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Seen a shooting star tonight
And I thought of you
You were trying to break into another world
A world I never knew
I always kind of wondered
If you ever made it through
Seen a shooting star tonight
And I thought of you

Bob Dylan,
Premi Nobel de Literatura 2016,
Shooting Star
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1. L’àngelus (Jean-François Millet)
Sostre gris. Terra gris. Món gris. Jo.
—Ei! No! No posis el peu aquí! No ho facis! Podria activar el mecanisme que tanca
la porta i, llavors...
—Un soroll ressonà i no trigaren ni dos segons a quedar-se completament a les
fosques.
Fantàstic! Només ens faltava això —exclamà la Susanna traient-se les teranyines que
li havien quedat enganxades al cabell.
—I ara què farem? —es preguntava en Pau.
Ningú no veia les cares dels altres. Ningú no sabia, doncs, quina mena de sentiments
els ofegaven. Tots, però, en tenien una lleugera idea. Segur que entre els seus
pensaments no se’n trobava cap de positiu. Cap ni un. Aquella casa els induïa a pensar
sempre que estaven a punt de perdre la vida, i encara no havien començat a caminar per
les seves entranyes!
La primera sensació fou una por amarga, seguida per l’asfíxia combinada novament
amb la por causada per una incertesa a la qual no s’acabaven d’acostumar —i aquells
dies havien estat de tot menys clars i lògics. Però potser haurien d’haver deixat
testimoni de tots els seus moviments per si aquella casa els engolia també a ells. Potser
ho hauríem d’haver fet per no deixar caure en l’oblit quelcom que gairebé no podíem —
ni podríem— deixar de recordar.
Quan havia començat tot? Tampoc no feia tant. Un mes, potser menys. El temps es
dilatava i s’expandia, i es condensava i...
Ho pot fer tot això el temps? Pot tornar a l’inici un cop l’acció ja fa temps que ha
començat? Si algú pot fer-ho és ell: un ésser estrany; un ancià que juga amb les vides
dels mortals. Indefinible. Incolor potser o, pel contrari, ple de tonalitats diferents.
Groc, taronja i vermell. Potser marró també, però sobretot groc. Groc com la palla i
el blat, com aquells camps que ja fa temps que són segats. Però això no són camps, són
fulles. Fulles que cauen i juguen, fulles que dansen, fulles que, com jo, volen sentir el
vent a tocar de l’ànima. Però, de vent, no n’hi ha aquí. No pot haver-hi vent en una
classe i, qui sap?, potser per això ens sentim tancats, cansats i avorrits. Per això
escoltem sense ganes com en Miquel ens explica la importància de l’activitat física en
una societat majoritàriament sedentària; per això no hi som i els professors es queixen:
perquè veiem les fulles lliures i alegres i desitgem sortir a somniar.
—Quina gràcia! És la trenta-tresena vegada que diu bueno en mitja hora!
Quan una s’avorreix qualsevol distracció és bona, per molt absurda que sigui en
realitat. Aquesta vegada, però, el professor sembla haver-les sentit; fa mala cara. Tot
seguit, en contemplar el panorama de la classe i veure que ningú no l’escolta aixecarà la
cella esquerra i farà morros, es pentinarà el bigoti i es dirigirà pensatiu a la pissarra.
Aixecarà el braç esquerre i començarà a anotar una sèrie d’exercicis complementaris.
En acabar es girarà i, sense mirar-nos, ens dirà la típica frase que tot professor diu més
de deu vegades a la setmana:
—Són per demà, així que aprofiteu el temps ara a classe!
Veieu? Ja ho ha tornat a fer. Que com ho sé? Quan observes amb atenció el que
t’envolta és fàcil predir el que passarà. Però has de ser observador i conèixer el món que
tens a tocar. Jo no el conec gaire el món, però d’observadora en sóc molt; massa segons
alguns.

5

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

—Clàudia! Véns a la biblioteca a l’hora del pati? —la Paula em mira i jo m’adono
que encara no he desat el material a la motxilla.
—Sí, sí que vinc —dic sense pensar. Però en realitat sé que hi ha un llibre que des de
la setmana passada em crida l’atenció, i aquesta serà una bona excusa per començar a
fullejar-lo.
Qui havia de pensar que un dia tan normal...
En tocar el timbre ja no queda ningú dins la classe. Molta pressa per sortir i poca per
entrar. Només el professor mira amoïnat el no-res, segurament preguntant-se si fa bé o
no la seva feina. Segurament, si ho entengués, seria més senzill.
...avorrit, monòton, idèntic als altres com dues —o més— gotes d’aigua...
Els passadissos són plens de nois i noies que busquen l’aula següent; molts caminen
amb pressa, tement que el professor que els fa matemàtiques —que segons diuen és molt
estricte— els torni a tancar la porta impedint-los entrar i gaudir d’una classe que
necessiten per entendre la matèria. Quan això passi, murmuraran, es queixaran i diran de
tot del pobre senyor Enric, però si aquest els deixés entrar segur que es col·locarien al
final de la classe per comentar els nous models de cotxe que han sortit al mercat. Bé, jo
ara tinc llatí, així que no cal que em preocupi per la mestra; la Marta és molt bona dona
—massa, fins i tot.
...podria tenir...
Quan surto de la classe, una hora més tard, la Paula i jo anem a la biblioteca, tal com
havíem quedat. Altre cop els passadissos són plens de gent —molta gent i poques
persones, segons alguns—, però aquest cop tenen pressa per fugir de l’escola i somriure
al costat de la colla.
...unes conseqüències...
La porta de la biblioteca està oberta, però a dins no hi ha ningú, encara.
—Ostres! Ara veig que no he agafat la llibreta de la taula de la Marta —exclama la
Paula-.
—Corre, doncs! Potser encara trobaràs la classe oberta —li contesto sabent que serà
així. La Marta sempre es queda a corregir un cop sona el timbre—. T’espero dins!
En un obrir i tancar d’ulls ja s’ha esfumat passadís amunt. No tinc més remei que
entrar sola a la biblioteca, pel que es veu. Somric. La idea m’agrada. M’agrada entrar
sola als llocs perquè així els puc analitzar sense que ningú no em miri rient-se de la
meva manera de fer. Sóc una mica peculiar, a vegades —i qui no ho és?.
...tan inversemblants?
El ritual gairebé sempre és el mateix: tanco els ulls, agafo aire impregnant-me de
l’olor estranya fruit de la mescla de pols, paper i altres substàncies desconegudes que
una no desitja conèixer i, seguidament, obro els ulls deixant pas a una tranquil·litat
suprema provocada per l’alliberament de l’aire i l’esclat de colors que apareix davant
meu. Els veig tots, tots els llibres al mateix temps: ordenats i desordenats alhora,
apilonats damunt les taules o arrenglerats en lleixes de quatres pisos. Sé que no és una
biblioteca excessivament gran, però m’agraden les biblioteques petites. A més, puc
trobar-hi tot el que desitjo: llum, lloc on seure, llibres, bibliotecària i un suro on la gent
penja poemes, esdeveniments del món literari o...
—Però què és això?
Estranyada, miro el paper de color crema que hi ha clavat amb xinxetes gris plata. La
lletra és cargolada, com escrita amb ploma, però el que més em sorprèn és què diu:
«Tu, buscador de mots desconeguts per a la resta de mortals, voldries conèixer
quines són les claus que et poden dur a l’èxit literari? Potser, i només potser, te les
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diré. Abans, però, has de saber-me dir el nom d’aquesta bona companya que, si no és
germana meva, podem dir que sí que és parenta llunyana.
“Quan vénen a mi
la vida ja és feta.
Els fruits ja han llevat,
ja ha mort la ginesta.
El blat és segat,
la colla fa festa,
la mort fa camí.”
Si en coneixes la solució deixa-la dins el llibre que un escriptor clàssic escrigué per
dignificar la seva nació. Per facilitar-te les coses et dono les inicials de llibre (E) i
escriptor (V).
Si encara no ho has esbrinat, no et mereixes ser premiat ni escriptor anomenat. »
I el que més m’estranya és qui signa la nota: Qui no és.
Mai no havia trobat una cosa així. És molt estrany, però tot el que té d’estrany ho té
d’emocionant, i per a una escriptora i lectora no hi ha res millor que els misteris!
Veig entrar una professora i aprofito per a preguntar-li allò que fa estona que desitjo
saber:
—Saps qui ho ha penjat, això?
Ella s’ho mira i sembla tan sorpresa com jo.
—No, nena, no en tinc ni idea. I és molt estrany, perquè quan he obert la biblioteca
juraria que no hi era. No, no; me n’hauria adonat!
Quan la Paula arriba em troba absorta en l’endevinalla misteriosa. Tinc un problema
amb aquesta mena d’enigmes: em volten pel cap fins que els resolc. Els he de resoldre!
Quan la professora no mira aprofito per fotografiar el full penjat a la cartellera amb el
mòbil i, un cop fet, surto a fora aliena als comentaris de la Paula. El llibre haurà
d’esperar, i els seus milers de milions de caràcters, lletres, i fulls de paper també.
A vegades els fulls en blanc em fan por. Us passa a vosaltres? Penso en els milers de
milions de dibuixos, de contes, de poemes que podria escriure, dibuixar o somniar i sóc
incapaç d’escollir-ne un. És com quan em demanen que els recomani una novel·la.
—Una, només?
—Bé, si vols dir-me més d’un títol no et diré que no —somriu.
—Podeu fer el favor d’escoltar? —ens talla la mestra—. Si no m’escolteu no ho
entendreu! A veure, en aquest problema....
Una altra vegada matemàtiques. No és que no m’agradin, és que no les entenc: massa
fórmules, suposo. Bé, en realitat la culpa és tota meva: sóc molt desendreçada i, en lloc
d’escriure-les totes ordenades en un paper com fa la gent normal —us ho he dit, no? De
normal no en tinc ni un pèl—, vaig passant amb fulls —sí, més fulls—, sense numerarlos, amb diferents colors... En fi, com em diuen alguns: el mètode d’estudi és un reflex
de la pròpia ment. Em sembla que tinc molta feina a ordenar-ho tot: llibreta i idees.
—A veure, nois —diu l’Eva per tercera vegada—. Algú sap quin és el resultat
d’aquesta equació?
—Sí! Zero! Un zero rodó com una pilota de futbol —diuen els quatre nois de la fila
del darrere rient per sota el nas—. Perquè no pensem fer-lo.
—Ah, molt bé! Així és com el que vosaltres traureu al pròxim examen.
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La classe esclata en rialles. Tothom riu, inclosos mestra i nois. Pobra Eva, no s’ha
adonat que amb aquesta sortida serà impossible continuar amb l’explicació; almenys de
moment.

