, la coartada per als encontres. Fins i tot va trobar una
fotografia de tots tres junts. Estava segura que aquella dona era Rosa.
Llegint la correspondència que mantenien els dos amics, se n’adonà de
com havia patit Antoni tots aquells anys i de quant havia aplegat a
estimar Rosa. En un full del xicotet quadern resava un nom acompanyat
d’una adreça. No s’ho pensà dues vegades. Aprofità el dia que tancava la
taverna, agafà el seu cotxe i es va dirigir cap al poble. Preguntant va
trobar el carrer. En arribar a la porta de la casa va veure eixir una dona
que la va mirar estranyada i li va preguntar:
–Busques algú?
–Sí, busque a Rosa, a Roseta. Es vosté?
La dona es feu blanca com la paret, però reaccionà de seguida.
–Quants anys fa que ningú no em diu Roseta! De què em coneixes?
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Entraren a la casa i Núria li ho va explicar tot. Rosa, molt
impressionada, li va contestar:
–Jo sabia..., pressentia que era viu, però no podia imaginar que
estaria sol com ho estic jo. Aquells temps resultaren molt difícils per mi.
Vaig anar a la plaça del Raïm durant mesos. Ell no contestava el telèfon.
No em resignava a perdre’l de nou i, a poc a poc, se m’enverinaren els
pensaments. Des del meu forçós silenci, les contínues converses amb mi
mateixa em feren embogir. Vaig caure en una depressió que de poc no
em costa la vida. La meua família, que res no en sospitava, no
s’explicaven què m’havia passat, i als metges els vaig haver de contar
moltes mentides. Lentament aconseguia anar eixint del pou fosc i
profund on havia caigut, pels meus fills, que no es mereixien patir aquell
infern. A mesura que recuperava la raó, em convencia que ell
m’esperava i que algun dia podríem estar junts. Amb aquest
convenciment vaig tirar endavant fins hui, que la vida m’ha deixat sola
complint un merescut càstig per no conformar-me amb tot el que tenia i
desitjar alguna cosa més.
Núria no podia entendre com uns quants quilòmetres havien pogut
mantindre tan allunyades dues persones que s’estimaven. Rosa li ho va
explicar ja que, evidentment, el que els impedia estar junts no era la
distància, era la conseqüència d’una època, d’una educació, de l’enorme
repercussió d’uns valors morals heretats i inculcats sovint a cop de
bufetada. Un temps en què tot pesava molt més que la pròpia felicitat, en
què plaer era sinònim de pecat, estimar era igual a reprimir-se,
equivocar-se a resignar-se i ser vell... esperar a morir-se.
La xica tornà cap al poble contenta del que havia fet, esperançada
que no fora massa tard perquè aquelles dues persones grans pogueren
recuperar un trosset de vida, de dues vides que s’havien quedat buides
de sensacions, malaltisses d’impotència, de resignació i de callada
enyorança. I ho va fer decidida a no dir res al seu amic.
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L’estiu s’acabava, la tardor era prop i el cel al capvespre es tenyia
de colors grocs i rogencs. La temperatura era agradable i l’aire
transportava als olfactes àvids les olors del camp. Antoni seia a la tauleta
redona de la taverna com cada vesprada. La porta envidrada de
l’establiment feia cruixir les velles frontisses a cada cop que algú
entrava o eixia. En adonar-se’n, Núria i Antoni giraren el cap i veren una
dona morena que romania dreta a l’entrada esbossant un somriure entre
content i tremolós. L’home no donava crèdit a aquella aparició sobtada.
El cor li bategava amb força i per la ment començaren a reviscolar
records i vivències del passat. En refer-se de la sorpresa, es va alçar de la
cadira caminant pausadament a l’encontre de Roseta. No calien paraules.
Es miraren als ulls i es donaren les mans mentre un aroma molt especial
va envair tota l’estança.
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A elles i a ells, que dignificaren una època plena d’indignitats.
M. C. Antich