—Clàudia, vols bledes o patates?
Estem tots reunits a taula; a casa l’àvia. Ella mira com mengen les nétes, a la seva
dreta les bessones pensen quina entremaliadura faran sense saber que l’Anna les
observa, sense tastar el plat de bledes fumejant. Està memoritzant les seves faccions per
fer-ne un quadre. S’apropa Nadal, i encara no sap què regalarà a la tieta. La mare em
mira mentre els altres segueixen absorts en les seves tasques. I jo? Què faig jo? Pensar
en la maleïda endevinalla que han penjat al suro de la biblioteca. Per què se’m resisteix?
Quina ràbia!
—Clàudia, que no em sents?
De cop surto de l’estat de semiinconsciència —així ho anomena la meva germana—
en què em trobo i miro la mare. Sospira, i no m’estranya. Està acostumada a veure que
no hi sóc.
—Bledes, gràcies —responc finalment amb un somriure, però continuo pensant en
l’enigma; un enigma on la mort és massa present, i això m’inquieta sense saber-ho.
—Clàudia! Què fas?!
Criden tots alhora, tots els que seuen en aquesta taula rodona, com la dels cavallers
medievals. No entenc què passa fins que assenyalen el got de vidre on estic abocant l’oli
del setrill. El retiro de cop i m’aixeco per a rentar el vas de colors que l’àvia va
comprar-me —un de diferent per a cada néta, i jo, com sempre, el blau. Aquestes coses
sempre em passen, i a vegades és divertit i tot. Abans d’ahir vaig penjar la jaqueta a la
nevera —sí, jo tampoc m’explico exactament com m’ho vaig fer, però de veritat que no
exagero. Vaig obrir la porteta, vaig penjar-hi la jaqueta i la vaig tornar a tancar. No em
creieu? Jo tampoc ho feia. És lògic. Quan passen aquestes coses tota la gent em fa la
mateixa pregunta, com ara el pare:
—Què pensaves?
—Res, històries meves —exclamo traient importància a allò que em capfica fa tanta
estona—. Una endevinalla que no aconsegueixo entendre.
El pare es mostra encuriosit i, aviat, ja ha sentit la cadena de mots que es passegen
pel meu cap. Somriu.
—Filla meva, tu que sempre tens el nas posat entre llibres... em sorprèn que se’t
resisteixi un enigma tan senzill com aquest.
—Doncs no l’entenc, d’acord? —exclamo enfadada.
—I ara! No te m’enfadis! No és la meva intenció fer-te sentir petita, ja ho saps. Però
em sorprèn que no t’adonis de la simplicitat de l’enigma! Qui sap? Potser per això et
resulta complicat. Perquè busques més coses de les que hi ha. No te’n diré la resposta, ja
ho saps, però et recomano que pensis en el que signifiquen, en literatura, coses tan
quotidianes com l’alba, el migdia i la nit. Recordes que, quan llegies Dante, et vaig
explicar que cada moment del dia tenia un significat?
—Sí, l’alba és l’esperança, la nit la por i el desconcert, etc.
—Exacte. Doncs el mateix passa amb aquesta endevinalla on tot és simbolisme. A un
pas de la mort, segons ens diu. Una mica tètrica, oi?
Assenteixo. Somriu i em besa el front. Sempre m’ha fet gràcia aquest gest tan
paternal.
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Camino pensativa i, aviat, sóc a l’ordinador buscant. Però res, és com si algú hagués
bloquejat tot allò referent a la mort en literatura.
Cansada, opto per fer els deures de l’escola. Tard o d’hora els hauré de fer. Repasso
l’agenda: matemàtiques, història, català, llatí... els meus ulls tornen enrere. He dit
català? Una redacció de dues-centes paraules. Són molt poques dues-centes, penso. I els
meus dits comencen a teclejar mots rescatant aquella idea que abans d’ahir vaig anotar
al tiquet de la compra en sortir del supermercat.
La frase era bonica, n’estava segura. Però li era impossible recordar-la.
Tant debò les paraules fluïssin com la música flueix de les cordes del piano. El
piano; quin instrument tan bonic! Les seves tecles suaus; toves i calentes i alhora fredes
i compactes. Llises, fines. Deliciosament fines, com el so que se’n desprèn. El blanc del
dia contrasta amb el negre de la nit. Però per què n’hi ha moltes més de blanques si la
foscor és... potser la llum venç la foscor. Qui sap? Tot i que no sempre ho sembli.
La partitura era rigorosament interpretada per una noia aparentment dolça. Tenia la
mateixa edat que la Clàudia, els mateixos somnis —modificats, potser, per les subtils
diferències entre ambdues—, unes mans delicades i rialleres, i un somriure entreteixit al
rostre.
—Molt bé, comencem!
No estava sola. Els dilluns a aquella hora tenia assaig amb el grup, així que l’elegant
piano de cua dels seus somnis, que es convertia —a casa— en un piano de paret, havia
patit una altra transformació fins a esdevenir un piano elèctric. Ni bastidor, ni caixa de
ressonància, ni res. El so de les notes sortia a través d’un altaveu que compartia amb la
baixista. Eren una agrupació ben estranya, això era veritat, però el nom que s’havien
adjudicat encara era més prometedor.
—Ens direm SiFaNoFa —havia dit la flautista, divertida.
I irònicament així se’ls havia anomenat, anticipant l’èxit del grup.
Les notes sortien, empeses pels dits que teclejaven, tapaven forats tot prement les
claus del cos de les flautes, relliscaven corda amunt i avall per violí, violoncel i
contrabaix i, finalment, ressonaven al plat i a la caixa que el bateria colpejava amb
prudència —va! No em feu riure! Un bateria que toca amb prudència?
En acabar la peça, que ja havien interpretat quatre o cinc vegades seguides, es
miraren satisfets. Somniant. Seguidament passaren a tocar-ne una altra: Boig per tu, la
mítica cançó de SAU, en fa major. Després de sentir-ne les primeres notes, el contrast
amb l’anterior —en mi menor— els divertí. Diferents tonalitats, diferents colors. Quin
preferia? Potser per al cel aquell blau tan clar i pels camps el verd pàl·lid que es trobava
al costat del groc llimona. Sí, combinat amb el marró i
—No. Si hi poses aquest pastel quedarà molt artificial —la mestra havia apartat la
seva vista del bloc de dibuix d’un nen més petit per observar el seu—. Has de buscar
l’harmonia; el contrast el pots aplicar a la noia, però fes que el paisatge es difumini.
Omple’l de boira, com si es tractés d’un somni.
Un delicat somni, on els colors agrupats formessin alguna cosa més que escales
cromàtiques aplicables als quadres. On no hi hagués temps. On no fos important si
passaven cinc minuts, deu o vint de les quatre. O si eren les cinc. Les cinc, ja?
—Clàudia, són les cinc! No has dit que marxaves? Avui tens catequesi, oi?
Miro el rellotge perquè, simplement, no puc entendre com el temps ha passat tan
ràpid i, abans de donar una resposta a la mare, ja he fet la motxilla i duc l’abric posat.
—Agafa la bufanda, que fa fred!
—No cal, mama —li dic sabent que me l’entaforarà al voltant del coll tant sí com no.
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Aviat sóc fora, amb les claus dringant a la butxaca de la jaqueta verda i la vista
posada en el poble. Baixo per la carretera que em porta al centre de la ciutat sabent que
en deu minuts seré on vull ser: la biblioteca. No us penseu que he dit una mentida a la
mare, eh! He d’anar a buscar-hi un llibre per a catequesi. D’acord, és veritat que hauria
de ser-hi una mica abans que els nens —sóc catequista juntament amb la Paula—, però
ja hi arribaré a temps.
En obrir la pesada porta del paradís dels lectors una emoció em sacseja i m’he de
recordar que no tinc temps per contemplar les lleixes plenes de llibres i jugar a llegir
títols a l’atzar. Em dirigeixo al tauler quan saludo un senyor gran que sempre surt a la
mateixa hora. Segurament va a la llar dels jubilats a fer una partida de cartes; l’avi solia
anar-hi. Somric nostàlgica i continuo fins al meu objectiu. Agafo el llibre que ja tinc
reservat i marxo a corre-cuita oblidant-me el carnet de la biblioteca. Demano perdó en
agafar-lo i surto de nou, arrencant a córrer quan alguna cosa em para: l’enigma! Està
penjat a la biblioteca del poble, també!
—Deu ser una mena de joc —penso, i em despisto uns segons, però en sentir tocar el
campanar les meves cames s’engeguen i surto a tota velocitat envestint dues noies que
tot just entraven—. Perdoneu!
—Qui era aquesta? —pregunta una tal Mireia a una tal Susanna, una noia de cabells
trenats i aire de superioritat.
—No ho sé, i tant me fa. Només li agrairia que la pròxima vegada que passés pel
nostre costat no em trepitgés el peu. M’ha deixat la bamba ben bruta.
Se la va mirar, sí que ho estava una mica.
—Ei! Marc! Perdona! Em sembla que t’he embrutat.
—No hi pateixis —va alçar el cap-. És el que té el futbol. És impossible sortir d’un
partit net i polit, oi?
—La Bíblia està dividida en antic testament i nou testament.
Deu nens de tercer de primària. Dues noies de primer de batxillerat.
—Algú em sabria dir quina diferència hi ha entre tots dos?
Es miren dubtant entre contestar o fer una altra de les seves entremaliadures. Es
pregunten qui guanyarà la partida aquesta vegada. L’Aleix ataca:
—No encenem espelma de la corona?
Em miro la Paula. Aquest any hem hagut de substituir la corona d’Advent per un
calendari perquè l’any passat es tiraven la cera a la cara .
—No, Aleix, i ja saps per què —primer assalt. Punt nostre—. Digues, Laia, quina
n’és la diferència?
—L’antic testament ens explica el temps d’abans del naixement de Jesús i el nou
comença amb el naixement de Jesús.
—Molt bé!
Tots sospiren.
—Clàudia, puc anar al lavabo? —pregunta la Maria, i un somriure malèvol sorgeix en
els rostres dels altres nens—. No hi he anat, encara.
—D’acord, però no triguis.
En menys d’un segon les seves trenes rosses han desaparegut de l’habitació.
—Molt bé, ara llegirem la pàgina dinou del llibre. Qui vol llegir?
Tots es barallen per llegir: Jo! No, tu no, vas començar dilluns passat. Ei! Tens més
tros que jo! No em deixa llegir! Llegeixes fatal! Que no!, etc. Sempre estan igual, i
nosaltres hi hem de posar ordre.
Quan ja fa més de cinc minuts que llegeixen la Sònia aixeca el braç.
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—Puc anar al lavabo?
—Ara hi ha la Maria, quan torni ves-hi tu.
—Però fa molt que hi és la Maria...
Em miro la Paula, i ella li contesta:
—Molt bé, doncs vés a veure què li passa a la Maria.
Somriu i marxa corrents. Ha guanyat. Quina mania amb el lavabo! Poc després la
Sònia torna:
—Paula, Clàudia! La Maria, sabeu què ha fet? Veniu!
La Paula es queda amb la resta i jo vaig al lavabo —cosa que de ben segur aprofiten
per intentar provocar el caos a la classe. No seria la primera vegada— i, allà, veig el
meravellós espectacle que ha presenciat la Sònia: desenes de bocins de paper enganxats
a les parets, al sostre...
—Però Maria, què has fet?
Ella em mira i diu:
—Però si no he estat jo!
Sé perfectament que menteix: paret seca, aigua que comença a regalimar, mans
molles i, a més a més, si hagués entrat i ho hagués vist, hauria vingut a dir-nos-ho. La
pregunta és: per què? No sol fer entremaliadures! La solució és senzilla: les papallones
de la finestra. Li feien por.
—Cuca, saps que no s’han de dir mentides! Va, netegem-ho.
Se li escapen dues llàgrimes que li eixugo i aviat tornem a ser a classe, on ha
començat una nova guerra d’estoigs.
—Pobres mestres. Nosaltres només els aguantem una hora, imagina’t fer-ho sis al
dia.
—Calla!
Primera hora del matí: classe de història.
Qui, amb dos dits de front, posa història a les vuit? Que no saben que a aquesta hora
la gent encara no ha connectat les neurones? Fantàstic! A més, comencem la classe amb
les revolucions liberals. El professor arriba tard, per variar. Em pregunto si ho fa per
estalviar-se cinc minuts de classe, per estalviar-nos cinc minuts de classe o perquè pobre
home va de bòlit amb tots els cursos.
Quan entra per la porta la majoria de les noies encara no hem tret els llibres de la
motxilla —i dic de les noies perquè no hi ha cap noi-, i no tenim pas pressa per fer-ho, al
contrari. Ell ens mira —no sé si mirant-nos o pensant com abordarà el meravellós tema
que li ha tocat per avui—, i ràpidament escriu quatre dates a la pissarra errant dues
vegades l’ordre dels nombres i esborrant-los amb el dit índex. Es nota que no només les
alumnes estem adormides.
—Molt bé, noies. L’últim dia parlàvem del nacionalisme i de les primeres
revolucions que es desperten gràcies a la seva influència. Avui, concretament, ens
centrarem en la revolució del 1848, altrament anomenada «la primavera dels pobles».
Per què deu ser?
Ens mirem ensopides el professor i, aquest, posant cara de pomes agres —imitant la
que devem fer nosaltres- dibuixa dues floretes a la pissarra.
—Molt mones —diu la Laura—. Tulipes, no?
—Margarides, gràcies —diu el professor amb una mirada assassina—. Fes-te mirar la
vista. A veure, diem que és la primavera dels pobles perquè aquest sentiment
nacionalista és la llavor que germina i...
—Plof! Una floreta! Però les teves s’han marcit.
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Mirada assassina de nou.
—Com deia, germina i surten les flors. I quan surten les flors és...
—Primavera —contesta la Farners—. Simplificant, com que les demandes de llibertat
i de reivindicació nacional s’escampen per tot el continent diem que el naixement de
noves nacions, revolucions, etc. són aquestes flors que broten i, juntes formen la
primavera.
—Ah! —exclama tota la classe—. I per què no ho deies així des del principi?
El professor ens mira una mica mosca, però ens és força igual. Sempre es fa
l’ enfadat però en realitat li agrada que li prenguin el pèl —qui sap, potser per això en té
tan poc.
—Molt bé, doncs aquesta primavera dóna lloc al naixement de diverses nacions
com...
Primavera? Naixement? Això em sona d’alguna cosa, diria. Sí, l’endevinalla. Si la
primavera és el naixement la mort seria... l’hivern!
—...la italiana, l’alemanya, la romanesa, la irlandesa...
Però, a l’hivern la mort no fa camí; la mort és. El pare em deia a un pas de la mort,
això seria la tardor, no? A més, l’expressió la vida ja és feta es refereix a la vellesa, i la
tardor és la vellesa, quan les fulles cauen i els arbres comencen a despullar-se. És la
malenconia i la tristor i... Resumint: primavera és naixement, estiu és edat adolescent i
adulta (l’esplendor de la vida), la tardor la vellesa i l’hivern la mort. Per tant, la resposta
a l’endevinalla és la tardor! Que ruca que sóc.
—Clàudia? Que em sents? —el professor em mira amb els seus ulls tèrbols. La classe
està en silenci. Tot plegat fa mala espina.
—Ah... no. Vull dir... sí, perdó —vacil·lo.
—Quina diferència principal he dit que hi ha entre la unificació italiana i l’alemanya?
Aquesta crec que me la sé; vaig fer els deures!
—La italiana és “des de baix”: és el poble qui fa revoltes i qui la desitja, en canvi
l’alemanya és “des de dalt”: organitzada pels capitostos per interessos econòmics.
Se’m miren totes pensant que estic una mica tocada de l’ala. Què passa? Em va
costar molt entendre-ho, però al final ho vaig aconseguir.
—El llibre és l’Eneida, de Virgili.
—Com ho saps? —em pregunta la Paula, a qui li ho he explicat tot.
—Doncs perquè autor clàssic amb V i de llibre començat amb E... a més, tothom sap
que Virgili —poeta nacional de Roma— va escriure l’Eneida per divinitzar Itàlia, ja que
August, que en aquella època governava, n’era el mecenes —de manera indirecta— i
amb l’Eneida complia el seu programa electoral.
—Aquí sí que m’he perdut. Què és un mecenes?
—Perdona, és que a literatura universal l’altre dia ens en parlaven. El mecenes és qui
finança les obres, però com et pots imaginar no hi ha res totalment gratuït, oi? August
volia que la gent se sentís orgullosa d’Itàlia i de l’emperador, entre d’altres coses. Però
és igual, la qüestió és que llegirem una adaptació de l’Eneida, així que segur que n’hi ha
algun volum per aquí. Aquest és el lloc on he de posar el paperet amb la resposta de
l’endevinalla.
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En veure el que estic buscant beso el fragment d’un dels fulls de la llibreta de castellà
—esparracat, no pas retallat— i el deixo dins el llibre, desitjant que no caigui. No sé
exactament què passarà, però jo ja l’he resolt, i n’estic contenta.
—Vas a casa, ara?
—Sí. Agafaré la xocolata dels de quart i me la menjaré pel camí.
—Vols que t’acompanyi?
—No cal preciosa, si no aparec a la tarda és que m’he perdut pel poble —li dic
somrient i, evidentment, fent broma.
—Dolenta.
—No més que tu, Paula.
El got és calent i les meves mans fredes. La xocolata és espessa i se’m fa difícil que
regalimi got avall. Només tinc una mà, amb l’altra aguanto la coca de xocolata que
m’ha allargat una nena amb pigues a la cara i llàgrimes als ulls. Qui sap per què
plorava...
—No hi ha maneres! —exclamo pensant que si fos a casa tindria una cullera per
poder escurar el got. Per un moment estic temptada de sucar-hi el dit, però no ho faig.
Sé que és fastigós.
Passo pel costat de la floristeria i contemplo les nadales que tenen preparades per als
venedors. No m’agraden les nadales, però la resta de flors són precioses; les poques que
hi ha. Passada la floristeria hi ha un parc on, de petita, havia jugat. Ara fa temps que no
hi passo, així que el pit se m’omple de nostàlgia i desitjo travessar-lo per veure les fulles
de rosa i imaginar-me la vermellor de les flors al maig i l’olor dels seus delicats pètals.
En llençar el got de plàstic encara ple de xocolata veig la figura d’un home assegut
en un banc. No és gran, sinó més aviat jove, així que m’estranya veure’l aquí; en aquest
lloc tan fred, solitari i poc abrigat. Va ben vestit, així que deu esperar algú, no obstant
això, no mira el rellotge ni el mòbil; em mira a mi. Faig veure que no el veig —sóc
tímida, ho sento— i travesso el parc caminant a poc a poc. Quan sóc a l’altra banda del
sorral i els peus toquen la vorera del carrer paral·lel a la floristeria, em giro de cop, com
obligada a fer-ho, i li somric. Ell em somriu també, i murmura una sola paraula el sentit
de la qual desconec; almenys de moment:
—Ajuda-la.
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2. Dràcula (Bram Stoker)
Dimecres a la tarda. Odio els dimecres a la tarda perquè tinc tutoria i, sincerament,
m’avorreix. És una hora destinada a fer els deures o a llegir, però poques ganes hi ha de
fer una o altra cosa. És curiós, mai no tenim ganes de fer res.
Potser per això m’estranya que entri una mestra a preguntar per mi:
—Clàudia? Vine, si us plau.
—Quina n’has fet ara? —pregunten tots els nens rient per sota el nas.
M’aixeco i segueixo la professora. Ella em somriu.
—Que ha passat alguna cosa als de casa?
Em mira, estranyada.
—No. Que no ho saps?
—Què és el que no sé?
—Recordes la nota que hi havia a la biblioteca? —de sobte m’adono que és la mestra
que vaig veure aquell dia—. Doncs pel que es veu vas resoldre l’enigma i ara marxeu
cap a... bé, tant se val. Marxeu.
—Marxem? Qui? On? Quan?
Em mira estranyada, novament, i això no em fa gens de gràcia, i menys recordant el
remitent de la carta —si és que la puc anomenar així—: Qui no és.
—Crec que sou uns quants nois de la comarca. Deuen voler fer una mena de concurs
o vés a saber què. Creia que tu ho sabies.
Nego amb el cap. Es rasca la barbeta i dubta, per un moment, si m’hauria de deixar
marxar.
—En tot cas els teus pares ja estan avisats.
Quan arribo a fora la sang se’m glaça, novament. No us penseu que és efecte del
fred; el que realment m’espanta és la visió del vehicle que m’ha de dur a un lloc
desconegut amb gent desconeguda. Qui, actualment, circula amb un carruatge negre? Sí,
un carruatge: dos cavalls, un cotxer... Potser llegeixo massa però el primer que he pensat
és que era el carruatge de Dràcula!
Dubtosa em miro la mestra i li pregunto si creu que hi he d’entrar. En un principi
també dubta, però finalment diu que sí. Estic convençuda que dins seu està cridant que
no, però què hi farem, si ella ho diu...
—Deixa en bon lloc l’escola —exclama fent-me adéu amb la mà.
L’escola? Si ni tan sols sé on m’estic dirigint! Creu sincerament que la meva
principal preocupació és deixar en bon lloc l’escola?
En obrir la porta un alleujament em desglaça lleugerament el cor: no estic sola. Vuit
ulls em miren: dos nois i dues noies de més o menys la meva edat —suposo.
—Bé, si més no morirem plegats —penso, fent broma. Per què penso?
Una de les noies m’assenyala el banc i m’assec al seu costat.
—Com et dius? —em pregunta.
—Clàudia, i tu?
—Sara —em diu amb un somriure.
El cotxer fa un crit als cavalls i aquests comencen a avançar a poc a poc. Apropo la
cara al vidre que em separa del carrer i deixo que la galta esquerra hi entri en contacte.
Segurament dec estar molt graciosa des de fora, però vull veure com m’allunyo de
l’escola sense perdre-me’n cap detall.
Quan fa uns deu minuts que som a dins, els cavalls s’aturen de nou i la porta on jo
estic recolzada s’obre -sort de la Sara, que agafant-me del braç impedeix que caigui-, i
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entra un noi amb ulleres i una camisa de quadres que duu una jaqueta de cuir sota el
braç esquerre.
—Hola, em dic Sergi, i us avanço que no teniu res a fer pel que fa al concurs. Jo el
guanyaré.
És la primera vegada que algú de dins ha mencionat el concurs, així que miro les
cares dels meus suposats futurs contrincants per esbrinar si sóc o no sóc l’única que
ignora on ens dirigim. No en trec res de mirar-los, no em mostren res. El nouvingut
s’encabeix a la filera dels nois —quina mania tenim de separar-nos per nois i noies?— i
la marxa continua.
—Tres nois i tres noies, així ningú pot acusar els organitzadors de sexisme —trenca
el silenci en Sergi—. Així esteu tots com jo, no? Ningú sap on es dirigeix aquest
automòbil que podria formar part d’una novel·la de terror. M’equivoco?
Ningú no es mou, tothom l’observa, tothom calla.
—Agafo això com un sí. Bé, esperarem a veure què passa.
El seu somriure maliciós, la seva prepotència... És la mena de noi que no suporto de
cap de les maneres. Arrogant, egocèntric, detestable.
Com si hagués sentit els seus pensaments, els ulls d’aquell noi es posaren en els de la
Clàudia, obligant-la a abaixar la mirada, mig avergonyida.
Les ferradures dels cavalls continuen tocant el terra percudint-lo com si fossin les
baquetes d’un bateria. És un so sec i repetitiu que sovint varia de ritme, i que entra
fàcilment dins el cap dels passatgers, repetint-se i repetint-se de manera que ningú no
se’n pot alliberar. S’observen els uns als altres, deixant que el silenci —si és que el
silenci existeix— s’apoderi de les seves ments. Tots tenen molt clara una cosa: ignoren
completament on els durà el vent, aquesta vegada.
A fora sembla que es fa de nit, però encara són prop de les sis. La boira els impedeix
veure per on circula el carruatge. Fa unes dues hores que viatgem, tot i que només en fa
una que passem per un camí sense asfaltar. Ho noto perquè les rodes rellisquen a causa
de les pedres i tot el carruatge trontolla, obligant-nos a topar els uns amb els altres. Em
pregunto si arribarem a algun lloc o si, finalment, també passarem a formar part de la
boira. En Sergi tenia raó: aquest és un ambient perfecte per una història de por, llàstima
que jo n’hagi de formar part.
Quan els cavalls afluixen, la boira s’ha esvaït i s’intueix la silueta d’una gran casa
davant nostre. Aviat la porta s’obre i jo em converteixo en la primera a tocar terra. Vull
poder veure bé el lloc que ens durà al misteri més gran que hagin viscut les nostres
vides —i perdoneu la redundància.
Una porta verda ensenyant el rovell —i amb ell el pas del temps, que a ningú no
perdona— destaca enmig d’un gris mur de pedra ple de petites motes de molsa i verdet.
M’hi atanso i l’empenyo, comprovant que és molla i freda. Grinyola. És llavors quan
veig, per fi amb claredat, l’estranya torre que ja havia advertit gràcies a les punxes que
la porta tenia al capdamunt. Què és el que provoca la fascinació que sento —i sentiré—
per aquesta torre? No ho sé, però hi ha alguna cosa en les seves finestres gòtiques, en la
seva pedra grisa i ocre o, qui sap si en la seva història —que aviat descobriré—, que em
provoca una sensació estranya. Una mescla de pena, por i alegria tan gran que puc
identificar-la i alhora no fer-ho. Qui sap si, simplement, és el contrast amb allò que és
en essència la casa el que tant em commou. Perquè una casa de pagès que duu
enganxada una torre modernista en lloc d’una simple torre de defensa feta de la mateixa
pedra que en constitueix les parets és estranya. És com si, en realitat, s’amagués de si
mateixa desitjant convertir-se en alguna cosa millor, oblidant que no hi ha res millor que
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la simplicitat de la seva essència. Oblidant que si volem deixar de ser qui som correm el
risc d’acabar no essent ningú. Per això sempre m’ha agradat aquesta casa; perquè em
recorda a mi mateixa.
És difícil allunyar la vista de totes aquestes parets desconegudes, tot i això em giro
per veure què fan els altres cinc que hi havia dins el carruatge, però sembla que ells
també les examinen amb la mateixa atenció que jo. Aviat veig que un altre carruatge
arriba pel camí de sorra fina envoltat de faigs. Pel que sembla, la festa comptarà amb un
gran nombre de convidats. Algú ha vist l’amfitrió? Abans de fer cap comentari al seu
marit els criats demanen a la senyora vestida d’un cridaner color vermell que els permeti
guardar la seva jaqueta amb les de la resta. Aviat els atansen delicades copes de cristall
el contingut de les quals evidencia la situació benestant de la família.
—Quin vespre tan agradable —comenta una dona amb un vestit marró que deixa els
genolls a la vista mentre col·loca un floc de cabell rebel a l’interior del barret negre.
Certament el cel completament serè en una primavera plujosa és d’agrair.
—L’última festa que vam fer —segueix la conversa l’amfitriona, que ha optat per un
vestit turquesa una mica menys curt que li deixa mitja esquena al descobert—, va ser tot
un desastre a causa del temps.
La imatge de la gent xopa —i sobretot les dones—, intentant caminar per la terra
convertida en fang amb aquelles sabates de taló preparades per a ballar la va fer
somriure. Si més no elles tenien la sort de no haver de dur cotilla, a diferència de les
dones dels segles anteriors.
L’arribada del quart o del cinquè carruatge m’obliga a preguntar-me si no hagués
estat més senzill dur-nos a tots plegats en un autobús. Però què hi farem, coses dels
organitzadors del concurs. A més a més, dubto que un autobús s’hagués atrevit a passar
per un camí com aquest.
—Clàudia, què se suposa que hi fem aquí? —em pregunta la Sara.
—No ho sé, i pel que sembla els altres tampoc —li contesto. De cop, una silueta es
dibuixa davant la porta principal de la casa, que coincideix amb la porta de la torre—.
Mira! Potser ella ens explicarà per què ens han reunit.
És una dona de mitjana edat, pell exageradament blanca i cabells negres entre els
quals se n’amaguen quatre o cinc també blancs. Duu un vestit blau fosc, embotonat fins
a la cintura i cenyit per una cinta lligada amb un nus a l’esquena. Mitges color carn i
sabates amb un o dos dits de taló; fosques.
En apropar-se més, puc veure-li la cara, i la visió d’aquesta lluny de pal·liar la meva
angoixa l’accentua. No és que sigui lletja, és que els ulls no en presagien res de bo.
S’apropa on som nosaltres i somriu; tot seguit desplega una mena de pergamí i
llegeix, sense més dilació:
Hi ha misteris massa poderosos per ser contats a tots, per això vull assegurar-me
que aquells que el sentin en siguin dignes. Heu de descobrir qui s’amaga rere les tres
paraules que uso per denominar-me a mi mateix; o mateixa més aviat. Les raons que
m’obliguen a tenir aquest qualificatiu són molt diverses, i només si arribeu al final de
tot plegat, si descobriu què s’amaga rere aquesta casa, podreu entendre tot allò que
necessiteu en aquesta vida.
L’Assumpta coneix la resposta de l’enigma, quan l’hagueu esbrinat formareu part
del misteri i ja no us en podreu separar. Teniu una hora justa. Tots aquells que no
l’hagin resolt tornaran a casa seva amb els mateixos carruatges que els han dut.
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Als que passin la prova, molta sort. Aquesta casa és plena de passadissos secrets,
missatges amagats i records amargs del passat. Sigueu forts i no tingueu por, però que
l’arrogància no us faci caure en cap parany.
Qui no és
Altra vegada aquest maleït nom que tant em glaça la sang. M’abraço i m’adono per
primera vegada que la marxa precipitada m’ha obligat a deixar abandonat l’abric. Ara,
però, em gelo.
—Tens fred? —sento que exclama algú darrere meu. Em giro i veig que és en
Sergi—. Si vols et deixo la meva jaqueta.
—No cal.
Em mira amb un somriure maliciós.
—Bé, només ho deia perquè com que jo ara entro no la necessitaré.
—Amb això vols dir que ja has desxifrat l’enigma?
—Elemental estimada...ehem...Com et dius?
—Clàudia.
Se’m mira pensatiu i exclama, de cop i volta:
—Coixa no ho ets, tancada no ho sé.
Es gira i se’n va, creient-se qui sap què. Quina ràbia que em fa!
—A què es referia amb això de coixa i tancada? —em pregunta la Sara, que s’ha
apropat en sentir els últims mots.
Somric.
—Etimologia. Clàudia prové de dues possibles paraules llatines: la que significa coix
i la que significa tancat. Bestieses, com pots veure.
Se’m queda mirant, i tinc la necessitat de respondre-li el que em pregunta amb les
celles:
—Llegeixo massa, suposo que ell també.
Em mira poc convençuda amb la resposta.
—Ah! Sara significa princesa —la distrec.
Somriu.
—Carai! Ara resultarà que tinc sang blava i tot!
M’assec en un banc que comparteix característiques amb la porta d’entrada i medito.
He de descobrir qui no és.
—Això fa pinta de filosofia —penso lamentant no haver estat prou atenta a les
classes. Segons la Sònia som i no som, perquè vivim però morirem. És d’Heràclit, em
sembla. Però és massa general per ser una resposta. Per què em glaça la sang tot plegat?
En Sergi m’observa, a punt d’entrar. Per què carai no ho ha fet encara? En descobrir
que jo també l’observo canvia el seu punt de fixació tot mirant el cel —o això crec.
Vora el banc una espècie d’estany buit d’aigua em crida l’atenció. Simplement
perquè les fulles grogues i terroses s’hi han encastat per l’efecte de la pluja. La tardor.
Això m’indueix a pensar en l’enigma de l’escola. Crec que en tinc una foto al mòbil. Sí,
la vaig fer aprofitant que la mestra no mirava. Crec que deia alguna cosa al principi que
em podria ajudar, abans de l’endevinalla. Sí!
«Tu, buscador de mots desconeguts per a la resta de mortals, voldries conèixer
quines són les claus que et poden dur a l’èxit literari? Potser, i només potser, te les
diré. Abans, però, has de saber-me dir el nom d’aquesta bona companya que, si no és
germana meva, podem dir que sí que és parenta llunyana.»
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—Germana no, parenta sí —deixo anar en veu alta—. Com pot haver-ho esbrinat
amb tanta facilitat en Sergi?
—Potser ha vist alguna cosa des del lloc on es trobava —diu la Sara, que fa una
estona s’ha apropat. Tornem a la tanca i fem una volta de tres-cents seixanta graus
observant tot el que ens envolta. Qui sap? Potser sí que hi trobarem el detall que se’ns
ha escapat i ell ha agafat al vol.
Les úniques coses que puc veure-hi són la casa, la tanca que grinyola, quatre o cinc
arbres i un xiprer solitari. Un xiprer? No em diguis que... Tan fàcil que era! I a més a
més podríem dir que gairebé ens l’ha assenyalat amb la mirada!
M’apropo a la Sara.
—Si et mires el xiprer ho entendràs tot, crec —li dic.
Se’m mira estranyada però de cop fa que sí amb el cap. Correm escales amunt i diem
a l’Assumpta —sí, la dona de mitjana edat (o potser més gran) que ha llegit el pergamíla resposta de l’enigma.
La porta de fusta mig descolorida i bufada pels extrems s’obre lleugerament i sense
grinyolar aquesta vegada i entrem en una sala octagonal —corresponent al pis inferior
de la torre—. El color verd de l’estucat em sorprèn, i l’amplitud de la sala —buida de
mobles i amb les parets nues, guarnides solament per les finestres que omplen tota la
torre- també. Només una sola cosa adorna la paret: un estrany guixot que la Sara
compara amb els recargolats dissenys de les finestres. Somric. Una mica sí que s’hi
assembla.
Una altra porta de fusta s’obre —aquest cop, però, té un color força semblant al de la
paret- i deixa al descobert unes escales que pugen. Una finestra a la dreta m’ensenya el
jardí, entre barrots negres, però sembla que l’Assumpta té pressa per dur-nos amb els
altres ja que continua escales amunt, sense percebre els dèbils raigs de llum que encara
s’escolen per entre els vidres. S’agafa a la negra barana de ferro. Té dificultat per pujar
els esglaons? No, més aviat és una rutina, res més. La mà llisca pel llis ferro acabat, a
cada replà, amb una bonica pinya que encara no s’ha obert per a extreure’n els pinyons.
Al següent replà, dues portes a banda i banda, ambdues del mateix color. Prenem
direcció a l’esquerra però no obrim la porteta alçada sinó que tombem a l’esquerra
novament per entrar a una sala més gran que les anteriors.
La misteriosa cambra de l’esquerra no és ni més ni menys que una mena de sala
d’estar.
Dues de les parets són de color turquesa, mentre que les altres dues són de pedra
entre rogenca i ocre. El sostre és cobert de bigues de fusta; clares totes elles. En obrir la
porta el primer que veig a la dreta és un piano de cua del color de la fusta. La Sara
també el veu i, emocionada, comprova que la tapa no està tancada amb clau per tal
d’acariciar-ne les tecles.
En Sergi resta assegut en una de les butaques, amb les ulleres dins la butxaca de la
camisa de quadres i un llibre sobre les cames lleugerament encreuades. En apropar-noshi sembla disgustat.
—Ens tornem a veure, senyor marquès —exclamo, burlant-me’n.
—Carai! Vosaltres per aquí tan aviat? Em pensava que trigaríeu una mica més a
entrar però potser l’enigma era prou fàcil i tot perquè l’entenguéssiu vosaltres —el seu
somriure burleta característic emergeix dels llavis—. Bromes a part, us ha servit la
meva petita pista?
La seva pista? Podia haver estat molt més directa la seva pista!
—El xiprer? Molt. Els xiprers es posen als cementiris perquè fan les arrels en la
profunditat de la terra, sense sobresortir, i simbolitzen pau i benvinguda.
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—El cementiri ens ha fet pensar en la mort. També sortia en l’endevinalla que
havíem de desxifrar, així que qui hagi organitzat aquest joc ens ha donat moltes
facilitats. Ah! La mort no és perquè nosaltres deixem de ser en morir. Una cosa molt
abstracta, diria.
—Carai! Així ho heu entès tan bé com jo —somriu, altre cop—. Però no us estranya
que algú utilitzi la paraula mort com a pseudònim?
La Sara fa lleugerament que no amb el cap. Sembla pensativa i em pregunto per què
ho hauria d’estar.
—Per cert, heu vist la biblioteca que hi ha aquí al costat? És fantàstica!
—Has dit... biblioteca? —exclamo, i dos segons més tard ja he sortit de l’habitació.
D’acord, admeto que estic una mica tocada de l’ala.
És gegantina, i en fa dues ben bé com la de l’escola —bé potser no tant, d’acord—.
És l’espècie de biblioteca que sempre he desitjat tenir a casa. Tots aquests llibres per
llegir, i tots aquests prestatges per omplir de llibres!
—He estat observant-los i segurament s’hi amaguen una o dues primeres edicions
d’algun llibre conegut —explica en Sergi-. Pel que sembla el propietari de la casa té un
interès força gran pels llibres.
-Tenia —sento que exclamen darrere meu. Tots tres ens girem—. Fa temps que és
mort, o això diuen. Si més no, fa temps que no viu aquí.
L’Assumpta ens ha estat observant, pel que es veu.
—I vostè per qui treballa? —pregunta la Sara, directa.
—No n’heu de fer res d’això, vosaltres —respon després de pensar—s’ho unes
quantes vegades—. Els altres nois i noies us esperen. Si em seguiu us ensenyaré la casa.
—Els altres nois? —se m’escapa.
La dona em mira i em pregunto si m’està maleint o si simplement és la seva cara
habitual.
—No et devies pas creure que vosaltres tres seríeu els únics que esbrinaríeu la
solució de l’enigma, no? —es riu del meu comentari—. Sou tretze en total.
La Sara i jo ens mirem sorpreses. Com podem ser tretze? Tants han resolt
l’endevinalla?
Caminant, el fred em torna a sacsejar i sento com si, per un moment, algú m’estigués
abraçant. Noto uns braços càlids al voltant del meu tronc i una suau carícia a les meves
galtes. Quan em giro, però, no hi ha ningú, i un seguit d’esgarrifances em cobreixen el
cos.
—Per fi arribeu! On us havíeu ficat? —sentim davant nostre.
Són deu més, en efecte. No tinc temps d’examinar—los amb cura, ja que dos minuts
després ens trobem recorrent les habitacions de la casa —només algunes d’elles, ja que
el mas és immens!—. Uns calfreds tornen a córrer pel meu cos i desitjo, per un moment,
haver acceptat la jaqueta d’en Sergi. I si la hi demanés?
—Això era la cuina dels masovers —exclama mostrant-nos quatre o cinc cassoles
d’aram i un perol petit en una llar de foc.
—És una cuina econòmica, oi? —pregunta en Sergi.
—Una què? —responem la resta.
La dona somriu malèficament i assenteix. Mentre caminem per altres passadissos —
que jo veig completament iguals— en Sergi explica que a les cuines econòmiques
s’agafaven les brases i es posaven en uns petits espais que escalfaven els fogons.
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No sé exactament com arribem al pis de sobre ni a quina part de la casa som,
exactament. Només sé que he perdut completament l’orientació després de pujar i
baixar escales.
Un estrany passadís completament fosc apareix davant meu. A les parets blanques
enguixades cobertes de teranyines —que les converteixen en menys blanques—
destaquen les figures de dues portes semblants.
—Aquí hi ha les habitacions del servei. És on dormireu mentre us estigueu a la casa.
A la dreta les noies i a l’esquerra els nois.
—No tenim manies; si vol, podem dormir tots a la mateixa habitació —aclareix un
noi ros que ignoro com es diu.
La dona se’l mira preguntant-li si realment necessita una resposta; en veure-li la cara,
però, el noi esborra el somriure del seu rostre ràpidament.
—Com veureu les habitacions són una mica petites. Si us fa falta, a dalt n’hi ha una
altra. Podeu distribuir-vos-les abans de sopar. Avui, per ser el primer dia, no cal que
ningú vingui a ajudar-me a la cuina, però a partir de demà necessitaré dues persones a
cada àpat. Feu-vos-ho com vulgueu. Ah! I a les dotze es tanquen les portes i els llums.
Tingueu-ho clar.
—A les dotze?
Assenteix, i fa un somriure diabòlic.
—Ja sabeu que les dotze és l’hora de les bruixes, oi?
Abans que s’hagi girat per marxar una noia pèl-roja pregunta:
—Quan ens explicarà què venim a fer aquí?
Fa mitja volta, ens mira a tots fixament als ulls, i deixa anar dues paraules que
queden borroses i incomprensibles.
—Després de sopar —aclareix abans de perdre’s escales avall.
Esperem uns minuts més en silenci, com tement que aquella imatge torni aviat
davant nostre.
—M’agrada aquesta dona —exclama una noia morena—. Sembla treta de l’exèrcit.
—Ja ho pots ben dir —li responc amb un somriure.
—Doncs em sembla que és poc probable —intervé en Sergi—; les forces armades
d’Espanya no van acceptar dones fins al 1988, i diria que ella ja era massa gran per
entrar-hi, no?
—Sí. El màxim d’edat són els vint-i-nou anys, diria.
Silenci.
—Només fèiem broma. Sou uns aixafaguitarres!
Me’l miro indignada. Estarà tota l’estona analitzant tot allò que diguem? A més, com
pot saber quin any van acceptar les dones a l’exèrcit espanyol? I jo que tinc problemes
per recordar les dates dels exàmens d’història...
—Bé, potser hauríem de fer una ullada a les nostres habitacions.
Tots assentim i acordem trobar-nos mitja hora més tard a la sala d’estar si no ens ha
vingut a buscar ningú abans.
—Espero que hi hagi llits individuals —diu una noia que duu els cabells fins a la
cintura.
—Tindrem sort si no hi ha rates —li respon, sarcàstica, una altra noia.
La primera se la mira amb fàstic i dubta si li està prenent el pèl o si es limita a dir la
veritat; espera impacient que algú ho desmenteixi, però el silenci és la seva única
resposta.
En obrir la porta de fusta —senzilla però amb un cert encant— ens trobem
directament amb la petita habitacioneta que haurem d’utilitzar els pròxims dies.
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Els quatre llits de cada habitació estan vestits amb llençols blancs lleugerament
esgrogueïts pel pas del temps. Als seus peus reposen mantes de flors petites doblegades
pels extrems.
Al fons, una finestra oberta a la paret blanca deixa entrar els nocturns insectes que,
desitjosos d’una mica de llum, s’han infiltrat a la cambra i pul·lulen al voltant d’una
bombeta que penja del sostre al centre de l’habitació.
Sols una olor embriagadora em commou: l’aroma de lavanda, la flor preferida de la
meva àvia. Ella que m’acompanya a tot arreu a través d’aquesta estranya fragància que,
casualment, ara prové d’un petit gerret blanc col·locat sobre l’única tauleta de
l’habitació, vora la finestra. Una sola taula, un sol gerro. Em pregunto com han
aconseguit aquesta bella flor que sols esclata al mes de juny.
Sobre les coixineres una muda lligada amb ràfia trenada —cosa curiosa— de la qual
penja una etiqueta de color crema amb els nostres noms —un de diferent a cada una—
escrits amb tinta negre. Escrits, he dit? Més aviat dibuixats.
—Jo no em penso posar això! —crida la Susanna agafant el paquet amb fàstic.
Somric davant la idea de veure-la amb el vestit de punt color d’espígol amb puntetes
blanques a les mànigues. Segurament es queixarà també de les mitges grises que
s’amaguen enmig del vestit o de les sabatetes de color negre —ballarines— que em
recorden a les que duia la meva millor amiga quan era petita.
—Està passat de moda! Qui carai duu això avui en dia?
La Sara se la mira disgustada, sentint-se ferida perquè a ella, tant com a mi, li agrada
vestir així. Li somric i em torna el somriure. Només lamento que hagin oblidat deixar
una jaqueta juntament amb les mantes.
—Quina deu haver estat l’última vegada que han rentat els llençols? —trenca el
blanc silenci amb noves queixes la Susanna.
—Si no has de dir res de bo millor que callis —li contesta una noia que s’ha assegut
al llit on posa Paula—. El silenci és més valuós que les teves paraules.
—Això també t’ho podria dir jo a tu —li respon la primera, irada i ofesa.
La Paula se la mira amb arrogància i, abans que la Susanna li estiri les trenes, una
altra noia que duu els cabells ben curts intenta tranquil·litzar-les:
—Pel que sembla haurem de passar uns quants dies juntes, així que pel bé de totes
com més aviat resolgueu les vostres diferències millor
Ambdues callen i simulen fer les paus; tot i això dubto que la calma duri gaire.
Tres —la Sara, la Dàlia i jo— anem en una habitació i quatre més —l’Anna, la
Susanna, la Paula i la Xènia— es queden amb l’altra, que és idèntica a la primera però
al pis de sobre. Ens vestim amb la roba que ens han preparat i, ràpidament, veiem que
encara desconeixem on és el lavabo. Per unanimitat decidim que ho preguntarem més
tard a l’Assumpta —no tenim cap mena de ganes d’anar-la a molestar mentre fa el
sopar.
—Cap de vosaltres s’ha preguntat per què ens han deixat roba per posar-nos?
Totes ens hem fet aquesta pregunta, però ningú no sap quina resposta hi pot haver al
darrere, i preferim no saber-ho.
Aviat, en sortir de l’habitació per tal d’explorar una mica la casa, una sensació
estranya em remou, i reconec en les parets de la casa un estrany record, que sé que no és
meu, i em pregunto de qui deu ser llavors? Tanco els ulls, els obro, i només la lavanda
continua ennuvolant la meva ment, com si realment fos un missatge. Un estrany
missatge, segurament.
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3. El crit (Edvard Munch)
Quan l’enorme rellotge de pèndol encastat a la paret de la sala d’estar toca les nou,
nois i noies estem asseguts a la taula del menjador. Ells vesteixen jerseis de llana de
color oliva amb una mena de clau de sol a l’alçada del pit, cosa que m’obliga a buscarne una altra al meu.
—És una clau de fa —exclama la Sara, que s’asseu al meu costat—. La seva és una
clau de sol, però la nostra una de fa.
—Una de fa? —pregunto, ignorant.
—Sí, els instruments més greus, com ara el contrabaix i el violoncel, es toquen en
clau de fa. Un fa en aquesta clau s’escriuria al re agut de la clau de sol. Les violes
toquen en clau de do, però de claus de do n’hi ha moltes, la de les violes és la clau de do
amb tercera mentre que la dels violoncels és la clau de do amb quarta. Cert, els
instrumentistes poden tocar amb més d’una clau però...
Me la dec mirar amb cara de no entendre res, perquè de seguida em somriu:
—No et preocupis, no és res important. El meu pare era músic —un lleuger tremolor
als seus ulls em sobta, però sembla que aviat se’n recupera—. T’has fixat en l’enorme
xemeneia de la llar de foc?
—Com per no fixar-m’hi! —accepto, alleujada, el canvi de tema—. És gegant! Fa
una mica de por i tot.
—Sí, oi? —intervé la Dàlia, que seu al costat de la Sara—. I el forn de pa és enorme!
Un bon amagatall per jugar a cuit i amagar.
—Mentre no l’encenguin quan siguis a dins...
Una gran sala, sens dubte. Extremadament diferent de la sala d’estar, i encara més de
la torre octagonal. Guardava l’essència de la casa, i si s’hi haguessin fixat haurien
advertit que a la pedra de sobre la porta d’entrada un Agost 1733 els mostrava més del
que podrien haver endevinat de la sala en veure-la. Tota la casa, en realitat, els
explicaria la seva història. Podia fer-ho. Només havia de trobar els oients adequats;
aquells que volguessin sentir a parlar d’una realitat tan increïble com la pròpia ficció.
Que admiressin la volta catalana que constituïa aquella espècie de cuina, menjador o
sala d’estar; que es preguntessin què eren aquells petits forats allargassats oberts en
algunes de les parets i que somniessin amb bandolers sanguinaris, donzelles, realitats
paral·leles. Que somniessin; amb això n’hi havia prou.
—Mireu! Ja arriba la teca! —exclama un dels nois, impacient. Aviat, però, l’alegria
de les seves faccions serà substituïda pel fàstic que li produeix veure com un plat de col
i patata bullida aterra al mig de la taula. El sentiment és, en certa manera, compartit.
Sento que algú remuga a la meva esquerra: la Susanna. Abans que se li acudeixi
deixar anar alguna impertinència, però, la Paula ja li ha donat un cop de colze mentre li
trepitjava el peu.
—Au! M’has fet mal! —ha somicat l’altra.
Les converses que tenim són força banals, però al cap i a la fi tampoc podem posarnos a parlar del sentit de l’existència o de si el nostre estat és o no és democràtic durant
el primer sopar!
El segon plat és millor que el primer: lluç al vapor.
—Ja veureu com quan anem a dormir l’habitació farà pudor de peix —diu en Pau, un
noi ros que, segons sembla, és aficionat als jocs de mans.
—Ui. Mentre no sigui culpa de les teves sabates —se’n riu un altre.
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La Dàlia i jo formulem possibles hipòtesis sobre la procedència d’aquest peix, però
finalment optem per oblidar-ho i seguir amb la conversa dels demés: un increïble debat
d’importància mundial sobre si és necessari o no posar salt als ous ferrats. I vosaltres,
què en penseu?
La xerrameca continua una bona estona i quan ja ens hem menjat la coca de llimona
que hi ha per postres descobrim que la minutera ha donat gairebé dues voltes al rellotge.
Recordem, llavors, que l’Assumpta ha promès explicar-nos el perquè de tota aquesta
reunió, així que ens dirigim a la sala d’estar, impacients per entendre una mica de què
va tot plegat.
Cap de nosaltres, però, s’imagina que, quan ens haguem acomodat, la dona ens durà
un gramòfon i hi posarà un disc de vinil.
—Escoltar música ho podem fer demà —comença un dels nois—, ara ens agradaria
que ens expliqués
No obstant això, calla en sec en sentir la veu que surt del gramòfon. És una veu greu
i rocallosa que imposa amb facilitat.
“Benvolguts cercadors de tresors, mags del llenguatge, enigmàtiques persones amb
facultats poc ordinàries. Desitjo que estigueu preparats per l’àrdua feina que, tot i que
ho desconeixeu, se us ha encomanat. Heu tingut prou temps per decidir si volíeu ser
part d’aquest misteri o si preferíeu continuar sans i estalvis, sense posar en perill les
vostres vides. Ara, doncs, no hi ha marxa enrere.
Us adverteixo que no sereu capaços de descobrir res si no enteneu aquesta casa, que
ha pertanyut sempre, des del segle XIV, a una mateixa nissaga: els Fontcoberta. Casa i
família han estan lligades al llarg dels segles. Per això no podreu entendre la història
d’una sense entendre la història de l’altra. Persecucions, homicidis, guerres, defenses,
bandolers, morts... Què no ha viscut cada una d’aquestes pedres? És cert, però que no
podríeu entendre tots aquests segles d’història en tan poc temps. Déu vos en guard! Tan
sols pretenc que comprengueu una sola vida: la d’una nena. Una nena que tenia la
vostra edat quan va morir, una nena que estimava les arts i el coneixement. Que
estimava, i potser per això va morir.
Tan sols us en puc dir el nom: Elisabeth. La seva mort desencadenà una gran pena,
la casa fou tancada i, des de llavors ha estat sola. Amagant secrets i laberints que foren
construïts per tal de trobar la imatge de la nena, algú que qui sap si es troba entre
vosaltres.
Aneu amb compte i allibereu la casa de la seva eterna solitud, vencent les pròpies
pors i essent oberts de ment.
Ara tots sou adversaris de tots, però els uns sense els altres no podreu sobreviure i
us passarà com aquells que, per cobdícia, trobaren la mort anys enrere.
Així doncs, que l’espectacle comenci!”
Quan la veu deixà de sentir-se, el disc continuà girant, i la ment de tots aquells que
s’havien assegut a contemplar la seva futura sort estava, ara, plena de tot i alhora de res.
Desitjant un buit immens, captivant una incertesa gairebé tan immensa i una estranya
tristesa amarga que la casa els hi cediria al llarg dels dies, compartint tots els seus
secrets. Tots? No. Només els que la noia de somnis profunds els permetés descobrir.
Perquè ella encara no havia abandonat el mas; encara tenia molta feina a fer abans de
marxar. Molta.
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És estrany. Un cop escoltat el disc el públic no es movia. Gairebé ni respiraven.
Gairebé ni pensaven. Escoltaven el silenci sense escoltar-lo. Potser creien que el temps
s’havia aturat, una altra vegada. Però el temps en aquella casa —com ja he dit— és una
de les coses més estranyes que hi ha.
Només el so del rellotge, altra vegada, ens desperta de la meditació. Tres quarts de
dotze. Ningú, en absolut, després d’escoltar tot allò que havíem d’escoltar, no volia ser
fora del llit a les dotze, i el record de la norma ja establerta —a les dotze les portes es
tanquen i els llums s’apaguen— només fou un al·licient per sortir sense embuts de
l’habitació. Cap comentari ens molesta. Cap ni un. El silenci és absolut, encara.
Sobre el llit trobo una camisa de dormir blanca. Deixo el conjunt lila amb la meva
roba a l’armari i, corrent per evitar el tacte fred del terra, torno al llit i m’abrigo
embolicant-me amb mantes i llençols. Fa fred, i abans hem oblidat tancar la finestra,
cosa que ajuda terriblement als calfreds, que ja fa estona que sento, en el seu recorregut
pel meu cos.
—Heu preguntat on era el lavabo? —ens demana la Dàlia, en un murmuri suau.
—Sí —responc—. Ha dit que n’hi ha un en no sé quin lloc de la casa, però no
engoleix, així que hauràs d’anar al de fora.
—A fora? —em mira desconcertada.
Assenteixo, i després de fer-li una clara descripció —o no tan clara— del circuit que
ha de fer per arribar-hi, accepto acompanyar-la-hi. La Sara ens atansa un lot i juntes
recorrem primer les parets blanques on el guix cau a trossos; després les primeres parets
de la casa, fetes de pedres; escales que baixen i baixen. Deixem la part modernista,
travessem el menjador, alguns dels estables —potser hi ha un camí més ràpid, però jo
no l’he trobat, encara— obrim una porta que dubto que sigui l’original però que n’ocupa
el lloc i sortim en un petit pati que, molts anys enrere, havia estat l’entrada principal de
la casa. El travessem i, aviat, li ensenyo l’antic estable —un altre, sí— adaptat a bany.
—Creus que sabràs tornar? —li pregunto impacient per ficar-me dins el llit.
No n’està gaire segura, i m’adono que sols tenim un lot, així que accepto esperar-la
al menjador —que tampoc està tan lluny.
M’assec al balancí que hi ha més a prop del foc —encara encès— i m’arrauleixo. Un
miol em sorprèn i descobreixo un gat negre entre les cadires, els ulls del qual
m’espanten al principi en veure’s increïblement brillants. En advertir que és un felí
manyac que s’estira i es llepa tot rascant—se l’esquena amb les potes d’una de les
cadires el convido a apropar-se i no dubta a fer-ho. És just llavors, quan la meva mà
l’acaricia per primera vegada, que ambdós sentim un crit que ràpidament identifico: la
Dàlia!
El pèl del mixet s’eriça; s’ha espantat, també.
La Clàudia corre, impacient per descobrir què ha espantat la seva companya i, alhora,
tement que allò la descobreixi també. Una llum es veu a pocs metres de la casa entre les
herbes, i al seu costat hi ha la Dàlia, a terra. M’hi acosto. Abans, però, una estranya
sensació em recorre l’espinada i, en girar-me, tinc la impressió de veure una noia
dirigint—se a l’interior de la casa.
—Eh! Qui ets? —crido al vent. Però ningú no respon, i la imatge es transforma en
boira, obligant-me a preguntar-me si he vist o no el que crec haver vist.
Aviat uns altres passos m’alerten, i en girar-me descobreixo les siluetes dels nois i
noies, conduïts per l’Assumpta. Han sentit el crit? Que estrany.
L’Anna comprova el pols de la Sara i li acaricia les temples. Li xiuxiueja quelcom a
l’orella i instants després la noia recupera la consciència i comença a dir coses molt
estranyes, tota nerviosa, que m’ajuden a confirmar que ella també l’ha vist.
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—Què ha passat? —em pregunta l’Assumpta, i jo nego conèixer res que els pugui
ajudar a entendre-ho. Què hauria de fer, sinó?
Busco la Sara enmig dels altres i la descobreixo gairebé tan pàl·lida com la Dàlia, o
com jo mateixa pocs segons abans. M’hi apropo i li pregunto què et preocupa? Ella fa
que no amb el cap i s’allunya de mi, apropant-se a la resta.
Posen la Dàlia al llit, abrigada amb el llençol i la manta i, després d’assegurar-se que
la pal·lidesa del seu rostre ha minvat i els colors li han tornat a les galtes la gent
comença a sortir de l’habitació; comprenent que és hora de dormir i que això és el que
tots necessiten. Quan ja no queda ningú més que nosaltres tres, la Sara se m’apropa i li
faig lloc al llit.
—Quina fred! —murmura. Jo somric, i ens posem a parlar de tot i de res. De la seva
passió per la música, de la meva passió per la lectura, de la seva germana, de la meva,
dels nostres somnis, dels nostres mons... i a poc a poc descobrim que tenim moltes coses
en comú. Moltes. I sembla que tot va bé fins que em decideixo a fer-li la pregunta que
sap que tard o d’hora li faré.
—Què creus que ha vist?
—Vist?
—La Dàlia.
—Ah! —somriu, segurament. O potser no?— No ho sé. Ets tu la qui era amb ella.
Què heu vist?
Així que sabia que jo havia vist alguna cosa.
—No sé què he vist —dic, per un cop, la veritat— però no n’has de fer cap cas del
que jo cregui haver vist.
—Però què has vist!? —crida, i li recordo que la Dàlia dorm al nostre costat.
—Tinc la sensació que saps què hem vist, Sara. Explica-m’ho, si us plau. Fes-ho!
—No és què sé que heu vist, és què hauria volgut que haguéssiu vist, més aviat. Però
no hi ha dubte que mai podré trobar el que volia trobar.
—I què és això que vols trobar? Qui és, Sara?
Fa que no amb el cap.
—No puc, saps? No puc explicar-t’ho.
—Però per què? De què tens por? De qui tens por?
La Sara abaixa la mirada i, aixecant-se del llit se’n va al seu.
—No tinc por de ningú Clàudia. No és tan senzill, o potser sí.
Dit això s’abriga i em deixa totalment desconcertada. Entenc que és el primer dia que
la veig, però semblava que ens enteníem bé. Què ha passat ara? Què amaga? O, més
aviat, què m’amaga?
Fent-me aquestes preguntes els ulls se’m comencen a tancar i, de mica en mica,
perdo la realitat i la canvio per un món governat per Morfeu, el déu dels somnis, qui —
irònicament— és germà de Tànatos, el déu de la mort.