UNA CASA SENSE ANDANA

Feia molts anys que el silenci s’havia instal·lat a la casa. Tan sols
un vell rellotge insolent, penjat a la paret de l’habitació, s’atrevia a
interrompre’l a cada cop que anunciava les hores. Un fanal
subministrava a l’estança una llum esmorteïda, groga com el paper de
les fotografies que reposaven damunt els mobles corcats. Groga com la
cortina que cobria la finestra deslluïda pel pas del temps, un temps que
semblava apressat en cada racó de l’habitatge.
Eren les deu de la nit quan trucaren a la porta. Insistien. Carme,
amb moviments calculats, va recolzar una mà tremolosa a la tauleta
rodona que tenia davant albergant un braser. L’altra la descarregava al
braç de la butaca agafant impuls per alçar-se. Mentre avançava cap al
carrer, arrossegant els peus, pensava en veu alta:
–Qui podrà ser a aquestes hores? Els meus fills tenen claus!
El forrellat que assegurava l’antiga porta de fusta es resistia a
moure’s, xerricant a cada moviment dels dits deformats. En obrir va
comprovar que fora no hi havia ningú.
–Quines ganes de fer parlar tenen alguns tocant a aquestes hores
–mussità.
Feu el camí de tornada panteixant i va seure de nou entretancant
els ulls. Li costava respirar. Una sobtada somnolència li va apaivagar els
nervis.
Un soroll a la cuina li feu pensar que algú feinejava amb els
atifells. L’aroma a timó i canyella li envaïa l’olfacte.
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–Que hi ha algú? –preguntà Carme alarmada.
–No t’espantes, filla. Soc jo, ta mare.
–Però, mare! –exclamà incrèdula–. Què fa vosté ací?
–No t’alegres de veure’m? He vingut per acompanyar-te.
–I tant com me n’alegre. Estic tan sola... –es lamentà l’anciana.
–A poc a poc han anat marxant tots. Les hores passen lentament
entre aquestes quatre parets que han estat testimoni de la meua vida. De
vegades em quede observant i em sembla veure’ns de nou a tots junts.
La casa estava tan plena de gent que gairebé no hi cabíem.
–Ho recorda mare?
–Com no ho havia de recordar –li contestà acomodant-se al seu
costat.
–Els records ens envolten, ens persegueixen per tot arreu, ens
ajuden a viure i a morir. Persisteixen a través de les coses i les persones.
Aquesta casa està feta de records, dels nostres records... i cada paret,
cada moble, cada objecte està impregnat de l’esperit d’aquells que
l’habitaren.
En la penombra de l’habitació, la veu que sorgia del silenci
continuà parlant amb fantasmal retòrica i els paisatges nuvolosos de la
memòria de Carme s’ompliren de rostres que, fins i tot, mai no havia
vist.
–T’he explicat alguna vegada tot el que hagueren de fer els teus
avantpassats per tal d’adquirir aquesta casa? –Preguntà la mare com
tantes vegades ho havia fet.
I sense donar-li oportunitat de contestar, tal com era el seu costum,
continuà dient:
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–Els meus avis la llogaren per casar-se. Era una casa xicoteta que
no tenia andana, però hi posaren tota la il·lusió de formar una llar on
criar els fills. L’àvia, tan eixerida com era, anava i tornava a València
carregada amb cistelles plenes de queviures: ous acabats de pondre que
repartia per les cases benestants, animals de corral, dolços i pastissos
que comprava als millors forns de la capital i venia després pel poble...
Fins i tot les veïnes li feien encàrrecs de les botigues de vetesifils.
La meua àvia Florentina, evidentment tu no la conegueres, era
menudeta però molt valenta com totes les dones d’aquesta família.
S’alçava a l’alba i preparava les comandes. Després es dirigia a la
parada del tramvia. Els consumers, que eren els empleats que cobraven
les taxes sobre les mercaderies, estaven sempre a l’aguait. Les cues als
fielatos eren inacabables. Llauradors, pescateres, carboners, fins i tot els
barbers, es dirigien a la ciutat per guanyar-se el pa. Alguns tramviaris,
que ja la coneixien, amagaven al seu vehicle alguna de les cistelles
perquè s’estalviara de pagar alguns cèntims. En agraïment, quan
aplegava Nadal, ella els convidava a dolços i licors.
Tot anava d’allò més bé quan hi hagué una epidèmia de còlera que
des de Xàtiva es va escampar per tot València. El meu avi va ser una de
les milers de víctimes. Ma mare tenia aleshores tres mesos, i dues
germanes un poc més majors. L’àvia estava desesperada. Don Bernat, el
metge, va llegir un anunci al diari on buscaven nodrisses i així que li ho
va dir. Calia dirigir-se al número tretze del carrer dels Cavallers de
València.
Sense pensar-s’ho dues vegades, agafà la filla més menuda en
braços i es va dirigir cap a la ciutat per vendre l’única cosa que posseïa,
la seua llet. Prop de tres anys estigué alletant pàl·lides criatures que en
poc de temps recobraven la salut.
Les filles es feren grans i totes quatre treballaven tant com podien
per poder comprar la caseta. Les ties Empar i Teresa es posaren en amo,
i la mare cosia vestits i feia jerseis des que eixia el sol fins que
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s’amagava, continuant després a la llum del cresol. La sobtada malaltia i
posterior hospitalització de la tia Teresa es va emportar gran part dels
diners que les dones havien anat estalviat. Els amos de la casa, que ho
eren també d’altres tantes del carrer, amenaçaven a fer-les fora si no la
compraven. Aleshores, l’àvia es va mudar la roba, es va calçar les
espardenyes noves i, una vegada més, buscà a València alguna solució.
Ricard Borràs i Brull era un prestigiós advocat al qual ella coneixia
molt bé. Tant bé el coneixia que cada any pel Nadal el lletrat li enviava
un present amb una nota. Com un tresor guardava la que li va escriure
quan encara era un adolescent. Va fer que li la llegiren bona cosa de
vegades fins que la va memoritzar ja que, com la majoria de persones de
la seua edat i condició, l’àvia no sabia de lletra.
«A mi madre Florentina que, aunque no me dio la vida, me ofreció
su más preciado elixir, sin el cual no hubiese podido vivirla.
Firmado: Tu Ricardito.»
Gràcies a la intervenció de l’advocat pogueren, elles i la resta dels
veïns, continuar vivint a les cases de lloguer.
Quan les dues germanes grans es casaren anaren a viure amb els
seus marits. La mare ho va fer anys després i junt amb el pare es
quedaren a viure en aquesta casa en companyia de l’àvia fins que
aquesta es va morir. Prompte començaren a tindre fills. Cinc, i un que no
va sobreviure a causa del group. Amb l’avi Andreu, que era el meu avi
patern, n’érem huit a taula. El pare era cap de guardes de les terres de la
marjal, a més a més, s’encarregava del motor del port. Tenia un barquet
on passaven ell i la mare moltes nits enmig del sequiol tirant de corda
amb els mornells preparats, esperant que botara la gamba que ella
després venia pels bars i als particulars.
A peu, carregada amb la panera atapeïda de l’exquisit fruit de
l’Albufera, feia el camí de tornada al poble quan el sol clarejava i els
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homes s’incorporaven a treballar la terra. En arribar a casa sabia que
l’esperaven l’avi i cinc criatures famolenques.
L’avi Andreu era ben bé com un altre xiquet.
–Dolors, –deia a la mare– perquè no alceu la caseta? Ací tots no hi
cabem!
–En poder, tio, en poder –li contestava ella.
Dormia en una cambreta que hi havia dalt del corral. Un dia es va
quedar adormit mentre fumava i de poc no es botà foc tota la casa. Les
espurnes cremaren la màrfega que estava feta de pellorfa de cacauera i
s’emportà un bon ensurt. La resta de la vida romandria carregat de
remordiments. Pobre home!
A la meua germana menuda la mare encara li donava de mamar. A
ella i al fill d’una veïna que xuplava amb tanta gana que la deixava sense
forces. La mare del xiquet, que no tenia llet però tenia possibles, li
portava carn i fruita perquè s’alimentara bé, però ella ho guardava
gairebé tot per a nosaltres. Aquells eren temps molt difícils. Finalment,
amb molt d’esforç, pogueren comprar la caseta.
De tots cinc vaig ser jo la que continuà vivint ací després de casarme. El teu naixement, filla, va ser la cosa més bonica que mai no
m’havia passat. Més endavant, un darrere de l’altre aplegaren els teus
germans.
Sense tindre’t al meu costat no hauria pogut suportar els tràngols
que haguérem de passar durant la Guerra Civil, quan s’emportaren el
pare al front amb els de la quinta del sac. Tenies catorze anys i una
malaltia a les cames que, afortunadament, es va curar, però ell no ho va
saber fins que no va tornar anys després. Estic segura que no ho has
oblidat.
–Com vol que m’oblide d’allò –contestà Carme amb veu
entretallada–. Encara em ressona als oïts l’estrèpit de les bombes. Quan
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escoltàvem volar la pava i vosté no estava a casa, ens amagàvem davall
el llit convençuts que així no ens assolirien.
La recorde a vosté ací mateix, de peu, escudellant el dinar.
Nosaltres séiem al voltant de la taula amb els plats preparats i els
estomacs buits i, a poc a poc, anava mesurant fins que ja no en quedava
més. Llavors deia:
–Jo he esmorzat tard i no tinc gana. Mengeu!
Però a mi no m’enganyava. Fou per això que em va costar tant
comprendre quan, sense dubtar-ho un instant, va acollir ací els cosins en
morir-se la tia.
–Ella també ho haguera fet per nosaltres. I no cal parlar-ne més –
sentencià.
I ens haguérem d’apanyar tots nou amb les dues habitacions que hi
havia.
–Només puguem, alçarem la caseta i tindrem lloc de sobra, ja ho
veuràs!
Em sembla escoltar encara les rialles innocents a l’hora d’anar-nosen a dormir quan invariablement ens marmolava. Als meus records
sempre apareix seriosa, mare, sempre cansada, sempre gran... Ni tan sols
l’alegria pel retorn del pare ens va durar gaire temps. Mancàvem de
tantes coses imprescindibles..., el pare malalt i deu boques que
alimentar!
Em meravellava veure com feia condir les quatre coses que ens
donaven amb la cartilla de racionament. Com eixia de casa amb ous de
les nostres gallines i tornava amb una botella d’oli. El mateix passava
amb l’arròs i l’abadejo, les creïlles i la farina. Fins i tot, quan Josep
venia a festejar amb mi, ens ajudava a picar l’arròs que mesclàvem amb
la farina de dacsa per pastar el pa.
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–S’ha de dur a coure a la primera fornada que així ix més bo –em
deia sempre.
Dues vegades per setmana féiem camí cap al forn, a les sis del
matí, carregades amb la pesada post, perquè d’aquells llonguets mai no
en menjàvem prou.
*******************
Carme, emocionada, va agafar, entre les seues mans, les mans de
sa mare i les va besar.
–Ens va deixar massa prompte, mare. No sap com l’he trobada a
faltar.
Pensàvem que el pare també es moria, però no li ho vàrem
permetre. Tenia massa persones al seu càrrec, massa responsabilitat.
Quan va aconseguir refer-se’n, no deixava de repetir:
–Em dol tant que la mare es morira sense veure alçar la caseta!
Amb quins diners? –pensava jo–. Si els pocs que hi tenien no
aprofitaren per a res. Digueren que eren diners de la República. Com si
no hagueren costat el mateix de guanyar! Desgraciats!
Quan pareixia que la trista normalitat havia arribat a casa nostra, la
imprevista arribada d’un home molt especial marcaria per sempre la
meua vida.
Era una nit fosca d’hivern, els llamps i els trons no em deixaven
dormir. En un interval d’esperpèntic silenci, vaig escoltar una veu que
xiuxiuejava des de la finestra del carrer:
–Pepet obri, soc jo, Joan.
Passaren uns minuts i el pare, pensant que tots dormíem, el va
deixar entrar. Parlaven amb veu baixeta, fins i tot em va paréixer que
ploraven. Escoltí com obria el rebost, supose que per donar-li alguna
cosa per menjar.
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–Només seran uns dies –li deia l’home mentre repicava les dents
de fred.
Després de donar-li roba eixuta, el pare li va dir:
–Pots quedar-te tot el temps que faça falta.
L’endemà tots es comportaven amb normalitat, tot i que jo trobava
el pare un poc nerviós. Aprofitant que ens havíem quedat sols li vaig
preguntar directament qui era aquell home i on estava ara. Davant la
meua insistència no va tindre més remei que explicar-me allò que des
d’aquell moment seria el nostre secret més ben guardat.
Prop d’un any tinguérem amagat Joan, el millor amic del pare, a la
cambreta. Ell va tapar l’entrada amb unes fustes, al·legant que així no
baixarien les rates que tanta por els feien als meus germans menuts.
Amb molta cura jo li pujava el menjar i li rentava la roba. Com que era
del pare no despertava sospites.
Joan era molt amable i educat. Jo tractava d’aconseguir-li llibres
per a llegir i algun periòdic. Un dia, decididament, li vaig preguntar:
–De qui s’amaga vosté?
–M’amague de la injustícia –em va contestar–. D’aquells que no
toleren que ningú qüestione els seus actes ni denuncie els seus crims.
Dels mateixos que ens tenen atemorits a tots pel fet de no pensar ni
sentir com ells.
–Doncs, jo no tinc por! Ara ja no en tinc! –Em vaig afanyar a
contestar-li.
Li ho deia sense poder-m’ho creure, ja que a cada cop que
escoltàvem el soroll que feien les soles de les inusuals sabates de la
parella de la Guàrdia Civil, la sang se’m gelava a les venes i temia que
s’emportaren també el pare i ens quedàrem orfes del tot.
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El dia que Joan va decidir anar-se’n, el pare i jo ploràrem plegats.
Sabíem que es jugava la vida. Era un home honest i culte que defensava
els ideals de democràcia i llibertat per al poble.
Havia passat més d’un any quan un dia rebérem una carta que
venia de França. Ens explicava, entre altres coses, que vivia refugiat sota
una identitat falsa en companyia d’altres espanyols i que no havia
abandonat la lluita. El pare i jo no férem cap comentari sobre això, per
por que, amb l’alegria de saber-lo en vida, se’ns escapara algun detall
que ens posara en perill. Al llarg dels anys mai no he deixat de pensar en
ell.
*******************
Com pot comprovar, mare, la casa encara està igual amb les dues
habitacions de sempre. Ara fins i tot em sembla gran. Com que visc
sola...
–Sap que em vaig casar amb Josep? Era molt bo, tant com el pare.
Acostumada com estava, vaig treballar de valent. Criàrem vaques i
algun porc al corralet. Jo les munyia de bon matí per vendre la llet. Ell
era jornaler del camp i, quan acabava, treballava el nostre trosset de terra
i tenia cura dels animals. Jo també hi anava a plegar creïlles, cebes o
collir cacau... A la temporada de la taronja, anava al magatzem, a
encaixar enciams o a triar fesols.
Vaig tindre un fill i després una filla. Li diuen Carme, igual que a
vosté i a mi. Ells viuen en cases altes, tan altes que han de pujar en
ascensor. A mi em fan por els ascensors, per això mai no he volgut anar
a viure amb ells. A més a més, tenen uns bons treballs que no poden
deixar per cuidar d’una vella.
El meu fill, que li posàrem de nom Josep, com son pare i el meu,
diu que algun dia farà obres a la caseta i a la fi serà una casa alta. Jo no
sé si ho veure. Estic tan cansada!
*******************
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Reclinada en la vella butaca, amb els ulls clucs i la boca
lleugerament entreoberta, Carme s’endinsava en el més profund dels
somnis. Per sempre quedaria ja indemne a la solitud amb la qual
coexistia.
De nou s’escoltaren uns cops que provenien de la porta del carrer.
Sobtadament, la dona s’alçà de la butaca i es va dirigir a obrir. Es quedà
bocabadada en comprovar que les cames ja no li pesaven, el cos el
movia lleuger, els ossos deformats de les mans eren rectes i la pell
blanca i estirada. Sense cap dificultat va descórrer el forrellat i va obrir.
No va veure ningú.
–Una altra vegada! –exclamà. –Que està passant ací?
–Carme, filla –digué sa mare–. És hora que vingues amb mi, hem
de fer un viatge sense retorn.
–I no podré tornar mai més a casa? Però, no m’he acomiadat dels
meus fills!
–Tu sempre estaràs ací com ho estic jo, i els meus pares, i els meus
avis... encara que ningú no et puga veure, ni escolte la teua veu, ni aspire
el teu aroma. La teua presencia perdurarà en la memòria d’aquells que
t’estimaren. Ells amb la seua il·lusió et faran tornar com tu m’has fet
tornar a mi.
*******************
Les sorolloses màquines estaven preparades per a començar
l’enderrocament. Josep feia una darrera ullada als mobles i objectes que
s’amuntegaven enmig de casa. D’un calaix entreobert aguaitava una
fotografia arrugada i borrosa de contorns ondulats. En negre sobre blanc
apareixia una dona menuda asseguda davant de la casa que ara tenia els
minuts comptats. Se la posà a la butxaca i donà l’ordre de començament.
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Nomenar les dones el sexe dèbil és una calumnia:
és la injustícia de l’home cap a la dona.
Mahatma Gandhi

EL CAS VERÒNICA

El

dia era fred i plujós. A la primera sessió de l’antic cinema
s’havia congregat molt poca gent. La pel·lícula havia estat lenta i
avorrida, l’elevada temperatura de l’aire condicionat propiciava que
alguns espectadors caigueren en un sopor inevitable.
S’encengueren els llums i la gent començà a eixir de la sala de
projeccions. A la tercera fila, una persona romania quieta, impertorbable
a l’elevat volum de la música que acompanyava els títols de crèdit i al
murmuri que emetien els pacients espectadors que durant quasi dues
hores havien contingut la llengua.
El personal de neteja, amb l’avidesa acostumada, s’afanyava a
recollir les deixalles i preparar la sala per a la sessió següent. Teresa va
ser la primera a adonar-se d’aquella presència. Mentre s’apropava al
seient amb una bossa de fem a la mà, pensava en veu alta:
–Ja se’ns ha quedat algú adormit.
Des del corredor central va comprovar que es tractava d’una dona i
començà a cridar-la:
–Senyora! Senyora!
Com que no obtenia cap resposta s’endinsà entre les butaques i li
posà una mà al muscle mentre insistia cridant:
–Senyora! Senyora!
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Aleshores, la dona, que aparentava tindre al voltant de quaranta
anys, va doblegar el coll com si fos un ninot de serradura i l’empleada
cridà espantada:
–Està morta! Està morta!
Els seus companys acudiren de seguida. En comprovar que era cert
el que estava dient, corregueren a avisar la policia.
Arrupida en la butaca de xenilla roja, semblava una xiqueta
endinsada en el més profund dels somnis. Era una dona menuda vestida
amb uns texans i un jersei fúcsia de baixa qualitat. No portava abric, ni
bossa, ni cap document que fera possible la identificació. Al seu cos no
hi havia senyals evidents de violència ni tampoc ferides, només les
marques que deixen les llàgrimes que, sens dubte, havien rodat en
abundància per damunt el maquillatge que anava desdibuixant-li la cara.
En arribar el jutge, va donar l’ordre d’alçar el cadàver. Teresa i els
companys hagueren d’anar a declarar tot i que no aportaren cap
esclariment.
La notícia va transcendir als mitjans de comunicació. Durant molts
dies els periòdics i la televisió es feren ressò del succés. Tot i això, ningú
no semblava conéixer la dona ni reclamaven el cos. Per ordre del jutge
els metges forenses realitzaren l’autòpsia per esbrinar la causa de la
mort. El resultat va ser: «Mort sobtada per parada cardiorespiratòria.»
Com que no hi havia identitat, a un dels policies designats a la
investigació se li va ocórrer batejar la finada amb el nom de Verònica, ja
que li recordava el rostre compungit d’una imatge religiosa que
representa la mare que ha perdut el fill. Així es va convertir popularment
en el cas Verònica.
Des de diferents àmbits començaren a fer-se tota mena
d’especulacions. Per a uns podria ser una dona maltractada que fugia del
seu agressor. Per a altres una immigrant il·legal que hauria mort de
nostàlgia i necessitat. Alguns apuntaven que podia tractar-se d’una
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prostituta abocada a l’oblit. Tal vegada una dona corrent que vivia sola,
introvertida i tímida, afectada d’una malaltia que l’havia portat a la mort.
Els especialistes analitzaren tots i cadascun dels detalls per tal de
fer les pròpies conjectures. Ningú no semblava conéixer-la.
Feia un metre i seixanta centímetres d’estatura, de pell morena i
cabells negres, vestida amb roba i sabates barates, ungles mossegades
pintades de roig, arracades de fantasia d’estil ètnic i un modest anell d’or
col·locat al dit petit de la mà dreta.
Havia expirat amb una expressió de dolor que el rictus de la mort
no havia aconseguit esborrar del seu rostre. La pell, ben avesada,
demostrava que havia treballat de valent, probablement en un lloc de
clima càlid. Tal vegada havia sigut una d’aquelles xiquetes que als set
anys ja treballen la terra i carreguen amb pesats atifells plens d’aigua per
abastir allò que és el més paregut a una casa: quatre llaunes a les parets i
un tendal al sostre. Una adolescent venuda pels seus pares, a canvi
d’unes poques monedes, per tal de donar plaer i mà d’obra a homes
sense escrúpols. Una dona fugitiva d’una esclavitud sense remei que
esperava trencar les cadenes en algun lloc del primer món. Una adulta
enganyada, explotada, angoixada per viure una vida que no era vida,
cansada de ser un cos sense ànima on qualsevol podia abocar les
misèries. Una dona anònima, com hi ha tantes, encara jove, bonica,
dolça, mare sense fills, ésser humà sense dignitat, cos violentat sense
senyals visibles de violència, persona sense identitat, un número en un
expedient, un cas obert que a la fi li importava a algú.
L’inspector Ramírez havia mostrat un especial interés en el cas
Verònica durant els quatre anys que passaven des que trobaren el cos al
cinema. L’Interpol, amb qui estaven coordinats, havia anat fent les
indagacions pertinents en la recerca de desapareguts de diferents països.
Durant aquell període de temps el policia havia estat ascendit en el
càrrec.
111