És quan noto els entremaliats follets del dia intentant obrir les persianes dels meus
somnis que em desperto, mig espantada. Són raigs primerencs, potser? Sí, ho són. A
l’hivern el sol surt cap a les set —les sis en hora solar—, no deu ser gaire més tard.
M’abrigo amb els llençols, mandrosa, fins que en entreobrir els ulls m’adono que, tot i
que la Dàlia dorm, el llit de la Sara és buit, i la seva figura ha desaparegut de la sala.
De sobte, recordo les últimes paraules que vam intercanviar i m’angoixo una mica —
per què negar-ho? Aviat em tranquil·litzo: potser és a l’altra habitació. Abrigant-me
amb la manta decideixo sortir al passadís. No, no hi és. Com que petits cristalls del fred
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se’m claven als peus i al cos decideixo vestir-me i buscar-la —com podria tornar-me a
adormir?
Quan surto de l’habitació veig com la Dàlia s’abriga amb la manta, i tinc la secreta
temptació de començar una guerra de coixins, però aviat me n’avergonyeixo. Quina edat
se suposa que tinc? Per això deixo que la porta es tanqui, suaument, rere meu.
Quan sóc en un dels blancs passadissos un reguitzell de notes m’obliguen a seguirles, ja que puc endevinar qui s’ha assegut a la banqueta del piano. Obro la porta sense
fer soroll, amb moviments lleugers i subtils.
Toca les tecles amb suavitat; com si les acariciés, solament, amb les puntes dels dits;
però amb això en té prou. Amb cadascun dels seus exactes i perfectament calculats
moviments aconsegueix que, de l’instrument, en neixin melodies i acords perfectament
harmònics. Realment és impressionant la mil·limètrica distància existent entre
l’harmonia i la dissonància. La clàssica dicotomia inseparable i predeterminada. I si la
dissonància fos la veritable harmonia? No. Impossible. La bellesa d’una dissonància
perfectament afinada no produeix el mateix resultat que una harmonia. És més bella,
més xocant. És ella la qui obliga l’oient a pensar i, alhora, a plantejar-se preguntes
estranyes suscitades per aquella Sonata per a piano de Bartók que li agradava tant tocar.
Cada vegada que arribaven les dissonàncies se li posava la pell de gallina. Era estrany.
Molt estrany. Per això li agradava.
Així era la música: màgica. I donava les gràcies al seu pare per haver-li ensenyat a
estimar-la. Perquè sabia que si no l’hagués descobert mai no hauria estat capaç de
suportar-ho. Perquè en ella el tenia a ell, i sense ella no tenia res.
Els ulls li brillaven —i no només per les petites llàgrimes recolzades als balcons,
impacients per sortir—, els cabells castanys que el dia anterior duia deixats anar estaven
agrupats —i alhora dispersos— en una bonica trena que reposava sobre el seu pit en els
temps dèbils i saltava en els temps forts, movent-se al compàs d’aquelles peces, tan ben
escollides, que projectaven els seus dits. Era impossible no somniar amb totes aquelles
imatges de gènere divers, compostes curosament per cèlebres mestres llunyans i propers
connectats, a través dels segles, per la música. Totes elles li feien brillar els ulls: els
romàntics, com Schubert i alguna de les seves sonates; el Cànon de Pachelbel, del
barroc. Un somriure aparegué al seu rostre davant l’aparició de tal melodia. Hi veié
l’orquestra on ella tocava: la viola començava amb la melodia i era secundada per un
dels violoncel·listes, un violí, el contrabaix... i aviat tots es trobaven sota l’encant de la
peça. El director agafava la guitarra i s’hi afegia, i tots feien música. Perquè la música
és bella.
—Estan ben boigs —acabava per dir un. Però la peça seguia i era gairebé impossible
determinar quan podria acabar. Ella somreia. No era la primera vegada que l’havia
sentit deu minuts abans de sortir a l’escenari, ni tampoc seria l’última. Per això li
agradava la música, perquè no es limitava a ser el seguiment d’una trista partitura sinó
el fet de compartir alguna cosa, de ser feliç en un estrany somni col·lectiu. La feia
somniar, sí. Per això no va adonar-se que havia canviat d’època i, avançant en el temps,
s’havia trobat amb els clàssics; com Mozart i Haydn.
La Clàudia també somreia. Tot i que no pogués esbrinar de cap manera en quin
compàs o tonalitat s’interpretaven cada una de les peces això no era cap obstacle, en
gaudia de la mateixa manera. Sabia sentir-les, tocar-les, perquè al capdavall la música
no és tan llunyana de la literatura, ni de la pintura. Totes són belles; totes són arts. Arts
que ens allunyen del món, i ens hi apropen, perquè ens ajuden a entendre’l.
No sé si em veu, però la veig tan immersa en les melodies que interpreta que
prefereixo asseure’m a escoltar-la. He formulat una estranya pregunta:
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—D’on ha tret les partitures?
Tot i això, crec que interrompre-la és un sacrilegi, així que la segueixo contemplant.
Segueixo pensant en els segles que travessen la sala amb cada una de les notes. Segles.
Acaba la peça sense mirar-me. No goso dir-li res. Què deu estar pensant? Què penses
Sara?
No penso, només recordo. En girar la partitura m’espanto. És la meva sonata
preferida, la que més em representa, la que més m’escolta. Sóc jo i no ho sóc. Però no sé
si sabré interpretar-la bé, pare. L’he assajat tantes vegades... i m’he encallat tantes
vegades!
Silenci.
En un moment incert, les seves faccions es contreuen en una estranya ganyota de
pena i malenconia i comencen a sortir unes notes greus força peculiars, que es
repeteixen i varien, i em fan venir calfreds.
—Sonata clar de lluna, de Beethoven —diu, dirigint-me la paraula per primera
vegada des que he arribat. Però sé que no m’ho diu a mi, perquè no m’ha vist. No ho ha
fet.
No sé com descriure què em produeix aquesta música. M’encongeixo i escolto, i
tanco els ulls, i els obro, i la miro, i els torno a tancar, i m’endormisco: veig una noia
tocant el piano, però no és la Sara, ni de bon tros. Duu els cabells llargs i deixats anar;
estirats. El seu vestit lila queda amagat rere el piano de cua, però el seu somriure
desdibuixat no és tan fàcil d’amagar. Sobtadament, deixa de somriure, deixa de tocar,
empal·lideix i s’aixeca; se m’apropa i em toca l’espatlla i m’adono que els seus dits són
molt fins, i els seus ulls són molt clars. Murmura unes paraules, però no la sento perquè
les onades del mar m’ho impedeixen. La música sona, sona i sona. Ella camina, camina
i camina. La veig allunyar-se, i en tocar-me la cara noto les llàgrimes que cauen, i
entenc que estic somniant. Somniant desperta.
No és la primera vegada que ho faig, ni la primera vegada que no trobo sentit al que
visualitzo, però no vull obrir els ulls, vull seguir veient la silueta de la noia. Lluny, ben
lluny. Vull abraçar-la, perquè tinc por que les onades se l’enduguin i la melodia s’acabi.
Tinc por.
Tinc por. Por de ser lluny massa temps i no poder tornar. Por de saber que no tocaré
mai tan bé com tu. Por de la por. De ser consumida per la tristesa. Però he de somriure, i
deixar aquesta cançó. Si no la deixo em posaré a plorar; com ella.
Quan el piano para en sec, el primer moviment, l’adagio sostenuto, encara no ha
acabat; però, considerant que la peça completa dura aproximadament una hora, entenc
que no la pugui tocar fins al final, i més sabent que l’Assumpta ens ha cridat per
esmorzar.
—Quin idil·li tan curt —exclamo, encara meravellada per la melodia, sense saber
ben bé on sóc.
—Cert, però és complicat interpretar-lo. Quatre sostinguts! —somric, o ho intento—.
I tenint en compte que algunes de les tecles no sonen és un miracle que hagi quedat
mínimament bé.
—No sonen? Estrany, no?
Assenteix, i anem cap al menjador. És curiós. No s’ha sorprès en veure’m. L’observo
i veig que sí, que ha plorat.
—No m’has d’explicar res? —li pregunto.
Em mira, dubta i decideix callar. Mou el cap negativament i em somriu.
—Hi ha secrets que és millor mantenir guardats, no? —li pregunto, i assenteix.
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La sal de les llàgrimes és contrarestada per la dolçor de la melmelada de préssec que
omple les torrades de la panera. La gana voraç ens ha despertat a tots, per molt aviat que
sigui. És veritat, però, que la son encara es dibuixa en les nostres cares. L’Assumpta
somriu, la descobreixo fent-ho sincerament per primera vegada i m’adono que el seu
aspecte de dona melancòlica i seriosa ha desaparegut, momentàniament, del seu rostre.
Les converses buides de contingut del dia anterior continuen, i m’estranya que ningú
no esmenti les paraules del disc de vinil. No obstant això, jo tampoc ho faig, sense
saber-ne ben bé la raó.
Realment, l’únic tema de conversa prou interessant era una pregunta formulada sense
cap mena d’intenció malèvola dirigida a la Dàlia. Era veritat, ningú no sabia encara què
havia vist, ni tan sols la Clàudia. Es posà vermella —tímida per naturalesa— i es
justificà dient que era fosc, tenia les paraules del misteriós amfitrió a la ment i
—Deixa’t de preàmbuls! —digué en Roger—.Volem saber què vas veure, no quin
significat li dónes.
Es posà més vermella però contestà amb una pregunta:
—Creieu en fantasmes?
Tots es posen a riure; tots menys la Sara i jo.
—Au, va! Com vols que hi creguem? —diu en Marc—. En un món governat per la
ciència no hi ha lloc per a elements sobrenaturals.
—Doncs així no entendreu de cap manera què vaig veure —acabà contundentment la
frase, provocant a la majoria un encongiment al cor. I si realment era veritat i havia vist
un fantasma?
—Bé —va pensar en aclarir-ho en Sergi—. Què vas veure exactament? Boira?
Ella dubtà i llavors negà amb el cap.
—No. La silueta d’algú. Em va fregar la galta i, en girar-me, vaig veure els seus ulls.
El cor em batega desmesuradament i em costa agafar aire. Ha de ser ell, segur que ho
és. No és mort. Que no ho sigui, si us plau! Què em passa? Per què no m’hi veig? Per
què em xiulen les orelles? No puc pensar en ell sense posar-me així? No, si us plau!
—Clàu
Quan em giro espantada en sentir el gemec esmorteït de la Sara veig com es torna
pàl·lida de cop i no sóc a temps d’agafar-la; ja ha caigut a terra.
Curiosament, quan algú es desmaia el primer que fa tothom és apropar-s’hi, pensant
que potser així podrem ajudar-lo —tot i saber perfectament que el més recomanat és
allunyar-se’n per deixar-lo respirar. Tots s’amunteguen al voltant de la pàl·lida noia
oblidant les torrades als plats. Aviat, però, l’Anna els obliga a retrocedir i, amb un
tovalló moll d’aigua, li acaricia el front, les temples, el coll i, més endavant, els polsos.
Quan la Sara torna en si estic segura que encara no ens veu, que es pregunta on és. No
és l’única que s’ho pregunta, la diferència és que gairebé només ella pot trobar-hi una
resposta. I aquesta és la resposta que tots necessitem sense saber-ho.
Els colors aviat li tornen a la cara i, llavors, l’acompanyen a fora. Sí, al mateix lloc
on la Dàlia va veure el misteriós personatge.
La Clàudia observa la porta d’entrada mentre la Sara s’asseu sota un arbre despullat.
Arqueja les celles i desdibuixa la mirada. Pensa.
—Ja estic millor —afirma la Sara una estona més tard—. Ho sento molt, de veritat.
—Segur que estàs bé? —li pregunto i ella assenteix. Tornem al menjador, però ja no
hi ha ningú, així que deduïm que han anat a la sala del costat de la biblioteca.
Escolten el disc de vinil. Somric. Ens asseiem sense fer soroll i l’acabem d’escoltar.
Ningú no s’ha molestat a tornar-lo a posar des del principi.
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Tretze nois i noies fan silenci. Cap somriu o, bé, potser sí: un ho fa. Ara un altre. I un
altre. Sí. Han entès què els diu la cavernosa veu de vell —algú que es fa anomenar
mort— i tot i que això els angoixa terriblement saben que alhora els emociona. Per això
ells han estat escollits i no uns altres. Perquè no tindran por a la por, i si en tenen
aprendran a no tenir-ne o...
—A veure, la història és senzilla, no? —resumeix l’Andreu—. Som aquí per quedarnos amb el patrimoni dels Fontcoberta. Però per què?
Silenci.
—L’únic que se m’acudeix és que aquest home vulgui fer viure la seva filla
eternament —responc.
—Van descobrir el secret de la immortalitat? —s’emociona la Susanna—. Jo el vull
conèixer!
—No siguis estúpida! —li diu la Paula—. Es refereix al fet que no caigui en l’oblit,
no en una vida física. Vés a saber quantes vegades s’ha escoltat aquest disc de vinil.
Silenci de nou. Les últimes paraules de la Paula els neguitegen, tots veuen el que és
evident però intenten obligar-se a ignorar-ho. Això és, sovint, el que tots fem amb les
coses que no ens agraden, oi? Fem veure que no existeixen. Però, realment, quina
utilitat té fer això?
—I què deu haver passat a tots aquells que havien de resoldre els misteris i no ho han
fet? —pregunta en Miquel.
...uns sense els altres no podreu sobreviure i us passarà com aquells que, per
cobdícia, trobaren la mort anys enrere.
El disc de vinil s’ha posat de cop, inexplicablement, provocant el pànic a l’habitació.
Algú els vol obligar tant sí com no a admetre-ho.
—És ben clar! —crida de terror en Pau—. Morirem tots en aquesta maleïda casa!
Tots ens el mirem amb els ulls esbatanats.
—Penseu-ho bé, algú sap on som? Sabem nosaltres on som? Al mig del bosc, sense
ningú i...
—Però tenim els mòbils, no? —ens dóna la solució l’Andreu.
Que el disc havia desencadenat el pànic? Potser. Però la resposta a l’Andreu va ser
l’aferrissada lluita per arribar a les seves habitacions, com si fossin ells els qui es
prohibissin els uns als altres la sortida de l’estrany mas incomunicat. Com si fossin
adversaris i no companys. Oblidant allò que Quinoés els havia dit. Potser aquell va ser
l’inici de tot: la imatge dels armaris buits, sense cap mena de resta de la seva única
esperança de sortir d’allà.
—Només podem entendre d’això que qui ens ha dut aquí o no vol que en sortim vius
o vol obligar-nos a resoldre el misteri.
Calfreds ens recorren el cos, i una idea sorgeix de la meva ment:
—L’Assumpta! Ella ha de saber qui ha organitzat tot això!
Altra vegada corredisses per la casa interminable, pel laberint de passadissos estranys
i de secrets infinits, guardats eternament.
—Qui l’ha contractat ? —pregunta directe l’Andreu quan la remor de gent assalta la
cuina, on la dona encara renta els plats.
Ens mira i, sense immutar-se, continua fent la seva labor. En Miquel li repeteix la
pregunta, i aquest cop ella respon amb evasives.
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—Si no ens contesta haurem de suposar o que no sap res o que sap massa, i totes
dues posicions són dolentes —la pressiona en Sergi, i per fi sembla que la dona se’l
mira—. Si no sap res vol dir que estava prou desesperada com per venir enmig del bosc
a cuidar-se d’uns nens sense saber si tindria garantit o no el sou, cosa força sospitosa, i
si sap qui és la persona que ha
—Em va contractar per carta. És cert, buscava feina i m’oferia un bon sou, així que
vaig acceptar.
—Quin n’era el remitent? —pregunto.
—El mateix que el vostre.
—Així doncs, per què va acceptar?
Calla, arqueja les celles i, aviat, agafa un altre plat i el frega amb la mà. En Sergi
interpreta el seu silenci i l’aprofita per exposar la seva hipòtesi: una idea eixelebrada
que només se li podia haver acudit a ell; digna del detectiu més prestigiós de
l’Anglaterra del segle XIX. La seva mirada aguda i penetrant, capaç d’enfrontar-se a
qualsevol delinqüent —però incapaç de competir amb “la Dona”, l’objecte dels seus
pensaments, la brillant Irene Adler—, persegueix les taques de culpabilitat del rostre de
la dona que feineja, sense fer cas del brillant detectiu.
—Si no m’equivoco —comença la frase amb un to sec— vostè ha estat a la presó.
La dona en qüestió es mostra lleugerament sorpresa, però aparenta indiferència.
—I ve d’aquí la seva manera de ser i fer.
La dona s’eixuga les mans amb el davantal descolorit i tacat mentre es gira, encara
escoltant les deduccions del senyor SH.
—Possiblement va ser còmplice d’algun robatori o
—Còmplice? —esclata en riallades i es queda en silenci uns instants. Dubta però,
finalment, acaba continuant la frase, i el detectiu somriu, sabent que ha vençut—. Jo no
n’era còmplice només. Vaig idear l’atracament. Tot i això, em van ferir i vaig anar a la
presó —seguidament els ensenya una mena de marca que té al braç dret per demostrarho—. Però ja he pagat el meu deute, així que no cal que t’inventis històries de crims que
han de prescriure mentre m’amago en aquesta maleïda casa. Ja sé per on anaves...
El noi se la mira una mica decebut. El detectiu brillant ha tornat a convertir-se en
aquell noi somniador i imaginatiu que emmagatzema coneixences sobre temes diversos.
—Així el vas acceptar perquè —s’aventura, la Susanna, a començar una frase que
encara no sap com acabar.
—Reinserció laboral —aclareix en Sergi.
—Que amable l’organitzador! Segur que després et voldrà donar unes meravelloses
referències —se’n riu en Marc.
—Mentre no l’hagi escollit perquè ningú la trobarà a faltar si mor... —fa broma en
Roger i, sense adonar-se’n, ens dóna un motiu més a témer.
La dona se’l mira obrint els ulls com plats i ens pregunta per què diem això.
—No tenim mòbils, estem allunyats de tot i... vostè no sap pas on som, no?
Nega amb al cap. La van dur amb un cotxe i en arribar va trobar un seguit
d’instruccions. Meravellós.
—I si marxéssim a peu?
—Impossible —exclama la dona amb to greu—. He estat passejant pels boscos i
gairebé em perdo en més de sis ocasions. Massa camins, massa fred. No arribaríem
enlloc.
—I telèfon, no n’hi ha?
La dona torna a negar amb el cap.
—I el menjar? Com arriba?
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—Quan vaig arribar a la casa ja era aquí. Hi ha força pots de conserves al rebost,
però els productes frescos duraran menys. Em sembla, però, que està calculat per a un
nombre menor de persones.
—Així haurem de racionar el menjar?
La dona assenteix. Silenci.
—Agafeu-vos-ho com vulgueu! Estem condemnats a morir si no resolem el maleït
enigma.
—Ja ho deia, no? Hem tingut prou temps per decidir si volíem seguir en vida o
arriscar-nos a morir.
—Doncs jo no penso continuar aquí de cap manera —exclama en Marc—. Sóc fort i
m’oriento força bé. Qui m’acompanya?
Tots ens mirem els uns als altres però ningú no diu res.
—D’acord, aquí us quedareu, doncs. Pel que sembla sóc l’únic que té sentit comú.
Us desitjo una mort ràpida, si més no.
Tot seguit va agafar dues llaunes de mongetes, tres llesques de pa i una ampolla
d’aigua de litre. Ho embolicà amb el llençol del seu llit i marxà bosc endins.
Ens preguntàvem si el tornaríem a veure algun dia, o si realment fèiem bé de deixarlo marxar. No ho sabíem, ni tant sols sabíem si fèiem bé quedant-nos. Però havíem de
decidir, perquè sempre estem obligats a escollir. No hem de permetre mai que escullin
per nosaltres.
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4. Stella splendens (Anònima, Llibre vermell de Montserrat)
Altra vegada el mateix despertar gràcies a les carícies dels dèbils raigs de sol. La
realitat i els somnis es mesclen i comença la confusió, calmada per la visió de les dues
noies amb qui comparteixo la cambra. El record retorna. He dormit poc i malament,
però si més no he dormit.
La mandra m’abraça i em nego a sortir del llit fins que una brisa suau —estranya,
amb olor de lavanda— m’arrenca dels llençols.
—Matinera, també? —em pregunta en Sergi, per tal que entengui que m’ha vist,
sense deixar de mirar un exemplar de Solitud, de Víctor Català (o Caterina Albert, com
més agradi).
—Suposo que a tots ens costa dormir després del que es va dir ahir —deixo anar
prenent-li el llibre de les mans.
—Una dona que escriu sota el pseudònim d’un home. Curiós —diu, agafant-me el
llibre per dur-lo al prestatge.
—De curiós res. En escriure La infanticida tothom es va escandalitzar. Una dona,
l’autora? Per això va decidir refugiar-se sota el nom d’un dels seus personatges. Aquest
és el mal que ens han fet segles i segles: haver de fingir no ser qui som. O obligar-nos a
ser qui no som.
—Evidentment, les dones no estan fetes per escriure —riu en to burleta.
—Sé perfectament que no ho penses, perquè si no...
—Si no què? —se m’apropa fins que puc notar-li l’alè.
M’enrojolo, i ell somriu.
—Així m’agrada. Calladeta estàs més bonica.
Somriu novament i se’n va, deixant-me sola per fi. Em noto estranya i tinc por,
perquè sé que l’odio però alhora alguna cosa m’obliga a desitjar fer-li un petó. Però no
puc fer-ho. No estaria bé. Sacsejo el cap i busco algun llibre que pugui dur-me’n lluny,
però n’hi ha tants que opto per llegir-ne els títols. Tenia raó en Sergi: hi deu haver
alguna primera edició per aquí?
Quan un plat de sopa fumejant arriba a la taula per esmorzar, la majoria de nosaltres
comencem a queixar-nos. Mai no n’he menjat per esmorzar, però sé que al camp la
meva àvia en solia prendre a totes hores perquè, com ella deia, enganya l’estómac i et
manté en calor, nena.
—La meva germana Laura en menja cada dia —em diu la Sara a l’orella.
—De veritat? —li pregunto desconcertada.
Ella assenteix.
—És l’únic que vol menjar.
Em sorprenc, però comprenc que tampoc és tan estrany. També hi ha gent que menja
mongeta blanca i botifarra, mentre que d’altres mengem un bol de llet amb cereals o un
entrepà de xocolata.
—Què penseu fer, avui? —pregunta en Miquel a la resta d’ocupants de la taula. Tots
se’l miren, una mica confusos—. Vull dir que potser hauríem de començar a pensar a
conèixer tots els racons de la casa. Tenir-la completament apamada. Recordeu que el
disc deia que havíem de conèixer la casa per conèixer-ne els ocupants, i a la inversa.
—Tens raó —exclama l’Andreu—. Ens distribuïm els espais?
—Fa una mica de fred aquí, oi? —pregunto.
—Una mica, només?
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L’església és buida d’imatges que ens en puguin recordar la seva funció, de bancs
que ens parlin dels homes drets vora els quals es troben les dones vestides amb
mantellina —potser blanca— i la roba de diumenge; dels nens mirant atentament el
capellà i desitjant que arribi l’hora de combregar; de l’escolà que, mirant el mossèn, es
pregunta quantes misses ha fet des que va ser ordenat sacerdot... dels destins, de les
històries. Del silenci.
—Quant queda mare?
El comentari del nen fou severament castigat amb un cop de colze de la seva cosina,
qui aprofitant-se de la situació li trepitjà també el peu.
—Au!
Els fidels del banc del davant es giraren per cridar-los l’atenció.
El mossèn agafà la pàl·lia i la diposità sobre el calze. Prengué la patena, també, i alçà
ambdós recipients tot dient:
—Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Tots els fidels respongueren un sec amen. El nen observava les cares serioses —i
adormides— d’aquells homes i dones. Per què havien d’aixecar—se tan aviat per
assistir a un acte tan avorrit? Sempre es feia la mateixa pregunta. L’única resposta que
n’havia extret era que li agradava veure aquella nena tan bonica que s’asseia en un dels
bancs del davant. Devia tenir la seva edat, més o menys, i tenia uns ulls estranyament
tristos que contrastaven amb un somriure delicat. Un home li donava la mà. Ningú més.
Va fixar-se en la seva mare. Per què s’assemblava, la seva mare, a aquella nena? O
més aviat, per què aquella nena s’assemblava a la seva mare?
Una mosca el distragué dels seus pensaments. S’havien assegut al darrere de tot i
gairebé no podia veure res. Per què sempre s’asseien al mateix lloc? I per què el pare no
hi anava mai, a missa? Deia que la religió era dolenta, tot i això no li prohibia a la mare,
d’assistir-hi. I ell per què hi havia d’anar, eh? No podia quedar-se amb el pare?
—Deixa de moure’t, Ferran! —li va xiuxiuejar la seva cosina amb un to que no
denotava gaire alegria.
—Si al poble hi ha església per què hem de venir aquí? —preguntà a la mare. Ella no
respongué. Li semblà que plorava. Continuà observant les pedres grans i grisoses —
potser ennegrides, fins i tot— que formaven la petita capella. Hi cabia poca gent, per
sort no hi anaven gaire sovint, allà. Hi feia fred, sí. Molta fred.
—Per què és buida? I les imatges? —preguntà la Clàudia.
—Les devien cremar —suggerí en Miquel—, juntament amb l’església. En dues
paraules: Guerra civil.
L’estranya i llunyana imatge d’homes vestits de pagesos duent torxes enceses
l’inquietà, i seguidament es preguntà per què se’ls imaginava d’aquella manera. Allò no
seria més aviat la Revolta dels Segadors? Observaren, també, l’improvisat altar fet a
partir d’uns trossos de pedra estranys. Evidentment no era l’original.
—S’assemblen a les finestres de la torre, oi? —comentà la Dàlia—. Potser van
aprofitar els trossos que els en sobraven.
Els únics dos elements que recordaven a les esglésies eren la pica de l’entrada —en
aquell moment sense aigua beneïda— i una mena d’urna de pedra dipositada en un forat
excavat a la paret que, segurament, devia fer la funció de sagrari. Era una capella
quadrada, sense absis, però amb voltes al capdamunt.
—Però si hi ha altar per què no hi ha bancs?
Ningú no respongué.
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Els dos batents d’aquella porta estellosa i fosca van obrir-se. Vam sortir per la
sagristia, tal com havíem entrat, tot pujant aquells tres esglaons tan anguniosos. On
podíem buscar, ara?
Els estables. Per què havien començat per aquell lloc tan poc interessant?, pensava la
Susanna, tement que els excrements dels cavalls que hi havien habitat encara es
trobessin al terra. Hi havia passat pel costat en anar del menjador al lavabo: eren
aquelles dues portes corcades que es trobaven al passadís. Portes que s’havien obert
milers de vegades a la història rere les quals s’havien amagat esborradisses fotografies
del passat, somnis juvenils, la llibertat del galop dels cavalls. Animals que havien plorat
proporcionant calefacció natural als seus amos. Que havien mort de pena davant la
pèrdua d’aquells que els havien estimat. Animals personificats. Persones animalitzades.
Imatges, només.
Al sostre de volta catalana una sola bombeta pampalluguejava i semblava estar a
punt d’esgotar la llum. El terra estava format per grans taques negres. De quin material
devien ser? Bah! Allò no tenia cap mena d’interès per a ella. I menys les selles penjades
a la paret. Oi que no? Va arrufar les celles i va sacsejar el cap abandonant els seus
pensaments. Hagués optat per sortir a fora amb un dels altres grups però la Paula i en
Roger l’havien estirat amb ells. Sí, és clar! A fer d’espelma! Sabien que a ella el que
fessin tant li era.
La primera sala era allargada i solament s’hi trobaven les menjadores dels animals:
una llarga filera de pedra acabada amb uns centímetres de fusta amb les marques de les
dents dels animals: rosegada. Tenia un finestró de fusta més petit que l’obertura de la
paret; això permetia al dia entrar en aquella fosca cambra on encara, si escoltaves el
silenci, podies advertir els renills dels cavalls. Allò em va espantar, altra vegada. Potser
simplement no puc evitar pensar en... i... Tant se val.
—Molt bé, aquí no hi ha res. Ja podem marxar —exclamo en adonar—me que la
parelleta comença a petonejar-se. M’avanço i, de cop, ensopego amb un dels esglaons.
—Au!
En girar-me veig que la Paula i en Roger ni tan sols s’han adonat que he caigut.
Estan absorts en les seves bestieses d’enamorats. Ecs!
Miro enlaire i, de cop, adverteixo una petita irregularitat al sostre, sobre una de les
menjadores. Què deu ser? L’enfoco amb la llanterna i veig una porteta rectangular que
no fa ni dos pams. La palpo amb la mà, estirant el braç, però no en trec l’entrellat.
—Ei, nois! Què creieu que és això?
Ni s’immuten. Així que decideixo anotar el petit descobriment al full de paper que
prèviament he agafat de l’armari de la sala d’estar i continuo caminant. Quan vulguin ja
vindran, aquells dos.
Absorts en la tasca del recompte de provisions, l’Andreu i l’Anna no s’adonen de
l’arribada del gat negre que, de tant en tant, observa i distreu els hostes de la casa.
Ella anomena diverses menges mentre ell les va anotant en una llibreteta
improvisada.
—Deu pots de melmelada d’albercoc, dotze de pruna, sis de confitura de tomàquet...
En Fosc —com l’anomenen els nois, a desgrat seu (creu que es mereix un nom amb
molta més originalitat)— els observa amb curiositat. Què deuen estar fent al rebost,
aquella habitació estranya i fresca a prop de la qual es troben guardades les eines del
camp? Inquiet, apropa el seu cos a les cames de la noia, entre les quals circula rascant-se
l’esquena mentre els crida l’atenció. Potser tindrà sort i li donaran una de les arengades
que sap que hi ha guardades als pots de conserva. La seva desgràcia és que no els pot
obrir, sinó ja n’hauria acabat les existències.
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—Per què els gats naixem sense dit polze? —es pregunta, i en veure que no rep les
atencions que pertocarien a un felí de la seva categoria i posició social abandona
l’escena, pensant que les rates del celler són més educades. Potser fins i tot el
convidaran a berenar.
Llibres. Un somriure lleugerament esborrat. Una porta oberta. Un secret, o dos. Un
pensament. El silenci.
—Hi entrem? —pregunto quan fa més de cinc minuts que observem la porta que s’ha
amagat de nosaltres des de la nostra arribada. No, això és mentida. Hem estat nosaltres
els qui ens hem amagat d’ella. Tenia la clau posada al pany i no hem gosat girar-la i
empènyer-ne els batents. Sabem que és aquí on trobarem la veritable història de la noia.
Per què no volem entrar-hi?
Tres graons, només, ens separaven de la porta blava —o verda. Només tres. Tots ells
enrajolats amb sanefes curioses. El somriure impossible d’amagar era una clara defensa
per negar-nos la por que sentíem. Però ho havíem d’acceptar: no sabíem de què teníem
por, i segurament per això no podíem caminar endavant.
La sensació era estranya, però allò... allò va ser més estrany. Però ho vaig sentir! Era
com... com si els cabells d’algú em freguessin la galta dreta i, tot seguit, els dos batents
de la porta es van obrir sense ser empesos per ningú. Va ser estrany, com l’estranya
visió d’aquella noia. Però va ser real; d’això n’estic segura. Ho va ser, oi?
—Hem d’entrar! —vaig exclamar, aviat, empesa per una estranya força. Vaig
prendre’m allò com un senyal. El senyal d’algú que ja sabia qui era tot i no voler-ho
veure. Com de costum.
Em van mirar com si, realment, estigués boja, però quan vaig travessar la porta i em
van veure viva es van decidir a entrar. Llavors vam posar-nos a riure.
—De què teníem por? És una habitació més, no? —va alleujar-nos la Dàlia. Però la
pell de gallina encara ens envaïa el cos, disposada a no abandonar-lo.
Quan miraren la paret —una bonica paret blava de la mateixa textura que la de la
torre octagonal—, quedaren enlluernats pels olis que, curiosament, hi descansaven. Tota
la nissaga dels Fontcoberta es trobava resumida en aquell passadís. Un somriure de la
Clàudia es contagià a la Sara: de què deurien parlar quan se’ls deixava sols?
—Aquest deu ser el pare de la noia —en Miquel assenyalà l’oli d’un home d’ulls
penetrants—. Guifré.
—No ho sé —li respongué la Dàlia, dubtosa—. Pensa que també podria ser el seu
avi.
—Que no! Que per any de naixement no li pertoca!
—I l’any de mort? Per què no hi és, eh?
—Ella és molt jove, no creieu? —trencà la disputa la Sara, amb un somriure
lleugerament entristit per la idea que havia arribat a la seva ment.
La resta va assentir.
El quadre era, a jutjar pels anys anotats, del mateix període que l’anterior, tot i que
més breu. Era senzill calcular que aquella noia podria haver estat la mare de la
misteriosa Elisabeth. El cognom no era Fontcoberta, no podia ser una tia. Però l’any de
la mort...
—I aquí? No veieu que hi falta un quadre? —va observar la Dàlia. Una marca havia
quedat a la paret, però el quadre, que segons els seus càlculs deuria pertànyer a algú que
hagués nascut entre el 1900 i el 1930, no hi era.
—El deshonor de la família?
—Anarquista o comunista en una família franquista?
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—Homosexual?
Van deixar-se d’elucubracions i van prosseguir la seva visita a través de la història:
el retrat d’una senyora amb els cabells blancs seguia el d’un home amb els cabells roigs.
També destacaven el retrat d’un gos —al qual havien donat el cognom dels senyors
(quina excentricitat!)— i la cara d’una bebè que duia escrit el nom de Violant, i que tots
vam deduir que no havia arribat als tres anys d’edat. La trista mortalitat infantil. Però
per què l’havien pintada?
El petit passadís s’acabà de sobte, així que vam haver de decidir què volíem fer. Ens
atrevíem a obrir una de les tres portes?
—Per què no? —va respondre convençut en Miquel. Ja hi som, no?
Així que, simplement, obrí la primera.
—Una nena? És una nena? Quina meravella!
Deixà el cigar al cendrer i s’aixecà del sofà posant la vista en l’habitació contigua,
les portes de la qual s’acabaven d’obrir després de més d’una hora de clausura.
—I ella? Com està? —s’aturà un moment.
—Cansada, respongué el metge. Però bé. Aviat podrà aixecar-se.
Ell somrigué, eufòric.
—Senyor! —l’aturà, encara—. No s’hi estigui gaire estona. Deixi—les descansar.
“Deixi-les”! Somrigué, i mirant el vidre que el separava de l’exterior pensà que
potser s’hauria de deixar bigoti. El cel començava a dur tota la llum del dia. Aviat serien
les dues. Tardor. El somriure se li esborrà, petit. Als seus pares els hauria agradat
veure’s avis. “Els hauria”. Per què el temps se’ls havia endut?
—Senyor? —una veu el despertà del seu embadaliment—. Es troba bé?
—Trobar-me bé? —respongué—. Sóc la persona més feliç del món, senyor Ardèvol.
Del món sencer.
El doctor somrigué. Mai no havia vist aquell jove tan feliç, i feia anys que el
coneixia. Massa, pensà.
De cop, però, intentà asserenar-se i s’apropà a la cambra del costat. S’havia deslliurat
feia estona del barret de copa, tot i això li semblà que encara el duia i féu el gest de
treure-se’l. Ella somrigué, entreobrint els ulls. Estava pàl·lida. La besà.
—Quina nena tan bonica! —exclamà ell.
—Xst! Ara dorm, no la despertis —somrigué ella sense posar color a les seves galtes.
—Com et trobes?
—Bé —mentí.
—Segur? —insistí ell, eixugant-li la suor que li regalimava front avall.
Ella assentí, i parlaren. Parlaren d’aquella nena tan bonica que si tenia els seus
cabells i els seus ulls, que si seria tan bonica com ella, que si
—Escolta —ella tallà secament el silenci, mentre ell deixava que la nena,
endormiscada, li agafés el dit—. Si mai... —vacil·là— si mai em passés res
—Però no t’ha de passar res —alçà la veu ell, espantat només de pensar què seria
sense la seva esposa. Llavors se n’avergonyí i ho digué en un xiuxiueig—. No et passarà
res, Anna. Ets amb mi. Sou amb mi.
—Ho sé, però escolta’m. Si mai em passés res,
—Però...
—Sí. Si mai em passés res, vull saber que ella i tu estareu bé —somrigué, intentant
dissimular que no podia evitar que els ulls se li tanquessin—. Que estaràs bé. M’ho
promets?
Ell assentí, torçant els llavis i encongint les celles mentre li estrenyia la mà, una mà
suau, massa jove. L’aliança li ballava. Sempre li havia quedat baldera.
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—He estat pensant molt, saps?
—Pensar? —alçà les celles novament.
Assentí.
—Hauries de fer-hi les paus. Per què no? Al cap i a la fi és
—Anna —murmurà—. Ara? Saps perfectament que ara no és el moment adequat per
parlar d’això.
Ella somrigué, o més aviat començà un projecte de somriure que es quedà en una
ganyota estranya. Estimava el seu marit enormement, no volia deixar-lo, però una
estranya intuïció l’empenyia a acomiadar-se’n. Era com quan alertà el seu pare, anys
enrere, de la visita de les tropes republicanes. Si ella no ho hagués pressentit segurament
els haurien matat a tots; però no ho havien fet, perquè els havia amagat a la cambra de
sota el paller. Tot i això, el que sentia en aquell moment era diferent: era el desig de
tancar els ulls i, alhora, el pressentiment que si ho feia no els tornaria a obrir. Però ho
amagà, segurament pensant que si Déu volia que morís llavors moriria.
—Potser tens raó, però sé que un dia o altre ho hauràs de fer. I no sé si jo seré al teu
costat, Guifré.
—Estàs cansada. El metge ha dit que de seguida et podràs aixecar.
Ella somrigué. Els ulls li brillaven i les mans reposaven al costat del seu cos, un cos
transparent i suau que ell imaginava a partir dels plecs del llit. Volgué murmurar—li
algun missatge més, però no pogué. Dues llàgrimes li baixaren galtes avall sense que ho
pogués evitar.
—T’estimo —li digué, com obligat a fer-ho. Com si realment alguna cosa de
l’estrany estat de la seva dona l’inquietés. La manca d’alegria o de joventut, potser.
Joventut.
En aquell moment lamentà haver-li confessat que l’estimava tan poc temps enrere, en
aquella masia, on s’amagava d’ell mateix i del món. S’havia vist obligada a abandonar
les nines i acabar ràpidament de cosir-se l’aixovar. L’havia empès a viure, potser, massa
aviat. Però no, tampoc era tan jove, tan noia, tan nena. Sempre havia cregut que es
portaven dos o tres anys. Mai no s’hauria pogut imaginar que no havia passat els vint-icinc. Era tan bella, tan delicada, tan intel·ligent, tan alegre...
—Els sol passar —explicà el metge—. No passi ànsia. De seguida estarà bé i podran
començar a pensar en el pròxim —somrigué.
—Suposo que deu tenir raó.
—I és clar que tinc raó! I ara deixi-la descansar. Té tota la vida per veure-la.
Aquella bonica sala d’estar, convertida més tard en el despatx del senyor, havia
perdut color amb el pas dels anys. Les cortines polsoses desfeien l’encant que la llar de
foc donava a l’habitació, o potser l’accentuaven. O potser eren una marca més de la
decadència de la família; allò que encara cap d’ells no havia advertit però que, en cada
alè de les parets, podia sentir-se. Com un plor etern, com una serenitat provocada pel
drama d’una nit sense estels. Silenci.
A poc a poc. Busqueu tots els detalls. Exacte! Us heu adonat de la peculiaritat de la
llar de foc? I la xemeneia? Sobre seu té una finestra, on és la xemeneia?
En Miquel somrigué. Estava clar que el fum passava per banda i banda de la finestra,
a l’interior de la paret, en dos estranys conductes a mode de xemeneies. Desviats per la
llum! Per la finestra. Aquella finestra que recordava les obertures de la torre, que
s’alçava a prop. I la vista del jardí amb l’avet i el xiprer, que jugaven a desfigurar el
silenci.
Ella, davant de la finestra, els mira. Mira els arbres que li canten cançons fúnebres
o... potser no, potser sols són melodies melancòliques que li sentien xiuxiuejar quan, a
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l’estiu, els núvols gairebé no feien ombra i s’asseia sota les seves fulles esperant que la
protegissin del sol. L’estiu mai no li havia agradat, sempre havia trobat més encisadora
la primavera; o la tardor si no hagués sabut que l’obligava a allunyar-se del seu pare tot
aquell temps. Del pare i de la casa. I dels arbres que la sentien murmurar.
Quan m’apropo al quadre —abans que en pugui reconèixer l’escena representada—
començo a sentir fred. Un fred que em sacseja, que em paralitza, que se’m clava endins.
Que em retalla la respiració fins que la veig. La veig a ella. Aquella noia que
m’empeny, m’acaricia i em somriu en forma de vent. L’estranya visió que dues nits
enrere ens va treure el color de les galtes i que ara m’oprimeix el pit. El somni que,
desperta, vaig tenir en sentir la melodia del piano. Ella. Aquella noia que, sense
conèixer-la, sento exageradament a prop.
—Et trobes bé? —em pregunta en Miquel.
Recordo on sóc i per què sóc on sóc i assenteixo, amb un somriure. Un retorn forçat a
la realitat.
—És molt bonica —murmura la Dàlia mentre observa el quadre des d’una distància
prudencial, encreuant els dits de les mans rere l’esquena i balancejant-se lleugerament
endavant.
—Ho és —somric.
—Sí —afirma en Miquel—. Però qui és?
Sense apartar la vista del quadre: de les delicades mans que palpen les tecles del
piano i dels cabells units en una cua, deixo anar un conjunt de mots ambigus per a ells;
excessivament explícits per a mi:
—És ella.
I el silenci regna un parell de segons, fent del temps un mocador blanc l’olor del qual
m’apropa al record d’un no-res que no és meu. Però la ment corre i juga fent-lo meu. I
veig el pare escoltant-me des del sofà i els meus dits prement les tecles, i un vestit de
blanc ivori cobrint el meu cos. I jo no sóc jo. Jo sóc ella i, em pregunto, si perquè sóc
ella sóc aquí. Si perquè sóc ella sóc jo. Una pregunta trenca el fluir dels meus
pensaments de sentit lleugerament difós, excessivament abstracte, i em retorna a la casa.
He de deixar de volar.
—Ella? Qui és ella?
Somric novament.
—L’ Elisabeth.
I els meus ulls es tanquen mentre, repenjant-me a la paret, sento el parpelleig dels
seus. Somric. Potser la bogeria s’apodera de mi, lentament, però això m’agrada.
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5. Starry night (Vincent Van Gogh)
Una torxa es va encendre de cop, com si algú, en trepitjar el terra fosc i incert,
hagués obligat la llum a sortir del seu cau. És divertit encendre els llums sense avisar
quan el món està completament submergit en la penombra i ningú no espera ser vist. Si
agaféssim el flaix de la càmera de fotos i immortalitzéssim el moment en què la llum
esdevé podríem riure una bona estona de manera totalment sana. Potser això ens
ajudaria a entendre què és per a algú que viu a les fosques trobar el consol d’una mà
desconeguda.
Un cop sobrepassat el limitat espai que la claror abastava, una nova flama
s’encengué, i caminaren en silenci, immersos en la fantasia del lloc mentre sentien
ressonar en les seves ments les tecles d’un piano. Una melodia trista i infinita. Una veu
llunyana. Uns records estranys i diversos. Una olor embriagadora. És aquesta la fantasia
del silenci: que en el més absolut ets capaç de sentir-ho tot sense, alhora, no sentir res.
De cop, el passadís estret i de sostre baix —asfixiant—, s’obrí en una ampla cavitat
circular que, de cap manera, haurien imaginat que es trobaria allà.
—I això? —preguntà en Pau assenyalant l’ estança aparentment buida.
La cúpula del sostre tenia dibuixades petites estrelles que brillaven, com si allò fos la
verdadera volta del cel, descansant sobre les espatlles del gran Atles, el tità amb qui
Hèrcules es va trobar en l’onzè dels seus dotze treballs —i que tan magníficament va
entabanar—: les pomes d’or del jardí de les Hespèrides.
Foscor il·luminada pels estels. La llum del passadís es negava a entrar a la sala.
Somreia des d’allà, pensant que així ens permetria admirar allò que, d’altra manera, no
hauríem pogut veure.
—Que bonic! —exclamà la Dàlia avançant una mica. Aviat s’adonà que les petites
estrelles es reflectien al terra fosc, com si deixessin caure fragments de vida als qui les
admiraven perquè les poguessin tocar. Agafar la llum de les estrelles.
Tots s’assegueren sota el cel i el contemplaren, extasiats. Pensaren en algun moment
indeterminat de les seves vides en què mirar-lo havia estat la seva salvació, el seu
refugi. La immensitat d’aquella bella capa incerta en una petita habitació sota terra. I
sols ells, en aquell moment, podien admirar-la.
—Avi. Per què mires el cel? —preguntà un nen de cabells ondulats, que amb els anys
se li anirien arrissant, al seu avi. L’havia observat una bona estona i ell, que havia estat
contemplant aquella lona suspesa al no-res, no s’havia adonat de la seva presència.
—Busco l’estrella des d’on ens observa la teva àvia.
—És astronauta, l’àvia? —va preguntar aquell nen de tres anys.
L’avi va somriure.
—Alguna cosa així —li respongué—. Li agrada jugar a fet i amagar entre les
constel·lacions i els planetes i sempre vol que jo la trobi.
—I ho fas, avi? Sempre la trobes?
L’home somrigué davant la innocència del seu nét.
—Gairebé sempre —i dit això, nen i avi van seguir buscant al cel.
Unes lletres escrites a les parets els sobresaltaren en abaixar la mirada. Breus instants
abans no hi eren, però ara es veien nítides. Potser s’havien acostumat a la foscor i a la
tènue llum de la cambra, o potser aquells bells astres els havien hipnotitzat de tal
manera que havien perdut la noció de la realitat. A poc a poc les llegiren:
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Ella fou convertida en animal. Ell intentà matar-la. Ara, però, gràcies al déu dels
déus, mare i fill orienten amb la seva eterna lluïssor els mariners que travessen la mar
coberta pel negre vel de la nit.
No en tingueren cap dubte; els parlava d’una constel·lació. Endevinar quina seria
més complicat.
—Això no pot tractar-se de res més que d’un catasterisme —digué la Clàudia al cap
d’una estona.
—Catastequè? —li van preguntar, confusos, i llavors va explicar que allò era la
transformació, en la mitologia grega, d’un personatge en estrella o constel·lació.
—Ah! —van exclamar, entenent que ho deia referint-se a “gràcies al déu dels déus”.
—És Zeus, el déu dels déus, oi? —va respondre la Sara, provocant un assentiment
general.
—D’acord. I la resta de què parla? —es va impacientar en Marc, pensant que potser
no hauria d’haver baixat, ja que allò començava a provocar-li claustrofòbia.
Van estar-hi pensant una bona estona, però a ningú no li venia a la ment una resposta
lògica, fins que en Sergi somrigué:
—Mare i fill, no? Què tal l’Óssa Major i l’Óssa Menor?
Tots se’l miraren.
—Què? No pot ser això? —reiterà la seva opció.
—Però també hi ha el Ca Major i el Ca Menor —puntualitzà l’Anna—. I allà hi ha
l’estrella Sírius, que és la més brillant del cel.
El noi arrufà el nas, i digué:
—Però diríeu que a la mitologia grega transformen algú en gos?
—I en ós? —se’n rigué la Susanna fent-lo posar vermell.
Llavors la Clàudia hi pensà. Sí que hi havia algú que es transformava en ós gràcies a
Zeus, ho havia llegit a l’adaptació de Les metamorfosis, d’Ovidi, el curs passat. Era
Cal·listo!
—En Sergi té raó.
Ell se la mirà. Potser era la primera vegada —o de les primeres— que la hi donava.
S’enrojolà i una nítida imatge li vingué a la memòria. Llavors somrigué i féu veure que
donava poc valor al suport de la noia.
—A veure, va, explica’ns el mite —li demanà la Susanna encreuant els braços tota
enfadada perquè al final aquell noi tenia raó.
La Clàudia va somriure i, gratant el calaix dels mites —que estava una mica
desordenat—, començà a relatar aquella estranya història.
—Atura’t! Què fas? Tu no ets Diana!
Júpiter desenganxà lleugerament els llavis de la galta dreta de la nimfa i somrigué,
malèvolament.
—Tens raó —llavors prosseguí, deixant Cal·listo amb un pam de nas.
—Atura’t! T’he dit que t’aturis! Per molt que siguis Júpiter no pots
—Per què no hauria de poder? No ets ni la primera ni seràs l’última que em sedueixi
amb els seus cabells d’espiga de blat i els seus ulls de pluja.
—Jo, seduir-te a tu?
Ell somrigué i continuà deslligant-li la trena de branques que li envoltava la cintura.
No s’hi havia pogut resistir, tampoc, aquella vegada. La noia era enormement bella i, a
més, mai no havia estat besada per cap home. Ell era el primer que tastava aquells llavis
i que palpava aquell cos, que li resultava més dolç que el nèctar i l’ambrosia. Ell.
La noia se’l mirà i, veient que no podria aturar-lo, tancà els ulls i es deixà posseir,
sabent que després Diana ja no la voldria al seu seguici —on la castedat era la més
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important de les qualitats. Se sentia humiliada i avergonyida. Ja no podria ser com les
altres nimfes que acompanyaven la deessa. I tot pel designi dels déus.
—Però què és això? —s’enfurismà la Susanna—. Qui es pensa que és aquest tal
Júpiter?
—El déu dels déus —somrigué, en Sergi.
—Però que no era Zeus? —respongué ella.
—Aquest és el nom en grec, estimada. Recordes que els romans van heretar la
mitologia grega però que van canviar el nom als seus déus, no?
—Ah! És veritat. Tot i això, per molt déu que sigui... no pot violar així com així una
dona.
—Què és això? Fora d’aquí!
El ventre arrodonit de Cal·listo, qui havia estat despullada a traïció per una de les
seves companyes —que segurament només volia jugar—, evidenciava que no havia
estat fidel a la deessa de la caça. L’havia amagat durant un temps, però tard o d’hora
l’havien de descobrir, no?
—Com goses acompanyar-me si ja no ets pura? Espero que la Fortuna et castigui
com et mereixes.
—Només faltava això —interrompé de nou la Susanna—. I ara aquesta per què carai
s’enfada, eh? Hauria de defensar Cal·listo.
Tots van arronsar les espatlles i la història va seguir fins al final. Sense més
interrupcions. Un cop expulsada del seguici, Cal·listo havia tingut un nen: Arcas, i
s’havia decidit a cuidar-lo com la millor mare del món. Tot i això, Hera —la gelosa
dona de Júpiter— l’havia convertit en una óssa per tal que mai no pogués cuidar-se’n.
S’havia sentit sola sense poder parlar amb cap humà que no fugís o la intentés matar,
sense ós a qui considerar germà. Sola i lluny del seu petit.
—Que cruel —exclamà la Susanna. La resta assentí.
Una fletxa trencava el vent i també la distància entre caçador i presa. Tot i això,
aquesta vegada el vincle que unia óssa i vailet era més gran que el que ells imaginaven.
Quan la sageta estava a punt d’allotjar-se al cos de la mare ella advertí en els ulls del
caçador un aire familiar. El seu Arcas s’havia fet gran; era un noi sa i fort. Somrigué.
No digué res; sabia que si intentava parlar sols sortirien esbramecs de la seva gola.
Quina fi tan trista l’esperava: que el seu fill la matés, com a óssa que era.
Quan ja havia tancat els ulls, esperant el pitjor, Júpiter veié l’escena i, compadintse’n —perquè al cap i a li fi ell en tenia bona part de culpa— decidí convertir Cal·listo
en una constel·lació —l’Óssa Major— i Arcas en una altra —l’Óssa Menor—, perquè
mare i fill no tornessin a separar-se i fossin lluny del dolor de la humanitat.
—Bé, si més no al final es va comportar, aquest Júpiter —admeté la Susanna,
provocant una rialla general.
S’estigueren uns minuts més observant les estrelles, fins que en Marc preguntà:
—Algú sap on són, però, l’Óssa Major i l’Óssa Menor?
La majoria —o gairebé tots— negaren amb el cap. L’Anna, però, admeté que ella les
sabia distingir. Assenyalà un grup d’estrelles que la majoria veieren iguals que la resta, i
tots es quedaren francament impressionats que algú, doncs, pogués identificar dues
constel·lacions en aquella gran muntanya d’estrelles.
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—I ara què? —preguntà en Marc, altra vegada.
—Per què ets tan impacient? —li preguntà la Xènia—. No pots esperar-te uns
instants? Ha de ser tot ara? Les estem mirant!
El noi féu morros, però callà.
—Segurament ens hem de fixar en la llum que les estrelles emeten —suggerí en
Pau—, i que cau als rajols que hi ha sota els nostres peus. Hi deu haver una espècie de
trampeta o alguna cosa similar.
El rajol es desencaixà i hi pogueren veure el nom de les constel·lacions. La Clàudia
en resseguí les lletres amb els dits. Sempre li havia agradat el tacte aspre de les
inscripcions a la pedra. S’estremí. Allò li havia recordat, sense haver-ho desitjat, a les
fredes làpides que havien descobert en aquell turonet elevat. A la mort.
—Què és aquest soroll? —preguntà la Paula, que seguia asseguda contemplant el cel,
amb el cap recolzat a l’espatlla esquerra d’en Roger.
—Soroll? —van exclamar els altres. Ella assentí—. Ara que ho dius...
Aviat, l’espai que ocupava la rajola —que devia ser d’un metre quadrat,
aproximadament— va començar a enfonsar-se i va sortir una espècie de llum des del
fons, esborrant les constel·lacions que els havien fet somriure.
—Hem de saltar? —va dubtar en Pau, que restava dret, sense atrevir-se a fer-ho.
En Sergi va assentir i, sense dubtar-ho, es va llençar avall. Abans, però, va dedicar
una misteriosa mirada a la Clàudia, i ella va murmurar-li un Vés amb compte que va
sorprendre’ls a tots dos. Un gust amarg havia arribat a la gola de la noia, i la sensació de
llàgrimes bullint-li al pit. Segur que havia de saltar ell primer?
El sol entra a través dels vidres de la finestra. L’habitació ha estat registrada
curosament sota la vigilància del quadre de la misteriosa princesa del castell encantat.
Una estranya princesa que, tot i estar adormida, no dorm: vetlla.
Les cortines polsoses han estat escrupolosament enretirades i la maneta s’ha deixat
girar fins a emetre un petit crec. Ha resultat difícil empènyer-la per tal d’accedir a la
terrassa, però el cel els demanava a crits que ho fessin. Volia que observessin aquell
petit lloc que mostrava el jardí de la casa al complet: l’espai de l’antic hort, la primera
entrada de la casa —amb els estables amagats—, la porta verda amb punxes al
capdamunt...
No plovia —ni havia plogut, encara—, però els núvols donaven un aspecte tètric a la
casa que, alhora, accentuava els colors del seu meravellós paisatge. Els grocs, sobretot,
s’intensificaven en cada mirada que la noia dedicava a les muntanyes. La Clàudia
somreia i, mentre els altres tres es dedicaven a observar atentament la façana d’aquella
part modernista, ella no podia apartar els ulls d’aquella via principal amb arbres a banda
i banda, amb les roderes dels carruatges —i dels cotxes— tan ben marcades, encara.
Milions de preguntes se li formulaven. Sempre li havia agradat construir-ne, però sabia
que, sovint, quan eren tantes i tantes les que la seva ment dibuixava, tot i saber que no
les podria respondre, li oprimien el pit desitjant ofegar-la. No obstant això, no podia
evitar formular-les i, per això, les deixava al vent, esperant que ell se les endugués ben
lluny i, potser, arribessin a algú que les hi pogués respondre. Quantes vegades havia
passat, la noia de cabells castanys i mirada trista, per aquell camí?
Al vent no li costà gaire de respondre, aquella pregunta. Somrigué a la nena —i és
que el vent somriu, sabeu? I ho fa sovint, cada vegada que veu jugar els infants, el
naixement d’una flor, un nen que corre al bosc, una nena que es banya al riu... Però els
somriures més dolços són aquells que comparteix amb algú que el coneix. L’Elisabeth
el coneixia, i la Clàudia també.
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El vent bufà lleugerament, acariciant-li les galtes sense glaçar-les-hi. No volia que
s’espantés. S’assemblava a ella, n’estava segur. Sí. Els ulls, tot i ser una mica més
foscos —menys clars—, eren els mateixos. La mateixa ànima, per tant. De ben segur
que ja l’havia vist. Sí. Tant de bo li somrigués una altra vegada, a ell.
Li caigué una llàgrima, i una altra, i una altra...
—Clàudia! Entra, que plou! —sentí els nois que la cridaven des de la petita saleta
d’estar. Tancà els ulls i se’ls deixà impregnar per les llàgrimes d’aquell company. El
besà, i el vent prengué aquell petó. L’Elisabeth sempre li parlava, sempre el besava,
sempre hi jugava.
Els trons començaren a ressonar.
Ningú no creia, ja, que el vent tingués ànima. Ningú no el buscava. Realment era
com si la seva existència fos ignorada per tota la humanitat. Ell també sentia, i plorava!
Però si alguna vegada algú el veia com a un ésser viu...
Llamps trencaven el cel.
...llavors aquest algú era considerat un neci o, potser, un immadur. Només els poetes
podien fer parlar el vent, i ni tan sols ells eren escoltats pels altres homes i dones.
El cel, en pocs instants, s’havia tenyit de negre.
Realment la humanitat estava formada per una colla d’estúpids que creien conèixer el
secret de la felicitat; pensà el vent, encara.
—Sentiu aquest soroll? —digué la Susanna als dos nois que la seguien.
—Sí que bufa fort, el vent.
—Són trons, ximplet —exclamà la noia, cargolant-se les trenes.
Aviat advertiren un gran bloc de pedra ocupant gairebé la totalitat de l’estança.
—I això? —preguntà en Roger, encuriosit.
—Ni idea —li respongueren les dues noies.
—Quina ajuda tan fantàstica, doncs —es queixà ell.
La Susanna pujà els dos esglaons que hi havia i aixecà una petita tapa.
—Buit per dins, com suposava. Deu servir per posar alguna cosa a dins.
—Quina deducció tan brillant! —se’n mofà el noi, girant cua—. Apa! Ja podem
sortir.
—Com creieu que el van entrar? És tot d’una peça.
—Només se m’acudeixen dues opcions: ja era aquí quan van fer les parets o van
haver de tirar-ne alguna a terra i reconstruir-la per tal de fer-ho entrar.
Una finestra tapiada —la quarta o cinquena que havien vist, ja— els esperava. Fora
plovia molt, així que van optar per tornar al menjador. Encendrien la llar de foc i
esperarien que els tragués la humitat del cos.
La plujà no l’espantà. Travessà el petit pati dels estables sense pressa fins a la porta
del trull. Sabia on anava, ja l’havia descobert un o dos dies enrere, però encara no
l’havia examinat com calia. L’havia sorprès que tots els elements del procés —o gairebé
tots— estiguessin allà i en condicions espectaculars.
S’imaginava sacs i sacs d’olives entrant per aquella porta, la fortor d’aquell fruit
arrodonit en ser aixafat per una pedra circular de notables dimensions —sí, una mola—
arrossegada per un cavall, una mula, o qualsevol bèstia semblant. Quina tortura, pobre!
Però la recol·lecció prèvia devia ser una autèntica pallissa. Si ell, a casa l’àvia —on
sols hi havia quatre oliveres—, ja s’hi estava més d’un dia, no podia pas imaginar la
quantitat de converses entaulades entre sac i sac en aquell lloc farcit d’oliveres. Tot i
això, també era veritat que ell mai no les havia batut, les oliveres. Sempre havien
arrencat les olives de l’arbre, d’una en una.
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—La Matilde té por de baixar de l’arbre! —cridà en Guifré, burlant-se de la seva
germana petita.
—No siguis mentider! Saps perfectament que això no és veritat —li respongué la
noia, de l’olivera estant. Aprofità per doblegar les cames i descansar els colzes sobre els
genolls mentre amagava un somriure amb la mà dreta.
—No ho sóc.
—Sí que ho ets.
—Per què no baixes, doncs?
La noia dubtà, però havia entès perfectament quines eren les intencions del seu
germà.
—Perquè vols quedar-te amb aquesta branca, i és meva.
El noi féu morros.
—No és teva. És meva, perquè jo algun dia seré l’hereu.
La noia es posà dreta de cop, provocant alguna mirada d’esglai entre les dones que
collien les olives veïnes.
—És injust. Per què ha de ser teu? Jo m’estimo més aquests arbres que tu.
—Això no és veritat.
—Ah, no? —deixà de subjectar-se amb les mans, desafiant-lo—. I digues-me què
diuen, avui. Què senten?
—Sentir? —s’estranyà ell—. Són arbres.
—Veus? Tu no els entens.
El noi féu morros i ella es donà per satisfeta. S’agafà a la branca de sota i, d’un salt,
es trobà a terra sense fer-se mal.
—D’acord, puja tu. A veure si així escoltes el que et diu l’arbre.
El nen dubtà.
—Quantes olives heu recollit? —els espantà, sense voler, un home que acabava
d’arribar.
—Pare! —se sorprengueren els nens—. De seguida ens hi posem.
—Què vol dir això? Encara no n’heu collit cap sac?
Els dos nens baixaren la mirada contemplant la terra aplanada per a l’ocasió.
—No.
L’home somrigué. Li agradava veure’ls tan ben avinguts.
—Doncs no sé què espereu.
Quan els nois aixecaren la mirada el pare ja era lluny.
—Veus! Ens ha renyat per culpa teva! —exclamà la noia.
—I ara! Si haguessis baixat de l’arbre quan t’ho he dit res d’això no hauria passat!
Tots dos feren morros i es giraren d’esquenes.
—Molt bé, doncs ara penso recollir més olives que tu —digué la noia.
—Impossible. Ets una nena petita.
—I què? Tu ets un nen petit.
—Petit, jo? Sóc més gran.
—Ui, sí! Tens un any més!
—Exacte —somrigué ell, satisfet.
La noia es posà a riure.
—Doncs la nena petita guanyarà el nen gran.
Una llàgrima li regalimà galta avall. Potser tenia raó, l’Anna. Havia de fer les paus
amb la Matilde. D’altra manera potser algun dia ho lamentaria.
Quan tocaren les quatre la Catalina trucà a la porta.
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—Li duc el te a la senyora?
—No. Deixi-la descansar. Ja l’avisaré quan es desperti.
Al color fosc del contingut de la tassa s’hi reflectia la seva mirada. Havien passat els
anys. Tot era diferent. El pare havia mort, la mare també. I ell. No podia deixar-la morir
a ella, també. No podia oblidar la seva germana.
Fixà la mirada en l’habitació del costat. Sí, ara tenia dos motius més pels quals viure.
I li havien dit que la seva germana tenia un nen.
Somrigué.
Potser es farien amics, els cosinets.
Llavors recordà de qui era fill, també, i el somriure se li mig esborrà de la cara. Però
aviat el te li féu conservar. No, no deixaria que ningú —ni tan sols ell— li esborrés el
somriure aquell dia.
El líquid amarg regalimava per la tassa topant amb el plat de tant en tant, provocant
un xim-xim que li recordava al plugim primaveral. Però era tardor, aviat hivern.
Quedava lluny la seva primavera. Sí, era hivern, gairebé. Tot i això s’estranyà. Per què
no sentia el fred, llavors?
En feia, de fred. La tempesta havia derivat en un plugim suau que mantenia la
sensació de tristesa a la casa. En Sergi havia examinat amb cura els estris de l’estança i
estava segur de la utilitat de la majoria d’ells. Al centre hi havia l’espai reservat a la
mòlta: una espècie de recipient amb una mola i dues pales que conduïen la massa per tal
que no sortís del cilindre buit de pedra.
En un raconet s’amagava una espècie de foc d’ús indeterminat. Potser per tal
d’obtenir la separació total entre aigua i oli mitjançant l’evaporació de la primera —va
pensar. Del que estava totalment segur era de la utilitat de la premsa del costat. Era
totalment manual, amb dos peus de fusta subjectes al terra i una espècie de cargol a la
biga —que els unia— que servia per premsar els recipients d’espart que contenien la
pasta resultant de la mòlta. Com es deien?
—Exacte, cofins! —va dir-se. Plans i de forma rodona. Ell en tenia un com a catifa, a
casa. Tot i això, amb el pas del temps havia canviat el blanc original pel gris fosc. De
ben segur que ningú no n’advertiria la seva verdadera utilitat si hi passava pel costat.
Per acabar, l’oli regalimava a través d’un rec excavat a la pedra de la base de la premsa
i anava a parar en un dipòsit subterrani.
—I aquesta premsa és del 1852! —es digué en veure que la data estava escrita al
travesser per l’interior del qual passava el cargol encarregat de premsar.
Vora seu també hi havia una immensa roda de fusta amb més d’un mànec. Segurament
s’havia afegit posteriorment per tal de facilitar la tasca del premsat.
Una escala recolzada a la paret li permeté entrar al galliner, i se sorprengué en veure
que no era buit. Baixà sense fer soroll, per tal de no esvalotar-les, i decidí sortir del trull
emplaçat a la part del segle XIX —clarament modernista— de la casa. Tot i això, unes
estranyes escales que pujaven l’encuriosiren. Potser hi havia hagut un altre pis? Dubtà;
però era una cosa que, de cap manera, podria esbrinar, ja que s’acabaven entre el sisè i
el vuitè esglaó (que estaven totalment destrossats). La veritat era, però, que
proporcionaven una perspectiva global d’aquell espai destinat a les tasques agrícoles.
Alçà la mirada al sostre de bigues de fusta. Havia estat clarament reforçat.
S’assegué al que quedava de l’últim esglaó, amb els peus penjant al buit i el cap
recolzat a la paret. Tancà els ulls. El so del plugim s’enfortí. La tempesta havia retornat.
La finestra oberta a la paret del front s’havia convertit en l’escenari d’una funció teatral.
El llamp i el tro lluitaven amb el cel, els arbres dansaven, el fred s’escolava, la pluja
cantava. El món plorava. Plorava perquè sabia que aviat, quan se li assequessin les
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llàgrimes, l’alegria tornaria renovada, el sol seria més bonic i el blau del cel
s’intensificaria.
Quan la nena començà a somicar ell s’atreví a obrir la porta, delicadament, tement
acabar amb la pau d’aquell lloc. S’apropà al bressol, col·locat al costat del llit on
descansava l’Anna i agafà la criatura fent-la reposar sobre el seu pit. Podia haver-li
demanat a la Catalina que se l’endugués, era veritat, però tenia un estrany desig endins
seu. Per això l’havia pres en braços.
La nena se’l mirava, amb els ulls —uns ulls blaus, com la majoria de nadons en
néixer— ben oberts i la boca tancada en un somriure.
En Guifré es fixà en el llit de matrimoni. Encara dormia; ben bé com un àngel.
Somrigué. El doctor tenia raó. No podia passar-li res de dolent.
La nena deixà anar dos o tres sons incomprensibles que el pare va correspondre amb
un «Xst. Despertarem la teva mare!» Ella semblà entendre-ho —o si més no ell cregué
que ho entenia—, i callà. Travessaren la porta i la tancaren darrere seu. El cel era
preciós. Els taronges començaven a aparèixer entre els núvols i darrere les muntanyes.
—Estàs molt desperta per ser tan petita, no? —li digué. La nena somrigué, i semblà
que mirava el cel, també.
—T’agrada? Vols que sortim?
Es sorprengué en comprovar que l’aire no era fred, tot al contrari, així que no temé
que la seva filla —i repetí la paraula ‘filla’ en el seu subconscient— es constipés.
—De seguida entrarem —va dir-se a si mateix, justificant aquella acció fàcilment
reprovable.
Quan la nena veié les muntanyes començà a parlar, com si necessités expressar tot el
que veia. Ell, en aquell moment, hagués donat tot el que tenia per tal d’entendre-la.
Somrigué.
—Aquest és el teu món, petita. Els boscos, els colors del cel, l’olor del vent, els cants
dels arbres, les plomes dels ocells... Aquest és el teu món, el nostre món.
La nena semblava mirar-s’ho tot, atentament.
—Saps? Tenim un... Com podria explicar-t’ho? Tenim una responsabilitat molt gran.
Perquè aquest món tan bonic que se’ns ha donat: aquest país, aquesta terra, aquesta
llengua... hem de viure per embellir-ho tot plegat. Per aconseguir que, demà, quan el cel
es torni d’aquest taronja tan bonic, els arbres continuïn cantant-nos i el vent ens acariciï
les galtes.
La nena se’l mirà, interrogant. Ell somrigué.
—Tranquil·la. Ets molt petita. Tens tota una vida per entendre-ho, oi? I la teva mare i
jo tenim tota una vida per ensenyar-t’ho.
Un pressentiment envaí la seva ment i, en girar-se, percebé el suau cruixit d’una
tasseta en topar contra el terra.
—Ja està —pensà, sense saber a què es referia, i una llàgrima li caigué galta avall.
Un crit afònic posà fi a la felicitat que els havia estat pronosticada. Un sol crit.
La nena no plorà. Ni tan sols abandonà el somriure. Els seus ulls, però, s’havien
tornat grisos. Com els de l’Anna aquella tarda. L’última tarda que la veuria viva.
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6. Lacrimosa (Wolfang Amadeus Mozart)
Agafo aire, tot l’aire que els meus pulmons poden contenir, i tanco la finestra fent cas
omís a l’estranya sensació que m’empeny a deixar-la oberta. M’imagino el vent com
una mà, una mà que vol entrar a l’habitació dels records, amb ungles que els segles han
anat esmolant. Una mà boirosa que m’inspira confiança tot i la seva lúgubre aparença.
Una mà humana. Jo, però, empenyo amb força la finestra, tot i que sé que vol entrar, i la
tallo a l’alçada del canell amb la pressió de la meva esquena, que vol tancar-la. Quan
torno a fixar la vista en el racó on es perdien aquells dits em sorprenc. No hi són. Potser
no hi ha estat mai, oi, la mà?
—Què tens? Què et passa? —em pregunten les dues noies i el noi—. Estàs pàl·lida.
Somric —o ho simulo.
—A mi? Res, en absolut.
La Sara em mira fixament uns instants fins a aconseguir que abaixi la mirada. Potser
ho veu; massa enfora. Ho he d’amagar més endins, més endins.
—Amagar què? —em pregunto—. Oh! Déu meu! No puc evitar pensar bestieses i
més bestieses! Ment, calla! Calla, t’he dit! Ja n’hi ha prou, no creus?
Però l’olor de lavanda s’ha intensificat i tinc por que les emocions aflorin. He
d’asserenar-me d’una vegada. No passa res; la mà era una ombra, l’Elisabeth és... i, per
tant, de cap manera se’ns pot aparèixer. Són les ganes de veure-la que... només això.
Somrigué. Ho féu sense raó, o més aviat sense una raó concreta. A vegades no és
necessari tenir un perquè, només hem de deixar que mitjà i finalitat es transformin en un
de sol: somriure per somriure. Potser així tot plegat serà més senzill.
El capçal del llit era el que més els impressionà de l’habitació —o si més no a ella—,
ja que comptava amb la imatge d’una advocació de la mare de Déu —potser la dels
Àngels, a jutjar pels tres nens alats que li vetllaven els peus i els dos més que hi havia a
banda i banda i que aguantaven unes cortines pintades perquè l’espectador pogués veure
amb claredat la seva figura, remarcada amb unes giragonses daurades—, sota la qual es
trenaven rosers de pastor —segur? Massa humils, potser. La veritat és que els feia
pensar en un retaule medieval, però excessivament ornamentat. Amb una exageració del
daurat i amb uns colors molt nítids. Era evident, però, que datava d’una època molt més
posterior.
L’armariet de fusta fosca, amb miralls a les portes, que comptava amb dos calaixos al
dessota, quedà, per tant, eclipsat per la bellesa —relativa, certament— d’aquell estrany
capçal. Si us he de dir la veritat, considero que la seva pompositat era confosa amb la
bellesa, tot i això, com que d’art hi entenc ben poc, no goso expressar cap mena de
valoració sobre el tema. Sí que puc dir, però, que el color groguenc que amb el temps
havien adquirit aquells llençols blancs afavoria el verd —o blau— del fons pictòric. Una
subtil branca d’olivera —seca, ja— descansava sobre la coixinera.
—És un llit d’Olot —digué en Miquel, al cap d’una estona.
—I com saps que el van comprar a Olot? —vaig preguntar, mentre sentia que un
calfred em sacsejava.
Ell somrigué.
—No és que el compressin a Olot, necessàriament. S’utilitza el terme “llit d’Olot”
per designar els llits policromats, popularitzats des de finals del segle XVIII fins a
principis del segle XX.
Els ulls se’ns van obrir com taronges.
—La veritat és que tots són força semblants, sabeu? Un fons de colors verds o blaus
sobre el qual hi ha representacions religioses, florals, etc.
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—No sabia que també tinguessis coneixements d’ebenisteria —va dir-li la Dàlia, que
feia estona que no obria la boca.
Ell va somriure.
—Ui! No en tinc pas! —va exclamar, amb humilitat—. Simplement m’agrada la
història, i art i història van molt lligats.
Art. Era veritat: el que feien amb aquells mobles podria considerar-se’n. Aquelles
giragonses, aquells colors. L’art tenia moltes formes, i d’aquella els habitants de la casa
n’havien pogut gaudir durant molts anys. Sí. Quantes imatges hauria vist aquella verge?
De sobte, pensà que es trobaven a l’habitació de matrimoni i enrogí. Potser n’havia
vist massa, d’escenes.
Tenia raó; moltes seqüències d’una pel·lícula gravada en la memòria havien estat
representades en aquella habitació. La majoria d’elles, però, no eren tan alegres com les
recreacions que la Clàudia en feia als seus pensaments. Era en aquests moments —quan
la llàgrima substituïa la rialla—, que la mare de Déu els donava consol, acariciant-los la
cara amb el perfum de les seves roses. Però quan l’Anna va morir, cap rosa havia florit
en aquell estrany capçal.
La nena plorava. Sí, no havia pogut evitar que les llàgrimes que envaïen la casa la
contagiessin. El senyor estava desesperat. Havia deixat la criatura en mans del servei i
havia marxat de la masia després de comprovar més de deu vegades que aquella
joveníssima donzella havia deixat de respirar.
—Senyor, el mirall no s’equivoca —li havia dit la Catalina en veure que era la quarta
vegada que el col·locava davant la faç de la seva esposa.
—No pot ser! S’ha d’entelar! Ho ha de fer!
Aquella dona, els cabells de la qual ja començaven a agafar un to blanquinós, amagà
una gota de pluja i, discretament, marxà de la cambra.
En aquella habitació hi havia representada la macabra dansa de la mort: la joventut
era arrencada de la terra abans d’arribar a florir amb esplendor, el dolor s’apoderava de
la vida dels homes fins a fer-los sentir culpables de la seva pròpia existència, l’alegria
d’una nova vida era aplacada pels crits del decés. En aquella estranya situació havia
arribat al món la criatura. I potser allò també, d’alguna manera, acabaria afavorint la
seva pròpia mort.
—Però es matarà! —xiuxiuejà l’Enriqueta, l’ajudant de cuinera i de donzella a parts
iguals, mentre rentava una de les cassoles que havien embrutat amb el sopar.
—N’estic segura. Només li faltava això —afirmà la cuinera, una dona que havia
passat la cinquantena—. Primer el germà, Francesc, el tercer. Una pena.
—I n’era, de jove! —exclamà la dona del masover, que havia baixat a ajudar, o això
deia, en una situació com aquella.
Les altres assentiren, recordant la trista anècdota del seminarista que fou abatut en
resistir—se a l’incendi i saqueig de la parròquia del poble.
—Després el petit, l’Esteve, morí al front.
—Pobre noi! —exclamà l’Enriqueta, netejant-se les mans amb el davantal.
—Sí, i el pare no ho pogué resistir, morí de sobte.
—És que perdre dos fills... Pobre home.
—Però la cosa no s’acaba aquí! —començà la cuinera, captant l’interès de les dues
dones—. Llavors la seva germana va
La porta que connectava l’estança amb l’exterior va rebre dos cops, tallant la
conversa.
—Qui truca a aquestes hores? —va preguntar la masovera a la Catalina, que acabava
de baixar.
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La Catalina obrí la porta, gairebé segura de saber qui hi hauria al darrere. Una noia
d’ulls castanys humits somrigué amablement mentre s’eixugava la suor que li
regalimava pel front. Duia una petita maleta que havia deixat vora els seus peus.
Les dones de l’interior xiuxiuejaven.
La Catalina li somrigué i se l’endugué escales amunt. Abans, però, la presentà a les
tres dones que la miraven descaradament:
—La Concepció —assenyalà la més grassoneta de les tres—, la cuinera; l’Enriqueta
—assenyalà la més jove—, fa funcions de donzella i de cuinera, i la Maria que... ehem!
La dona s’aixecà de la cadira on estava asseguda i, mentre s’estirava la faldilla, es va
presentar:
—Jo sóc la germana del masover. Solc venir sovint per aquí a ajudar i...
—...i a xafardejar —digué entre dents la Catalina—. Ella és la Cecília, i
s’encarregarà de la nena.
La noia somrigué, sense dir ni una paraula, i agafà la maleta. Quan el so que sorgia
del frec de les seves sabates amb el terra de pedra desaparegué, les tres dones
començaren a escarnir-la:
—Us heu fixat en el vestit? —es posà a riure la Maria.
—Segur que s’ha posat les robes del diumenge per aparentar —li donà la raó la
Concepció—. Però si està aquí dubto que pugui permetre’s aquestes cerimònies.
L’Enriqueta amagà la seva sorpresa, però més el seu disgust. Semblava que ningú no
pogués sortir indemne de les seves crítiques. Ningú.
—Durarà poc, aquesta —somrigué la Maria, mentre col·locava la cadira al seu lloc.
Dos pisos amunt, la Catalina mostrava a aquella noia de cabells ondulats de color
bastant clar, semblant al dels seus ulls, la seva habitació. El llit de la nena estava
col·locat al costat del seu, i la petita ja es trobava entre els seus braços. Estava
tranquil·la, ara que algú l’envoltava donant-li escalfor. Somreia.
Els ulls humits d’aquella dona no perderen l’aigua que contenien, sinó que
n’augmentaren la quantitat fins a no poder-la retenir. La Catalina s’assegué al seu costat
i li passà una mà pel cabell, acariciant-lo.
—Sé que és difícil, criatura, però has de pensar que aquesta nena et necessita.
La noia somrigué i negà amb el cap.
—No. No és la meva pena la que m’empeny a deixar llàgrimes. És la imatge
d’aquesta nina tan bonica sense una mare que l’acompanyi.
La Catalina somrigué davant el bon cor d’aquella jove i la deixà a l’habitació.
—Si necessites qualsevol cosa seré a baix —posà els ulls en blanc, pensant un «Ai!
Senyor!», i continuà la frase—, a baix posant ordre en aquesta casa. Que estem de dol i
ningú ho diria!
Quan la porta es tancà amb la majordoma rere seu, la Cecília s’apropà a la finestra.
Havia començat a ploure? Que estrany. Hauria jurat que no hi havia núvols, al cel.
La nena féu un breu gemec que ella apagà amb un suau balanceig. Se l’estimaria com
una filla, a aquella nena. Això era, veritablement, el que més por li feia: estimar-la.
Perquè sabia que no era seva i que mai no hi tindria cap mena de dret.
Des del poble, un noi mirava la finestra. No estava segur de si havia fet bé deixant-la
marxar, però sí que sabia que, si més no, allò l’ajudaria. Tot i això, dubtava si podria
estar-ne allunyat tant de temps. Somrigué mirant el cel. Era tard, sí. Però ells eren joves.
Ella es refaria, n’estava segur.
Baixant les escales no podia deixar de pensar-hi; totes dues trobarien allò que els
recava: una mare i una filla. Només faltava que, d’alguna manera, el senyor hi accedís.
Però era senzill que ho fes, perquè també veuria en aquella noia el que ella hi havia vist:
la llunyana imatge de la seva esposa, amagada en aquella veu dolça i en aquell cor bo.
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N’estava segura. Pobre home, només desitjava que no cometés cap bogeria. Era tard, i
havia començat a ploure. Tenia una lleugera idea d’on podia trobar-se, el coneixia bé. Li
era senzill veure en aquells ulls d’adult el somriure orgullós d’un nen, i les llàgrimes
d’infància que tantes vegades li havia eixugat. Era tard, i plovia. Tant de bo tornés aviat.
Tant de bo Déu el protegís, com tantes vegades havia fet.
El cel amagava la lluna, impedint la trobada entre la bella esfera d’argent i el nen que
sempre l’havia sortit a buscar. L’aigua patinava pels seus cabells inundats i regalimava
cara avall, amagant les llàgrimes i el roig dels seus ulls. Els havia anat a trobar; sovint
ho feia, sense saber per què, exactament. Havia caminat quan la terra encara no era fang
i la foscor no li feia de capa; s’havia dirigit al turonet que albergava aquell estrany
cementiri familiar al costat d’una bonica i humil ermita. De genolls, davant la tomba del
seu pare, havia cridat de ràbia sabent que ningú no el sentia. Amb aquell crit, el cel —
ple de núvols— s’havia trencat, descobrint al món el primer dels llamps de la vesprada,
i ell s’havia llançat al fang, amagant el rostre entre els mans. Plorant.
—Per què, Déu meu? Per què ella també? La mare, el pare i els germans. I ara la
meva esposa. Tots morts, i jo viu. Per què em feu això, Déu meu? Mateu-me i
permeteu-me deixar de patir; perquè viure així no és viure. Estic sol; completament sol.
M’heu arrabassat la companya que havia escollit. Què he fet per merèixer això? Per què
em castigueu d’aquesta manera? No he estat dolent, pare. Mai. Per què, doncs, tal
dolor?
La pluja queia, desitjant travessar el seu cor i netejar-lo de tot mal, però no podia.
Ningú no pot patir pels altres ni evitar el seu dolor; potser aquesta és la nostra
condemna.
Quan acabà de baixar els esglaons, les tres dones encara parlotejaven.
—I doncs? —interrogà la Maria—. D’on surt la nova adquisició?
El to d’aquella dona no li agradava gens ni mica. De fet, la considerava una
presumptuosa i una xafardera, però la seva obligació era respectar-la.
—Si us referiu a la Cecília puc dir-vos que d’una família fidel i econòmicament
estable. Això és tot el que necessiteu saber-ne.
—I està...
—Casada? —de seguida endevinà per on anava—. Sí. És una dona perfectament
respectable, així que us agrairia que la tractéssiu com cal.
—No cal que ens ho digueu, això. D’acord que som una mica xafarderes, però ja
sabeu que no ho fem amb mala fe.
La dona fixà els ulls al sostre i pensà si no era que s’havia fet massa gran.
Sentí un xiuxiueig entre les tombes i alçà el cap. La fosca amagava les làpides
accentuant la soledat, el buit, la por. De què tenir por? La vida li feia més por que la
mort. Estava disposat a no estimar ningú més; així deixaria de patir.
—Però deixaràs de ser feliç! —sentí, i el vent li eixugà el front.
—Feliç? —preguntà—. És que puc ser-ho, de feliç?
La nit callà, la pluja cessà de cop, la lluna aparegué entre els núvols. Ell aixecà el
cap, estranyat. Fixà la vista —la seva vista boirosa— en un petit gerro ple de pixallits
marcits —tots ells tancats— que descansava vora la pedra que duia el nom del seu pare.
El pot vessava.
—Què voleu dir-me, amb això? —cridà, esperant una resposta. El vent tornà a bufar,
fent-ne caure dos a terra.
—Dos? —llavors s’adonà que de tots els que havien descansat a l’interior del vas
sols aquells estaven oberts: elles dues; filla i germana. Sols dues, però dues encara.
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Dues raons per les quals viure, potser. Somrigué, per fi. No, segur que no només eren
dues. De fet, cada flor tancada era una nova raó per viure; només havia d’esperar que,
amb el dia, es tornessin a obrir.
La lluna s’eixugà les llàgrimes i preguntà als núvols si podien deixar-li veure una
mica més aquella escena. Aquells grapats de cotó fluix somrigueren i demanaren al vent
que bufés una mica més. Podia endur-se’ls ben lluny, si volia. Lluny com les espores de
la dent de lleó que, somiadores, diuen adéu amb la mà a la terra on van néixer i créixer;
ànimes que tot i estar arrelades a la terra se’n desprenen perquè les necessiten al cel.
Amb el naixement de les primeres clarors del dia l’home entrava a la casa, sense fer
soroll, per la porta del darrere. Sabia que aquell matí no estaria gaire vestit de llum, però
havia d’afrontar-lo. Havia estat la seva esposa, la seva vida, però com a persona que
s’enorgullia de la seva fe havia d’entendre que ara havia d’anar al cel, des d’on els
protegiria i veuria créixer la seva petita Elisabeth. Sí, així es diria: Elisabeth per
Elisabeth Blackwell, i alhora per la famosa bagatel·la de Beethoven: Per a Elisa, i per
tants altres personatges que així s’havien dit, perquè ben endins seu tenia el desig de
convertir-la en una noia que no només fos bella, sinó culta, i que dominés les arts. Però
que sobretot fos feliç, pensà, entenent que allò era més important que la resta de coses.
Que fos feliç —i dins seu ressonà un: com jo no he estat ni podré ser mai.
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7. Nens menjant raïm i meló (Bartolomé Esteban Murillo)
Una imatge caigué sobre el llit mentre fullejaven un llibre que havia reposat un
nombre incert d’anys a la tauleta de nit. Era la fotografia d’una nena d’escassos dos
anyets que somreia a la càmera. Estava asseguda a la falda d’un home de cabells
impregnats d’una colònia que de ben segur feia una forta olor. Ell, en lloc de fixar la
mirada en la càmera observava atentament la seva filla. Per què havia de mirar
l’objectiu?, es preguntà, i davant l’enuig del fotògraf es dedicà a fixar la vista en aquells
cabells curtets que es negaven a créixer i a tapar les espatlles de la nena. Era la seva
nena, i l’estimava amb bogeria. No podia gaudir-ne tant com li hagués agradat, perquè
la feina li ho impedia, però quan la tenia a prop no podia deixar de somriure. El servei
se’n reia; deien que li queia la baba només de veure en quina bonica criatura s’havia
convertit la seva Beth. I la veritat és que era molt dolça, i riallera, i bona. Enormement
bona, i innocent. Per això no podia estar-se’n i li desfeia els rínxols dels cabells mentre
la tenia a la falda, provocant la desesperació de l’home que s’amagava darrere la
càmera.
—Estigui’s quiet, per favor! —acabà per dir-li, pensant que era pitjor que una
criatura. I la veritat és que ho era. Diuen que quan hi ha nens a casa tots ens sentim més
joves. Ell, més que jove, se sentia sol; potser per això valorava el fet de tenir una noia,
per molt menuda que fos. Per això simulava escoltar les històries d’aquella criatura en
lloc de demanar a la nanny que se l’endugués: perquè l’aterria la idea d’estar sol, i més
aquells primers anys. Tenia por, tot i negar-se a reconèixer-ho. No obstant això, la por
no l’obligava a reconciliar-se amb la seva germana, perquè l’orgull era més gran. Molt
més gran.
—Molt bé, molt bé —exclamà el fotògraf—. Ja estem! —i dins seu murmurà un per
sort.
En aquella fotografia, que els arribaria un temps després, quedaria gravada aquella
estranya sensació que Guifré s’entestava a fer desaparèixer, entre el color sèpia que es
difuminava i es confonia amb l’esgrogueïment natural del paper de fotografia. Una
sensació amarga, molesta, nostàlgica. La vergonya que li produïa el fet que, tot i tenir
més de trenta anys, encara se sentia com aquell nen de vuit que era seriosament
esbroncat pel pare però que podia amagar-se sota les faldilles de la mare i, sobretot, de
la Catalina, qui encara no tenia pinzellades de blanc entre els cabells. Tenia por, i no
trobava la mà de Déu que l’empenyia endavant; només veia el buit que l’envoltava, i
se’n refugiava, segurament, de la mà d’aquella nena de dos anyets que li dedicava els
somriures més dolços que havia vist. I que havia crescut tant en tan poc temps.
Aquella fotografia amagada en aquell volum de Pilar Prim, una segona edició del
1906, que el seu pare havia fet enquadernar temps enrere i que amagava un antic record
d’infància que a voltes recordava a voltes s’entestava a oblidar. El clàssic dilema: què
ha de ser recordat i què, pel contrari, ha de caure a l’estany de l’oblit, navegant a la
deriva fins a convertir-se en allò que mai dels mais no va ser. Oblit; una paraula dura,
un concepte estrany... La veritable mort.
Fullejant les pàgines del llibre trobaren una ferida del passat que l’objecte també
havia sofert en forma de pèrdua del full que iniciava el capítol IX. Les paraules que
iniciaven aquell deliciós capítol es capgiraven i s’intercanviaven pels pensaments i els
records d’aquells dos nens que solien trobar-se d’amagat:
Mitx tremolós encara de l’insòlita emoció qu’acabava de rebre, anantsen cap a casa,
en Pere’s preguntava si estaría fent-se amic del Guifré.
¡Aquesta sí que fora bona! ¡Quín ridícol, quína brometa no’n farían els seus
companys! Ell, que l’únich despit sincer qu’havia sentit a la vida per algú, havía sigut
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per aquella família, es faría amic ara del fill? !Quín absurdo, quín capgirell més estrany!
Ni ell mateix s’ho explicaría. Oh, nó, nó, axò no pot ser. ¡Quína aberració més gran!
Tancà el llibre. Definitivament Oller a vegades era difícil d’entendre, simplement
perquè la manera d’escriure les paraules era francament estranya. Tot i això era divertit
fer-ho; massa divertit, pensà la Clàudia.
La fotografia seguia reposant sobre el llit, així que la guardà novament entre les
pàgines totalment ocres del llibre i el tornà a la tauleta de nit. Obrí el calaix i se
sorprengué de veure-hi una petita bola arrodonida feta de pedra. Somrigué. Era una
bala?
—No us agrada? —digué en Pere—. L’he guanyat als nois del poble del costat,
aquells que abans us han preguntat per casa meva.
—Què volien? —preguntà un noi dos anys més gran que ell.
—Havien fet un encàrrec al pare.
—No hi ha ferrer al seu poble?
—És clar que n’hi ha! Però el meu pare ho fa millor —digué el noi, orgullós. Els
nens esclataren a riure, ell s’enfadà—. Si us en rieu us donaré una bona pinya.
—Prova—ho!
Quan començaven a escalfar-se, un d’ells —en Narcís— els obligà a posar la vista en
l’església:
—Ei! Mireu! No són els Fontcoberta, aquells?
Un home, acompanyat pel seu fill, es dirigia a la rectoria. Anava ben dret i amb el
cap alt. El pare parlava, mentrestant ell el seguia, callat.
—Sí que els són. Heu vist com van?
—De vint-i-un botons, com sempre.
—I mentrestant nosaltres aquí, morint-nos de gana —féu morros en Pere.
—Bé, això de morir-nos de gana... —exclamà optimista en Martí—. Tampoc estem
tan malament, oi?
Ningú no contestà. Era difícil de dir.
—M’agradaria saber per què es queden ells les riqueses si som nosaltres els qui
treballem la terra —exclamà el fill d’un dels masovers.
—I a mi, però les coses són així i no es poden canviar.
—Què voleu dir que no es poden canviar? —començà en Pere—. Es poden canviar i
canviaran: hem de començar la revolució! La classe treballadora al poder.
Els seus companys se’l miraren, evidenciant que no estaven per discursos
revolucionaris aquell dia, i és que en Pere tenia la mania de parlar sempre de revolució,
sense aclarir gaire a què es referia amb aquell terme.
—Què són aquestes cares? Hem de començar avui per tal d’aconseguir-ho demà!
—I com es fa, això de la revolució? —preguntà en Martí, cansat de les seves
històries. En Pere era un dels menuts de la colla.
—Doncs... —dubtà el noi—. No ho sé, però el meu pare sempre diu que un dia
d’aquests començarà, així que deu ser veritat.
—Doncs mentrestant seguirem esperant aquí, jugant amb les bales.
Deu minuts després —o una cosa així— pare i fill sortiren de cal rector. Els nois
se’ls miraren. En Pere pensava en allò de la revolució. Alguna cosa devien poder fer,
no? Pantalonets negres curts fins al genoll, camisa blanca sobre la qual descansava un
jersei sense mànigues obert en punxa pel coll. Els cabells curts ben pentinats i separats
en dos fronts.
—Podríem... —començà en Pere, però deixà el mot suspès a l’aire. Llavors
s’aventurà a començar de nou—. I si alliberem els seus cavalls?
—Tu estàs xalat. És que vols que els pares ens matin?
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—S’han de sacrificar algunes coses per a la revolució —exclamà, convençut—. Això
provarà que esteu a favor de la causa.
Ningú no digué res.
—Perquè hi esteu, oi?
—Bé, d’acord. Però no pot ser una cosa menys complicada? És que això d’alliberar
els cavalls...
—I si ens quedem totes les seves bales? —suggerí en Marçal.
—Té bales? —preguntà un, que creia que els nens d’aquella casa no jugaven a res
del que ells tenien.
—Segur. Les més cares del mercat.
—Les hi robem? —s’emocionà en Pere.
—El mossèn diu que robar està malament —es disgustà en Narcís.
—No, home, no! De robar res —aclarí el noi—. Les hi guanyem jugant.
—Però això és un rotllo! —es queixà en Pere—. Jo vull fer la revolució!
—Es comença amb coses petites —l’intentà convèncer—. A més, per poder-les-hi
guanyar primer hem d’aconseguir que jugui amb nosaltres.
—Exacte.
—I com ho farem? —preguntà en Pere, d’escassos set anys.
En Marçal somrigué. Tenia un pla, i estava segur que funcionaria.
En Guifré llegia sota un arbre quan els nois del poble van arribar on era la casa.
Duien un cistell que la mare d’un d’ells havia preparat i es disposaven a fer-lo arribar a
la cuina de la masovera —com a pretext, evidentment, per entrar a la casa en cas que fos
necessari. El noi, després d’observar-los uns dos minuts, tornà a obrir el llibre i continuà
per tal d’esbrinar com acabava.
—Comencem? —preguntà en Pere al Marçal, abaixant el volum. El noi assentí, i
simulà entrebancar-se. Com a resultat, el cabàs ovalat es precipità amb tot el seu
contingut sobre la terra del camí.
—Oh, no! —exclamà, disgustat—. Ha caigut tot! Què faig? Si s’han trencat els pots
de confitura la mare em matarà!
—Espera, ara ho recullo —comentà un altre, però simulà tallar-se amb els vidres—.
Au! Quin mal! M’he tallat! Au! El dit!
—Va! No ploris com una nena, ara.
—És que fa mal! Si algú m’ho deixés netejar amb aigua...
Els nois observaren el xicot del llibre entre les mans, però aquest no s’immutà.
—Per què no ens ajudes? —li preguntaren, enfadats. Aquesta vegada el noi va
aixecar el cap.
—Perquè el senyoret no pot embrutar-se la roba o son pare el renyarà —se’n rigué
un, fent-lo posar vermell.
—Oh! Pobre fill de papà! És, potser, que no vols apropar-te a nosaltres?
—Es pensa que tenim polls! —rigué el primer.
En Pere pensà que potser havia quedat massa forçat, però semblà que feia efecte. El
noi s’aixecà i, quan semblava que anava a dir alguna cosa, es girà i marxà.
—Ep! On vas? No hem acabat!
El noi girà el cap i digué, tranquil·lament:
—No, perquè tampoc hem començat.
Els nois es quedaren de pedra i el veieren marxar sense saber què dir.
—I ara què? —preguntà en Pere, però en Marçal no contestà.
—Però si ni ens hem barallat! —exclamà un altre.
—I com vols barallar-te amb algú que no vol parlar amb tu?
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Resseguint les roderes dels carros tornaren a casa, amb el cap cot. Així havia acabat
la seva revolució.
Anys després en Guifré confessaria a en Pere que aquell dia s’havia mort de ganes de
respondre’ls amb males paraules i començar una baralla, però que el pare l’observava
des de la finestra del despatx, i sabia perfectament que li hauria retret el seu
comportament. Al cap i a la fi era un nen. Un nen petit, com havia dit la seva germana.
Un nen sense amics que se sentia sol, altra vegada, tot i tenir tres germans. Que tenia
uns pares que passaven la major part del temps fora de casa —sobretot el pare— i que
quan hi tornaven no era precisament per jugar amb ell. Naturalment que a l’escola féu
amics, però la cosa era diferent. Ell sempre havia volgut amics com aquells del poble:
un grup de nois que sempre s’unís per tal de tramar alguna entremaliadura.
I aquella bala... aquella bala quedà guardada allà molts anys després. Era el record de
l’únic joc que havia compartit amb aquells nens una tarda d’estiu que, aquesta vegada
sí, acabà en baralla. Quan el pare el veié arribar amb els pantalons estripats i la sang
regalimant-li nas avall anà a buscar els vailets de la colla. La còlera s’apoderava de la