Un matí assolellat de primavera un avió procedent de Bogotà
aterrava a l’aeroport de Barajas. Graciela va recollir l’equipatge i agafà
un autobús que la conduiria a la capital d’Espanya. Una vegada allí es va
dirigir a la Comissaria de Policia.
–Vengo desde Colombia en busca de mi madre –va dir a l’agent
que la va rebre.
Immediatament la feren passar al despatx del comissari Ramírez
que ja l’esperava.
Observant-la, de sobte, li va acudir a la ment el rostre trist que no
aconseguia oblidar i que ara pretenia veure dibuixat en la cara de la xica
que tenia asseguda enfront seu.
Metòdicament va obrir l’expedient i revisà tota la informació que
coneixia de memòria. Comparava les dades amb les que Graciela li
facilitava i l’ansietat anava apoderant-se del seu estat d’ànim. Estava tan
a prop de tancar aquell cas! Lamentablement, no podia retornar sa mare
a aquella jove, però aconseguiria que deixara de buscar-la i poguera
plorar en pau la seua mort. La xica havia esperat quatre llargs anys fins
que havia tingut indicis i edat suficients per viatjar buscant respostes.
Era evident que la dona havia eixit del seu país, de la nit al matí,
deixant tres fills de catorze, nou, i sis anys, a càrrec d’uns avis molt
majors que sobrevisqueren a penes un any.
Era un fet que els xiquets foren internats en una institució i que sa
mare mai no va tornar a per ells.
Era probable que els enviara cada mes uns diners que mai no
reberen.
Era cert que l’anell que la dona portava col·locat al dit petit de la
mà dreta en trobar-la morta pertanyia a la filla major, qui li’l donà en
acomiadar-se perquè mai no s’oblidara d’ella.
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Estava clar que a Espanya no havia trobat el que esperava, només
una mort prematura.
Era comprensible que la primera vegada que el comissari Ramírez
escoltà el nom de la mare de Graciela un calfred li travessara l’esquena.
–¿Cómo dice que se llamaba su madre?
–Olga Verónica Ugarte Ramos, aunque todos la llamaban
Verónica.
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Més enllà de temors i recances s’obrin sempre nous horitzons.
Miquel Martí i Pol

FERMES DECISIONS

La llum del sol ha començat a filtrar-se pels clivells de la persiana.
Fa estona que l’espere. Pense a alçar-me del llit i no puc. En donar-me
mitja volta, veig com la làmpada que penja del sostre dona voltes com
un cavallet de fira. Pacientment tanque els ulls esperant que
desapareguen els efectes de les píndoles que fa hores vaig prendre, les
quals no han aconseguit induir-me la son, tan sols m’han provocat
atordiment i marejos.
Malgrat la ceguesa voluntària, continue contemplant la mateixa
làmpada, ara quieta i encesa, enllumenant les llargues hores de part.
Sempre ha estat ací vigilant el llit des de la seua situació privilegiada.
Ella m’ha vist amar, riure, sofrir i plorar durant més de quaranta anys.
Hui aquest objecte inanimat i familiar també comparteix amb mi
l’estranya sensació de pau que a la fi experimente.
No vaig voler tindre més fills. A aquest volia donar-li-ho tot:
l’amor, el temps, la vida... I ho vaig fer, amb desmesura. Jo no era una
d’aquestes mares egoistes que, per satisfer l’instint, parien fill rere fill i
després no podien criar-los ni educar-los adequadament. El meu no
hauria de compartir res, ja que tot el que posseíem li ho donàrem son
pare i jo.
Tan clar li degué quedar que, des de ben menut, s’apoderà fins i tot
de la nostra voluntat convertint-nos en esclaus.
Tenia nou anys i ja l’havíem canviat tres vegades de col·legi.
Pareixia no encaixar en cap lloc, ni públic ni privat. Per descomptat, ell
no tenia la culpa. Els mestres no eren com els d’abans, ja no aguantaven
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res. Era un xiquet desinquiet i nerviós que els feia treballar més del
compte. Això era el que jo volia pensar.
Buscàrem una professora particular que li feia classe cada dia de
cinc a huit de la vesprada. Dos anys aguantà la pacient i comprensiva
dona fins que un dia ens va dir:
–No es gasten vostés més diners, darrerament a penes li veig el pèl
i quan apareix no aprofita el temps.
Parlàrem seriosament amb ell. Li explicàrem que son pare i jo a la
seua edat havíem de treballar per ajudar a casa i ell era un privilegiat.
Pareixia penedit, però no va canviar en res la seua conducta.
Quan tenia quinze anys, les malifetes passaren a ser actes delictius.
Aleshores em vaig adonar que se’ns havia escapat de les mans, però mai
no ho vaig reconéixer. Un neguit constant ens acompanyava mentre
véiem esvair-se les esperances que teníem dipositades en ell. Desitjàvem
que tinguera estudis, un treball amb el qual se sentira realitzat, una dona
que l’estimara... Tot ho va acariciar i tot ho va deixar perdre.
Entre les qualitats que tenia estava la de seduir. Ho feia amb el cos
ben format, la mirada dolça, el somriure fàcil, els exquisits modals
adquirits a casa, a la nostra casa. Fins que alguna cosa que jo no arribava
a comprendre li girà del revés la personalitat.
–Sabien vostés que el seu fill consumeix substàncies additives?
–ens va dir un psiquiatra.
Allò em va desconcertar encara més. No sabia de què parlava
aquell home que posava cara de tindre’ns llàstima.
Un any va passar en aquella granja. La més cara, la més discreta, la
que oferia millors resultats en la desintoxicació i rehabilitació de
toxicòmans. L’allunyament fou molt dur per a mi, tot i que allò no fou
res comparat amb els cinc anys que passà a la presó després de delinquir
en repetides ocasions.
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Primer, la ràbia, la ira, la vergonya, et fan desitjar no veure’l mes.
Després et sents culpable de tot i el dolor és tan amarg que les llàgrimes
et premen la gola i la pena que sents per ell supera en grandària
l’univers. Ràpidament aprens la idiosincràsia de les institucions
públiques que acullen el teu fill estimat i als de tantes famílies que se
senten tan angoixades i impotents com la teua. I el justifiques, i el
perdones, i cada nit amb el pensament l’acarones contra el teu pit com
quan era un xiquet. Quan el visites, li portes d’amagat el seu menjar
preferit. I li dones més diners del que està permés perquè allí dins no li
falte de res. Realment només li falta allò més preuat, la llibertat.
Van passant els anys i penses que, quan eixirà, serà un home nou,
madur, escarmentat... Prompte comproves que la reclusió no li ha servit
per a res, tan sols per a saldar el deute que tenia amb la societat.
L’addicció es feu més forta ja que la droga la tenia a l’abast.
A partir d’aquell moment més centres, més teràpies, més disgustos,
i un esgotament físic i psíquic que aconsegueix que tires la tovallola i
desitges morir-te perquè ja no pots més.
A força de concentrar-te només en ell, en el teu fill de l’ànima, has
oblidat la resta de la família i els amics. Saps que et compadeixen i no
ho pots suportar. Et poses una careta i fas com que no passa res però no
enganyes ningú, ni tan sols a tu mateixa.
Els teus es fan càrrec i opten per seguir-te el joc. Quan s’adonen
que estàs destrossada, s’amoïnen, s’enfaden, i no saben com ajudar-te.
Finalment, fan el que tu demanes, mantindre’s al marge i no preguntar.
El món queda reduït a un triangle, ell, son pare i tu.
Té quaranta anys i continues rentant-li la roba, preparant-li el
menjar, pagant-li els deutes i canviant els llençols que taca quan porta
alguna dona a casa. Et tornes cega, sorda i muda.
–Millor a casa sense fer ni brot que buscant problemes pel carrer
–et consoles.
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Un dia, per casualitat, et mires a l’espill i no et reconeixes. Estàs
vella, cansada, trista... i amb el poc alé que et queda mussites una
pregunta:
–Què hem fet malament?
Amb el teu marit ja no comparteixes res. Aguantes perquè la
càrrega es massa pesada per arrossegar-la una sola persona.
Fa una setmana que no ve per casa. Ho ha fet altres vegades,
tornarà. Ara no m’importaria que no tornara. La veritat és que ho
preferiria. No vull que torne. Per favor, que no torne.
L’estime tant com el dia que el vaig engendrar en aquest llit, davall
les bombetes apagades de la làmpada que ha parat ja de rodar. Malgrat
això, no vull sentir més la por de la seua presència, quan als seus ulls
dispersos veig que aquell no és el meu fill. No és ell qui crida enfurit,
qui ens agredeix, ens roba, ens insulta...
Tant de bo em criden per comunicar-me que una sobredosi ha
acabat amb la seua mísera vida. Aquesta vida que ja no li pertany.
I si no ocorre així, no importa, ja ho tinc decidit, serè jo qui ho
faré.
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I miraren enrere i es trobaren amb la seua consciència.
M. C. Antich

EL DARRER DESDEJUNI

Mentre

Robert preparava les torrades anava escoltant els
moviments que Mercè feia al pis de dalt. La imaginava moure’s en eixir
del bany descalça i embolicada amb la tovallola blanca que cobriria amb
estratègia el cos mullat, quasi esculpit. Tot seguit, caminar amb aquelles
sabates de tacó alt que a ella li fascinaven i la feien paréixer més
seductora encara. S’havia proposat no girar el cap quan ella baixara
l’escala amb aquests aires de vedet que ja no podia suportar. Feia temps
que havien decidit compartir el menor espai possible, però de cuina,
només n’hi havia una.
–Bon dia!
–Bon dia! Què vols, suc o café?
–Millor café, a veure si em desperte.
–Si no et gitares tan tard...
–I tu que saps quan em gite?
–Et recorde que el meu dormitori està davall el teu.
–Vols dir que em controles?
–No cal. És massa evident que vols cridar l’atenció.
–No saps el que dius.
–Clar que ho sé. I que em fas responsable d’aquesta situació també.
–Saps? Tinc mal de cap. No estic per a discussions.
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Mercè mantenia entre les mans el got de café llarg, un poc aiguat,
que fumejava atorgant-li temps per a pensar en allò que no volia pensar.
Les hores, els dies, els mesos de confinament obligatori havien acabat de
destruir la salut de la relació que es podria a trossos. En el seu dia, i de
mutu acord, decidiren resistir tot el temps que fera falta. Ara les
promeses s’havien esvaït com tantes altres coses.
–Hui eixiré, Robert.
–Estàs boja? O vols tornar-me boig a mi?
–Per favor, Robert, no es tracta del que vull o no vull fer. Encara
no ho comprens? Açò no pot continuar.
–Doncs no, no ho comprenc. Mai no ho podré comprendre.
–No es pot obviar el que és inevitable. El moment havia d’arribar.
Ho hem ajornat massa.
–Eres conscient que en eixir per la porta tot s’acabarà?
–I tu, eres conscient que no podem seguir ocultant la realitat més
temps?
–Aleshores, açò es el final?
Robert i Mercè es quedaren mirant-se i amb els ulls s’ho digueren
tot. Ni un bes, ni una abraçada... Era millor així. L’estima també s’havia
extingit.
Robert sostenia les torrades que s’havien gelat sense que ningú les
tastara abans de llançar-les al fem. Una vegada més va sentir compassió
per ell mateix.
Les finestres tancades i les persianes baixades no li permetien
veure l’exterior de la casa. A penes li aplegava aire als pulmons. Va
seure a la mateixa cadira verda de sempre. Allí se sentia segur envoltat
de perols i cassoles, i gots, i plats, i aliments, i periòdics, i papers
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esborronats, i llibres, i fotografies, i factures, i piques, i aixetes, i
pensaments, i pors, i preguntes.
–Bon dia, pare! Què tenim per desdejunar?
–Ara et prepararé qualsevol cosa, les torrades s’han gelat. Vols suc
o café?
–Vols dir que ja puc prendre café? –digué Hèctor amb cara de
sorpresa.
–Com has de prendre café si tens huit anys?
–Mai no entendre als adults!
–I la mare? Encara no ha baixat?
–La mare ha eixit.
–Com?
–Sí, ha eixit. En tornar tu del col·legi haurà tornat.
–Del col·legi, pare?
–Però, com he d’anar al col·legi?
–Doncs, com sempre, amb autobús.
–Pare, de veritat que no ho recordes?
–Que és el que he de recordar?
–Allí fora ja no hi ha col·legis, ni vehicles, ni tendes, ni bars, ni
bancs, ni oficines, ni parcs, ni carrers, ni faroles, ni voreres, ni arbres, ni
plantes, ni oxigen.
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Podem amb cada gest guanyar nous àmbits i amb cada mot acréixer
l’esperança. Serem allò que vulguem ser.
Miquel Martí i Pol

PARAULES EN CLAROBSCUR

D’aquella nit recorde uns cops insistents a la porta del carrer i les
gotes de pluja xocant contra el vidre de la finestra. Els plors de la mare
suplicant mentre intentava verbalitzar, sense aconseguir-ho, una mena
d’exclamacions que no eren pròpies del seu vocabulari sempre amable i
educat.
Abraçat al cosset de la meua germana menuda que dormia
plàcidament al meu costat, en un intent de reciproca protecció, em vaig
deixar véncer pel cansament i l’angoixa que em produïa escoltar
aquelles paraules esquinçades de dolor. I la meua ment es quedà
involuntàriament atrapada per la inconsciència de la son i dels pocs
anys.
L’endemà, quan la mare va entrar a l’habitació per despertar-nos a
Paula i a mi, tot semblava haver estat un malson. Un espurneig de llum
iridescent es posà sobre els rinxols daurats de la xiqueta, i uns braços
tendres i amorosos ens rodejaren a tots dos alhora que ens explicava:
–Fills, el pare ha hagut d’anar-se’n a treballar lluny d’ací. Durant
un temps no el podrem veure. Com que tenia molta pressa, no s’ha pogut
acomiadar de vosaltres, però m’ha demanat que us diga que us estima
moltíssim.
Les paraules de la mare em reconfortaren un poc, però els seus ulls
inflats i rojos la delataven. Convençut que amb aquella explicació
faltava a la veritat, no vaig gosar obrir la boca. Paula, per contra, no
parava de fer-li preguntes mentre pegava bots per damunt el llit.
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Al meu poble la tardor és una estació que se succeeix tèbia i
tranquil·la, a excepció d’aquell any que els vents desencadenaren la seua
fúria i els núvols ploraren molts dies seguits la impotència. L’olor a terra
mullada es mesclava amb l’aroma de la serradura que a diari omplia el
terra del negoci familiar, un xicotet taller ubicat davall la vivenda.
Aquell dia l’avi no l’obriria, ni la mare aniria a comprar. Paula
tampoc insistiria perquè l’acompanyàrem al parc com cada vesprada.
Al poble ens coneixíem tots. I tots deixaren d’interessar-se per
nosaltres. De sobte, ja no érem una bona companyia.
El pare era un home templat, almenys així era com jo el recordava
quan la mare em llegia les seves cartes. Podia imaginar-me que les
escrivia assegut en una taula amb un llapis a la mà, dirigint-se a mi a
través dels papers esborronats que ens feien de vehicle per mantindre
una comunicació que aleshores no era possible de cap altra manera.
«Estimat fill: Estic molt content de saber que has començat anar a l’escola.
Al principi tal vegada no t’agrade molt. Les persones no sempre es comporten amb
nosaltres com esperàvem, però prompte t’hi acostumaràs. Fes-li cas al mestre i
posa molta atenció, davant teu s’obrirà un mon meravellós que has de descobrir i
que es troba als llibres. Ho faràs pas a pas, primer aprendràs les lletres i els
nombres, i d’ací a poc de temps podràs llegir tu sol les cartes del pare, i
m’explicaràs en les teves tot el que va ocorrent-hi.»

Així era com el pare i jo no perdíem el contacte. Les paraules des
de la distància em donaven l’empenta necessària per suportar els
comentaris que respecte a ell feien alguns xiquets i altres que ja havien
deixat de ser-ho.
–El pare de Miquel està tancat perquè és un roig.
–Això és una mentida! –m’afanyava a contestar–. Mon pare està
fora treballant.
Quan li preguntava a la mare què significava ser un roig, ella
responia:
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–És aquell que creu en la justícia, la llibertat i la igualtat entre les
persones.
–Aleshores, no és cap cosa dolenta ser un roig?
–No, fill, no. Per tant, no t’ha de molestar quan diguen això del
pare.
La mare era una bona modista que havia cosit per a tot el poble.
Després d’aquella maleïda nit, ningú no li donava faena. Ella eixia cada
dia de casa buscant algun treball que li permetera donar-nos de menjar.
A la fusteria també deixaren d’arribar encàrrecs.
–On estan ara tots aquells que s’anomenaven amics nostres?
–preguntà indignada la mare.
–Hem de fer-nos càrrec Teresa, estan tots morts de por –contestà
l’avi.
–Por, de què? –em preguntava jo mentre observava instal·lar-se un
cruent hivern dins i fora de casa nostra.
El dia del meu setè aniversari vaig rebre una altra carta. En un full
a part el pare havia fet uns dibuixos. Sovint li escoltava dir a la mare que
en lloc de fuster havia d’haver sigut arquitecte, ja que tenia molt bona
mà per al dibuix. Fet a llapis, segurament el mateix que utilitzava per a
escriure’m, havia esbossat una ciutat per on passava un gran riu i
s’enfilava cap al cel una enorme torre de ferro. A la carta m’explicava
que, per poder visitar aquella i altres ciutats on les persones vivien en
llibertat, hauria de treballar fort i anar a la Universitat.
L’avi va fer un marc i penjarem el dibuix a l’habitació com si es
tractara d’una obra d’art.
Durant més d’un any anaren aplegant les delerades cartes. Per a mi
no existia un so tan meravellós com el de la campaneta que Àngel, el
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carter, penjava del manillar de la bicicleta anunciant que portava
correspondència.
En dues ocasions la carta va eixir de la bossa de mà de la mare,
després d’absentar-se uns dies de casa. Quan va tornar, pareixia deu
anys més vella. Tenia la cara pàl·lida i els ulls arrupits de tant de plorar.
–Està malalt el pare?
–No, fill. És que estic cansada del viatge. Tot està bé. Molt
prompte el pare estarà per sempre amb nosaltres.
La següent va arribar un matí d’estiu. Jo jugava a la placeta de la
font, Àngel em va veure i em va cridar:
–Miquel, corre, ves a casa que tens una carta!
Anava adreçada al meu nom. Amb una gran il·lusió la vaig obrir.
Aquell dia em vaig estrenar en allò de la lectura sil·labejant encara.
Benvolgut fill, com estàs?
«Sé, per la mare, que has acabat el curs amb molt bones notes. Estic molt
orgullós de tu. Sé com has aprofitat aquest any, que ajudes a casa i tens cura de
Paula. L’avi té molta sort de comptar amb tu durant la meua absència. Però, no
t’has de conformar en ser tan sols un bon fuster, has d’adquirir molts coneixements
per poder volar lliure algun dia. El temps t’ajudarà a entendre moltes coses. Has de
ser pacient i esperar que arribe el moment, cadascun tenim el nostre.»

Sigues respectuós amb tothom i procura mantindre’t fidel als teus
principis.
T’estime, us estime molt a tots. Una abraçada molt forta del pare.
Aquestes i algunes coses més que a penes podia comprendre em
deia en la que va ser l’última carta. Un dia després l’afusellaren a la
presó d’Alacant.
A hores d’ara em dona conhort pensar que almenys va tindre
l’orgull de perdre la vida al mateix lloc on cinc anys abans, el dia 28 de
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Març de 1942, moria per la mateixa causa injusta a la infermeria de la
presó, el seu admirat poeta oriolà Miguel Hernández, en honor al qual
em va posar el nom.
A poc a poc ens donaren als fills l’horrorosa notícia. Alguns dels
dubtes es dissiparen en aquell moment, però res no em dolia tant com
pensar que mai més escoltaria la seua veu en forma de lletres del color
del carbó.
Àngel no va fer sonar la campaneta en passar per davant de casa
nostra durant molt de temps. Ho va tornar a fer un dia d’hivern per
entregar-nos un escrit oficial, en què els mateixos que deixaren viuda la
mare li denegaven qualsevol dret a cobrar cap tipus de pensió.
Aleshores, vaig entendre perfectament què significava a l’Espanya
de l’any 1947 ser un roig.
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Ningú no mor del tot si hi penses, si hi parles, si estimes...
M. C. Antich