seva capacitat de raciocini, allò era evident, sinó hauria dit que les coses de nens es
quedaven entre nens. Però s’ho agafà com... vés a saber. En Pere m’explicà que digué
als seus pares, i als dels altres nens, que si no sabien educar els seus fills ell
s’encarregaria de fer-ho. Allò m’estranyà. Mai no vaig entendre què li havia agafat.
D’aquell dia només en recordo dues coses: que vaig guanyar la bala preferida del
Pere, aquesta que encara conservo, i la por que vaig passar mentre esperava que el pare
tornés. Tenia por del seu puny, de la seva còlera, de la seva sang freda... De la meva
debilitat, desobediència. Si no m’hagués comportat com un nen no s’hauria enfadat,
però era un nen. Era un nen... Però no es podia ser nen, en aquella casa. No abans, i
encara menys llavors, que la mare ens havia deixat.
Sota la bala, quatre o cinc cartes amagades de la llum del sol reposaven gaudint del
pas del temps. Eren testimoni de la vida del seu germà, i foren esperades ansiosament
pel seu pare fins que, la manca d’elles i l’estranya notificació, els indicaren que el més
petit dels germans era el segon de deixar-los per sempre.
Tancà el calaix. Massa records en tan poc temps. No podia suportar aquelles imatges,
era incapaç de seguir viatjant pel passat. Incapaç. I el record d’en Pere el duia, sense que
pogués evitar-ho, a la resta. Era tot tan increïblement dolorós que pensà a estripar les
cartes —o cremar-les, potser, per no sucumbir a la temptació de reconstruir-les
després—, llençar la bala i amagar el llibre —els llibres no es cremen. Però no ho féu.
Decidí recordar, també. Perquè sí, oblidar era condemnar-ho a mort, i no ho volia, allò.
No per a ells, que havien estat la seva vida.
Besà la fotografia i la deixà entre aquelles pàgines i l’estranya sensació que algun dia
també seria una imatge dolorosa el féu sortir de l’habitació i es deixà acariciar la cara
per la grisa pluja que tenyia els seus pensaments, creient erròniament que li buidaria els
ulls de llàgrimes. Pluja. Quantes estranyes emocions testimonies! Tu que aparentment
ets transparent i, per tant, incolora, paradoxalment negues la teva naturalesa i
adquireixes tots els colors de la vida, tots els colors de les persones.
Un pluja blava, desenes d’anys després, impregnava la roba dels dos nois. S’havien
allunyat massa de la casa i sabien perfectament que, si no s’espavilaven a tornar,
acabarien constipats —o fins i tot pitjor.
—Si no haguéssim sortit de la casa no ens hauríem mullat —s’enfadà en Pau.
—Però llavors no hauríem descobert l’ermita, no creus? —li respongué la Xènia,
mentre intentava desenganxar-se el vestit en va. La tempesta l’havia deixada xopa, i
insistia a seguir unint la seva pell amb el violeta de la tela.
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En Pau advertí que la sinuosa figura de la seva companya quedava marcada pel deliri
constant de les esbojarrades gotes del cel. Potser tampoc estava tan malament allò.
Ella entengué els canvis en la seva mirada i reaccionà amb rapidesa:
—Podries deixar de fer aquesta cara, si us plau?
—Cara? —se sorprengué, fent-se l’innocent. Desitjà, per un moment, que la tela del
vestit no fos tan gruixuda.
Ella s’avança tapant-se el pit amb els braços. Era indignant. En ple segle XXI els
homes seguien veient les dones com a trossos de carn.
—Ei! Què passa? —tornà a sorprendre’s.
—Res, en absolut —li respongué ella caminant amb més decisió. El fang, però,
l’empenyia a alentir el pas. La silueta de la casa ja es veia entre els arbres. Només
desitjava que a ningú no se li hagués acudit tancar-los la porta.
La pluja seguia caient, com si volgués esborrar-ho tot. Absolutament tot. Potser a ells
també, desprotegits d’aquella goma d’esborrar gegantina. Potser a ells també.
La Sara els buscava sense fer-ho des de la finestra. Escrutava el cel, les muntanyes,
els boscos quan, de sobte, un pensament li provocà un calfred esmunyedís i s’allunyà
del vidre gelat. Amb aquell diluvi què seria d’en Marc? Ningú no havia pensat a anar—
lo a buscar. Hauria aconseguit sortir del bosc, potser? Negà amb el cap. Si ell, el seu...
Si ell no havia sortit mai d’aquella casa com podia, realment, abandonar-la aquell xicot
més aviat impulsiu? Potser ni tots plegats en podrien sortir.
—Anem? —l’empenyé a arraconar les seves preocupacions, en Miquel—. Més
endavant podem tornar a revisar-ho tot escrupolosament, si convé.
La Sara assentí i accedí a acompanyar els tres nois. També estava pàl·lida, com la
Clàudia, però un continu somriure li aportava pinzellades de rosat a les galtes.
Travessaren la sala d’estar que, amb el temps, havia passat a ser el despatx del
senyor, i llavors tornaren al passadís amb els quadres a les parets. Sabien perfectament
que l’habitació que els faltava només podia ser la d’una única persona: l’Elisabeth.
Obriren la porta suaument —encara temien trobar-hi alguna cosa irracional; sobretot
després dels petits successos que havien tingut lloc a la casa—, tot i això l’habitació
semblava estar tranquil·la. Sense moviment.
Era una estança senzilla, però plena de petits detalls que demostraven que havia estat
el reflex de l’ànima d’una noia; i no d’una noia qualsevol! Allò era clar.
La Sara somrigué en veure el piano de paret enganxat, gairebé, a la finestra de
l’habitació. Se sorprengué en pensar que era el segon que veia en aquella casa, però no
ho mostrà. Simplement se n’alegrà, perquè allò volia dir que aquella noia,
veritablement, devia estimar la música, oi? Un pensament més dolç li provocà un
lleuger llagrimeig.
—Com l’estimava el seu pare si, tot i tenir un piano vertical, li n’havia comprat un de
cua! O, si tot i tenir un piano de cua, li n’havia comprat un de vertical!
—És per a mi, pare? —digué amb els ulls brillants una nena de cabells clars arrissats
i galtes rosades en veure aquell objecte voluminós que entrava a la seva petita habitació.
L’home assentí, i no pogué evitar somriure davant la cara de sorpresa d’aquella
criatura de tan sols quatre anyets. Quan veié que l’objecte que li duien era un bonic
piano, la nena no pogué evitar abraçar el seu pare, qui es quedà francament commogut.
—De veritat que el puc tocar? —continuà mostrant la seva perplexitat—. De debò?
L’home tornà a assentir. Un estrany record el sacsejà; havia presenciat, feia temps,
una situació semblant. No podia recordar quan, però sabia amb total seguretat que
l’havia viscut. Sí. Anys enrere, quan era un marrec que donava poca importància a
aquella meravellosa art. El pare havia dut el piano de cua del menjador i...
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—Puc tocar-lo? —havia preguntat aquella dolça i alhora salvatge al seu pare. Ell
l’havia observat i li havia demanat que li mostrés les mans.
—Massa brutes —li havia dit, enfadat, en veure que tenia les ungles plenes de
terra—. Has tornat a gratar a l’hort?
La seva germana havia assentit, sense mostrar cap mena de penediment, provocant
un somriure al pare, qui, en identificar-lo, l’havia transmutat en una ganyota de
desaprovació.
—Quantes vegades t’he dit que les senyoretes no poden anar campant pel camp com
vailets?
—Però és que jo no sóc una senyoreta, pare —va dir aquella nena, sorprenentment.
—I què ets, sinó? —digué l’home, amb la mà davant la boca, amagant-se un badall.
—Una vaileta, evidentment.
—I una vaileta molt trapella —afegí la mare, que acabava d’entrar a l’habitació.
Era la mare. La mare. La mare —es repetí en Guifré, en trobar-se aquella càlida i
tendra imatge humitejant-li els ulls. El nítid record d’aquella dona dolça, de cabells de
color d’aram i de llavis del color de les roses del jardí l’havia agafat desprevingut, i
incapaç de reaccionar s’havia dit que no era real, que el temps s’havia endut la seva veu
delicada i les seves mans fines. Sí, aquelles mans que ell desitjava a prop, esbullant-li el
cabell tot amarant-lo amb l’olor del seu perfum: roses.
Tot i això, el record ensucrat l’havia conduït a aquella estranya imatge que
l’escanyava de tant en tant, i havia aparegut aquell record d’acidesa considerable i
d’amargor constant. Sentia el contacte fred del vidre d’una de les finestres de la torre,
les galtes aplanades ja en formaven part després de les hores que s’hi havia passat. El
nas, oprimit també pel vidre, era incapaç de sentir una olor que no fos la de la pluja. Sí,
pluja altra vegada. Potser és que havia viscut en una gran tempesta, però li costava
recordar dies de sol, en tots els sentits.
La respiració pausada jugava amb el vidre: t’entelo, et desentelo, t’entelo, et
desentelo... La llàgrima traïdora trencava el joc mullant la superfície transparent i,
alhora, distorsionant la visió que tenia de l’exterior. Les hores passaven, els seus
germans havien desaparegut de l’escena, ja, però ell seguia observant aquella porta
verda i preguntant-se quan arribarien els pares. Tenia el secret desig de parlar-los
d’aquella paraula que havia après, d’aquell dibuix que havia fet, d’aquell llibre que
havia llegit... Arribada la nit, la porta seguia tancada i arribava l’hora de dormir. S’havia
negat a sopar, creient que perdria l’oportunitat de ser el primer de donar-los la
benvinguda. Però altra vegada arribaven més tard del que els havien promès.
—Quan et despertis hauran tornat —li deia la seva germana—, no et preocupis.
Però dins seu tenia dos desigs contradictoris: per una banda anhelava intensament
que tornessin abans que ell es fiqués dins el llit, que li expliquessin els detalls d’aquell
viatge a Londres, o a París i que li diguessin que tornaven abans d’hora perquè els
havien trobat a faltar. D’altra banda, en advertir que el primer desig era un somni que la
seva ment produïa per trair-lo i fer-lo caure en el dolor en comparar vida i desig, un
sentiment d’odi l’envaïa i li semblava sentir que un home que duia la gavardina mal
posada, amb el coll aixecat i els botons sense cordar, comunicava al servei la terrible
notícia tot recolzant-se en aquell paraigües antic que duia entre les mans:
—El vaixell ha naufragat i... Ha estat una autèntica catàstrofe.
Ho recordà i somrigué. Sempre morien quan un bonic vaixell era engolit pel mar,
com el Titànic, que s’enfonsà quan ell tenia... Quants en devia tenir? S’enfonsà la nit del
14 al 15 d’abril de 1912, per tant devia tenir tres anyets. Sí. Havia causat un autèntic xoc
a tot el món, però ell recordava especialment aquell fet i el que li provocà. Es recreà en
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imaginar l’escena i, durant un temps, en adormir-se sols podia sentir els crits d’auxili
d’un vaixell que la història havia sentenciat. Obsessions. En això es basava la seva vida.
El que l’amoïnava d’aquelles tardes enganxat a la finestra, però, era l’estranya
sensació que el regirava i que l’empenyia a desitjar la mort d’aquells a qui devia la vida,
cosa que, n’estava segur, el convertia en una persona detestable. Allò no el deixava
dormir.
—Potser ets un parricida —havia suggerit la seva germana, sense saber què deia.
—Què és, això?
La nena es negà a respondre, i ell a preguntar. De fet, feia temps que havia deixat de
preguntar, a casa. Era millor; així semblava que sabia el que no preguntava i no era una
vergonya de fill. Exacte. Aquella era la clau: no preguntar. El problema, però, era que
llavors no sabia quines eren les respostes de les seves preguntes. Perquè de preguntes sí
que se’n feia.
—Un parricida? —somrigué. Però els colors grisos tenyiren aquells taronges i roses
emblanquinats de la infància i es trobà, de cop i volta, en aquella petita sala sota una
llum poc intensa. S’estremí. La mirada de la seva filla li escrutava el rostre. Hauria
descobert els seus pensaments?
—On és, pare? —murmurà—. Ha marxat amb la mare, o tornarà?
L’home s’estranyà pel comentari de la filla, però no volgué preguntar-li a què es
referia exactament. Tan sols es limità a abraçar-la ben fort fins a sentir un M’esclafa,
pare! No puc respirar. Llavors la deixà anar i la nena no dubtà a apropar-se al nou regal
que, amb tota la il·lusió de què disposava, li havia fet el seu pare.
S’assegué a la banqueta i alçà la tapa que deixava a la vista les tecles groguenques
d’aquell antic piano. En premé una tecla, dues, i fins i tot interpretà una peça: una
simple progressió de notes que servia perquè els dits s’adaptessin al teclat i el fessin
seu.
—Que estrany que és això —murmurà la Sara en aixecar les falanges per tal de tallar
el ressò dels acords finals.
—Estrany? —se sorprengué la resta, qui no havia notat res anormal.
—Que no ho heu sentit? —se sobtà aquella noia excessivament reservada sense
deixar de fixar la vista en els rectangles freds que tenia al davant.
Negaren amb el cap, amb la intenció que ella veiés la seva resposta a través del reflex
de la finestra. A fora els llamps queien inquiets.
—Doncs que els acords sonen fatal! —digué girant lleugerament el cos—. Una
quinta justa s’ha transformat en un interval disminuït i, aquest la sona com un do! A
diferència del piano de cua, que estava gairebé afinat a la perfecció, cosa sorprenent si
pensem que fa anys que ningú posa un peu en aquesta casa, aquest és intocable! Per no
parlar del dit de pols que el cobreix.
Fregà la punta del polze amb la del dit índex i comprovà que, veritablement, no
s’equivocava.
—Això vol dir —provà la Dàlia—, que aquesta és l’única habitació que ningú ha
tocat, oi? Que no ha estat canviada amb el pas dels anys sinó que es manté tal com
aquella noia la va deixar.
Els llibres sobre la tauleta de nit que s’havien precipitat a terra, el tocador amb flors
pansides dins un gerro que havia perdut la brillantor, els armariets amb delicades
decoracions florals, el llit amb els llençols blancs convertits en teles grises, el cavallet i
la paleta abandonada en una cadira apropada sense cura a la paret —oblidant que el
pinzell brut de carmí podia llançar-se a terra—, l’escriptori de color blau cel, trencant
amb el color de fusta envernissada de la resta de mobles... tot allò havia estat amagat de
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la gent. Allunyat del món i només malmès pel brunzit de mosques i borinots. Ells eren,
per tant, els primers a veure-ho després d’anys i anys de reclusió.
—Però les altres habitacions... —començà la Dàlia—. Bé que han estat habitades
més recentment, oi? Per què aquesta no?
El silenci per resposta. Només l’aroma de la lavanda que reposava sobre el llit ens
despertava de l’absoluta tranquil·litat de la cambra.
—És l’única cosa recent, oi? —digué el noi assenyalant la flor.
—I excessivament abundant —va somriure la Clàudia—. Per què aquesta obsessió
amb la lavanda? Com ho hem d’interpretar?
Es van encongir d’espatlles. Aquella habitació —i d’això no hi havia dubte—, era la
que més històries els havia d’explicar. La gran pregunta que s’havien de fer era si ells
estaven preparats per escoltar-les.
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8. Lavandula angustifolia
Les parets pintades d’un color pastel se somreien. Feia temps que ningú no les
contemplava, i tampoc tenien gaires oportunitats de veure cares noves.
La Dàlia va apropar-se al cavallet i aixecà un llençol que cobria la tela. Es meravellà
en veure l’escena representada, i un petit somriure se li dibuixà al rostre. Era molt
bonica quan somreia, perquè a les galtes se li gargotejaven un conjunt de pigues de
color més aviat ataronjat que es confonien amb el color rosat dels pòmuls.
—Què hi ha? —preguntà en Miquel, sense atrevir-se a apropar-s’hi.
La Dàlia s’arraconà i els mostrà aquell atrevit oli de temàtica força recorrent. Era una
marededéu, però a diferència de les nombroses obres d’art que la convertien en una
reina vestida d’or, col·locada en una posició adequada i gairebé impossible, aquell
quadre la mostrava com una noia de poc més de vint-i-cinc anys, sense vel al cap i amb
un vestit blanc. Tenia un somriure dolç i els ulls clars, i la seva aparença era força
semblant a la que coneixien de l’Elisabeth pel quadre de la sala d’estar.
—Però voleu dir que és una verge? —va preguntar en Miquel assenyalant la que
hauria d’haver estat la figura del nen Jesús.
—No ho sé —digué la Clàudia, advertint els cabells lleugerament ondulats i els ulls
blaus i grans de la criatura—. Més aviat sembla una nena.
—És clar que sembla una nena —digué l’Elisabeth a la Cecília—. És una nena!
La dona somrigué, amagant una petita taca de nostàlgia que s’escampava del seu pit
als seus ulls. Havia entès des del principi quina escena pretenia reproduir: una que mai
no s’havia produït, i que el temps havia arrencat a aquella pobra mare.
—Potser no te l’hauria d’haver ensenyat —pensà la noia, amagant un sospir. S’havia
preguntat per què volia dibuixar allò sense trobar cap resposta que pogués ser
expressada amb paraules—. Tot i això, pensa que tot just l’acabo de començar.
La dona somrigué i recordà els temps en què aquell simple quadre l’hauria obligat a
amagar-se del món, els temps en què la solitud de les llàgrimes l’anguniava sols perquè
l’acompanyava amb excessiva freqüència. Aquell quadre la transportava a aquells
primers dies de vida de la petita Beth: els seus primers dies de mort del que li havia
semblat una eterna condemna. Tot i això, la nena l’havia retornat a la vida amb cada
rialla. Cada conte d’abans d’anar a dormir, cada desig confessat, cada somni que l’havia
desvetllat enmig de la fosca nit, cada silenci, cada petó, cada mot curosament escollit
del ventall de mots, cada t’estimo, cada jo també... Tot allò les havia convertit en lluna i
estels, núvols i vent, llàgrima i mocador, petó i galta, llibre i lletra, llapis i goma, pinzell
i paper, notes i pentagrama... L’existència de l’una semblava impossible sense
l’existència de l’altra. Però amb els anys el paper d’aquella dona s’havia convertit més
en el d’una amiga i confessora que en el de la jove dida que salvava de la mort el nadó
orfe de mare salvant alhora la pròpia vida. Totes dues havien crescut amb el pas del
temps, i havien canviat. Havien canviat molt. Però el vent encara bufava fort, a fora.
Molt fort. Per sort, però, feia temps que els draps negres no tapaven els cors d’aquelles
noies com ho havien fet feia temps. Potser les rialles els havien desfet.
—Molt bé, tornem al tema de l’espígol —insistí la Clàudia, trencant el transcurs dels
records d’aquelles parets mudes. Tenia la lleugera sensació que si entenien per què
aquella flor escampadissa i olorosa era allà descobririen també qui carai els havia dut a
la casa. Perquè al cap i a la fi allò era el que volien saber, no?
—Com vols entendre què hi pinta? —li respongué en Miquel—. No en tenim pistes.
Mentrestant, la Sara observava els llibres que havien relliscat de la tauleta de nit. Se
sorprengué en veure que entre Seny i sentiment, de la Jane Austen, i una antologia
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poètica d’un autor que desconeixia s’hi amagava el Für Elise de Beethoven; semblava
una còpia força antiga de la peça.
—Diuen que no era Per a Elisa, sinó que hi deia “per a Teresa” —explicà la Clàudia,
parant atenció en el títol del full que la Sara subjectava—, però que a l’hora de
transcriure-ho es van equivocar.
—De debò? —se sorprengué la Dàlia. La Sara assentí.— I qui era Teresa?
—Una alumna de qui estava enamorat el músic però que finalment es va casar amb
un altre.
—Oh! Quina pena! —exclamà la Dàlia, mentre s’imaginava la cara de Beethoven en
compondre aquella melodia—. I aquesta peça era la manera d’immortalitzar els seus
sentiments, oi?
Vam assentir.
—Però recordeu que tot això són teories, res més que això —ens advertí en Miquel—
. Potser realment estava dedicat a Elisa i no a Teresa. Mai és bo prendre-se-les com a
veritat absoluta.
La Sara assentí i ens passà la resta de llibres, volums que emmagatzemaven pols
apilonats sota d’aquells que, després d’examinar amb atenció, havia dipositat
delicadament sobre el llit: un exemplar en francès de Madame Bovary, del realista
Gustave Flaubert, uns sonets de Shakespeare seguits de Hamlet, un llibre sobre
mitologia, un exemplar de l’obra teatral de Guimerà Terra baixa...
—Curiós. És com si llegís de tot. Totes les èpoques, gèneres...
Un llibre de Sartre s’amagava al capdavall de la pila.
—I aquest? —vaig preguntar, essent conscient que el nom em sonava.
—Un existencialista —explicà en Miquel—. És curiós, diria que els seus llibres
formaven part de l’Index Librorum Prohibitorum.
—El què? —dubtà la Dàlia.
—Els llibres prohibits per l’Església.
—Ah! —exclamà—. I què hi fa, aquí, aquest llibre, doncs?
Arronsaren les espatlles. De ben segur que durant l’època de l’Elisabeth estava
prohibit.
—Falta una Bíblia, no creieu? —exclamà en Miquel buscant-la per l’habitació.
—No falta, no! —digué la Dàlia amb un somriure, mostrant-li que el llibre petitó
s’amagava sota el coixí.
—I aquí —intervingué la Clàudia traient la pols de sobre la coberta del llibre que
tenia entre les mans—, com sempre, entre llibres, trobem la clau de tot.
—Simbologia floral? —llegí en Miquel—. Ah! Ho dius per l’espígol?
—Exacte. Sabeu què és el llenguatge de les flors, oi?
La Sara negà amb el cap.
—Sí, dona. Segur que n’has sentit a parlar moltes vegades. Era una mena de
simbologia atorgada a les flors durant segles enrere, però que es va popularitzar durant
el romanticisme. Cada flor tenia un significat.
—I no només això! Depenent de l’obertura dels pètals, de l’embolcall, del llaç, del
tall de la tija... significava una cosa o una altra.
—Ai! Que complicat, no?
—Una mica, però normalment el significat més usat era el de les flors.
—Era com una espècie de codi màgic que passava de mare a filla durant generacions.
—Però ara...
—Podríem dir que la gent no està per romanços. Per això ha quedat en desús.
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—Però en literatura i poesia encara s’utilitza. Tot i que a vegades cada autor atorga
un significat diferent a les seves flors. Per exemple Mercè Rodoreda o Joan Vinyoli. O
milers més! De fet, són molt usades en aquest aspecte.
—I en pintura! S’utilitza moltíssim.
—D’acord, ja ho he entès —exclama la Sara—. I quina és, doncs, la utilitat d’aquest
llibre?
—És una espècie de diccionari que recopila els significats atribuïts a les diferents
flors i, el que és més interessant és que també ens explica d’on ve aquesta simbologia.
—Doncs busca-hi lavanda, si us plau!
Passà les pàgines cobertes de pols amb cura de no estripar-ne cap. Quan anaves a
espígol t’enviava directament a lavanda, així que consultà la pàgina 143. Era el segon
mot.
—Llegeixo. Té dos significats. Creieu que en podríem dir accepcions?
S’arronsaren d’espatlles.
—Bé, tant és. La primera diu així: «Desconfiança. Aquest primer sentit deriva de la
creença que en l’antiguitat la lavanda fou usada com a antídot contra les
mossegades de serp (macerar la planta en aigua i aplicar sobre les ferides en forma de
cataplasma). Tot i això, entre les seves mates les serps hi feien el niu, sobretot l’àspid.»
—Curiós. Però no entenc la relació amb la casa. Llevat que sigui un missatge
d’advertència!
—Potser ens diu que no ens hem de confiar, vés a saber.
—Bé, jutgem-ho un cop haguem llegit el segon sentit. Diu així: «El teu record és la
meva única felicitat. Té relació amb l’olor fervorosa de la flor, usada per a fer perfums;
Un cop el subjecte la sent no se la pot treure del cap.»
—El teu record és la meva única felicitat —repetí la Dàlia—. Aquest significat si
més no és més bonic, no creieu?
Ningú no respongué. Tots havien entès que aquell podia ser un missatge
veritablement trist i no volien aventurar-se a adjudicar-lo a cap emissor ni destinatari.
Tots l’havien sentit més d’una vegada, i havien lamentat sentir-lo. Ara aquella maleïda
flor els recordaria aquelles morts, aquelles pèrdues, aquells records. Records que
s’havien encallat en la seva memòria.
Les imatges d’un gos que li saltava als genolls i li llepava la cara sorprengueren en
Miquel. Es deia Truc, era un beagle molt afectuós i juganer que estimava enormement la
canalla i a qui la canalla apreciava, també. Pelatge suau, llom de colors negres i
marrons, panxa i potes blanques i una taca d’aquest mateix color a l’alçada del coll, en
forma de mongeta seca. Somrigué. El blanc també li cobria la punta de la cua.
Havia de ser un gos caçador per al seu avi, però aquell setembre, quan el cadell va
arribar a casa, el nen de quatre anys va saber que d’alguna manera havia d’aconseguir
fer-lo seu. Havia de ser el seu gos. Havien de ser l’un de l’altre: amics inseparables. El
Truc de seguida s’hi va avenir; li agradava la companyia d’aquell nen juganer que li feia
moixaines a tothora. Quan doblegava les potes del davant i movia la cua mentre se’l
mirava amb cara de gosset bo en Miquel sabia que havia arribat l’hora d’anar a passejar
i treia la corretja.
—Va Truc! Corre! —cridava ell, i el gos saltava i saltava com si s’hagués tornat
boig. L’alegria li bullia endins, i el nen la caçava al vol.
Quan els pares els veieren els intentaren separar, però el Truc es negà a abandonar
aquella casa, i en Miquel prometé que si s’enduien el gos ell marxaria amb l’animal.
—Què fem? —digué la mare.
—Què vols que fem? —li respongué el pare—. No ens el podem pas quedar!
—Home...
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—Suggereixes que ens el quedem? Però qui el passejarà, eh? Qui li donarà menjar?
Qui...
I l’eterna discussió sobre si ens el quedem has de cuidar-lo havia arribat, i en Miquel
i en Truc sabien que havien guanyat la partida.
Els anys passaren i, com sempre succeeix, al final aquelles promeses quedaren
oblidades i mare i pare es veieren obligats a fer-se càrrec de part dels deures que
comporta tenir un gos. Tot i això, en Miquel i el Truc continuaven jugant com sempre,
somniant com sempre, corrent com sempre... Podia explicar milions d’anècdotes i
d’aventures viscudes amb el gosset, com quan s’escapà de casa i el trobaren al
supermercat; quan l’atropellà un autobús i, tot i plorar de dolor, el perseguí i sols es
trencà dos dits del peu... Aquella nit l’abraçà i li cantà una cançó mentre el seu germà
anava a buscar els pares. Li prometé que no havia de tenir por perquè mai no el deixaria
sol i els quedaven molts anys plegats: mitja vida de gos.
L’animal somrigué i intentà amagar que s’havia fet el valent amb aquell porc senglar
de ferro gegant. Hauria d’haver-se limitat a bordar.
Però quan el nen havia complert els onze anys i el gosset els set (quaranta-nou en
edat canina) els veïns del davant es van comprar un gos. Era un dòberman, i es deia
Garrot. En Miquel es va adonar de seguida que allò seria un problema. El Truc era un
gosset intel·ligent, d’acord, però sabia que la seva obligació era vigilar la casa, i aquell
gos el desafiava constantment amb la seva mirada ferotge. Les ninetes fosques i el blanc
injectat en sang dels seus ulls l’observaven dia i nit, i el gos, enfilat a la tanca de bruc
que hi havia a l’altra banda del carrer, no deixava de bordar-li.
—Què vols que hi fem? —li preguntà la mare—. No podem pas demanar als veïns
que es desfacin del gos. Tenen el mateix dret que nosaltres a tenir-ne un.
El nen es mirà el seu gosset des de la finestra. Últimament solia enfilar-se a la tanca
del jardí, també, cosa que li provocava unes angunioses ferides a la panxa.
—Va Truc, baixa! —li cridà, però el gos li féu cas omís i seguí observant en Garrot
clavant-se els filferros de la tanca.
El nen s’entristí i repetí a la mare el desig d’allunyar els dos gossos.
—Sé que el Truc al capdavall té por. I jo també en tinc, mare. Tinc la impressió que
un dia d’aquests passarà una desgràcia, i encara som a temps d’evitar-la.
Però l’inevitable succeí un dotze d’octubre. Les fulles queien, i els dos gossos
semblaven haver pactat una treva. Tot i això, quan aquell matí la veïna tragué el cotxe,
un Toyota platejat, confiant que el gos, adormit a la caseta de fusta col·locada al jardí de
la casa, no tindria intenció d’aprofitar l’ocasió per creuar la porta verda; la mirada
traïdora del gos s’esmunyí pel jardí cobert de grocs i ocres i, després de creuar el carrer
sense que ningú no ho pogués evitar, saltà sobre en Miquel, que obria la porta blanca
amb la intenció d’anar cap a l’escola. Quan el nen cridà, de por i de ràbia —perquè
sabia, en el fons, que en cridar obligava el seu millor amic a acudir-hi, cosa que podia
causar-li un seguit de danys considerables, i més si tenien en compte que ambdós gossos
tenien una relació força complicada—, el Truc no dubtà en llançar-se sobre el llom
d’aquell gos de dimensions considerables que gairebé el doblava en alçada, i així
començà la batussa que tenia per objectiu deslliurar el seu amic d’aquell ferotge i veloç
animal.
El nen, en veure’s alliberat de les mandíbules assassines d’aquella bèstia similar al
gos dels Baskerville, buscà obsessivament algun objecte contundent amb què separar els
dos animals mentre no deixava de cridar, demanant ajuda. L’utensili li facilità un vellet
que, en veure l’escena, no dubtà a intervenir-hi colpejant ambdós animals amb el seu
bastó. El nen pensà, però, que l’home s’havia tornat boig quan es tragué la dentadura i
tingué la intenció de queixalar el cul de l’animal amb aquell objecte bavós i repugnant.
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La situació, era, certament, inversemblant. Aprofitant que l’avi distreia el gos sense ser
conscient que també podia acabar afectat per les seves despietades queixalades, en
Miquel corregué fins al telèfon i trucà a la policia sense saber, tampoc, si era a qui havia
d’avisar. Un cop facilitades les dades referents a situació i gravetat en Miquel sortí
novament al carrer amb un pot de repel·lent contra els mosquits que, casualment, estava
a la vista.
—Fora d’aquí! —cridà a l’animal, mentre intentava encertar-li els ulls amb aquell
fort esprai que produïa una detestable olor de citronella.
No obstant això, les queixalades ferotges de l’animal, continuaven obrint ferides al
cos del Truc. Però no us penseu que aquest es quedava quiet davant l’acció d’aquell gos
rabiós! Les mossegades que li propinava apaivagaven els seus lladrucs i l’obligaven a
proferir un seguit de planys que el Truc aprofitava per reprendre la seva acció
defensora.
El nen veié la llum, llavors, i tornà a dins, altra vegada. Obrí la nevera i en tragué
aquell bistec que la mare havia comprat per al dinar. Potser amb allò satisfaria la fam de
sang d’aquell animal negre i bru. S’estranyà en contemplar que la policia no havia
arribat, i que tot i que els veïns —els escassos veïns que s’apropaven— observaven amb
horror l’escena no semblaven saber com podien ajudar el valent noi d’onze anys.
Amb la carn sí. Allò allunyà en Garrot del Truc, i el nen aprofità per examinar l’estat
del seu petit gosset. En veure’l moll de la sang que emergia del seu cos una forta onada
de dolor se li clavà al pit i li pregà que es curés, sense saber ni si el sentia. El gos se’l
mirava, interrogant, fent veure que cap ferida li dolia. Però no era més que una il·lusió
que desitjava que el nen donés per certa. Tenia el llom destrossat, i la sang coagulada es
mesclava amb la seca i amb la que brollava com una deu del seu cos. El nen arrencà a
plorar, veient que de cap manera podria recuperar-se. Oblidà que el dòberman aviat
s’hauria acabat el bistec i en voldria més, i també que els llums blavosos de la policia
havien arribat al jardí de casa. Un sol sentiment l’envaïa, i una sola frase li corroïa la
ment: si haguéssim marxat no li hauria passat res. Si no hagués cridat encara bordaria.
Però ara ja està. I ell és aquí, estès.
Les últimes imatges que en Truc tingué del món eren la cara d’en Miquel, que entre
llàgrimes li deia que es curaria. Encara tenien molts jocs pendents.
Malgrat el desig d’ambdós amics el gosset fugí. Fugí lluny. Anà a córrer per les
prades i li pregà que no tingués pressa per atrapar-lo. Tindrien tota l’eternitat per estar
junts.
En Miquel amagà la cara i abandonà l’habitació sense intenció de mostrar a ningú
com el desfeien els seus propis records. Les tres noies es quedaren soles, cadascuna
essent conscient que no podia, tampoc, contenir les llàgrimes que els records li duien.
Havien decidit no pensar-hi, i potser per allò van aconseguir no haver d’amagar els seus
ulls plorosos rere un mocador de paper que, per cert, no duien.
L’Assumpta els salvà, sortosament. L’hora de dinar havia arribat i els tocava
abandonar la cambra sense haver-la acabat d’inspeccionar. Tant era, van pensar, per
aquell matí havien tingut massa emocions. I així tancaren la porta de la cambra desitjant
que la seva forta olor de lavanda no s’escampés per la resta de les habitacions. Pel seu
bé era millor que allò no passés, o es veurien obligats a confessar-se els uns als altres
tots aquells secrets que tenien amagats i que havien guardat tants i tants anys. Per un
instant la Clàudia pensà que l’únic objectiu d’aquella estranya trobada amb tots aquells
nois d’habilitats, qualitats i aficions diverses no era desxifrar el misteri que la casa
guardava, sinó desfer-se dels claus que el passat havia regalat als seus cors i que el futur
semblava que s’empenyeria a fixar encara més endins. Llavors pensà, però, que aquella
cita amb el dolor era absurda. Perquè al cap i a la fi l’atzar i només l’atzar els havia dut
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a la casa i, per tant, no podia haver-hi cap raó tan complexa. A més a més, ella mai no
havia explicat a ningú allò que la turmentava. Com podia, aquell Quinoés, haver
descobert que la mort de... era per a ella una experiència traumàtica? No. No podia.
Hauria d’haver-li llegit el cor i
—Deixa de dir bestieses, sents? —pensà tallant amb aquella extravagant hipòtesi.
—No pot ser! —cridà aquella ombra amagada entre els roures despullats impregnats
per les llàgrimes del vent mentre es deixava caure de genolls. La seva última esperança
de sortir del maleït bosc es veia estroncada per aquella tempesta, els llamps de la qual
havien destrossat el pont que semblava apropar-lo al poble.
El noi tenia fred, molta fred. De fet es veia perdut entre les cares dels arbres i les
seves tètriques urpes, totes iguals, desitjant condemnar-lo per estar sol i haver
abandonat els seus companys. No havia volgut donar-se per vençut, però aquella visió
diabòlica el féu caure a terra i començà a plorar. No sortiria mai d’allà.
—Tu també t’has perdut? —sentí una veu i veié una noia que duia un vestit blanc
entre la pluja—. Si vols podem buscar el camí plegats.
El noi no féu preguntes. De fet ni tan sols es plantejà com podia haver arribat allà
aquella noia i com podia, el seu vestit blanc, romandre immaculat enmig del fang. La
seguí, simplement, d’esma; com si aquella bella criatura l’hagués hipnotitzat. Tant bon
punt li donà la mà i començà a caminar al seu costat la plujà cessà i uns estranys colors
groguencs cobriren l’aire, com si el sol caminés entre la terra.
Un estrany plat de carn era servit a taula. Els qui havien acompanyat l’Assumpta en
l’estranya preparació estaven callats, sense saber exactament si podien explicar o no
d’on havia sortit aquell animal.
—Té un gust força fort —exclamà en Miquel mentre mastegava—, però és bo. Força
bo.
—Això ho diu perquè no sap què és —comentà en Pau a la Xènia mentre es mirava
l’aliment amb fàstic—. Ell no ha vist com aquesta dona l’esquarterava.
—Calla!
—Si ha fet això amb aquesta bèstia terrible què farà amb nosaltres?
—Nen, ets molt pesadet, eh! Si no t’agrada la carn menja’t la guarnició, però si
llavors et quedes amb gana no et queixis. A més, diria que no estem precisament en
condicions de ser perepunyetes.
—Perepuquè?
La noia es mirà el seu company desitjant arrencar—li la llengua perquè callés d’una
vegada.
—Primmirat, llepafils, minuciós... Necessites més sinònims?
El noi se la mirà ofès i deixà la forquilla al plat amb despit. Seguidament col·locà les
mans rere el cap i féu ballar la cadira endarrere amb els ulls tancats. La noia se’l mirà
amb exasperació i girà el cap per no haver de sofrir la seva presència. Observà els altres
comensals: la Paula i en Roger s’agafaven de la mà per sota la taula; la Susanna
examinava amb atenció l’estofat preguntant-se quin era l’origen de la carn, semblava
haver-ho endevinat però somreia, curiosament; la Clàudia i la Sara xerraven amb la
Dàlia. No podia sentit de què, però semblava que era un tema divertit perquè no paraven
de riure. I en Sergi i en Miquel? De què parlaven que estaven tan seriosos? Buf. Quin
avorriment. Li demanaria a en Pau que li canviés el lloc, així si més no podria parlar
amb l’Anna que, per cert, semblava comentar quelcom sobre la carn, també, a l’Andreu.
I si proposés un tema, tallant les conversacions de tothom? Esperaria un d’aquells
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moments en què el silenci apareix, curiosament. Aquells moments en què es diu que ha
passat un àngel. En caçaria un al vol.
A quatre cadires a la dreta en Sergi i en Miquel parlaven de la casa. En Sergi estava
seriosament preocupat pel que podia significar tot allò, i més després que en Miquel li
expliqués el significat que havien deduït que tenia l’espígol i la pols emmagatzemada en
aquella habitació. Ell havia descobert una petita cambra amagada a la biblioteca que
guardava llibres estranys —alguns d’ells incomplets— i sospitava que hi hauria alguna
cosa més, a part dels llibres. Davant seu veia la Clàudia somrient. Desitjava secretament
que així seguís, però no les tenia totes. L’Anna i l’Andreu havien comentat que les
reserves de menjar eren limitades i, no sabia ben bé per què, però tenia por d’aquella
casa. En alguns llocs havia advertit forats de bala, o fins i tot minúscules taques de sang,
però... Si hagués pogut fabricar luminol hauria estat més segur de a què s’enfrontava,
però era inútil. L’Anna deia que no tenien els compostos necessaris, així que s’ho hauria
de treure del cap.
Es fixà en la Sara, asseguda també davant seu. Aquell era un altre tema que
considerava que havien de tractar. Aquella noia sabia alguna cosa de la casa que ells no
sabien, d’això n’estava segur. I no era precisament una cosa agradable. Tot i això, era
conscient que no es podia demanar a aquella noia que els obrís el cor així com així.
Hauria de parlar-ho amb la Clàudia; a ella li faria cas.
—Però i la Clàudia? Em farà cas a mi? —pensà, sense notar que tornava a mirar-sela, corrent el perill que ella el veiés amb les galtes d’aquell vermell tan escandalós.
Mirà a través de la finestra. Semblava que havia deixat, per fi, de ploure. Es fixà en
els altres ocupants de la taula. No havia pensat en preguntar a la Xènia i al Pau què
havien descobert pels voltants de la casa, i la Susanna, la Paula i el Roger tampoc li
havien explicat res. Li ho preguntaria de seguida que pogués a la Xènia; en Pau
semblava distret.
Quan el rellotge acabà de tocar les tres el silenci sonà —o, en aquest cas, no sonà—,
i dues preguntes es creuaren a l’aire:
—Sergi, què comenteu en Miquel i tu, tan sigil·losament?
—Xènia, què n’heu tret de passejar pel voltant de la casa?
Llavors tots dos es posaren vermells i alhora contestaren un: «Nosaltres... », que
deixà a tothom de pasta de moniato, i més a la Clàudia, a qui la Dàlia preguntà si farien
bona parella, aquells dos.
La Clàudia arronsà les espatlles. S’havien posat vermells, oi? Potser sí que a en Sergi
li agradava aquella noia. De fet s’havia dirigit directament a ella, no? Una espècie de
gelosia li mullà els ulls, però aviat es digué que era una bleda i continuà parlant amb la
Sara. En definitiva, si no hagués estat per la Susanna, que comentà que havien trobat
una estranya trapa al sostre dels estables, aquelles preguntes no haurien acabat amb res
útil.
—I dius que estava sobre les menjadores? —dubtà en Sergi—. Llavors ja sé què és.
És, simplement, un orifici per on el servei o els masovers llençaven les sobres per tal
que se les poguessin menjar els animals i ells no tinguessin la necessitat de donar tota la
volta fins a l’estable.
—Ah. Així només era això? —respongué desil·lusionada.
—També hem trobat una espècie de recipient de pedra de mida considerable —
explicà la Paula.
—Això ja és més interessant —digué en Sergi, pensant que tot i haver-hi un trull no
havia vist cap lloc on emmagatzemar l’oli—. Estic gairebé segur que es tracta d’una
tina. De fet aquesta casa vivia de tres activitats, principalment: de l’oli, la fusta i el
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carbó. Potser també de la vinya, no sé si hi ha ceps cultivats en algunes de les zones de
la finca, però d’aquestes tres activitats segur que sí.
Seguidament explicà que havia trobat un trull, davant les cares de sorpresa d’alguns.
Llavors explicà, també, els descobriments de l’Anna i l’Andreu, que ells aclariren.
—De fet és curiós perquè a part de llaunes i pots de conserves actuals, agrupats en
una petita secció, també hi ha un seguit de mètodes de conserva en greix, vinagre i sal
que, de ben segur, eren els que s’havien utilitzat a la casa. Fins i tot hi trobem patates
tapades amb falguera o embotits penjats, per tal d’assecar-se, al costat de les trenes
d’alls o de blat de moro.
—També hem trobat un bidó amb sosa càustica en una espècie de lloc destinat a les
eines —comentà l’Anna, amb un somriure.
—Sosa càustica? —vam exclamar, esperant que en ens donés més explcacions.
—Sí. Antigament quan es feia la matança del porc s’aprofitava tot. De fet, el greix es
feia servir de conservant. Tot i això, també se’n feia sabó. Per a aquest procés es
necessita sosa càustica. Ah! Me n’oblidava, actualment hi ha molta gent que fa el
mateix procediment amb l’oli usat: el converteix en sabó.
L’habitació es quedà en silenci durant uns instants. De veritat el greix i l’oli, dues
coses llefiscoses i brutes, es podien convertir en sabó?
—El problema és —digué l’Andreu, qui creia que tothom havia de saber el que era
evident— que potser el menjar no durarà més de dues setmanes. La causa, la podríem
trobar més en la proporció que en la conservació.
—Veig que al final haurem d’anar a caçar —li va respondre la Susanna en un mig
somriure—. Bé, més aviat haureu, perquè jo de disparar ni en sé ni m’interessa
aprendre’n. Algun noi?
Ningú no aixecà la mà, pel que es veia cap d’ells en sabia.
—Potser alguna noia en sap, no creieu? —digué en Pau, en un somriure burleta. Els
altres nois rigueren també.
—No sé què us fa tanta gràcia —s’enfadà la Paula—. No és tan estrany que una noia
sàpiga disparar.
—En saps? —li preguntà en Sergi una mica encuriosit.
—Sí —respongué la Paula davant la sorpresa de tots aquells nois, i de bona part de
les noies—, tot i que no m’agradi fer-ho.
—I com és això? —l’interrogà en Pau, que no s’ho acabava de creure—. Potser és
que apuntaves les boles de la fira i et creus capaç de disparar a un animal?
La noia ignorà la pregunta.
—No —se’n rigué la Susanna—. És per tal de protegir-se dels nois als qui donà
carbasses, o dels qui li donaren carbasses a ella. Així que ja pots anar amb compte,
Roger.
Un xiulet general trasbalsà l’ambient. La Paula somrigué i decidí respondre per evitar
més suposicions eixelebrades.
—No. El meu pare i el meu avi són caçadors, així que jo solia acompanyar-los. Fi de
la història.
—Ui! La Pauleta dispara amb l’escopeta! —se’n mofà en Pau, altra vegada.
—Carai! —exclama en Roger, força perplex—. Veig que amb tu estaré ben protegit!
Sé que és molt tòpic, però ets una caixa de sorpreses. Què més m’amagues?
La noia somrigué.
—Res més. Us adverteixo que prefereixo el ballet a la caça.
Me la miro i no puc evitar somriure. El tutú, les sabatilles de ballet i el mallot
contraposades a l’uniforme de camuflatge, l’escopeta i les botes.
En Roger també se la mira. Dubto que pugui deixar de fer-ho.
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—Tot i això —comença en Pau—, diria que no és l’única que sap disparar. Oi?
La taula resta en silenci.
—Tu també en saps? —li pregunta la Paula.
—Jo? Per qui m’has pres? No. No em dedico a matar animals.
—Només et dediques a menjar-te’ls! —se’n mofà en Roger, aquesta vegada.
—Ha, ha! Molt graciós. No. Em referia a l’Assumpta.
La taula al complet es fixà en la cara de la dona, que acabava d’entrar a la sala.
—Ella? Però...
—D’on us penseu que ha sortit aquesta carn, sinó? —prosseguí.
—Què és, aquesta carn?
—Senglar.
Estranyes cares de fàstic es contagiaren. Pocs n’havien menjat, però allò no
significava que l’animal no fos bo, ni molt menys!
—De fet és típic, oi, l’estofat de senglar? —dubtà la Clàudia.
Dos o tres assentiren.
—Ah! Havia oblidat que hi ha un petit galliner al costat del trull —explicà en
Sergi—. Havia estat un colomar, però pel que sembla ara hi habiten quatre o cinc
gallines ponedores. Si més no podrem menjar ous.
—I gallines!
Semblava que amb aquell comentari havia aconseguit tallar d’arrel la conversa. Sabia
on volia arribar en Pau; era un enredaire. Des que havien arribat a la casa que semblava
buscar problemes a tothora i amb tothom. Sobre l’Assumpta només podia dir que sabia
perfectament que la història del banc era mentida. N’estava segur. Tot i això, que sabés
usar una arma no deia gaire res a favor seu en aquella situació. Només que podia matarlos si ho volia.
—Per cert —començà la Xènia—, hi ha una petita església a uns metres de la casa,
vorejant els jardins.
—Una església? —dubtà en Sergi.
—Bé, una espècie d’ermita. Al seu costat hi ha un petit cementiri amb quatre o cinc
làpides. Des d’allà es pot veure tot el bosc. És força extens, per cert, i no hi ha rastre de
carreteres principals a prop. L’Assumpta tenia raó; difícilment podrem sortir d’aquí.
—Per tant estaria bé que anéssim a veure aquest petit cementiri elevat —murmurà en
Sergi.
—Us heu fixat si hi havia la tomba de l’Elisabeth? —preguntà la Clàudia
encuriosida.
—L’Elisabeth? —dubtà la Xènia—. Era així com es deia la noia, no? La veritat és
que no ens hem fixat en les inscripcions. Aviat s’ha posat a ploure i teníem pressa per
marxar.
—És veritat, la pluja! Us deveu haver mullat molt, no?
La noia assentí, i explicà que s’havien trobat una altra muda seca sobre el llit, pel que
s’havien pogut canviar.
—També hem fet servir la banyera—explicà, adonant-se que es posava vermella—.
Bé, les dues.
—Molt bé, molt bé! Ja tenim per on començar —digué en Sergi fixant-se en el sol
que semblava sortir entre els núvols i que podia veure a través d’una petita finestra—.
Aquesta tarda mateix podem anar-hi, us sembla?
Ningú no s’hi oposà.
—Per cert —comentà la Clàudia, dirigint-se al noi que s’asseia davant seu i
s’acabava de posar les ulleres—, tu no ens has dit què havies descobert, exactament.
—El trull, les gallines... —contestà en Sergi evitant els ulls de la noia.
70