FESTA D’ANIVERSARI

Demà

és el meu aniversari, compliré deu anys. Estic segur que
enguany no ho celebrarem i no podré convidar els amics de l’escola.
Quan era xicotet a casa dels iaios preparaven unes festes d’aniversari
superguais. Hi venien els oncles, els cosins, els companys..., fins i tot
convidàvem els xiquets i xiquetes del veïnat. Tots portaven regals i jo
era el rei de la festa. A ma casa sempre m’he sentit especial, com que no
tinc germans! Per als iaios també era el preferit perquè soc el net major.
Ara la mare està molt trista perquè la iaia Maria fa uns mesos que
s’ha mort. A tots ens ha costat molt acceptar-ho, però crec que ella
encara no ho ha acceptat. Quan algú gosa dir que la iaia ens ha deixat,
s’enfureix molt i diu que ella mai no ens hauria deixat, que ens estimava
massa per deixar-nos. Diu que s’ha mort i prou. I després plora perquè
diu que no comprén com ha pogut passar.
Des d’aleshores el iaio Francesc viu a casa amb nosaltres. Ell
també està molt trist, però no sap per què. Sovint confon la mare amb la
iaia i la nomena Maria.
–Maria, fes-me el dinar que he d’anar a treballar.
–On has deixat les botes de la feina? Aquesta dona m’ho amaga
tot! –marmola en veu baixeta.
La mare seu al costat i li explica:
–Pare, jo soc Àngels la teua filla. De seguida dinarem. No
patisques, no has d’anar a treballar. Ja estàs jubilat. No ho recordes?
Amb les ganes que tenies de tindre temps lliure per construir maquetes
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dels vaixells que tant t’agraden! Demà anirem a casa i en portarem una
perquè l’acabes de muntar ací, vols?
Llavors ell es posa a plorar i demana tornar a casa. I crida, i diu
que allí no té el seu taller ni les seues eines i que no pot fer res. Al cap
d’una estona ja no ho recorda, riu per qualsevol cosa i es menja tot el
dinar.
El iaio Francesc és un homenot. Quan era jove treballava
d’estibador al Port de València. Una vegada vaig buscar al diccionari
que és això de ser estibador i m’assabentí que és la persona que
s’encarrega de col·locar la càrrega d’una embarcació de manera que
ocupe el mínim lloc possible. Es per això que té els braços i les cames
molt grossos. També jugava a pilota valenciana i podia córrer molt
lleuger.
A mi em diverteix molt que el iaio conte històries de quan era jove,
tot i que ara repeteix el mateix moltes vegades. El pare diu que sembla
un disc ratllat. Després es posa de mal humor i ho paga amb la mare, que
li diu que tinga paciència perquè el iaio no està bé.
El pare i ell mai no han sigut amics, per això no li sembla bé que
visca sempre amb nosaltres. Diu que de tant en tant podria anar amb
l’oncle Enric, que és el germà menut de la mare. També diu que el tiet és
un senyoret de capital i que al cap i a la fi també és son pare. Diu que al
final serem tots iguals i ell no haurà fet ni brot. A la mare no li agrada
gens que diga aquestes coses i sempre acaben barallant-se. En escoltarlos el iaio exclama:
–Ja deia jo que aquest xicot és un mitja merda! Ja ho deia jo!
Per sort, el pare, que no li fa cas, agafa la porta i se’n va al carrer.
Després la mare es tanca a l’habitació i plora molta estona.
Jo m’estime molt al pare, però no m’agrada que es baralle amb la
mare. Sembla que estiga sempre emprenyat. A la feina tampoc no li va
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molt bé perquè diu que està molt putejat. La mare contesta que sempre
està queixant-se per tot i, que d’una o d’altra manera, la vida ens puteja a
tots. Jo no sé ben bé què volen dir. Supose que deu ser com quan el
mestre de matemàtiques t’agafa mania i et treu cada dia a la pissarra, tot
i sabent que no resoldràs els problemes.
Jaume, el pediatra del Centre de Salut, ha dit a la mare en la
darrera revisió que he crescut cinc centímetres. No és gran cosa ja que
encara soc el més baixet de la classe. Els companys diuen que soc un tap
retallat. Tant de bo un dia cresca tant com el iaio Francesc que fa un
metre vuitanta-cinc centímetres d’estatura. En el pitjor dels casos seré
com el pare, que a penes aplega al metre setanta i pesa seixanta-cinc
quilos. Jo, per si de cas, menjaré molt i faré força exercici perquè quan
siga gran vull ser estibador com el iaio.
Hui han vingut a visitar-nos el tiet Enric i la tieta Rosa amb els
bessons, que són els meus cosins Dídac i Marc. Tenen sis anys. El pare
diu que són dos terratrèmols. M’han regalat uns llibres d’aventures pel
meu aniversari i un joc de taula amb fitxes de colors que els bessons
s’han encarregat de fer malbé en un tres i no res. La mare ha fet un
pastís de nata i trufa i m’han cantat l’aniversari feliç. En aquell moment
he trobat molt a faltar la iaia i les seues festes força divertides. Marc,
Dídac i jo hem anat a jugar a la meua habitació. Els majors parlaven en
veu alta al menjador. De sobte, el iaio ha començat a cridar:
–Vull anar a casa, porteu-me a ma casa. Per favor, Maria, anemnos-en a casa.
Quan s’han quedat sols, la mare i el pare han continuat
escridassant-se.
El iaio pren una píndola blanqueta per a dormir, però aquesta nit
sembla que no li ha fet efecte. L’he trobat mig despullat al passadís. No
sabia on es trobava i no parava de repetir:
–És un mitja merda! Ton pare és un fracassat mitja merda!
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No em pareix bé que insulte el pare. Li demane que no diga això i
l’acompanye al dormitori.
La tieta Rosa és metgessa i el tiet Enric és advocat. El iaio està
molt orgullós d’ell.
«El primer llicenciat de la família!», presumeix davant de tothom.
Els dos treballen a València. Quan vivia la iaia i els tiets eixien de
viatge, els bessons es quedaven a sa casa i jo l’ajudava a tindre cura
d’ells. Ella deia que jo era un xiquet molt responsable i els bessons uns
trastos. Aleshores, el pare també protestava:
–Com que la dona no té prou a cuidar de ton pare també, s’ha de
fer càrrec dels xiquets perquè els senyorets viatgen.
Ella, que ens estimava molt, deia que ho feia amb molt de gust.
Al pare també se l’estimava «com a un fill!», deia mentre li feia
una abraçada.
Li agradava fer-nos moltes abraçades i molts besos.
M’he despertat i, com tots els dilluns, he anat a l’escola. Els
companys m’han preguntat quan faré la festa d’aniversari. Els he hagut
de dir que, com que la iaia s’ha mort, no hi haurà festa, que al pis no hi
cap molta gent. No els ha agradat la resposta. Pere m’ha dit que ell
tampoc no em convidarà al seu aniversari. Jo li he contestat que no
m’importa, però no és veritat.
Quan he tornat a casa la mare m’ha dit que en passar uns dies
anirem a viure a casa dels iaios. El pare la mirava fixament, com ho fa
amb mi quan m’he comportat malament. El iaio ha continuat menjant
com si res.
La casa dels iaios és molt gran. Té dues plantes i un corral enorme
on el iaio va construir un xicotet taller per fer a les maquetes i les
manualitats que tant li agraden. Jo m’alegre d’anar allí, ja que tindré una
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habitació més gran i molt de lloc per a jugar. A més a més, el iaio estarà
content. El que no m’agrada tant és haver de matinejar. L’escola queda
més lluny.
Aprofitem el cap de setmana per fer les maletes i el trasllat. A
l’hora de dormir el pare diu que no es quedarà allí amb nosaltres. Estic
trist, jo vull que estiguem tots junts. Li pregunte per què i diu que
estarem més tranquils si ell es queda al pis i de tant en tant ens visita. No
sé per què no vol viure amb nosaltres? Quan ell se’n va, la mare plora.
Darrerament plora molt sovint.
La mare ha portat al iaio el metge. Jo he dinat al pis amb el pare, el
pollastre que ha preparat no estava molt bo, però me l’he menjat tot.
El metge li ha canviat la medicació. Ara té pastilles blaves, roges i
unes blanques que són rodones i unes altres llarguetes. La mare les
guarda en un calaix tancat a pany i clau perquè diu que no se’n refia
d’ell. Malgrat estar a sa casa, sembla que darrerament no està gens
content. Crida per no-res. L’altre dia va trencar, una per una, les
figuretes de porcellana que la iaia tenia a la prestatgeria del menjador.
La mare es va disgustar tant! Diu que ja no el podem deixar a soles ni un
minut.
Com cada dissabte el pare ha vingut a visitar-nos. Quan l’hem vist
entrar, la mare i jo ens hem alegrat molt. El trobe tant a faltar! Amb el
iaio ja no podem parlar. Dorm quasi tot el dia i no vol prendre’s la
medicació. La mare diu que si continua així l’hauran de punxar.
He anat al cinema amb el pare. La mare no ens ha pogut
acompanyar, però sé que hauria volgut fer-ho. Està molt prima, ja no
s’arregla com abans i sembla més vella. Tampoc va mai amb les
amigues. Li porten la compra del supermercat a casa i jo li faig les
comandes de la farmàcia o d’algun lloc que estiga prop.
Com que el iaio quasi no ix de la seua habitació el pare ve tots els
dies a veure’ns i de vegades es queda a sopar.
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El iaio porta bolquers. Això ha afectat moltíssim a la mare. El pare
li ha dit que no es preocupe, que ell vindrà les vegades que faça falta per
a ajudar-la a canviar-lo. Com que és tan gran, ella sola no li pot moure ni
una cama. Jo vull ajudar-la, però m’ha dit que això és cosa d’adults.
També diu que el pare tenia raó i ella no volia escoltar-lo. I que ja no pot
més.
Fa mesos que la mare no riu. Regirant un calaix ha trobat uns
papers de la iaia Maria. Ha cridat el pare i han estat parlant. Ho feien en
veu baixeta, però jo he apegat l’orella a la porta i he pogut escoltar
alguna cosa. Parlaven d’unes analítiques i d’un informe mèdic. Deia que
no s’ho podia creure, que mai no s’ho hauria imaginat, que ara
comprenia moltes coses. Estava desconsolada.
El tiet Enric ha vingut. Quan ha vist el iaio, s’ha quedat molt
impressionat. Feia setmanes que no el visitava. La mare està enfadada.
Li diu que no té vergonya, que li havia d’haver fet cas al seu marit i així
no haurien arribat a aquesta situació.
El tiet vol portar el iaio a una residència.
Tornem a viure al pis. Tal com va passant el temps, la mare es
troba millor. Va cada dia a veure el iaio i, de vegades, no la reconeix.
Amb el pare tot va bé. Hem tornat a fer coses tots tres junts.
Prompte seran les festes de Nadal i tindré vacances. Malgrat fer
prou de temps que el Pare Noel i els Reis Mags deixaren de ser un
misteri per a mi, espere amb il·lusió els regals. Entre els pares he vist
mirades de complicitat i, com tots els anys, comence a buscar alguna
pista que m’ajude a trobar allò tan desitjat. He mirat als armaris, davall
els llits, a la despensa, a la còmoda..., no hi trobe cap paquet. Al fons
d’un calaix un sobre gran de color carabassa ple de papers em crida
l’atenció. L’òbric i em pose a llegir:
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INFORME CLÍNIC
PACIENT: Maria Alba Noguera
EDAT: 71 anys.
Realitzades les proves i analítiques que adjuntem, i després de reunir-se
l’equip mèdic corresponent, concloem aquest estudi amb el diagnòstic següent:
«Esclerosi lateral amiotròfica en fase inicial».

Aquest informe parla de la iaia, no hi ha cap dubte. Què voldran dir
aquestes paraules tan rares? He pensat a agafar el diccionari i buscar el
significat, però no he fet.
Ja és la Nit de Nadal. Hem passat la vesprada en la residència amb
el iaio. Ens ha rebut amb un gran somriure. Al pare també. Li hem portat
pastissets de moniato i torrons. A penes els ha tastat. Ja no sembla el
mateix. Fins i tot l’he vist més prim i més baixet. M’ha fet molta pena.
En tornar a casa li he preguntat a la mare:
–Mare, tu creus que la iaia volia morir-se?
–No ho sé fill, no ho sé.
Un riu de llàgrimes li ha banyat la cara.
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Tot està per fer i tot és possible.
Miquel Martí i Pol