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

—I la biblioteca? —somrigué malèficament—. Digues què hi has trobat. Perquè hi
deus haver trobat alguna cosa, oi?
El silenci respongué per ell.
—Així que és una cosa important —s’entristí la noia, veient que no estava disposat a
compartir-ho, i menys amb ella—. Ho entenc. Si més no ja sé quina mena de persona
ets.
I, aixecant-se de la taula, marxà del menjador en el precís moment que l’Assumpta
entrava amb les postres. En Sergi se la mirà, ara que ella no el veia. Potser li ho hauria
de dir, de fet. Si més no, dir-li-ho a ella.
La noia pujà les escales i s’atansà a l’habitació. Es llançà sobre el llit i plorà a
llàgrima viva sense contenir-se. No sabia què li estava passant, però ho odiava. Odiava
tot allò, odiava la casa, odiava l’Elisabeth. Volia tancar els ulls, obrir-los, i que tot
hagués desaparegut. Sobretot el gerret de lavanda i la cara d’aquell noi repel·lent que la
feia plorar sense entendre per què amb cada una de les seves paraules. Era una bleda, sí,
una bleda per estar pensant en ell en aquell moment. Una autèntica bleda.
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9. Partida d’escacs (Sofonisba Anguissola)
...Vés amb compte Vés amb compte Vés amb compte Vés amb compte...
Els mots ressonaven a l’interior d’aquella cavitat subterrània, rebotant contra les
parets, desitjant descobrir el final de l’estança. En Sergi es trobà caient al buit, sense
lloc on agafar-se, sense llum que li garantís que tocar el fons d’aquella habitació no
suposaria posar fi a la seva vida. Tenia els ulls oberts, però el captivava l’immens desig
de tancar-los i, així, posar fi a la por.
Una estranya olor li submergí els narius i es trobà, momentàniament, a la seva ciutat.
Veié un noi de cabells castanys davant seu, i a si mateix cridant-lo, a poc a poc sentí que
el temps es parava. Havia tancat els ulls. Notà alguna cosa que el subjectava per sota,
una espècie de corda que... Les parpelles s’aixecaren. Una xarxa immensa li havia parat
la caiguda. Amb l’estrebada de la corda un estrany mecanisme semblava haver encès els
llums: unes rudimentàries bombetes penjades del sostre. Mirà amunt i veié la cara de la
Clàudia que se’l mirava amb la mà davant la boca. Hi veia bé i li estava caient una
llàgrima?
—Estàs bé? —optà per preguntar-li, la noia.
—Perfectament —exclamà ell, amb un somriure. No es creia que s’hagués atrevit a
saltar. I si les cordes s’haguessin trencat a causa del desgast sofert amb el temps? Les
palpà i comprovà que, sorprenentment, no havien patit cap mena de dany. Mirà
l’espectacle que s’oferia sota seu: un enorme tauler d’escacs dibuixat a terra els
esperava, immòbil. Com podia baixar? Advertí que hi havia uns escalons en una de les
parets. Hi arribà gatejant. Quina vergonya, per favor!
A dalt tothom s’havia concentrat en aquell petit forat per tal d’observar-lo.
—Ja pot saltar-ne un altre! —cridà un cop hagué descendit pels escalons excavats en
la roca.
Els dotze individus es negaren a llançar-se al buit.
—Va! Que si jo ho he fet vosaltres també podeu! —cridà el noi des de baix—. Si no
ve ningú desxifraré jo sol aquest enigma i arribaré al fons del laberint!
La Clàudia es decidí a saltar. Al cap i a la fi no podien tornar per allà on havien
vingut. Sentí que l’estómac li pujava, però la sensació li agradà. Després d’ella, de mica
en mica, anaren saltant els altres, sense témer que, amb cada impacte que suportava la
corda la probabilitat que pogués destrossar-la el següent augmentava.
—Jo no penso saltar! —cridava en Pau—. M’hi nego.
La Susanna i la Xènia s’oferiren per empentar-lo, però el noi sortí corrents i, des de
baix, s’acordà que si no volia saltar que no saltés. Al cap i a la fi era la seva vida i la
seva decisió. Així doncs, preferiren abandonar-lo a la sort de les estrelles.
El tauler de joc els esperava, amb les peces col·locades per tal de començar
adequadament la partida. En Roger, en veure-les, somrigué. La seva infància havia estat
viscuda enmig d’aquelles peces arrodonides de dos colors; saltant de casella en casella
per tal de fer un escac i mat.
—I doncs? —preguntà la Susanna, asseguda a l’últim esglaó—. On carai és el
missatge?
Però aquelles parets no tenien res més que el color de la terra i la textura de la roca.
—Potser ens el mostra el tauler —suggerí la Xènia—, no creieu?
Els nois es fixaren en aquell quadrat que comptava, al mateix temps, amb vuit fileres
de quadrats.
—Seixanta-quatre superfícies diferenciades, en total —pensà l’Andreu—. Trenta-dos
de cada color.
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Cada peça mesurava uns dos metres, aproximadament, i semblaven preparades per
començar una partida d’escacs. De fet, un peó i una torre negres eren les úniques figures
que se n’havien allunyat, de la seva posició original.
—De ben segur que estan disposats així per alguna cosa en concret —exclamà en
Sergi. I revisaren tant ambdues figures com les dues caselles buides que destacaven al
costat de les altres, habitades durant segles i segles per aquells muts gegants de pedra
que, impacientment, desitjaven que algú els fes relliscar pels sobris quadrats del tauler.
Tot i això, cap porta no els deixava sortir de la cambra.
—Fantàstic, i ara què fem? —preguntà en Marc que, altra vegada, tornava a
impacientar-se.
Els seus companys se’l miraren despectivament i preferiren ignorar-lo. Hauria
d’haver-se quedat amb en Pau.
En Sergi caminà tot voltejant aquell peó negre situat a la cinquena fila, si s’ho
miraven des de les peces blanques. Quan arribà a un dels extrems advertí que la Clàudia
observava atentament la torre i s’amagà lleugerament per examinar-la amb cura. La
seva mà dreta relliscava sobre la superfície porosa d’aquella extraordinària figura, però
la seva ment volava. S’imaginava que ballava al voltant d’un arbre d’escorça rugosa,
que en sentia la vida, l’olor de les fulles, la de la terra... Alçà el cap i veié els merlets
juganers entre els quals imaginava dos nens menuts rient mentre corrien a tocar i parar.
—No m’atrapes, Esteve —cridà en Francesc al seu germà petit.
—No s’hi val! Sempre em toca parar a mi —s’enfadà el nen asseient-se a terra, al
costat de l’abeurador—. Doncs ara no vull jugar! S’ha acabat. Em nego a ser el petit de
la família.
I, ofès, marxà del pati pensant on podia anar. Sí, aniria a buscar la Matilde, que
sempre li ensenyava amagatalls de la casa.
—Ei! No marxis, això no es fa! —cridà en Francesc perseguint-lo. En Guifré, que
se’ls mirava recolzat a la porta d’entrada, no podia evitar que la seva ment pronunciés
aquella frase que tantes vegades havia sentit a dir: La mainada sempre destorba.
Sempre havia pensat que era una frase injusta que se’ls havia adjudicat per la seva
condició —la manca d’edat suficient per a esser considerats capaços d’interessar-se per
la política, l’economia, la història, la cultura... Les coses dels grans, vaja—, però la
conducta d’aquells dos germans seus no ajudava gaire a canviar la situació. Sentí que el
cridava algú, així que es girà, permetent que els seus pensaments es desfessin.
—Has descobert alguna cosa, Clàudia?
—Res de res —respongué preguntant-se quan feia que el noi se la mirava—. I tu?
El noi negà amb el cap.
—Hi ha d’haver alguna mena de llenguatge o de codi del qual pugui sortir un
missatge amb sentit.
La noia assentí.
—No hi havia algú que n’entenia, d’això? —dubtà.
—Potser era... —s’aventurà a començar una frase, la noia—. En Roger. Et sona que
fos ell?
—Sí, exacte. Roger! Saps si hi ha cap codi o llenguatge que ens pugui ajudar a
entendre el tauler?
El noi contestà amb rapidesa; de fet portava una estona meditant-ho i fins i tot havia
fet alguna provatura:
—El codi FEN.
—I ens en podries fer cinc cèntims?
—Sí, cap problema —somrigué el noi, disposat a esplaiar-se. Era el seu tema
preferit, i no solia tenir gaires ocasions com aquella. Normalment, quan parlava
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d’escacs, la gent se’l mirava amb avorriment, i si s’aventurava a començar-ne una
conversa amb tots els elements que la constitueixen es podia donar per acabat abans de
començar.
—És una notació estàndard que s’utilitza per descriure posicions en el tauler
d’escacs. Gràcies a ell qualsevol persona pot analitzar la situació d’una partida en
qualsevol moment.
Els altres nois i noies s’aproparen per escoltar les seves explicacions.
—Qualsevol que entengui el codi, suposo —li respongué la Sara.
—Bé, sí, és clar —admeté el noi amb un somriure—. Però no és complicat. Teniu un
paper i alguna cosa per escriure?
—Sí. Aquí tens —en Sergi li allargà un full quadriculat i un llapis—. Sempre duc
llapis i paper a sobre.
—Fantàstic. Em serà més fàcil explicar-ho.
Amb quatre línies esbossà vuit columnes i vuit files mentre recolzava el full al cos de
la torre. Llavors numerà de l’u al vuit les files i assignà una lletra a cada columna (de la
A a la H).
—Un cop tenim això només hem de saber quina lletra atribuïm a cada figura. Que
són: torre, R; cavall, N; alfil, B; reina, Q; rei, K; peó, P.
—I les lletres a què es deuen? —preguntà la Paula.
—Als noms en anglès de les figures, oi? —suggerí la Xènia.
—Exacte —confirmà en Roger—: rook, knight, bishop, queen, king i pawn.
—Ei! Però i la “N” del cavall? —dubtà la mateixa Paula.
—És per diferenciar “king” de “knight” —exclamà la Susanna mentre somreia—,
que no són precisament el mateix. Quina és la segona lletra de “knight”?
—Ah!
—A part d’això, només necessiteu saber que s’escriu així, mireu —i després de
transcriure tot el tauler de joc els mostrà un full amb el següent:
rnbqkbn1/1ppppppp/8/p3r3/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR.
—Oi que és divertit? Les majúscules per a les blanques i les minúscules per a les
negres.
—I els números? —preguntà la Dàlia.
—Són el nombre d’espais en blanc entre figura i figura. Per a una línia buida
escrivim un 8.
En Sergi, però, ja s’havia apropiat del paper i comparava l’escenari del joc amb la
seva representació. Si llegia les lletres no tenia cap sentit, i si ho provava amb les de la
cinquena fila soles tampoc. Potser tampoc era aquell codi...
La Clàudia va asseure’s al costat del noi, que havia pujat els esglaons per tal de veure
tot el taulell d’escacs.
—Que estrany que en Pau no digui res, oi? —comentà, però ell no l’havia vist arribar
i no la sentí. Ella aprofità per observar el full de paper, també.
—Has provat d’intercalar les lletres designades a les columnes amb la denominació
de les peces de la fila cinc? —preguntà al noi. Aquest cop sí que es girà.
—Intercalar què? —dubtà.
La noia agafà el full, davant la indignació d’en Sergi, i escrigué a la representació del
tauler que havia fet en Roger les lletres ‘p’ i ‘r’.
—pArE —exclamà la noia—. Veus?
—És veritat! Pare! —cridà d’alegria. Dos segons després, però, tornà a posar-se
pensatiu—. Però què vol dir pare?
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—Suposo que es refereix a alguna figura en concret. Podria ser el rei, no? El pare de
totes les figures.
En Sergi se la mirà, amb un somriure.
—Sí, el rei negre, que és el color que comparteixen peó i torre.
Aviat es trobaren inspeccionant el Black King. Era difícil de veure, però hi havia uns
petits buits a la superfície porosa i rocosa de la peça que els permetien de posar-hi els
peus i escalar-la. En Marc va oferir-se per fer-ho. Un cop a dalt advertí que, amb l’ajuda
d’una altra persona, podia obrir-se el cap de la figura tot estirant la creu que coronava i
diferenciava aquella estàtua de les altres, especificant la superioritat de càrrec i grup
social de l’element. Si ell era assassinat la partida s’acabava, mentre que les altres
figures estaven destinades a morir per salvar-lo. Tot i això, quants dols arribava a dur,
pobre pare, quan els seus fills eren sacrificats l’un darrere l’altre per tal de prolongar la
seva desfigurada vida!
Una escala de cargol s’amagava a l’interior d’aquella bonica fitxa, així que d’un en
un entraren al conducte que els duria a una nova habitació i, per tant, a una nova
aventura.
En Roger demanà de ser l’últim a abandonar aquell cub que dibuixava el seu món
irreal. Tot i això, quan veié que li arribava el torn escalà la roca i, des del capdamunt,
donà una volta per tal de veure totes les figures d’aquell meravellós tauler. A ell li
hauria agradat veure’l, n’estava segur. A ell que ja no hi era.
La mateixa olor que havia ennuvolat breument la ment d’en Sergi s’infiltrà dins la
d’en Roger. Ell, però, no veié el carrer, ni el seu poble. Veié la taula de l’avi, netejada i
preparada per a dipositar-hi el tauler. Aquell bonic tauler que l’àvia i ell havien comprat
durant el viatge que havien fet a Madrid per a l’aniversari de noces l’any abans que
l’àvia —aquella meravellosa astronauta— marxés a contemplar les estrelles.
—Què és això? —havia preguntat un Roger de quatre anys. I l’avi, amb tota la
paciència que caracteritza els avis (o si més no els avis d’en Roger), li explicà que
servia per jugar a escacs, i que el seu pare hi havia jugat quan era petit. Fins i tot havia
competit!
—Ah, sí? —dubtà el nen—. I n’hi vas ensenyar tu?
L’home assentí.
—I a mi? Me n’ensenyaràs?
L’home féu veure que dubtava, però sabia perfectament que havia tret aquell objecte
amb la intenció que el seu únic nét aprengués a jugar.
—Et prometo que seré un bon de..deix...de...
—Deixeble —somrigué l’home—. N’estic convençut.
—Això vol dir que me n’ensenyaràs?
L’home assentí per segona vegada, i un esclat d’alegria per part d’en Roger omplí la
casa. L’avi li ensenyaria a moure aquelles peces blanques i negres de la mateixa manera
que ho havia fet amb el pare!
Quatre tardes a la setmana, des d’aquell dissabte de febrer, en Roger les passava a
casa de l’avi. Quan acabava l’escola aquell home sense cap pèl a la closca i taques a la
cara el recollia i, plegats, anaven en direcció al carrer Salvador Espriu. Al número set, al
costat del cinc —on l’avi li explicà que hi vivia una cantant d’òpera que es passava el
dia preparant la veu per als concerts.
—Hi has parlat mai, avi? —li preguntà el nen, admirat que allà hi pogués viure algú
que, fins i tot, havia cantat a fora d’Espanya.
—Ui, sí! Un munt de vegades. De fet era companya de classe del teu oncle Eimeric,
saps?
—L’oncle havia anat a l’escola? Havia estat petit?
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—I és clar, com tots nosaltres.
—Tu també eres petit? —preguntà novament—. I jo on era?
Aquella difícil pregunta, que moltes persones adultes haurien decidit esquivar, l’avi
Llorenç la respongué de manera molt curiosa:
—Tu saps que al cel hi ha moltes estrelles, oi?
—Sí. Avui la mestra ens ha dit que també hi ha estrelles amb cua, avi!
—Exacte, els cometes. Doncs tu eres allà, eres una d’aquelles estrelles.
—I què se n’ha fet ara, de l’estrella? —dubtà el nen.
—Ja no hi és, perquè ara ha baixat a la terra, i ets tu.
—Però llavors no hi hauria estrelles al cel, avi, perquè a la terra som molts.
—Però és que l’univers és immens, i per cada estrella que desapareix en neix una de
nova, saps?
El nen l’observà admirat. De fet, s’estimava molt el seu avi. Moltíssim.
Començar a aprendre fou divertit. Sempre és divertit començar una cosa nova. Tot i
això, quan en Roger ja sabia que els peons es mouen sempre endavant menys quan
arriba el moment de matar, que salten en diagonal, o que el rei només es mou d’un en
un, la cosa deixà de ser tan divertida.
—És que mai guanyo, avi!—es queixava.
—Has d’aprendre diverses estratègies i com descobrir quines són les dels altres.
Després veuràs que la cosa és molt més divertida del que sembla.
El nen escoltà l’avi, i perseverà. Quatre dies a la setmana veia com aquell home es
posava les ulleres i movia tremolosament les petites figuretes. El gran dia fou la seva
primera victòria —evidentment, gràcies al peixet de l’avi. Era un divendres tretze —ho
recordava perquè des de llavors aquest dia supersticiós li portava bona fortuna—, i a
fora plovia molt. Ell no tenia por dels llamps, gens ni mica. Aviat aniria a primer de
primària, amb els nens grans, i no tenia por dels trons. Bé, una mica de por no era
dolenta, oi? Tot i això, la partida va començar bé; ell va matar un peó a l’avi i perdé un
cavall. Però no passava res, es recuperaria! Es carregà una torre i un alfil, però perdé la
reina. Tot i això, a poc a poc aconseguí que un dels seus peons es convertís en la segona
figura més important del tauler i, aviat tallà la via a l’avi i féu escac i mat.
Quan els pares l’anaren a buscar havia parat de ploure. La mare, que duia el
paraigües verd que anys més tard ell es deixaria oblidat a l’escola —cosa que acabaria
amb una enorme baralla entre ell i els pares i una fugida nocturna del domicili—,
entengué per la cara del nen que havia guanyat la seva primera partida d’escacs, i el
pare picà l’ullet a l’avi. En Roger no escatimà en detalls; aquella història la van sentir
setmanes i setmanes, fins que a la primera victòria s’hi va sumar la segona. Aquella
havia estat a l’escola. De fet, la mestra havia dut diversos jocs de taula, i en Roger
s’havia batut amb en Xavier, un nen que deia que era campió de Catalunya en escacs.
—Però és impossible que ho fos, mare, perquè gairebé no sabia ni com es movien les
peces, saps?
Aviat descobrí, per tant, que jugar a escacs podia ser molt divertit, i donà les gràcies
a l’avi. Sense ell mai no hauria descobert aquell meravellós joc.
Passaren els anys i, aquelles quatre sessions d’escacs a la setmana, van disminuir en
tres, i en dues, i en una. Perquè en Roger es feia gran i, tot i que continuava estimant
l’avi de la mateixa manera que abans, ara a l’escola els posaven massa deures, i havia de
quedar amb els amics, les classes d’escacs —perquè des que havia començat a competir
era imprescindible que hi assistís— i sortir amb els pares i
—Tranquil, Roger. Entenc que no puguis venir tan sovint com voldries.
—És que m’estic preparant pel campionat estatal, saps? I a més a més, aquesta
setmana ens han posat molts exàmens. No sé per què ens els posen tots alhora.
76