ELLA

Ella pretenia ser un personatge anònim, fruït del treball infatigable
d’una vella ploma estilogràfica de la marca Parker d’un model que ja no
es fabrica i d’un quadern de fulls esgrogueïts que portava anys estàtic a
la prestatgeria de la xicoteta papereria del barri.
Com que fou la conseqüència d’una nit d’insomni, envoltada de
boirines i sentiments encontrats, no acabava d’estar clarament definida.
La seua personalitat contradictòria em treia de polleguera. Resultava
imprevisible en accions i pensaments i sovint, prou sovint, discrepàvem
les dues sobre el camí que havia de prendre la pròpia història.
Ella viatjava de tant en tant a París. El temps que va passar
estudiant a La Sorbone li havia deixat lligams emocionals dels quals no
volia desfer-se’n. Aquella nit em va comunicar que pensava quedar-se
allí definitivament. Volia donar-li una altra oportunitat a la relació que
tenia amb Vincent. Per uns instants em vaig negar en rodó, se’m va gelar
la tinta i vaig haver d’aturar-me i meditar. Passada una estona arribí a la
conclusió que el cràpula, impresentable i malfeiner de Vincent podria
acabar per donar-li joc a aquesta història, i vaig decidir ser
condescendent. A més a més, havia de tindre en compte l’ímpetu de la
joventut que Ella tenia i deixar-la fer.
Desatenent els consells de no precipitar-se, va llogar un xicotet
apartament a la zona més lúgubre de Montmartre, situat a la Rue du
Cheval Noir, on la gent pel dia dormia i per la nit llançava la vida a
l’abisme de l’alcohol i d’altres drogues. Pensí que hauria pogut acceptar
l’oferiment de René de compartir pis. Per molt que ho intentava no
podia comprendre com havia rebutjat un àtic a la Place Pigalle, just on
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es movia l’ambient més intel·lectual, el que li corresponia a Ella, una
senyoreta fina i malcriada de l’alta societat espanyola.
«Què buscava?» Solia preguntar-me. Ho tenia tot: bellesa, diners,
estudis, educació...
René, que provenia de la classe social treballadora i havia estudiat
la carrera a base de beques, l’estimava des del primer dia que la va veure
a la universitat. Li havia consentit tota mena d’excentricitats. Havia estat
el seu amic més fidel. L’havia acompanyat a Londres per a avortar un
fill de Vincent a les primeries dels anys setanta. Havia estat mesos i
mesos sense tindre notícies seues quan a Ella se li entoixava
desaparéixer. I malgrat tot, mai no havia deixat d’estimar-la.
La vida bohèmia a la ciutat del Sena i aquella relació tòxica des
dels inicis, la portaren a caure en una profunda depressió. Una vegada
més fou René qui va estar allí, de totes totes, per a portar-la de tornada a
casa i procurar-li descans i tractament mèdic.
Recuperada, però trista, veia passar la vida sense importar-li res ni
ningú. Els pares havien mort feia bastants anys, no tenia germans i
l’administrador dels seus béns, al qual considerava l’home de confiança,
la va trair desviant fons als comptes privats de Suïssa i pegant a fugir.
Era evident que estava penjada de Vincent com de la droga més dura.
No li aprofitaven per a res els diners, ni la posició social, ni la joventut,
ni la bellesa, si no podia compartir-ho amb ell.
Una vegada més jo intentava dissuadir-la que marxés. La meua
ploma es resistia a escriure el destí que li endevinava. Vaig deixar
reposar la història al calaix durant setmanes intentant canviar el temut
desenllaç. Ella m’apareixia als somnis pregant-me que la deixara fer al
lliure arbitri. Em resistia. A la fi vaig entendre que el destí ens ve marcat
i ningú més que nosaltres mateix el podem canviar.
A poc a poc la vida dissoluta que Vincent i Ella portaven a París va
anar acabant amb la fortuna heretada dels pares. La supervivència va
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començar a ser una prioritat. A Ella li agradava escriure i no li faltaven
experiències que contar. Novament, fou René qui va aconseguir-li un
treball en un periòdic fent col·laboracions literàries. D’aquesta manera
feien front al pagament del lloguer.
Una matinada els gendarmes picaren a la porta de l’apartament,
Ella els va obrir desconcertada, s’acabava d’adonar que Vincent no hi
era. La notícia de la mort de l’home, en estranyes circumstàncies, la va
destrossar per dins i per fora, però hagué de refer-se perquè ara no podia
permetre’s enfonsar-se. Tenia una nova responsabilitat, un motiu pel
qual eixir al carrer cada dia. L’embaràs la va sorprendre tant com el
desig de continuar endavant amb ell. Res ja no era igual com quan tenia
dinou anys i aquesta decisió sí que em va semblar un acte de valentia.
A cada nova línia que escrivia anava identificant-me amb el
personatge, sense saber de quina manera l’empatia que sentia per Ella
anava convertint-se en estima.
Després de nàixer la filla, René, el bo de René, li va proposar
casar-se amb ell i adoptar a Sandra. Ella va acceptar amb una condició:
la de tornar al seu país on encara conservava una modesta vivenda en un
barri obrer. Ell l’hauria acompanyada fins a l’infern si Ella li ho haguera
demanat. A poc d’arribar a Espanya obriren una llibreria en un local
xicotet que, amb els anys, aniria convertint-se en una papereria. La vida
dels tres fou ordenada, senzilla i discretament feliç. L’ombra de Vincent
va romandre entre Ella i René durant tots els anys que van viure junts,
però l’estima que sentien l’un per l’altre va superar els records.
*******************
Ella pretenia ser un personatge anònim, fruit del treball infatigable
d’una estilogràfica de la marca Parker que Ella em va regalar quan
comencí a escriure els primers contes. Però, acabà apoderant-se sense
escrúpols de la protagonista que no tenia nom ni rostre, de les lletres, les
paraules i les decisions. Deixà molt clar qui manava com ho feia quan jo
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era una xiqueta. Es va proposar, fins a aconseguir-ho, que jo contara la
seua vida, que la plasmara en un paper com si fos un càstig imposat que
s’ha de repetir cent voltes per tal d’aprendre d’Ella a no equivocar-me.
Volia que el treball constituira una lliçó, un exemple d’allò que calia i no
calia fer.
Sens dubte, Ella no comptava amb que jo no era vulnerable a la
autodestrucció perquè no estava sola. Jo havia crescut envoltada d’amor
i dedicació. No havia tingut la millor casa, ni la millor roba, ni tots els
capritxos, però la tenia a Ella, ma mare, i al millor dels pares, René.
Junts aconseguiren que mai no em faltara el més important: amor,
respecte per mi mateixa i una sòlida autoestima.
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Adeu, adeu, amor meu, i sort.
J. M. Serrat

NI EL TEMPS NI LA DISTÀNCIA

Eva té la mirada trista. Sovint l’amaga darrere de les ulleres de sol
que va comprar en arribar a Praga.
Ha eixit de casa com una autòmat. Els passejos pel pont de Carles
IV s’han convertit en una teràpia. Li agrada anar-hi a l’hora del
crepuscle, quan les trenta escultures que el flanquegen cobren vida.
Aleshores, en un acte íntim i privat, li ofereixen una estranya protecció i
els seus braços de pedra i metall s’obrin per acaronar-la com a una
xiqueta en un intent de suplir les carències afectives que mostra.
Hui no li importa que no sonen al seu pas els violins, que els
pintors no recreen el paisatge ni facen simpàtiques caricatures als
turistes. No li importa que el sol no es reflectisca sobre les aigües del riu
Moldava acompanyant els vaixells que el recorren. Hui agraeix la
solitud i es limita a albirar les cúpules cobertes de neu dels majestuosos
edificis i a respirar l’aire gèlid que li és ja tan familiar.
La conversa telefònica que ha mantingut amb son pare ha estat
demolidora. Fa tres anys que va eixir de sa casa, a Sagunt, fugint d’un
país en crisi i d’una realitat personal que no la feia feliç. Fa el torn de nit
a l’hotel on treballa de recepcionista. Ha hagut d’emigrar perquè algú
valore els seus estudis de turisme, el màster amb les millors
qualificacions, les pràctiques, la il·lusió primera que s’havia convertit en
frustració i desencant.
Almenys, ací li han donat una oportunitat i la possibilitat
d’ascendir. Evidentment, aquesta no ha estat la primera feina a la vella
ciutat, però com que parla anglés i italià a la perfecció i es fa entendre en
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la llengua dels xecs, ha aconseguit deixar de rentar plats al restaurant
italià. Allí va conéixer Montse, una simpàtica catalana amb la qual
comparteix pis i confidències.
Les nits a l’hotel són prou tranquil·les. A ella li agrada, tot i que
treballa de deu de la nit a huit del matí. A primera hora, un grup
d’homes joves i sorollosos li han cridat especialment l’atenció. Han
entrat rient i conversant en valencià.
–Good morning! –Han entonat amb una pronúncia perfecta.
–Bon dia! –Ha contestat Eva amb el millor somriure.
–Vaja! Quina sorpresa! –ha exclamat un d’ells.
–Eres valenciana?
–Sí, de Sagunt.
–Quina coincidència! La meua família és de Sagunt, tot i que
vivim a València.
Eva ha mostrat un somriure educat i s’ha limitat a comprovar la
documentació i a entregar-los les targetes de les habitacions que tenien
reservades.
–Benvinguts a Praga! Si necessiten alguna cosa el meu nom és Eva
Ferrer.
De camí a l’ascensor, el jove, arrossegant la maleta, no ha pogut
evitar donar la darrera ullada al taulell on Eva recull papers i li retorna la
mirada a cua d’ull.
Quan ha arribat a casa, Montse ja havia eixit cap al treball.
Prefereix estar sola. Un WhatsApp en el mòbil la torna a posar de mal
humor.
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–Disculpa’m, filla. Ahir vaig ser massa dur amb tu. Ja em
coneixes. Per favor, pensa’t allò de vindre a casa per Nadal. Et trobe
molt a faltar.
A tres quarts de nou Eva ja té l’uniforme posat i pren el primer
café abans d’incorporar-se a la feina. Troba a faltar el que li servien a
l’antiga cafeteria de la plaça del seu poble, curt i amb molta crema, però
no sent nostàlgia de res ni de ningú.
No pot evitar un sobresalt en tornar a veure el jove que la mira amb
picardia. De sobte, se sent diferent. No sap ben bé per què, però la vida
torna a tindre sentit. Inesperadament, ell s’acosta i es presenta.
–El meu nom és Martí.
–Encantada –contesta ruboritzada.
–És la primera vegada que visite Praga. Tu m’ensenyaries la
ciutat?
L’endemà, en arribar a casa, es troba amb Montse que acaba
d’eixir de la dutxa.
–Bon dia, noia! Com ha estat la nit?
–Com sempre. Bo, ahir van arribar un grup de valencians.
–De valencians? Nena, com són? Vells? Joves? Guapos? Explica’t!
–No sé per què t’he dit res?
–Vinga! Solta la llengua!
–Pel que pareix són un grup de metges que assisteixen a un
congrés. Es quedaran ací una setmana.
Entre rialles Eva relata a la seua amiga tots i cadascun dels detalls
d’aquell encontre, però les rialles s’acaben quan a Montse se li acut
preguntar:
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–Per cert, has decidit ja si vas a passar el Nadal amb la teua
família?
–Què passa? Que us heu posat tots d’acord per a fer-me la maleïda
pregunta? Estic farta!
Eva fa mitja volta enfadada i Montse es queda sola a l’habitació
mentre acaba d’arreglar-se. Sap que aquest és un tema espinós i tal
vegada no era el moment de parlar-ne.
Els dies següents Eva i Martí passen moltes estones junts. Han
sentit una forta atracció mútua i cap dels dos vol separar-se de l’altre.
Els ulls d’Eva tornen a brillar. Els tres graus sota zero de temperatura no
impedeixen la visita al barri jueu, ni l’obligada fotografia al costat de
l’escultura dedicada a Franz Kafka. Tampoc els impedeix assaborir els
plats típics dels restaurants, acompanyats d’abundant cervesa del país.
Ni escoltar, agafats de la mà, els concerts d’orgue a les magnífiques
esglésies o contemplar l’eixida dels apòstols al rellotge astronòmic.
Mentre pugen la llarga escalinata cap al magnífic castell, van explicantse les seues vides i s’adonen que estan fets l’un per a l’altre.
Aprofitant que Montse està al treball, Martí li demana que el porte
a sa casa. Eva no està segura de voler donar el pas següent. No es vol
precipitar, tot i que sap que el temps juga en contra seva. Ja han passat
sis dies dels set que ell romandrà a Praga i sent que, si no ho fa, acabarà
penedint-se.
El pis és diminut. Passen directament al dormitori, sobren els
preàmbuls. Després de llevar-se la roba, els llavis de Martí fan un dolç
recorregut pel cos ben format d’Eva. Ella vol detindre el temps, desitja
que aquell moment siga infinit i el cos i la ment s’abandonen al plaer
que Martí li procura, el que ambdós senten. Cos contra cos, pell contra
pell, continuen una llarga estona. Es mengen a besos, es fonen en
llargues abraçades i els sexes s’encontren en una comunió perfecta.
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Impera el silenci, només s’escolten els sons del desig, del sobtat amor
entre dues persones adultes.
Després d’aquella vesprada Martí ha insistit molt que ella viatge al
desembre a València per tal d’estar uns dies més junts. Eva no vol
donar-li una negativa.
Les hores prèvies a la partida està inquieta. Al treball no li han
posat cap impediment per concedir-li uns dies de vacances. Mentre
prepara la maleta, sospesa els pros i els contra del viatge. Preveu que el
rencontre amb son pare no serà fàcil. No té cap intenció de ser
condescendent, malgrat això, li preocupa el seu estat de salut. No hi ha
cap dubte que allò que més desitja és tornar a veure Martí i sent
curiositat per conéixer la família.
En arribar a l’aeroport de Manises un calfred li recorre el cos i no
és a causa de la temperatura.
Ha trobat el poble igual que sempre, com si no hagués passat el
temps. Dels forns s’escapen les olors dels pastissets de moniato acabats
de coure. Els carrers estrets estan acabats d’agranar. Les persones majors
li donen el bon dia. Els xiquets van camí de l’escola assabentats que hui
és el darrer dia i prompte gaudiran de festes i regals.
Son pare no pot creure’s que Eva estiga a casa després de tres anys.
Tremola mentre intenta contindre l’emoció.
–No he vingut per estar amb tu –li diu ella fredament–. He conegut
un xic meravellós i soparé amb ell i la seua família la Nit de Nadal.
L’home no té arguments per rebatre la decisió. Ha pogut veure-la i
s’han donat dos besos distants i amb això ha de conformar-se. Ja tindran
temps de parlar.
Eva s’ha comprat un vestit nou per assistir al sopar. Està molt
guapa aquesta nit. El pare se la mira amb orgull i confia a poder
demostrar-li com se l’estima.
145

–Almenys em diràs el nom d’aquest xic tan meravellós, no?
Eva pensa que és just que li ho diga, ja que no els ha presentat ni té
cap intenció de fer-ho.
–Martí, el seu nom és Martí Aguirre.
–Martí Aguirre... I a què es dedica si es pot saber?
–És metge, ginecòleg.
De sobte, el color desapareix del rostre desencaixat de l’home.
–Eva, no pots anar-te’n he de parlar amb tu.
–No tenim res més a parlar, ja està tot dit.
–Escolta’m, per favor.
–No pense escoltar-te. Què pretens dir-me? Que et trobes sol? Que
estàs malat? Que et fas vell i em necessites? Ara? Jo he necessitat mon
pare durant molts anys, però tu no hi estaves. Mai no hi has estat. Ni
quan tenia algun problema, ni quan estava malalta, ni quan suspenia un
examen, ni quan em donaven un premi, ni quan vaig tindre la primera
regla o el primer nuvi... No has deixat de fugir des del dia que vaig
nàixer. No has deixat de culpar-me per la mort de la mare. Com
t’atreveixes a fer-me xantatge emocional? A més, jo no vaig decidir
nàixer. Que passes una bona nit!
Eva s’acomiada de son pare amb llàgrimes als ulls. L’home,
perplex, es dirigeix a la seua habitació. Busca entre els calaixos uns
papers. Posa en marxa l’ordinador. Introdueix unes dades i les parpelles
se li obrin com a plats en observar unes fotografies. Continua llegint i no
dona crèdit.
–Així que aquell fill de puta s’ha convertit en una eminència!
Dels alts de l’armari agafa un paquet. Es dirigeix cap a
l’aparcament. Al cotxe li costa arrancar a causa del fred. Condueix una
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llarga estona. Els carrers de la ciutat de València estan quasi deserts.
L’avinguda on aparca el vehicle és ampla i està plena de llums de colors
que espurnegen al ritme de les nadalenques que van sonant. Busca el
número 82. Pica al timbre dues vegades. Li obrin i està a punt d’amollar
a córrer, però tira endavant. Ho ha de fer, ha de fer justícia, pensa.
Mentre puja amb l’ascensor torna a dubtar. Es pregunta què fa en
aquella casa a aquelles hores de la nit i un munt de respostes li venen a
la ment. Recorda aquell mateix dia de fa vint-i-set anys. Pot sentir
encara la il·lusió que li feia el naixement de la seua primera i única filla.
Recorda el sacrifici que van haver de fer per pagar un metge i una
clínica privada. Recorda que res no era prou per garantir que aquell
embaràs, tardà i desitjat, arribara a terme sense problemes. Recorda el
semblant crispat de la seua dona i els crits de dolor. Recorda les rialles
de l’escàs personal sanitari que aquella nit feien guàrdia. Recorda les
preses per anar-se’n a sopar amb la família del metge que la va assistir.
El mateix que va decidir practicar-li una cesària que s’hauria pogut
evitar. Recorda els batecs del seu cor en veure la preciosa careta d’Eva.
Recorda l’angoixa en presenciar com tapaven la cara de la seua esposa
amb aquell llençol blanc. I recorda el taüt obscur... I el fred del
cementeri...
Recorda també que el prestigiós tocòleg, amb el qual havien posat
tota la confiança perquè era del seu poble i tothom l’admirava, no li va
donar cap explicació. Recorda el rostre verd del jove ajudant, tan verd
com la roba verda que portava, intentant justificar allò que era
injustificable, al·legant que només l’edat de la mare ja constituïa un risc.
Recorda la posterior solitud, els plors de la filla, les nits en vela, les
primeres malalties i tantes hores dedicades al treball per tal de pagar les
persones que la cuidaven.
Recorda la tristor per no haver estat present quan a Eva li va eixir
la primera dent, quan va pronunciar la primera paraula, quan donà els
primers passos... I no recorda res més de la seua infància ni
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adolescència, tan sols dies de feina i més feina, de ràbia, de frustració,
d’impotència... Sobretot, quan li aconsellaren que no devia perdre el
temps ni els diners, que no li sobraven, en accions legals contra aquell
metge. Tenia totes les de perdre i va intentar oblidar, però no ho havia
aconseguit.
Fins al dia de hui encara conservava l’esperança que, en jubilar-se,
recuperarien el temps perdut i podrien raonar i explicar-se tantes coses...
Una assistenta obri la porta.
–Disculpe les hores, però he de parlar amb el doctor Aguirre. És
important.
–Amb el pare o el fill, senyor?
L’home dubta uns moments. Sent com li bull la sang al cap i tem
que, d’un moment a altre, li esclate. No pot pensar. Es mou per
impulsos. Vol conéixer l’home que ha enamorat la seua filla. Vol que el
responsable de la mort de l’esposa sàpiga el que dol una pèrdua. Vol
alliberar-la d’aquella gent. Vol...
–Sí, amb el fill.
Al cap d’uns minuts un jove vestit amb un elegant esmòquing es
dirigeix cap a la porta d’entrada.
–Soc Manel Ferrer, el pare d’Eva. És vosté el nuvi de la meua
filla?
–Sí, ocorre alguna cosa?
L’home es trau una xicoteta pistola de la butxaca.
El tret, que ha travessat a boca de canó l’estomac de Martí, ha
deixat un rastre de sang que s’escampa fins al menjador, encaixant sense
estridències amb l’acurada decoració nadalenca.
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Disset anys només, i tu tan vell...
Envejós dels seus ulls has volgut tancar ses parpelles.
Lluís Llach (Campanades a morts)

UNA FLAIRE A GESSAMÍ

La casa de la cantonada donava a dos carrers. La façana principal
tenia unes enormes portes de fusta que coronava un llarg balcó de ferro
forjat com els de les cases benestants. Aquells balcons que, en dies de
festa, es vestien amb els millors cobertors de domàs de diferents colors.
Com volent fugir de l’exhibicionisme, les fines teles s’enlairaven
com ocells engabiats revolant l’enuig, sabedores que formaven part
d’una mena de competició per mostrar o amagar la realitat que es vivia
dins de cada casa, en un temps de vencedors i vençuts, de pobres i rics.
Tanmateix, aquest balcó romania tot l’any despullat de roba i
d’intencions, mentre mirava a un carrer ample, reblert de quotidianitat,
que jo transitava sovint quan visitava els avis materns.
La casa tenia habitacions a dues mans, en una de les quals
D. Guillem passava consulta als veïns i veïnes que, pel seu treball, no
podien anar al dispensari. Just enmig estava el saló, on ell i la seua
esposa escoltaven la ràdio o llegien la premsa i les novel·les de Vicente
Blasco Ibáñez que ocupaven bona part de la prestatgeria plena de llibres.
La cuina era espaiosa, amb un pou que donava aigua fresquíssima. Una
vidriera la inundava de llum natural. El corral, ple de plantes, tarongers i
llimeres, es prolongava fins a la pallissa on campaven alegrement les
gallines i els ànecs. Al lateral es trobaven les pesades portes, mig
clavillades, que s’obrien a l’altre carrer, per on aguaitava un vell florit
gesmiler enfilant-se per la paret emblanquinada. Cada dia omplia la
vorera de xicotetes flors formant una sotil estora de color blanc que
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perfumava les càlides nits d’estiu. Era per allí que entràvem els xiquets i
xiquetes del veïnat per jugar amb Lluïset.
Els meus avis vivien al mateix carrer en un habitatge bastant més
modest. Per arribar-hi, havia de passar per aquell lloc que aclaparava la
meua atenció amb la imponent presència.
Era d’obligat compliment recollir un grapat de l’efímera flor i
portar-ne a l’àvia abans d’escampar el poll amb la xicalla. Ella se sentia
fascinada per aquella flaire i se’n posava un ramellet a l’escot de la
generosa pitrera, la mateixa que molts anys enrere fou capaç d’alletar
onze criatures, sis pròpies i cinc que no haurien sobreviscut sense
l’indispensable aliment.
En veure’m arribar, la xiqueta que vivia enfront eixia al carrer i
preguntava: «Jugues?»
Amb l’aprovació de la mare, iniciàvem les nostres aventures carrer
amunt, carrer avall. Quan ens escoltava parlar i riure, Lluïset, que era un
xic especial, emetia uns sons que es podien escoltar en tota la barriada.
Immediatament, Conxa, la fadrina que feia les feines de la casa, obria la
portella i ens preguntava si volíem entrar. Sense dubtar-ho acceptàvem.
El somriure d’aquell xicot, que ens doblava l’edat, s’enllumenava en
veure’ns. Jugàvem a pilota, a pillar i a amagar-nos dalt de la pallissa. Ell
ens perseguia mentre li queia la baba de pura felicitat. Un dia ens
adonàrem que portava bolquers. Vaig preguntar a la mare per què un xic
que fins i tot li estava eixint el bigot encara n’havia de portar. Ella m’ho
va explicar i no se’n va parlar mai més del tema.
D. Guillem era un dels dos metges que hi havia al poble i una
excel·lent persona, sempre disposat a ajudar els altres. La Sra. Lluïsa, la
seua esposa, havia estat mestra d’escola fins que, en acabar la Guerra
Civil, les injustes represàlies a les persones que pressuposaven que
havien anat en contra de la doctrina dels vencedors, no els permeteren
tornar a exercir.
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Des de la porta envidrada ens contemplava a tots tres. Sovint dues
grosses llàgrimes li rodaven per la cara alhora que es contagiava de les
rialles. Després ens feia entrar a casa per berenar. Enamorada com
estava de la seua professió, s’interessava pels nostres estudis. A l’estiu
s’oferia a fer-nos classe de repàs, de manera totalment gratuïta, mentre
el fill dormia la migdiada.
Lluïset, que en nàixer havia patit una mena de paràlisi cerebral, no
parlava, només reia sorollosament i ens feia carícies a la cara o als
braços. Si es mostrava massa efusiu, sa mare no dubtava a reprendre’l,
però a nosaltres no ens importava ja que tot en ell era bondat i sabíem
que només volia mostrar-nos afecte.
Les vesprades de canícula se succeïen entre visites a la família i
jocs infantils, ja que el concepte de vacances quedava menysvalorat pel
treball dels pares i mares que a penes descansaven els diumenges, dia
que elles aprofitaven per fer la bugada i planxar la roba amb aquella
pesada planxa de carbó que soltava unes glopades de baf que les feia
suar la gota grossa. Els homes acudien a veure el partit de futbol de
l’equip local i es desfogaven escridassant o animant els jugadors.
Un dia, inesperadament, em vaig assabentar que Lluïset ja no
estava a sa casa perquè l’havien internat en un centre psiquiàtric de la
capital. Preguntí el motiu. M’explicaren, sense massa convenciment, que
s’havia posat malalt i en aquell lloc en tindrien cura.
–Amb qui jugarà ara? –preguntí amb un nus a la gola.
No podia comprendre com son pare, que era metge, no el podia
curar, ni que sa mare i Conxa ja no se’n feren càrrec. Òbviament, res no
era el que pareixia.
El Sr. Marcel, que era persona molt influent, fou amic de la
infantesa de D. Guillem. La casa de la cantonada, que ara pertanyia al
metge, havia estat amb anterioritat de la família del Sr. Marcel però,
anys ençà, el seu avi la va haver de vendre per poder fer front a greus
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deutes de joc i mala vida. L’avi de Guillem la va comprar per evitar-li la
presó i la ruïna. Era una de les millors cases del poble. La rancúnia i
l’enveja anaven enverinant el pensament de Marcel envers Guillem, amb
qui, a més a més, tenia desavinences polítiques, sobretot en veure
l’estima i el respecte que molts tenien al metge, contràriament a
l’animadversió que li mostraven a ell. I no se li va ocórrer pitjor manera
de fer-li mal que acusar injustificadament Lluïset de tocar, de manera
inapropiada, la seua filla de catorze anys, qui també entrava sovint a la
casa per rebre les classes de la Sra. Lluïsa i aconseguir d’aquesta manera
separar-lo dels seus pares.
Potser hi havia diferents maneres d’acariciar, pensí, però, en tot
cas, la innocència amb la qual ell ho feia hauria justificat qualsevol acte.
Els pares del xicot estaven commocionats. Conxa, que
pràcticament l’havia criat, plorava sense consol. Aquella acció inhumana
i cruel va dividir les opinions de la gent que, amb la por al cos, no
gosaven pronunciar-s’hi. El silenci prengué possessió del poble i les
persones de bé no gosaven passar per davant d’aquella porta que tantes
vegades havien travessat, tot i sabent que mai no els negarien l’entrada.
Jo no havia tornat a veure Lluís. L’esplèndida casa restava trista i
silenciosa sense les seues rialles. Un dia, que amb les mans plenes de
gesmil vaig girar la cantonada, unes impressionants cortines negres com
ales de corb que penjaven de les portes obertes de bat a bat de la
vivenda, se’m tiraren al damunt. El cor començà a bategar amb rapidesa
fent-me presagiar el pitjor. Entrí. La casa estava plena de dones vestides
de dol, assegudes a una part i a l’altra com esperant presenciar un
macabre espectacle que d‘un moment a altre s’hauria de produir.
Mentrestant, no deixaven de xiuxiuejar i acariciar l’indolent rosari que
tenien a les mans. Com si fora una estàtua, em quedí dempeus immòbil
davant del taüt que albergava el cos sense vida de Lluís. La imatge era la
d’un jove guapo i ros, com la seua mare, que feia prop d’un metre
vuitanta centímetres d’alçada i vestia una elegantíssima roba de color
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blau obscur. En reaccionar, besí les floretes i les deixí caure sobre els
braços i el cos del meu amic difunt esperant un gest d’alegria en el seu
rostre encerat. En veure’m, sa mare començà a plorar desconsoladament
i jo arranquí a córrer, enfurida, fins arribar a casa.
Després de contemplar la desoladora escena se’m va esborrar per
molt de temps el somriure. Sovint m’acudia la pena com quan un núvol
tapa el sol per un instant i no podia evitar plorar. Les nits es tornaren
difícils de dormir i els dies costeres empinades que calia pujar perquè
passaren de presa, fins que el desassossec i la nostàlgia, a poc a poc,
donaren pas als bons records.
El motiu d’ingrés en aquell lloc horrible i la posterior mort de Lluís
mai no em quedaren clars. Aleshores, optí per pensar que fou la tristesa
qui el va matar, i amb ell als seus pares que no trobaven ja motius per a
seguir vius. O tal vegada foren les descàrregues elèctriques que, a
manera de teràpia, aplicaven als interns reiteradament i
injustificadament.
Quan passaren els anys, comproví que la ràbia, la crueltat, la
infàmia i la falta d’humanitat que mostraven algunes persones que feren
valdre la supremacia que ostentaven, foren la causa d’aquesta i d’altres
injustícies que segaren la vida de molts innocents.
A hores d’ara la preciosa vivenda resta encara en peu desafiant
aquells que voldrien oblidar i no poden. Les branques seques del vell
gessamí aguaiten infèrtils i desolades per la paret de la portella,
testimoniant uns fets que mai no haurien de repetir-se.
Només els gats sense amo es colen pels clivells de la porta mig
desballestada. L’aflicció, el coratge i la impotència habiten ara la casa.
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I el planeta digué: Prou!
M. C. Antich

LLAÇOS NEGRES SOBRE BATES BLANQUES

Un

dia, malgrat el sol que envaïa la primavera, els carrers es
quedaren buits. Les persones s’amagaven d’un enemic invisible que
atemoria el món sencer. Un virus letal circulava per l’aire impregnant-lo
de por i d’incertesa, atacant a traïció l’organisme dels éssers humans.
Es va acarnissar amb els ancians i els malalts vulnerables que,
aïllats en habitacions asèptiques, anaven perdent la vida i deixant un
dolor immens. Els hospitals acolliren milers i milers d’afectats de totes
les edats. Els sanitaris lluitaren contra la imminent pandèmia, jugant-se
la vida, desproveïts de recursos suficients per aturar-la. Les seues mans
de làtex foren determinants per curar-los el cos i reconfortar-los l’ànima.
La batalla fou llarga i extenuant. Valents soldats sense armadura
caigueren pel camí de l’angoixa sense rebre un adeu, un t’estime.
Aleshores, els seus companys lluïren llaços negres sobre bates blanques
tenyides d’impotència. I continuaren el combat sense temps per plorarlos ni defallir, amagant sentiments davall els vestits de plàstic estèril i
insuficient.
La gent, confinada a sa casa, invocaren des dels balcons
l’esperança en un clam comú reblert de circumstàncies. I les paraules
d’ànim aplegaren, en forma d’aplaudiments, a totes les persones
essencials que romanien als seus llocs de treball per tal que la vida no
s’aturara.
A poc a poc, el malvat enemic va perdre forces en veure’s
acorralat. Les famílies es retrobaven sense poder mostrar-se l’estima que
sentien. Les places i carrers tornaren a omplir-se pensant que el virus
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havia desaparegut. Alguns es refiaren massa. S’equivocaven. Restava a
l’aguait, amagat entre les ombres, desafiant els que l’ignoraven, esperant
per a contraatacar. I ho va fer perquè era fort i dolent. En conseqüència,
el món es contagià de solidaritat. Dotaren de mitjans els sanitaris.
Empraren noves estratègies. Experimentaren amb medicaments i
fabricaren vacunes. Les persones, ansioses, esperaven poder abraçar-se,
repartir besos i carícies. A la fi superaren la tristesa que havia deixat la
distància. Recomençaren amb el cor dolorit encara i moltes ànsies de
canviar el món.
Ho aconseguirien?
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Forasters vindran...
M. C. Antich

XIMO

No era la primera vegada que visitava la terra. Ho havia fet amb
anterioritat pilotant una nau intergalàctica en missió de reconeixement.
Atret per la lluentor de les aigües de l’Albufera i el verd dels arrossars,
va decidir fer una parada en un poblet de l’Horta de València que, a la
primavera, feia olor a flor de taronger.
En aterrar, feu desaparéixer l’artefacte volador i es disposà a
buscar els habitants d’aquell lloc tan estrany per a ell. Aleshores, caigué
en el compte que, si apareixia davant la gent amb aquell aspecte de
llagostí cabut que tenia, espantaria a tothom.
El tio Ximo, que estava avançat en edat i tenia el cor delicat,
birbava la bassa d’arròs quan li va agafar un atac i es quedà fregit al
costat del marge. El visitant que el va veure allí estés, intentà per tots els
mitjans possibles retornar-li la vida, però, com que ja havien passat
algunes hores de l’òbit, l’esperit de l’home s’havia esvaït cap a l’infinit.
Llavors va decidir habitar el cos.
Guiat per un instint que li resultava incomprensible, va arribar a la
plaça del Poble on tots el reberen amb familiaritat. Observava les
vivendes, els bars, els vehicles, les persones... Li cridà especialment
l’atenció un edifici amb una torre molt alta. De la façana penjava una
gran carxofa de fusta.
–Això què és? –preguntà.
–Xe! Ximo! Sempre tens ganes de fer alguna broma –li contestaren
entre rialles mentre li donaren a beure una cassalla. Després, se’n va
anar cap a casa on la tia Pepa l’esperava des de feia molta estona.
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–Es pot saber on t’havies posat?
–Vinc de la plaça.
–No m’ho puc creure! Així de brut i mal vestit? Vinga home!
Dutxa’t i canvia’t la roba que ens esperen per sopar. Seria menester anar
hui al camp vespra de la festa grossa?
La vetllada va transcórrer amb normalitat, tot i que tots trobaren
Ximo un poc despistat. En arribar a casa es ficaren al llit. La calor del
mes d’agost no els deixava dormir. La tia Pepa, com que havia anat a
missa i s’havia confessat, semblava trobar-se en estat de gràcia divina.
També era cert que el licor café de les destil·leries Ríos, que havia begut
a plaer després de sopar, començava a fer-li efecte. Amb gran sorpresa
per a l’ésser que havia suplantat el cos del marit, la dona començà a
passar-li la mà per la cama, pujà fins l’entrecuix i amb dues sarpades li
arrancà els calçotets. El membre viril de Ximo va adquirir unes
dimensions com mai no ho havia aconseguit. La destresa de Pepa
encaminà la situació i, al cap de mitja hora llarga de crits i gemecs,
quedà exhausta i adormida al llit.
L’endemà la tia Pepa lluïa un somriure d’orella a orella. Els fills i
nets es miraven i no donaven crèdit. El pare posava cara de fava i la
mare levitava per dins de casa com una ploma de les gallines que tenien
al corral.
–Els haurà pegat mal alguna cosa? –es preguntaven alarmats.
Abans de dinar, anaren a un parc ple de gent que feia rotgles per
veure uns homes i unes dones que, abillats amb escassa vestimenta,
corona de llorer i un porrot al muscle, ballaven una dansa guerrera,
acompanyats pel so harmoniós d’un tabal i una dolçaina. Li feren pensar
que els habitants d’aquestes terres tenien una vida molt alegre i
entretinguda.
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En fer-se de nit tothom es dirigia a la plaça Major per continuar
gaudint de la festa. Un seguit de persones caminaven pel carrer en
tirereta amb un ciri a la mà flanquejant una imatge que mostrava un
home clavat en una creu adornada amb flors de molts colors. Ximo
estava atònic observant-ho tot sense trobar explicació a les singulars
visions. De sobte, a la plaça, que estava plena de gom a gom, es feu un
silenci sepulcral. De l’artefacte en forma de carxofa gegant va eixir un
angelet que cantava amb una veu molt dolça. A la tia Pepa, devanida
com estava de tanta emoció, li caigueren les llàgrimes mentre subjectava
del braç a Ximo amb la intenció de no deixar-lo anar del seu costat mai
més a la vida.
Passaren els dies i la felicitat no s’acabava, però el viatge del
visitant arribava a la fi. Era evident que junt amb el cos del tio Ximo
l’extraterrestre havia adquirit allò que a la terra en diguem sentiments.
–Com puc desaparéixer ara i deixar aquesta família sense l’home
tan estimat per tots? –es preguntava.
Malgrat totes les coses tan estranyes que feien els terrícoles ell
s’havia acomodat molt bé a la nova vida, sobretot a menjar l’allipebre i
les paelles que la tia Pepa feia tan rebones, per no parlar dels dolços
casolans i els licors als quals s’havia aficionat. Va consultar el cas amb
els dirigents del seu planeta, però no li valgué la casa santa i li digueren
que havia de tornar immediatament. No li quedava més remei que
explicar a la família tota la veritat.
Era la darrera nit que passava a casa. Com que la tia Pepa estava de
bon humor feren allò de: primer la cameta, després l’entrecuix... i, en
acabar, Ximo s’armà de valor i li ho va contar tot amb pèls i senyals. La
dona es quedà mirant-lo i digué:
–Ai Ximo! Com eres! Sempre tens ganes de broma.
–No és broma. És veritat!
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Però ella, que era més llesta que la fam i feia molt de temps que
sospitava alguna cosa, sentencià:
–Mira! Saps que et dic? Que tant em fa si eres Joaquim o Ximo,
així que si mous fes el favor de tornar prompte. Des d’aleshores cada nit
mira al cel i prega un miracle.
Ahir, de matinada, un enorme resplendor encengué de llum les
aigües de l’Albufera i les barquetes del port tremolaren inquietes. La tia
Pepa va sentir al seu costat una presència.
–Eres tu, Ximet? –preguntà amb un somriure picardiós.
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