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

El senyor Llorenç somreia en pensar que el seu nét també compartia la gran afició
que havia lligat els homes de la família. Aquell noi, però, arribaria molt lluny, n’estava
segur.
Un dimarts vuit d’agost en Roger arribà a casa de l’avi amb una motxilla blava molt
lleugera.
—A les sis he quedat amb uns amics per anar a la piscina —va explicar-li al vell, que
l’observava amb curiositat—. Demà no poden quedar, així que he hagut de dir que sí a
avui. Tot i això et prometo que demà no te’m trauràs de sobre en tot el dia.
Aquell home somrigué. Es posà les ulleres, com sempre feia, i mentre en Roger
anava a buscar el tauler preparà dos gots d’aigua. Últimament li era complicat guanyar
les partides contra el seu nét. El noi n’havia après moltíssim, això s’havia de reconèixer.
Tot i això... bé, encara li quedaven molts anys per esdevenir un expert. Però ho seria, un
dia o altre.
Tot i que començaren la partida a les quatre, quan el rellotge tocava les sis cap d’ells
encara no s’havia proclamat guanyador. La suor els hi regalimava front avall quan
trucaren a la porta.
—Que no véns, Roger? —en Xavier i els altres l’havien anat a buscar.
El noi s’acomiadà del seu avi, qui li féu adéu amb la mà.
—Demà acabarem la partida, oi? —digué el noi, i l’avi assentí.
—Oh, i tant! I no et serà fàcil proclamar-te campió.
Aquella seria l’última vegada que el veuria viu, les últimes paraules que li sentiria
pronunciar. Ell seria l’últim que hi parlaria. Un infart el despertà de la tranquil·litat en
què solia viure i l’obligà a caure en un son molt més profund del que hauria volgut
veure’s sotmès. El tauler d’escacs reposava sobre la taula quan tornà a la casa amb els
pares per tal de buidar-la. Què hauria passat si s’hagués quedat per acabar la partida?
Potser hauria pogut trucar una ambulància i l’avi s’hauria salvat. Memoritzà la posició
de cada una de les peces, com si aquell fos el missatge pòstum d’algú que sabia que no
tornaria a veure: el seu record. Llavors les llàgrimes afloraren i no pogué evitar que la
seva mà dreta s’entestés a llançar el joc que havia creat aquell bell vincle entre ambdós
a terra. Hauria d’haver-se quedat. Ho hauria d’haver fet. Però ja estava. Mai no podrien
acabar aquella partida. Mai. La seva última partida.
—Roger, que no véns? —cridà, també, la Paula.
El noi s’assegué a la roca, deixant-se dur per la força de la gravetat i, doblegant els
genolls, hi enganxà els colzes tot tapant-se la cara —xopa de llàgrimes— amb el revers
de les seves mans.
—Per què carai t’he de recordar aquí i ara? Saps que per tu jugo als escacs, que
revius en cada una de les partides que faig, que la teva veu em xiuxiueja els moviments
que he d’efectuar... Però aquí i ara no puc plorar, perquè no estic sol. No puc sentir,
perquè sinó m’enfonsaré, i no vull fer-ho. No puc fer-ho. No estaria bé fer-ho.
Lluny d’aquella habitació, allà on s’havia tancat la porta que separava casa i
passadissos, en Pau estava assegut, recolzat a la paret. Havia buscat en va un mecanisme
que el tornés a la casa i ara estava cansat. Immensament cansat. Sentí una forta olor que
li cobria els narius. Una flaire diferent de la que havien sentit en Roger i en Sergi.
L’obligà a deixar els ulls en blanc i, d’aquesta manera, es deixà estirar per aquella mà
que l’agafava amb força. Un somriure es dibuixava a la cara d’aquella dona. Era el
primer d’abandonar el joc; en quedaven dotze més. Arribaria algun d’ells al final?
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10. Caminant damunt un mar de boira (Caspar David Friedrich)
El vent s’havia adonat que els nois que, de sobte, havien pertorbat la tranquil·litat de
la casa —i, per tant, la seva— estaven disposats a descobrir aquells amargs secrets que
la masia s’havia guardat per a ella mateixa durant tants i tants anys per tal d’alliberar-la
de l’etern dol que semblava haver-se adjudicat. Per això decidí ajudar-los i permetre’ls
abandonar l’edifici; per això bufà fort i allunyà els núvols de pluja tot obligant el sol a
sortir del llit. Tot i això, l’astre mandrós no acabava de brillar amb tota la seva força, i
seguia abrigat amb aquells llençols blancs de cotó fluix que el cel li proporcionava.
L’olor de la terra humida havia ressorgit del sòl com si es tractés de la colònia que
els esperits del bosc s’aplicaven després d’aquelles llargues dutxes que, tan sovint,
netejaven la casa i els seus voltants.
—Li diuen petricor —comentà en Sergi, que havia llegit el pensament de la Clàudia.
—Petricor?—s’estranyà la noia.
—A l’olor de la terra humida per la pluja. El terme diria que és força recent; anglès.
No està acceptat, encara, als diccionaris.
—I per què aquest nom?
—Diria que és la unió de dos mots grecs: πέτρος, pedra, i ἰχώρ, que és el nom que
donat al líquid que fluïa per les venes dels déus de la mitologia grega. Curiós, oi?
—Molt —somrigué la noia, i en Sergi s’alegrà de veure que havia oblidat que estava
disgustada amb ell. Però era natural, perquè aquella estranya fred calenta i la boirina que
havia omplert la zona els obligaven a veure-ho tot com en un conte de fades.
En un moment donat, la Clàudia es girà i li semblà veure, entre els roures i les
alzines, les figures de dues noies que dansaven. Una duia una corona d’espígol mentre
que la de l’altra estava formada per simples margarides. Tenien un somriure als llavis, i
els ulls estranyament clars. La més petita era rosseta i vestia de blanc, mentre que l’altra
era morena i vestia de blau. Féu un pas cap a elles i li semblà que l’havien vist.
—Corre, corre, que si ens descobreixen la mare ens renyarà —digué la gran,
abandonant la dansa i estirant la petita del braç, adornat amb heures.
—Espereu! —pensà a cridar, però s’adonà que no tenia veu, i es resignà a veure com
desapareixien entre els arbres. Fades. Fades que la seva ment ubicava en aquell ambient
dolç i, alhora, nostàlgic. La joventut i la infància representades per la simple brisa
fonent-se entre els troncs nuus i els grans de sorra empesos pel vent.
—Què has vist? —li preguntà en Sergi en veure que s’havia quedat quieta.
—Ah! Res —somrigué la noia—. Només observava el bosc. És tan màgic que en
qualsevol moment podríem trobar-hi fades i follets. Això pensava.
El noi somrigué, i la Clàudia pensà que potser la pluja també havia desfet la cuirassa
sarcàstica que solia imposar-se. I era cert, les llàgrimes havien obligat en Sergi a
sincerar-se; però no les que havien caigut del cel, sinó les que havien sorgit dels ulls de
la noia que tenia al seu costat.
Un cop travessat el camp de gira-sols d’estiu —del qual sols quedava un erm trist i
dessolat— i quatre o cinc hectàrees de bosc de roure, un camí costerut ple de xiprers es
dibuixà davant nostre, com si fos una escala cap al cel. Una escala cap a Déu. Una
escala lluny del món en un indret apartat del món.
—Què? —esbufegà la Susanna trencant el silenci hipnòtic que embolcallava el
silenciós pelegrinatge—. Encara hem d’anar més amunt?
Les rialles col·lectives els transportaren a l’estat natural del grup, apagant aquells
estranys records que, inevitablement, els fugien de la ment materialitzant-se, revivint.
—Sí! Encara més amunt! —cridà en Pau, a qui tampoc li acabava d’agradar allò.
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—I això és a uns metres de la casa, Xènia? Com us passeu! És a uns quilòmetres de
la casa, més aviat.
—Bé, potser tens raó, però ja veuràs com la caminada val la pena. El paisatge és molt
bonic, des d’allà dalt.
L’ascens pel rost camí començà d’immediat. Aquí el silenci tornà a regnar, com si
algú hagués prohibit que els mots sorgissin dels seus llavis, com a preparació per a
l’entrada al sant lloc. Potser és que la mort ens deixa sense paraules, perquè cap paraula
ret més homenatge que els pensaments i l’evocació dels records que permet el silenci.
Començaren a notar el fred, associat al lloc en si mateix, provocat també pels negres
nuvolots que semblaven haver tornat per tal de fer-los de paraigües pel sol.
Les jaquetes que l’Assumpta els havia facilitat els amagaven dels efectes de l’hivern,
però d’una manera superficial. Tot i això, si no les haguessin tingut les haurien trobat a
faltar, allò era evident.
—Per què carai havien de fer el cementiri i l’església en aquest turonet? —la
Susanna tornà a trencar el silenci, aquell dens silenci que la feia sentir incòmode. La
duia massa lluny en el temps, en mons que el cor volia oblidar però que la ment
l’obligava a recordar, convencent el cor de l’egoisme que suposaria fer-los desaparèixer.
—Només perquè així et puguem sentir queixar-te —se’n rigué en Roger.
La noia se’l mirà i negà amb el cap.
—No —exclamà en Sergi mentre els seus ulls passaven pels de la Clàudia—.
Segurament és per tal d’estar més a prop de Déu; si més no aquesta és una de les raons
per les quals solien fer les ermites en llocs elevats —la noia el veié somriure i pensà que
aquell dibuix en els seus llavis era diferent de tots els altres que havia deixat pintar-se—
. A més, deu ser bonic que el vent t’acariciï l’ànima per saecula saeculorum.
—Sobretot perquè “ànima” etimològicament significa ‘vent’ —respongué la Clàudia.
—I no m’estranya —continuà el noi—. Així se la devien imaginar els antics grecs:
com una brisa suau, o un tifó enfurismat. Que bonic si en morir ens convertíssim en
vent, no creus?
—I si, com el vent, poguéssim ser a tot arreu al mateix temps, sense fugir mai
d’enlloc, essent de tot arreu.
I amb aquelles paraules arribaren al cim del turó que els mostraria l’infinit. El temps
i l’espai encallats al dormitori dels morts.
—Dormitori? —dubtà la Clàudia.
—Sí —afirmà en Sergi—, del grec koimetérion. Clara referència al cristianisme: els
morts no són morts; només descansen fins al moment de la resurrecció.
—Això em recorda al dístic del poema de John Donne “No t’altivis sentint-te
anomenar” —respongué la noia.
—De Sonets sacres?
—Exacte. Feia:
Un son breu, despertarem a eterna sort
i la Mort ja no hi és. Moriràs, Mort.
—Aquests dos sempre parlant de literatura... —se’n mofà la Susanna—. No sé què hi
trobeu, la veritat.
—Potser la pregunta que t’hauries de fer és per què tu no hi trobes allò que hi trobem
nosaltres, més aviat —contestà el noi, enfadat perquè havia tallat aquella conversa tan
bonica.
En adonar-se que l’ermita estava tancada tots deu miraren en Pau i la Xènia.
—No heu comprovat que s’hi pogués entrar?
—Doncs... no.
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—Mira que era evident que no estaria oberta. Que ximples que som! I més ara, si
considerem que últimament hi ha hagut molts robatoris de talles romàniques, campanes
de coure...
La Xènia mirà el cel, i advertí que els núvols començarien a descarregar d’un
moment a un altre.
—Ja que hi som podríem fer una ullada al cementiri —proposà—. Potser hi trobarem
la tomba de l’Elisabeth, o les dels seus pares.
—Si no hi ha més remei... —respongué en Pau.
La Clàudia s’apropà al cingle mentre els altres llegien els noms gravats a les làpides
de pedra; records dels vius que havien canviat d’adreça, amb el pas del temps.
S’assegué a prop del buit, mirant l’horitzó i l’absència de camins en aquell bosc que
s’allargava quilòmetres i quilòmetres sense que fos possible saber quins d’aquells arbres
eren de la finca veïna o de Can Fontcoberta.
Per primer cop des de feia temps pensà en la seva àvia. Bé, no era cert que el seu
record no fos més viu que la pròpia nena, però per primera vegada durant força temps es
permeté pensar-hi, i el buscà. Buscà, també, la seva primera visita a la necròpolis del
poble, i l’amarga conversa amb la mare del seu pare, qui l’hi havia dut amb poc més de
cinc anys, que resultà amb les llàgrimes i la desesperació de la nena. I tot perquè havia
fet una pregunta:
—Per què es van morir?
La resposta de deu segons —o potser menys— que li solien dedicar, —un simple
perquè sí— es convertí en una eterna visita guiada entre els nínxols que durà més d’una
hora.
—A aquest l’enverinà la seva dona, aquell caigué per les escales, l’altre...
De totes les històries la veritat és que només en recordaria una al cap dels anys: la de
la nena que morí afogada a la piscina, amb quatre anyets, mentre estava sota la
vigilància del seu germà, suposadament. A la imaginació li agrada jugar, a vegades
sense tenir en compte que hi ha determinats temes que una persona prefereix no recrear,
i aquell en fou el cas.
—El teu record és la meva única felicitat —murmurà, percebent l’olor de la lavanda.
I llavors pensà en l’àvia, en el dia que morí, i en que se’n sentia culpable. Sempre
s’havia considerat la responsable de la seva mort; sempre.
En Sergi se la mirava des de lluny, pensant quins records li venien a la ment; però no
la coneixia, i sabia que si ella no li ho permetia mai no podria fer-ho. A poc a poc,
caminà entre les pedres fins on era ella i s’hi assegué al costat. Plorava. Buscà un
mocador a la butxaca dels pantalons i el trobà. Li oferí i, amb un somriure, ella l’agafà.
Cap paraula. Un somriure, i l’intens desig d’abraçar-se, reprimit per què en pensaria
l’altre.
—Heu vist aquesta? —preguntà la Dàlia a la parella—. És la de la mare.
En Sergi s’hi apropà i amb el polze dret tragué la molsa que hi havia enganxada a la
làpida.
«Maria Anna Donzella, esposa de Guifré Fontcoberta. 1915—1941. Que los ángeles
la vistan con pétalos de rosa y la acojan en el reino de Diós. Requiescat in pace»
—Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam. Dei
requiescat in pace —digué la Clàudia, qui s’havia apropat a llegir—ho, també.
—Què és això? —li preguntaren, força confusos.
—La seva ànima i les ànimes de tots els fidels difunts, per la misericòrdia de Déu,
reposin en pau —contestà, fent memòria. Quan era petita li feien por aquelles paraules, i
se les aprengué per entendre-les. En aquell moment i en aquell lloc sols li provocaven
tristesa.
80

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

Semblà que algú volia fer algun comentari, però just en aquell moment una gota
d’aigua freda es precipità cel avall i tocà la galta d’aquest algú, fent-lo tremolar. Rere
seu milions i milions de gotes més caigueren impactant contra la terra, contra els
boscos, o contra els seus cossos, que quedaren xops en pocs segons.
—Oh, no! Tenim una calipàndria assegurada! —cridà l’Anna, amagant un somriure.
—Correm! —respongué la Xènia, qui ja havia passat per allò aquell matí i no estava
disposada a tornar-ho a fer.
No calia que els ho diguessin dues vegades; ni una, gairebé. Començaren a bellugar
les cames com si l’aigua fos ferro roent i emprengueren el descens oblidant les làpides
que descansaven i els observaven, immòbils. La terra que, possiblement, els hauria
omplert les mitges de pols ara els obligava a córrer amb la por que la seva conversió en
fang els jugués una mala passada tot fent-los lliscar per la baixada com si d’un tobogan
es tractés.
—Au! Quina patacada! —cridà l’Andreu, el primer de caure en aquell desagradable
joc.
Ningú no s’aturà. Tots sabien que l’únic rastre de la caiguda seria una taca als
pantalons —i potser un blau al cul, també.
El que realment trencà la decisió dels seus passos fou el crit que sentiren a
continuació. Es giraren, espantats, i veieren una escena terrorífica: el cel irat
descarregava la seva còlera en forma de llamps que partien el cel i, enmig del camí, una
ombra ensopegà i, després de sortir del traçat fangós i pastós, caigué marge avall.
Tot el grup es dirigí cap al lloc on havia succeït l’accident i veieren que, després de
rodolar uns deu metres, havia quedat estesa sobre una pedra; possiblement després de
colpejar-se el cap.
En Roger, l’Anna i en Miquel baixaren amb certa dificultat mentre els altres se’ls
miraven des del camí.
—És la Dàlia! —cridà en Miquel, i en Sergi es veié obligat a subjectar la Clàudia
perquè no hi anés, també.
—Deixa’m estar. He d’anar a veure com està! —cridà, pensant en els ulls tristos de
la noia.
—No vull deixar-te anar, Clàudia. Ja hi ha tres persones. No cal que hi vagis, només
aconseguiries empitjorar-ho i
—Empitjorar-ho?
La noia se’l mirà. Les llàgrimes es confonien amb les gotes de pluja. La por, però,
navegava pels seus ulls. Pels de tots dos.
El noi abaixà la mirada i s’allunyà, a poc a poc.
Els núvols havien robat tota claror al sol, així que l’Anna examinà la noia —qui
estava inconscient— a la llum dels llampecs. Aviat els tranquil·litzà; no tenia res greu,
semblava. Tot i això, segur que quan es despertés li farien mal el cap i el turmell dret.
La pujaren entre els tres i, un cop allà, s’assegueren al fang i esbufegaren. Els rellevaren
la Clàudia, en Sergi i la Sara, qui al seu temps serien reemplaçats, també, per l’Andreu,
la Xènia i la Susanna.
Un llamp més proper acompanyat del seu tro els indicà que havien d’apressar-se,
perquè la tempesta s’intensificaria i no els permetria fugir.
Quan la casa començà a divisar-se, el ritme dels nois accelerà. Ja quedava poc. En
Sergi i la Clàudia, però, desistiren d’apressar-se i alentiren el pas. Potser la pluja els
agradava, al cap i a la fi, o potser simplement volien quedar-se sols, cada un sense la
presència de l’altre. En veure frustrat el seu pla, acceptaren caminar plegats sota les
danses del cel mentre veien com desapareixien els seus companys camí enllà.
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—Per què has fet allò? —preguntà la noia, trencant el silenci que els permetia sentir
la música que les fades aprofitaven per ballar: el xim-xim de la pluja.
—Allò? —dubtà en Sergi.
—Agafar-me quan volia anar a buscar la Dàlia.
El noi somrigué tancant els ulls. Les gotes li regalimaven per la cara, de fet s’havia
tret les ulleres perquè la pluja no les colpegés, i perquè els seus ulls les poguessin tocar
sense obstacles. Havia estat un ximple en pensar que havia de protegir-la; un estúpid en
creure que ella... Res.
—Perdona. No he pensat què feia. No tornarà a passar, de veritat.
La Clàudia s’aturà de sobte, i veié com ell s’allunyava, també. Un altre que marxava,
que li deia adéu mentre la pluja l’esborrava del dibuix. Volia llençar el dibuix i tornarne a fer un. Trencar el relat i escriure una nova història. Aquella pregunta que els seus
llavis havien deixat anar sense que la seva ment pensés, amb l’esperança de sentir que
tenia por que es fes mal, perquè ell...
S’avançà i tornà al seu costat.
—No m’has dit per què, encara —tornaren a murmurar els seus llavis sense tenir en
compte què els manava la ment: callar.
El noi, eixugant-se la cara amb la mà, pensà què havia de respondre. Per què ho
havia fet? Sabia per què, però no com explicar el perquè. Perquè no podia permetre que
la vida d’una altra persona que estimava s’escapés de les seves mans. Perquè a ell no
l’havia salvat, i perquè la imatge d’ella sense color a les galtes el feia tremolar i posar
malalt. Però allò no li ho podia dir, de cap manera. Potser per això simplement tornà a
col·locar-se la ironia a sobre i murmurà que no volia que acabés caient sobre la Dàlia.
La Clàudia se’l mirà, astorada, i sortí a trobar la casa oblidant que el deixava sol sota la
pluja. Es girà, un moment, i li digué, en un somriure forçat:
—M’imaginava que seria una cosa semblant.
Però en el moment en què els seus ulls fugiren de la visió del noi les seves llàgrimes
tornaren a mesclar-se amb les del cel, mentre ben endins pensà que era una estúpida.
Llavors sentí el fred, el fred que li calava els ossos i que la destrossava. El fred d’uns
ulls que preferien oblidar o no sentir que sincerar-se. El fred d’en Sergi.
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11. Serenade (Franz Schubert)
—Apa, ja està! —va dir l’Anna, mentre acabava d’embenar el turmell a la Dàlia—.
Sort que només és un esquinç. El cap bé?
La nena va assentir.
—Com ho has fet, exactament? —li va preguntar en Sergi.
—Fer? Ah! Les benes? Primer li he posat dues tires d’esparadrap: una a la planta del
peu i una altra quatre dits més amunt del turmell, fent que cap i cua de la cinta es trobin;
he col·locat dues tires més en perpendicular a les anteriors unint-les i després una altra
tira que travessi el turmell i vagi a l’alçada d’una de les primeres tires. Cobrir-ho tot,
embenar-ho i... Vols que t’ho dibuixi?
El noi assentí. Sempre havia volgut aprendre a fer aquella mena d’embenatges; els
considerava molt útils i imprescindibles.
—No creus que ens haurien d’ensenyar això a l’escola? —va suggerir a la noia. Ella
va somriure.
—Hi ha moltes coses que ens haurien d’ensenyar a l’escola, no trobes? Apa! Aquí ho
tens.
El noi va mirar-se el dibuix i va somriure.

Un llampec havia travessat de nou el cel, però les gotes de pluja semblaven haver-se
amagat als núvols, mortes de por, també. Els nois s’havien canviat de roba, i esperaven
que l’escalfor del foc els acabés d’assecar els cabells.
En Fosc havia entrat a l’habitació estirant-se mentre els obsequiava amb un concert
de miols.
—On t’havies ficat, tu? —va interrogar-lo la Xènia mentre li acariciava el llom.
El gat es llepava els bigotis; les rates del celler l’havien acollit de meravella, una
altra tarda. De fet, estava pensant a convidar-les a berenar, també. Tota aquella quitxalla
deixava sobres abundants per a tots ells.
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La noia va estrènyer l’animal entre els seus braços i se’l va endur a la cadira que
havia deixat a la vora del foc, al costat de l’Andreu.
—I ara què fem? —dubtà en Pau.
—Podríem explicar històries a la vora del foc. Amb una xocolata calenta i torrades
per sucar-hi.
L’Assumpta, que acabava d’entrar, captà la indirecta i tornà a la cuina.
—Històries? —dubtà la Dàlia—. Quina mena d’històries?
—Històries com ara... Què sabem exactament de la casa o... No ho sé, donem un
tema i...
—Podem posar dotze temes diversos —va proposar en Roger—. Que cadascú
n’esculli un. Els escrivim en paperets i n’anem agafant un, també. Si hi diu “ciència”
expliquem una anècdota sobre això, i amb “història” igual. Ara, han de ser coses
curioses, que per escoltar els rotllos de la classe de literatura ja en tinc prou amb
l’Elisenda. Oh, quina dona, per favor!
Tothom es va posar a riure, i l’Assumpta somrigué, mentre pujava les escales. Estava
segura que aquella vegada no fracassarien; completament segura. Mirà com el jardí
dansava enmig de la fúria de la tempesta a través de la finestra reixada; però el fred
s’agafava amb força al vidre i la visió no era tan bona com hauria desitjat. Era cert que
la preocupava no haver trobat el noi enmig del bosc, i més veient que la pluja semblava
haver-los inundat, i que el fred no havia fugit, no pretenia fer-ho. Tant de bo hagués
trobat una de les masies de les terres del senyor. A prop de la casa hi havia can Bailó, o
can Pustis, que estava mig derruïda; però si havia anat cap al nord, la distància entre
cases era molt més gran. I el camí, molt més confús. Abandonat al pas dels segles, dels
esbarzers als quals les noies acudien durant les nits de sant Joan enganxant els seus
daurats cabells entre tiges de bardisses per tal d’unir ambdues línies i provocar que el
creixement de la planta fos el mateix que el de la seva bella cabellera. I eren aquells
viaranys amagats els que en Marc recorria de la mà de la noia; mig embadalit i adormit,
mig famèlic, mig mort. Però de sobte, del no-res aparegué una estranya edificació, i el
vent n’obrí la porta, i el noi caigué a dins, sobre una polsosa catifa que les arnes havien
abandonat per vella i passada de moda. I l’estança s’esblanqueí, i el noi s’allunyà, i la
noia somrigué, convertint-se en boira al mateix temps que la porta es tancava. La
xocolata estava a punt, i la primera ronda del joc havia començat.
—A mi, em toca? —preguntà l’Andreu—. Ui, jo sóc molt dolent en aquestes coses...
—Va, que segur que no és tan difícil.
—No heu posat temes gaire complicats, oi?
Tots plegats van somriure, malèficament.
—Va, agafa un paperet.
El noi en va prendre un, desconfiat.
—Aquí hi diu... No! Per què em toquen sempre temes dels quals no tinc ni idea?
—Què hi posa? —va preguntar la Xènia apropant-se al paper sense aconseguir
veure-hi res.
—Història.
—Ui. Qui l’ha posat, aquest? —dubtà en Roger—. No, no m’ho digueu. En Miquel,
potser?
—Com ho saps? —s’encuriosí el noi, en veure’s descobert.
—Home, després del rotllo que ens has fet a l’hora de dinar sobre...
—D’acord, d’acord. Ja veig que sóc previsible. Te l’has pensat, Andreu?
—Bé, més o menys, tot i que més que d’història seria història dels invents, que
s’apropa més al que m’agrada.
—Tant se val. Explica.
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—Sabíeu que la longitud d’un Boeing 747 és més del doble de la distància
recorreguda pels germans Wright en el seu primer vol?
Tots es quedaren en silenci, només l’espetec de les flames ressonà a l’habitació.
—No ho sabia, no —en Sergi va trencar el silenci—. És curiós.
—Sí, oi? Em sembla que ara et toca a tu, Sara —va dir passant-li els paperets.
—Ui, a veure què em toca, a mi —va prendre un paper i, en veure el tema es posà el
dit índex sobre els llavis i mirà el sostre—. Matemàtiques? A veure, què en puc dir de
les matemàtiques? Tots sabeu que l’art i les matemàtiques van molt lligats, oi? I segur
que a l’institut us han parlat de la successió de Fibonacci, que s’apropa molt al nombre
auri. És present als gira-sols, a les pinyes... també a la Mona Lisa, a les Meninas, etc.
Tot això ja ho sabeu. Però sabíeu que Antonio Stradivari, el pare dels que es consideren
els millors violins, va fer servir la proporció àuria per a construir-los? I, es diu que
algunes composicions de Beethoven, Mozart o Bach també en segueixen la progressió. I
també que el compositor hongarès Béla Bartók, al voltant del 1915, va desenvolupar un
mètode basat en la raó àuria per tal d’integrar tots els elements de la música. Va crear el
seu cercle de tonalitats i fins i tot va desenvolupar una escala anomenada escala de
Fibonacci! És una cosa així, mireu:

Agafà un tros de paper que havia sobrat i hi esbossà quatre notes.
—No ho trobeu curiós?
—La veritat és que no he entès la meitat dels noms que has dit —va somriure la
Paula—, ho sento.
En Sergi va prendre el paper que tenia més a prop i en va llegir el contingut en un
badall.
—Història una altra vegada? —va dubtar—. Bé, cap problema. Suposo que tots
sabeu més o menys qui era Napoleó Bonaparte, no?
Tots assentiren, impacients.
—Doncs, podria ser que la seva família tingués orígens occitanocatalans, que hagués
passat a viure a Mallorca i, més tard, hagués estat destinada a Còrsega. De fet, el nom
original seria Bonapart.
—Apa, va! —va exclamar en Roger— T’ho estàs inventant!
—De veritat que no m’ho invento. És cert que no ha estat verificat, però fàcilment és
cert, i és bonic pensar que aquell que es va entestar tants i tants anys a ser francès
tingués origen a la nostra terra. I no seria el primer personatge il·lustre que ens haurien
arrabassat.
—Bé, tampoc cal exagerar... —va dir en Pau, qui tot i no voler-ho es va acabar
guanyant una mirada d’odi d’en Sergi.
—Ja està, no? El següent és...
—Em sembla que sóc jo —va dir la Xènia, que ja tenia el paper entre les mans—.
Epitafis? Què?
—Sergi, has estat tu? —va preguntar la Clàudia, sense dubtar-ho.
—Com ho saps? —es va estranyar el nen.
La noia no va respondre, només va posar-se vermella i va mirar-se la Xènia.
—Tu creus que has de posar això, un dia com avui? —va queixar-se la noia pensant
alguna cosa interessant—. Només en recordo un, i no sé si el diré bé: Aquí descansa
Molière, el rei dels actors. En aquests moments està fent de mort, i la veritat és que ho
fa molt bé.
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Un sorollós esclat de rialles va ressonar per la sala, i alguns dels gots de xocolata
desfeta van estar a punt de desprendre’s de les mans dels seus propietaris.
—Molt bé, molt bé —va dir en Roger eixugant-se les llàgrimes després de riure
d’aquella manera—. Em sembla que em toca a mi, ara.
Agafà el paperet després de dubtar una estona.
—Oh! Un de diferent! Però... Jo no en sé res, de música.
—Home, que aquest és molt senzill!
—Bé, si tu ho dius. Però el que se m’ha acudit és una veritable bestiesa. Sabeu a qui
està dedicada la mítica cançó de SAU, Boig per tu, oi?
Silenci.
—Ho sabeu o no?
Silenci encara.
—Tothom creu que està dedicada a una dona, però està dedicada a la Lluna.
—El següent? —va dir la Paula, mentre reia.
—Ei, va, que no se m’acudia res més...
—Pau em sembla que et toca a tu.
Va agafar un paperet sense dir res, també.
—Jocs de taula? Un tema curiós, sobretot per a algú que en depèn, dels jocs.
Segurament ja n’heu sentit a parlar, de l’origen de les cartes de pòquer, oi? En un inici
cada una de les figures simbolitzava un emperador diferent: el rei de diamants, a Juli
Cèsar; el d’espases, al rei David; el de cors, a Carlemany i el de trèvols, a Alexandre el
Gran. Amb el pas dels anys, però, es va anar adaptant la figura als personatges
significatius de l’època.
—Ho havia sentit a dir —va explicar en Roger—, però mai havia aclarit qui era qui,
la veritat.
—Una bona estratègia per tal de no oblidar qui són els personatges —suggerí la
Dàlia—. Sobretot si són menys coneguts i..., bé, ja no formen part del món dels vius.
—No oblidar... —va deixar anar en Sergi, mentre fixava la vista en el llamp que la
tempesta acabava de regalar al cel—. Un tema complicat.
—Considereu que és necessari recordar-los a tots, els qui no hi són? —dubtà la
Clàudia, mentre agafava un paper.
Potser els recordem perquè no fer-ho és substituir-los —començà la Sara intentant
dissimular la tremolor de la seva veu—, i això és...
La cadira va caure endarrere, i ella es va aixecar. Havia estat molt callada des que
havien tornat, però potser ningú no se n’havia adonat, d’això. No es va molestar a dir
res, ni a collir la cadira. Només va amagar la mirada i va deixar que les seves trenes,
completament xopes, li colpegessin l’esquena en sortir precipitadament de l’habitació.
—He dit alguna cosa que... —començà la Sara.
La Clàudia va negar amb el cap.
—Temo que tots els qui estem aquí no només hi som per tal de descobrir la història
de l’Elisabeth, sinó per entendre i acceptar la nostra pròpia. Pel que he pogut veure, tots
tenim secrets; records que ens fan tremolar i que amaguem a tothom, fins i tot a
nosaltres mateixos. Qui sap si
—Jo no tinc res a amagar! —cridà en Pau mentre abandonava l’habitació.
La Clàudia amagà els ulls, i s’estremí en notar una mà sobre la seva espatlla. Era en
Sergi.
—Tens raó, tots tenim coses a explicar —aclarí—. Però és massa aviat per obrir els
batents de les finestres i alliberar els coloms que habiten a l’interior de la casa.
—O els corbs que riuen cruelment des de l’interior de la gàbia —li respongué la
noia—, i que mai saps si amb les urpes t’arrencaran la raó.
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La Dàlia se’ls va mirar, com si es tractés de dos espectres que acabaven d’aparèixerse davant seu.
—No hem de dir-ho, això —exclamà la Clàudia mentre s’alçava—. Si ho recordeu,
és qüestió de fer-ho junts. De caminar plegats, afrontar les pors plegats, admetre qui
som i...
—Però tu no saps què he fet —digué en Sergi, procurant que la seva veu fos tan
calmada com li fos possible—. Potser no ho
—Deixem-ho per avui, si us plau —suplicà la Sara—. És tard, plou, estem cansats,
ha estat un dia llarg... No creieu que el menys indicat és continuar una conversació com
aquesta, que estic plenament segura que hic et nunc no ens durà enlloc?
S’hi fixà. Tingué la sensació que, per un moment, havia deixat de ser ell
completament. De fet, en cap de les seves reaccions aquells mots haurien estat els
calculadament adequats, sinó tot el contrari
—Hic et nunc... Sí. Tens raó —digué en Sergi abaixant la mirada i donant-se per
abatut—. Tens raó, Sara. Ho sento, no sé què m’ha passat.
Es va mirar la Clàudia, que continuava dreta, amb els ulls humits i. Els ulls humits?
Ell l’havia fet plorar? Li somrigué i li acaricià la galta, mentre feia lliscar els seus dits
pels cabells de fusta sedosa. Li’n cargolà un ble, i desféu el somriure.
—Ho sento Clàudia. És millor que me’n vagi a dormir.
I va ser el tercer d’abandonar l’habitació, aquell vespre. Però no l’últim. De fet, de
mica en mica, tots començaren a deixar el forn de pa —que els havia fet de llar de foc—
, amb la seva immensa xemeneia, pensant en els records del seu passat centenari. En tots
aquells nens que havien escoltat la seva història de la boca dels seus avis, i que en
esdevenir avis els havien contat als néts les històries que tant havien anhelat saber de
nens i que, per fi, es trobaven al seu poder. I així anys i anys, fent que la pedra fos
record, que la mort fos vida, i que l’escalfor del foc fos minsa comparada amb l’alegria
de la unió, de la família, del record. S’alegrà de veure que encara en podia reconèixer
les cares. Les cares de totes aquelles criatures que havien envellit, com ell, amb el pas
dels anys. Havia tingut molt temps per a recordar-los i memoritzar-ne les faccions.
Aquell nen de quatre anys d’ulls estranys i aquella nena de tres d’ulls alegres també s’hi
havien assegut, allà; pensà. L’avi els havia promès aquella història, i els nens l’havien
esperat amb delit tot el dia, tota la setmana o, fins i tot, tot aquell mes. Esperar. Era
l’única cosa que no podien fer aquells menuts. Esperar. I ell, que tenia tota l’eternitat
per endavant, només tenia allò: l’esperança i el record. Si hagués tingut veu. els ho
hauria explicat ell mateix tal com ho va veure, a aquells nens. De tots eren ells dos els
qui més s’havia estimat. Ells dos.
—Avi, ens expliqueu què va passar, si us plau?
—Sí, sí, sí! Ens ho vau prometre, avi!
I l’home, que somreia en veure complert el seu somni, en saber que els néts
procurarien per la prolongació del cognom, amb les mans els demanava silenci. Silenci
si voleu saber què va passar al vostre rebesavi Miquel.
—Un segle enrere, una guerra assetjava Espanya. Napoleó, un militar francès que
havia esdevingut emperador de França, gairebé dominava Europa. En un tracte amb els
espanyols els prometé part de Portugal si el deixaven fer-hi via, però un cop encaixades
les mans i obertes les portes aprofità per començar a atacar Espanya, i amb ella
Catalunya. Com recordareu, els catalans hem rebut per totes bandes, perquè som terra
de pas. I aquí els francesos hi arribaren, i es produí la llegendària batalla del Timbaler
del Bruc, on un noi, amb l’ajut d’un tambor, féu creure als francesos que el seu exèrcit
era immens, immens, immens... i alguns francesos s’esporuguiren i se’n tornaren cap a
casa. Però ara no us he de parlar d’això, sinó d’en Josep Pujol, àlies Boquica.
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En sentir aquest nom, els nens obriren els ulls com plats i pregaren a l’avi que els
seguís contant la història d’aquell bandit, que tot i ser espia de l’exèrcit invasor, ben
pagat i nomenat capità pel governador de Barcelona, vengué els francesos en veure que
començaven a perdre.
—De fet, del que realment us vull parlar és del grup en Boquica havia format,
oficialment coneguts com a miquelets, popularment coneguts com a caragirats. Tots ells
dedicats al bandidatge. Es conta que va matar vells, dones, nens, capellans i tota mena
de gent. Sense compassió, ni motiu.
El foc seguia escoltant la història que havien vist les seves pròpies flames, intentant
calmar-se tot i saber que no podria arribar al final de la història sense agitar-se de
valent.
—Vet aquí un mal dia, en què en Boquica i els seus van acabar a prop d’aquesta
casa. Fixeu-vos com és la gent, que ja havien avisat els vostres rebesavis de la seva
futura arribada, però tot i que la vostra rebesàvia, fills i criats van abandonar la masia,
en Miquel Fontcoberta no va voler deixar-la a mercè d’aquells bandits.
—I què va passar, avi? —va preguntar la nena, enganxant-se als genolls de l’home—
. El mataren?
—En Boquica, en veure que el teu rebesavi havia amagat bona part dels diners de
què disposava, el penjà en aquesta mateixa xemeneia i encengué el foc, esperant que
l’home cantés.
—Ja veuràs si cantaràs, ara. Se’t sentirà des del poble! —deia aquell ferotge individu
que semblava sortit de l’Infern. Els cabells esbullats castanys li cobrien la cara i
amagaven les gotes de suor freda que li regalimaven front avall.
Però l’home es negava a parlar. Perquè havia de protegir la riquesa de la seva
família, perquè la seva dona i els seus fills la trobessin i l’heretessin, i perquè ell era un
Fontcoberta i ho demostraria defensant el que era seu amb la vida, si era necessari. Per
l’honor de ser qui era.
Quatre o cinc homes s’havien acomodat a la sala, tots ells amb l’uniforme de
miquelets, com si aquella tasca fos una més del seu ofici.
—N’hi ha per estona, encara. Dubto que parli tan fàcilment.
—Ho farà, no en dubteu.
L’home es tragué el xacó negre i el deixà sobre la taula, sense adonar-se que la
ploma verda i vermella havia quedat lleugerament torçada.
—Ambrós —cridà mentre s’asseia en una cadira a prop del foc—. Vés a veure què fa
en Garriga, a fora.
Llavors es descordà les polaines per tal de treure’s les sabates. Si n’hi havia per una
bona estona esperaria, però es posaria còmode.
Un jove entrà a l’habitació, també amb l’uniforme. Era un nen, encara, i en Josep
Pujol es servia de la seva manca d’experiència per esbroncar-lo en tot moment i fer-ne
burla.
—Ja has trobat les nines que buscaves? —començà a riure, fent que els colors li
vinguessin a la cara. S’havia proposat fer-ne un home, d’aquell xicot.
—No exactament. Però em sembla que hi ha quatre o cinc objectes de molt valor
que, n’estic segur, li agradaran, Boquica.
L’home refusà la idea d’anar a rapinyar tan aviat.
—No. Quan aquí s’hagi acabat la distracció saquejarem la casa. Però primer aquest
bon home ens explicarà què n’ha fet, dels diners. Oi?
—No tinc res a amagar —mentí, mentre sentia que el fum l’ennuegava i l’aire no li
entrava als pulmons. De fet, cada vegada que empassava saliva se li feia un nus a la gola
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d’insuportable dolor. Però ara la temperatura augmentaria, i el pitjor encara no havia
arribat.
—Molt bé, doncs si no tens res a amagar, tampoc et farà res estar-te aquí una bona
estona, oi?
No tornà a respondre. Només tancà els ulls per tal que el fum no els hi fes plorar
més. S’alegrà de no veure els uniformes blau marins en la penombra de la seva soledat.
Instants més tard, la calor fou insuportable, i sentí que la pell se li començava a abrasar.
Perdé la consciència.
—Heu vist? Ha aguantat poc, aquest. Despengeu-lo. No vull pas que mori abans de
dir-nos què n’ha fet, de l’or.
Quan tornà a obrir els ulls, feia poc que l’havien tornat a penjar. El foc estava apagat,
però havien dut més llenya, i estava segur que el tornarien a encendre. A poc a poc,
potser. Volien matar-lo a poc a poc. El primer que veié foren aquells uniformes
francesos. Les xarreteres i els bocamànigues daurats destacaven enormement a la casaca
blava que descansava sobre l’armilla blanca. Menjaven i bevien.
—A la teva salut —cridà un dels homes alçant un porró—. O més aviat a la teva
manca de salut.
En Boquica havia desaparegut de l’estança, però el seu xacó seguia sobre la taula de
fusta, amb la ploma torta, encara.
—Hauríem de cremar la casa. L’espectacle seria divertit i, al cap i a la fi, no crec que
hi hagi res més de valor. I si aquest no diu res...
—Cap problema. Aquí tenim el mestre de les confessions. Quants homes han passat
per tu, Pere?
—Buf! Uns... n’he perdut el compte.
—Quants han acabat confessant?
—Tots.
—Quants morts?
—No deus voler pas que escandalitzem aquest noi, no? —digué fent referència al
xicot—. Al cap i a la fi s’acaba d’incorporar al grup.
—Potser li hauries d’ensenyar a
—Què és aquest safareig? Sembleu dones! —cridà en Josep Pujol mentre obria la
porta d’un cop de peu—. Tot net. Res d’interessant a part d’unes monedes a la cuina i
alguna joia al tocador de la senyora. Tot ben amagat, pel que es veu.
—No tinc res a amagar —mentí en Miquel Fontcoberta per segona vegada—. No
trobareu res. Mateu-me si voleu.
—No cal que ens donis permís per fer-ho. Oi, Boquica? —exclamà el tal Andrós.
—Silenci. De moment tornarem a encendre el foc, i estic segur que davant
l’experiència d’ahir t’ho repensaràs dues vegades això de seguir callat. Sobretot perquè
avui no l’apagarem, el foc.
Valent, en Miquel Fontcoberta tancà els ulls altra vegada. Pensà en la Maria, la seva
esposa; els seus dos fills, Manel i Joan; la nena, l’Anna... Pensà en els pares, en
converses perdudes en el temps, en gent que no recordava conèixer però que veia
caminar davant seu. Pensà en l’època de nen, en els germans, en els jocs i els llibres.
Pensà en la vida, en les morts; en la seva mort. Pensà en Déu, i li pregà que s’acabés tot
plegat, i que el deixés morí en pau; però tornà a perdre la consciència i la recuperà hores
després. Els homes no semblaven haver-se mogut del seu lloc. De fet, tot i veure plats
sobre la taula tampoc havia sentit l’olor del menjar. Menjar? Hi pensà; però no tenia
gana.
—Sembla que això no s’hagi d’acabar mai, oi? Vine, noi. Dóna-li aigua; que s’ho
mereix.
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Li atansà un got, però l’home el vessà, sense saber per què.
—Desagraït! Molt bé, comencem de nou.
I en aquell tercer dia el foc tornà a cremar, i ell tornà a submergir-se en un son
profund, sense haver dit res que pogués lamentar.
—Què fem? —preguntaren els homes—. No n’hem tret res, d’això.
—Podríem agafar les coses de valor i marxar. Al cap i a la fi potser no han amagat
res, a la casa.
—I totes les terres? Amb què les han pagat?
Asseguts a l’estança es passaven el porró ple amb el vi del celler mentre pensaven un
final lògic per a aquella aventura. En Boquica sortí a fora en fer-se fosc, encara amb el
vi als llavis i el gust sec a la gola pel desig de continuar bebent. No, no en traurien res
d’estar-se més temps allí. Cremarien la casa i marxarien.
Mirà el cel, tot fosc. Les muntanyes, al fons, semblaven adormides. Feia temps que
no s’havia parat a pensar; però per què pensar? La veritat és que tots els records que
tenia estaven esquitxats per la sang, i el sol fet de caminar enrere l’obligava a córrer
endavant. S’assegué al banc de pedra de l’esquerra: un pedrís amb l’ajut del qual de ben
segur el senyor havia pujat als cavalls milers de vegades. Milers de senyors, milers de
vegades. Al capdavall, per què recordar res del teu passat, per què fer res útil pel teu
futur si tots ens acabarem convertint en un esquitx de sang en els records d’algú que
serà fàcilment esborrat amb la màniga del temps?
Notà la gola més seca, però no desitjava entrar altra vegada. Tancà els ulls i obrí la
boca, bevent del cel. Pensà en quan era un nen i bevia de la pluja. Besalú. Una estranya
ganyota el sorprengué, i es preguntà on era, exactament, el poble on havia nascut.
Després d’uns intents en va de situar-se en l’espai recolzà el cap a la pedra de la trista
casa i s’adormí. Sí, per primer cop en molt de temps s’adormí sense pensar en el dolor
de tot plegat i en el perquè. Pensà en Besalú, i en l’aigua corrent pel Fluvià; en el pont,
en les esglésies, en els jocs, en els somnis, en els nens. Es despertà de cop, i caminà
portat per un estrany desig; el de tocar les aigües del riu. El de rentar-se les mans brutes
de sang, d’una sang transparent, en les aigües infantils plenes de lluernes. I les descobrí,
caminant pel camp com si fossin la pluja dels estels. Va somriure, i pensà que si les veia
era que encara era un nen. Un nen.
Amb les primeres llums de l’alba, quan el sol encara amagava la muntanya en un
llençol, la casa fou abandonada sense més. Els parrots d’en Boquica caminaven ben
drets i amb les butxaques buides. Abans que la casa es perdés entre els arbres en Josep
Pujol es girà i li preguntà a la casa el perquè. Per què l’havia tornat a la infància? Ell,
que era de tot menys innocent dels seus pecats com ho eren els nens? Però la casa no
respongué, i el camí dels miquelets continuà muntanya avall.
—Però malauradament el vostre rebesavi morí a causa de les cremades. Tot i això, es
pogué acomiadar de la seva dona i dels fills, i morí en pau perquè havia defensat
aquesta casa de les mans de l’home menys sensat de l’època.
I els nens, admirats, havien badat boca mentre l’avi somreia. No podria explicar la
llegenda a en Francesc i l’Esteve, que naixerien uns anys després, però d’això ja se
n’encarregarien els seus dos germans; i de ben segur no escatimarien en detalls. Potser
fins i tot parlarien de l’olor del vent i de l’escalfor del foc. Sobretot la Matilde, pensà. I
el foc somrigué, sabent que així seria.
Però en aquell moment, les parets s’havien quedat soles. Havien viscut massa temps
sense nens a la casa, i temien no tornar-ne a veure els somriures, ni sentir el ressò dels
seus crits en les habitacions buides, ni els plors, ni les rialles. Temien que la soledat les
desfés i que en plorar ensorressin el passat enduent-se les seves històries. Perquè les
cases parlen, silenciosament. Es diu que ningú no les sent, però sí que es pot percebre el
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xiuxiueig dels seus mots. Només és qüestió de posar l’orella entre les pedres i estar
disposat a escoltar, pacientment, la seva llarga història, o les imatges que han quedat
atrapades entre la sorra dels seus còdols. El soroll dels passos produïts per peus
descalços, esclops, espardenyes, botes, sabates de xarol, ballarines o peücs; els renecs
d’homes de totes les èpoques; els esbufecs; els jocs de nens... Les sents? Ja hi tornen.
Massa anys soles per no contar-se que hi ha un nen a l’entradeta i ningú per fer-lo
passar. Que és xop fins al moll de l’os i que l’ha dut la senyoreta. Que dorm i temen que
no es desperti.
Parlen. Xiuxiuegen. Qui deu ser? I la pols s’allunya, i la manta l’abriga, i la lluna li
diu: dorm, dorm, dorm fins demà. I ell dorm, sense sentir res, sense témer res, sense
recordar res.
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12. El naixement de Venus (Sandro Botticelli)
Té un vestit blau, blau com el mar. Em diu que m’hi apropi, que m’agradarà. Jo no
l’he vist mai el mar; no aquesta mena de mar. De cop, els seus cabells gairebé daurats es
tenyeixen de roig i el vestit blau desapareix. Està nua, i jo enrogeixo. Es gira, em mira i
somriu. Llavors m’adono que no és la primera vegada que l’he vist, perquè té la pell
molt blanca. Com l’escuma de les ones.
S’ha llençat mar endins, però jo l’he seguit amb por, caminant a poc a poc.
M’emmirallo en les ones i descobreixo que aquesta aigua estranyament opaca no
reflecteix la meva cara, sinó la de l’Elisabeth, a la sorra.
—On ets? —crido a les ones, i descobreixo que les meves mans són les seves, i els
seus cabells són els meus. Duc un estrany vestit blanc amb floretes roses diminutes, de
les quals sols se n’adverteix el tronc d’un fosquíssim verd. A les mans, un mantell
vermell descolorit per la brillantor del sol, que en lloc d’enfosquir-me la pell me la
tenyeix de blanc.
M’agenollo davant un bassal que les ones han oblidat a la terra amb l’únic objectiu
de comprovar quin és el meu reflex, però és l’Elisabeth qui apareix entre les aigües
tranquil·les. Per tant, l’Elisabeth dec ser jo. De sobte, veig que somriu, però jo no ho
faig. Parla, però jo no ho faig. Amb la mà desfaig el reflex i m’aixeco, buscant al mar.
Les ones s’han endut la noia pèl-roja, i el vent Zèfir sembla embolicar-la amb rosetes
de pastor. És lluny, i del mar en sorgeix una petxina, i ella s’hi posa a dins.
Els arbres verds de la meva esquena em diuen que torni amb les meves dues
germanes, que Botticelli ens necessita per preparar el decorat per al seu nou quadre. Vol
que arribi la primavera.
—Botticelli? —exclamo. I recordo que la noia pèl-roja és Venus, i que jo sóc una de
les Hores—. Però el quadre de l’Al·legoria a la primavera és anterior al Naixement de
Venus. No pot ser que Botticelli vulgui pintar-lo ara.
Però ningú no em respon, i camino cap al mar en lloc de fer-ho cap a terra. I de dins
meu surt l’ànima. Però ara sóc morta! He d’agafar la meva ànima altra vegada o no
podré tornar! Però si penso, llavors existeixo, per tant estic viva, oi? Però i l’ànima?
Allò que ha sortit de mi es transforma en una bonica noia translúcida, que de mica en
mica va adquirint color.
—Ets tu? Elisa? —pregunto, sense saber a qui em refereixo.
—Ho sóc —somriu. Els seus ulls brillen. Tot i això, no aconsegueixo reconèixer-la—
. I tu ets la Clàudia.
No ho pregunta, ho afirma. Però jo no la conec, i ella sí, a mi.
—Segueix-me.
Camino. La sorra és freda, i els seus grans cada vegada es tornen menys gruixuts,
més llisos.
Quan arribem a les roques em tapa els ulls amb un mocador transparent; no hi veig.
Em posa una flor a les mans; la palpo: és plena de petites pellofes inflades gràcies al so
de les ones. Sento una brisa suau, però calenta. Com si els seus llavis deixessin anar
vent.
—Segueix-la —diu, i aquest vent em duu als narius l’olor de la planta. La pell se
m’eriça. Lavanda.
Obro els ulls i al mateix temps noto el fred. No hi ha ningú al meu costat, només el
terra fosc i la barana de l’escala. M’hi assec, amb el cap entre les mans i els colzes sobre
els genolls.
—Sóc conscient que he estat somniant tota aquesta estona?
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Un bri de lavanda encara es troba empresonat al puny clos. L’obro i la llenço escala
avall. Potser hauré d’oblidar-la, l’olor de l’espígol.
Decideixo sortir a fora, fugir dels meus somnis. Despertar-me.
El cel encara és fosc, tot i que petits bocins de llum s’aventurin a sortir del seu cau
per il·luminar-me el paisatge. Els núvols foscos han desaparegut, i sense saber-ho han
convertit el cel en un mar d’escuma dibuixada amb guix blanc sobre una cartolina blava.
El so dels trons ha estat reemplaçat pel silenci, però l’olor de la pluja encara no s’ha
evaporat totalment. La pluja. Sí que va ploure ahir, i d’una trista manera.
La fred, juganera com és, troba amb facilitat petits espais en el meu cos on arraulirse. Això em decideix a entrar, sense la mínima intenció d’adormir-me, sinó sols per tal
d’experimentar el plaer d’estar càlidament abrigada pels llençols.
Abans d’arribar a l’habitació, l’olor d’espígol retorna als meus narius, aquesta
vegada molt més intensa, i en la meva ment se sobreposen imatges que, aparentment, no
tenen similituds però que em porten a fer una associació ben estranya: el fantasma i la
lavanda. L’Elisabeth i la mateixa flor violada —o potser més aviat blavosa—.
Finalment la nena i el fantasma. Sacsejo el cap intentant que s’esfumin les meves idees.
—Torno a fora o vaig a l’habitació? —em pregunto.
I, com sempre, decideixen per mi: una melodia coneguda arriba juntament amb una
nova brisa de lavanda: unes semicorxeres s’avancen al primer compàs, solitari sense la
mà esquerra —que apareix gairebé immediatament.
Els peus se’m mouen sols, com si estiguessin posseïts per una mena de curiositat
incipient que creixerà a mesura que la distància entre el piano i jo s’escurci.
—Qui el toca? La Sara potser? O...
Una estranya sensació m’abraça i, per primera vegada des que sóc aquí, crec
entendre quina presència enigmàtica dorm entre els llibres de la biblioteca i les notes del
piano. Entre les flors liloses que tan bé la representen. Potser, el que més m’estranya és
que la seva presència —o la que crec pressentir— no m’atordeix sinó que em
reconforta. Potser és l’estranya olor que em molestava i que ara s’ha tornat dolça en ser
compresa. Qui sap?
La melodia segueix sonant. Qualsevol persona, per molt inculta que sigui —com
jo—, ha sentit alguna vegada aquesta música i, tot i ignorar-ne el nom, s’ha llançat al
cant de les primeres notes. Les que les succeeixen són una altra història, però les
primeres... Qui no les coneix? A qui no li han ennuvolat la ment alguna vegada?
—Per a Elisa. Oi? —dic en veu alta, en arribar a la sala d’estar. M’ha semblat veure
una noia de cabells castanys al piano però s’ha esvaït, com la boira del cel fa uns
instants. El nom de la peça és clarament significatiu: Elisa és diminutiu d’Elisabeth. Qui
sap si també l’anomenaven així.
En arribar al piano una flor escruixeix sota els meus peus, i m’adono de la renglera
de boletes allargassades que em duen a la biblioteca: un caminet de flors, i de cintes
violetes entre fulles de falguera.
—Segueix-la —sento que la ment murmura, i el somni retorna al record.
El contacte de la fina catifa d’espígol em fa somriure, potser perquè em remet a la
meva primera comunió, o al corpus d’aquell any, quan trepitjar les fulles d’acàcia era
una novetat per a mi. Mai no les havia tocat amb les plantes dels peus, però la temptació
sempre hi era. Com aquella vegada que, en anar al bosc, em vaig descalçar i les fulles
tardorenques separaven els meus peus del sòl, o totes les bestieses que vaig fer de
criatura. On és aquella nena? —em pregunto sovint. Potser amb el temps ha perdut les
flors que la feien bella, també.
El camí s’acaba a la biblioteca, on la renglera de flors toca una de les prestatgeries;
concretament la de més a la dreta.
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—Què vol que hi faci, aquí? —penso, i llavors adverteixo la margarida que fa de
punt al famós llibre de Robert Louis Stevenson: L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr.
Hyde. L’extrec, i en buscar rere seu una mena de relleu queda premut i la porta s’obre.
Sí. A vegades em pregunto si hi ha una sola llibreria sense un passadís secret. Potser no,
qui sap.
Entro en una minúscula cambra envoltada de llibres. L’olor d’aquesta cambra, però,
és diferent. És estranya, com si la lavanda hi hagués habitat molts anys seguits i després
la seva aroma s’hagués fusionat amb la de les pàgines dels pergamins i els llibres que
somriuen des dels prestatges. Al centre de l’habitació, una taula amb dues cadires de
fusta força senzilles. Res d’entapissats. La bellesa de la simplicitat no sempre és
reconeguda, però és idíl·lica en les masies que ens recorden d’on venim. I més en
aquesta. L’austeritat dels llibres no podia haver estat representada d’una altra manera.
Llibres amuntegats omplen el meu camp de visió, així que faig una passa disposada a
analitzar-los meticulosament. Tot i això, en notar que el camí continua fins a la taula
m’adono que no són els llibres el que he d’observar, sinó el calaix d’on sobresurten bris
de lavanda.
L’he desencaixat, ja que en obrir-lo sols hi he pogut percebre els milers de granets de
lavanda que l’habiten. Com si es tractés d’una sorra de muntanya. La sorra dels records.
La intenció, però, és furgar entre l’olorosa flor —un misteri que encara no entenc: que
aquesta flor estigui florida a l’hivern— i trobar un misteri més dolç.
En extreure’l del seu lloc habitual, però, aconsegueixo que un petit llibre de tapa
força gastada caigui del lloc on es trobava: un petit espai amagat al fons del calaix.
La tapa, tot i estar lleugerament tacada de color groc, encara guarda l’estranya
aparença que devia tenir anys enrere: unes petites margarides dibuixades i pintades amb
aquarel·la i un nom escrit amb tinta i una mica desdibuixat, com si el contacte amb les
mans de la propietària l’hagués escampat per la tendra cartolina. No obstant això, encara
era llegible: Matilde.
En obrir-lo, unes margarides que havien estat guardades i assecades entre les pàgines
del llibre caigueren, i fou feina de la Clàudia engrapar-les intentant que no es desfessin.
Va agrair l’espelma encesa que algú havia deixat sobre la taula mentre, al mateix
temps, pensava en la temeritat que era allò d’abandonar el foc en una habitació plena de
paper i, com que les cadires s’havien desintegrat —o si més no temia que ho fessin en
qualsevol moment, a causa dels treballadors corcs— s’assegué a terra després de tancarse en aquell petit espai.
—Ostres! I ara com es deu obrir? —va pensar en veure’s sola i reclosa.
Un somriure la sorprengué, juntament amb la tranquil·litat del seu pensament:
—Bé, si l’Elisabeth m’ha dut aquí també me’n pot treure. I sinó en Sergi em trobarà
a faltar. O no.
No tenia cap dubte que el noi hagués passat per aquella habitació, per molts senyals
que no hi hagués deixat. N’estava segura, aquell era el secret. El dubte era com li havia
estat revelat.
I, com en tot llibre, el viatge comença un cop obert. Perquè saps on comences, però
mai on acabaràs.
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13. Diari d’Anna Frank
Dissabte vint de desembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents dinou
El pare diu que vol que escrigui una mica cada dia per millorar la meva redacció. Per
això m’ha regalat aquest diari, avui que faig vuit anys. No sé què representa que hi he
d’escriure, però ja li trobaré alguna utilitat. Això sí, em nego a escriure-hi res si me’l
revisa!
Matilde Fontcoberta Bosch

Diumenge vint-i-u de desembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents dinou
Altra vegada torno a tenir aquí davant aquest diari i no tinc ni idea de què escriurehi. He comptat les pàgines, i si he d’escriure en una cada dia segurament en mig any
l’hauré acabat. Però coneixent el pare segur que me’n comprarà un altre... Així que
millor que m’hi apliqui. Seré bona nena encara que sigui per una vegada a la vida. En
Guifré m’observa. Potser es pensa que li deixaré llegir el que escric aquí?
Jo, un dia més gran

Dimarts vint-i-tres de desembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents dinou
He decidit que aquí explicaré tot el que passi a casa. Bé, tot potser no, però la
majoria de coses que passin.
Avui el pare ha renyat en Guifré. Ha dit que havia de deixar-se de jocs de criatures,
que ja començava a ser gran, i tot perquè l’ha descobert jugant amb els soldadets de
plom que tant s’estima! Els hi ha pres i ha marxat. En Guifré, però, tot i estar més
pàl·lid que la cera, no ha deixat caure ni una llàgrima. Com pot ser tan cruel, el pare?
He de descobrir on els ha amagat, així els podré agafar i els hi tornaré. Per si de cas
amagaré les meves nines, no sigui que les trobi i me les llenci, també.
Una nena

Dijous vint-i-dos de gener de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Bé, això d’escriure cada dia potser no... Però em comprometo a escriure un cop a la
setmana.
Saps des d’on escric? No, no és des de casa. Estic asseguda al llit, a les Escolàpies.
No, l’escola no és cap meravella, sobretot perquè les monges ens fan anar ben rectes.
Però el pare diu que així és com hem d’anar. Que em posaran a ratlla. No ho sé... La
madre Josefa diu que sóc molt rebel, i que les nenes com jo aniran a l’Infern. Però jo no
ho crec, perquè sinó hi hauria molta gent a l’Infern, no creus?
Una nena dolenta
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Dimecres vint-i-vuit de gener de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Avui he rebut carta de casa. Diuen que la mare s’ha posat malalta i que he de
tornar-me’n. Tinc por, molta por. La mare mai es posa malalta, i no m’avisarien si no es
tractés d’una cosa greu. I si es mor? No vull marxar. Oi que no serà res? Déu meu, que
no sigui res, si us plau.
Matilde

Dijous vint-i-nou de gener de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Diuen que no passarà d’aquesta nit. I jo no entenc què li passa! Té molta febre,
respira d’una manera molt estranya, com si s’afogués, i aquesta tarda, quan semblava
que estava millor, la temperatura li ha tornat a pujar. En Guifré, que hi ha anat més
tard, ha sortit gairebé tan pàl·lid com ella, i ha corregut a trobar el metge. Creuen que
no ho he sentit, però sé que s’està morint. L’Esteve i en Francesc no entenen, tampoc,
què li passa, però dubto que pateixin tant com jo. Són petits, i no saben què és la mort.
Si la mare se’n va, res serà igual. Segur que vindrà la tia Aurora, i no l’aguanto. El pare
n’ha estat parlant amb en Guifré, com si fos més gran del que és. Ell no ha dit res, però
estic segura que està més espantat que jo. De moment m’he amagat, i esperaré a
veure què passa. Tinc por, saps? Estava parlant amb la mare i de cop ha deixat de
contestar-me, i en Guifré m’ha demanat que anés a buscar un drap amb aigua freda,
com si això em pogués despistar... Tinc por, molta por. Això ha de ser un malson, no pot
passar-me a mi, de cap manera. És la mare, i l’estimo. És veritat que no sempre ho
sembla, però l’estimo. I els llavis! Tenia els llavis i les ungles una mica... blaus! El pare
s’ha tancat a l’habitació, i ens ha prohibit entrar-hi. Vol vetllar-la. Mentrestant
nosaltres resarem el rosari a la sala d’estar. Tota la casa es reunirà a la llum de les
espelmes per vetllar-la. Si ha de morir, si us plau, que no pateixi més. Que Déu la
guardi. Prometo no ser dolenta mai més amb ningú, però que es curi, si us plau.
Els nens ploren, són massa petits. Potser sí que hauria de sortir d’aquí i ajudar
intentant calmar-los. Els contaré aquella història que ens explicaven quan érem petits;
aquella del nen que... Sí. Em portaré bé, ho prometo.
Matilde

Divendres trenta de gener de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Tothom diu que l’han deixat molt bonica. A mi no m’ho sembla. Així tan callada, tan
blanca, tan tranquil·la... sembla que mai hagi estat humana. I el mocador al voltant del
cap m’espanta. Li desfigura la cara. El pare ha dit que l’hi trauran, però. Que és per
aguantar-li la mandíbula fins que s’endureixi. Amb quina fredor en parlen, de tot
plegat! I jo duc el dol per tot arreu. Fins i tot els llaços de les trenes són negres, i els
botons de la jaqueta. No vull tornar mai més a l’escola. Tampoc vull que s’enduguin la
mare allà dalt. Hi deu fer fred, i ara soms a gener! El vent li glaçarà les galtes, i els llavis
se li enduriran. Els llavis! Mai tornaré a sentir els seus petons. Mai tornaràs a notar els
seus braços! Te n’adones, d’això? I és clar que no! Tothom diu que siguem bons amb el
pare, que la trobarà a faltar. I què creuen, que nosaltres no? Els odio. Odio tota
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aquesta gent que ve i va sense dir res, fent cares llargues i mirades de compassió. Els
odio. Vull que marxin. En Guifré està molt callat. Potser no tornarà a dirigir-me la
paraula, qui sap! Potser si ells marxessin tot tornaria a ser igual... M’imaginaré que la
mare està de viatge, com sempre. Oblidaré la seva cara blanca i freda, la seva pell
transparent, els seus ulls morts, el seu cor aturat, el seu pit quiet. Oblidaré això, i
intentaré recordar aquell estiu que vam visitar el bosc i que ens va explicar que quan
era petita creia en les fades. Hi ha fades al bosc? Potser sí. I la mare és una d’elles,
n’estic segura.
Matilde

Dijous cinc de febrer de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
El pare ens va fer tornar de seguida a l’escola, i la veritat és que li agraeixo molt. És
una de les poques decisions encertades que li he vist prendre pel que fa a nosaltres
durant tots aquests anys, potser perquè ho ha fet més inconscientment que
conscientment. Si fos a la casa estic segura que hi pensaria molt més, en la mare.
Massa. Aquí les nenes em miren amb pena. Fins i tot la Felicitat, a qui l’any passat vaig
tirar la sopa pel cap, m’ha preguntat si necessitava ajuda amb els deures de lengua
castellana. Tot i això, suposo que he de deixar passar el temps, fins que la mare es
converteixi més en un somni que en un passat recent. Deixar-la fugir del present. Però
no oblidar mai les seves mans ni l’olor de roses dels seus cabells. En fi, he de cosir-me
un botó que ha saltat del vestit, així que et deixo estar. El pare va fer bé en donar-te a
mi. Et cuidaré bé, de veritat. Però no et prometo escriure gaire més sovint, i menys ara.
Un petó

Divendres tretze de febrer de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Avui he rebut carta d’en Guifré. Em preguntava com estava, i m’explicava que, feia
poc, havien fet la petaca a un dels seus companys d’habitació. De fet, és una broma
que fan sovint, sobretot als nois que arriben nous. M’imagino què passaria si la féssim
nosaltres i el llençol s’acabés esparracant... Les monges ens el farien cosir fins a
semblar nou, quina tortura! Ara que, la veritat és que és molt senzill de preparar. Un
dels llençols, en lloc de posar-se estès es posa doblegat pel mig, de manera que el
pobre noi, quan s’hi va voler ficar no va poder. Diu que de la vergonya es va posar
vermell, i sense gosar explicar què li passava va fer força per encabir-s’hi fins a
destrossar-lo. Pobre noi.
Faré veure que no sé per què m’ha enviat la carta, tot i que sé que vol veure’m
somriure. Que n’és, de... Som germans, oi?
L’única nena
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Dimecres divuit de febrer de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Avui és dimecres de cendra, cosa que significa que comença la Quaresma. Bé,
tampoc hi ha tanta diferència, aquí. Però sempre he pensat que són dies més tristos.
Sort que aviat arribarà rams i tornaré a ser a casa.
Massa impacient

Dilluns vint-i-nou de març de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
El mossèn també ha vingut, aquest any, per sort. A vegades penso que pobre home
ho deu tenir complicat per atendre totes les cases del poble, i més aquesta que és tan
gran. Però el salpàs sempre tranquil·litza les minyones, i el pare també en sembla
satisfet. La tia ha dit que l’escolà era molt eixerit, i instants després ha preguntat al
pare quants anys tenia jo. Em sembla que si fos per ella ja em tindria casada. Però
encara sóc petita, per a això.
L’Esteve, en veure que el rector beneïa portes i finestres amb la branca de boix ha
vingut a buscar-me i m’ha preguntat què feia. La veritat és que és una cosa ben
estranya, sempre ho he pensat, sobretot quan enclasta al llindar de totes les portes i
finestres la sal humida que li hem preparat. L’he dut a veure el forat que roman a la
porta de l’antiga sala d’estar, que fa molts anys havia estat porta exterior, i l’he hagut
de dur a coll perquè volia tocar-lo amb les seves petites manetes. Però té quatre
anyets, sols. I és orfe de mare. Qui sap si la recordarà, quan es faci gran.
El senyor rector és una mica golafre, i la Tereseta diu que li agrada pimplar. Potser
per això té el nas tan vermell. La qüestió és que no ha dubtat en prendre’s el seu temps
mentre la Catalina li tallava dos o tres trossos més de llonganissa. Si hi ha mals esperits
a la casa, però, d’aquesta manera els farà fugir. Així ho he dit a l’Esteve, i ara diu que
no tindrà por d’anar a dormir sol. Tot i això, sé que aquesta nit voldrà que jo, i no la
Catalina, li expliqui un conte.
Corrals, estables, xemeneies, portes, finestres... Per on més deuen entrar els mals
esperits? Guardeu la casa, Déu meu. Us demano per ells i no per mi que no hi hagi més
desgràcies. Digueu-li a la mare que l’estimo, i que no pateixi. Tots estem bé.
La seva petita Matilde

Divendres dos d’abril de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Divendres Sant. El silenci camina per la casa com un gat negre esperant caçar un
ratolí. Com si imités les campanes, que no toquen. No tenen motius per tocar; Crist és
mort. Les escombres s’amaguen a l’habitació de les eines, no fos cas que algú, per
descuit, trenqués la superstició i convoqués plagues de formigues i escarabats al
banquet de Pasqua. El viacrucis ja s’ha acabat, i em preparo per a la missa sense
consagració de la tarda. Negre sobre negre. Ja han passat les tres, ja és mort. El sol
s’ha enfosquit, m’hi he fixat. Sempre he trobat màgics els dies que fa mal temps per
aquesta data. Com si el món també el recordés. Ell que el va veure néixer i morir
mentre nosaltres no érem ni esbossats en l’obra de Déu. A la mare li agradaven els
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divendres sants, sobretot el dejuni. L’apropava a Déu, deia, i als qui patien. Jo somreia,
i li feia un petó. Deu celebrar-lo, ara?
De dol per Déu i per la mare

Dissabte tres d’abril de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Ahir les gallines pongueren ous secs per dins, i abans d’ahir també. Dijous i
divendres Sant. Com si la natura també planyés la seva mort. Espero que avui i demà
celebrin la seva resurrecció amb ous frescos.
De seguida tornaré a l’escola. A vegades la trobo a faltar, però avui no. El pare s’ha
assegut a explicar-nos històries de quan era jove. Em sembla que mai ho havia fet, si
més no jo no ho recordo. Ens ha parlat del mar, i jo em pregunto com serà i per què no
ens hi ha dut, el pare. Diuen que és blau, però d’ un blau diferent del dels rius. Que hi
ha vaixells i que al travessar-lo apareix un continent immens que hem vist dibuixat als
mapes: Amèrica. M’agradaria viatjar, quan sigui gran. Per molt impossible que sigui.
Somiadora

Dilluns dotze d’abril de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
No m’he fet gran, oi? Avui sor Maria m’ha dit que últimament em veia més madura
que de costum. Ha somrigut i m’ha deixat sola. És mentida, oi? Sóc tan inconscient com
sempre, oi? Som canalla, i la canalla sempre molesta. Sóc petita, oi? Perquè em queda
molt de temps per casar-me i, al cap i a la fi, no estic gaire segura de voler-ho fer. No.
Sóc petita encara.
La segona de quatre germans

Dimecres vint-i-vuit d’abril de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
La Marcelina s’ha escapat! Ahir ens va explicar que estava cansada de l’escola i de
les monges i que se n’aniria amb el seu oncle a França. Totes vam pensar que ho deia
de broma. Qui podia imaginar-se que... Però avui al matí ja no hi era. Com s’ho deu
haver fet? Les monges l’estan buscant per tot arreu, però no sé si aconseguiran trobarla. A hores d’ara qui sap si ja és a França! M’hauria agradat acompanyar-la, potser
només per veure el mar i el país veí. Però si considerem que no he visitat mai
Barcelona, com puc pretendre haver conegut França? Quina enveja, Marcelina... Tot i
això, no sé com és el teu pare, però si el meu s’assabentés que he fet una cosa
semblant em faria fora de casa, per molt que m’estimi amb bogeria. I el teu?
Els meus millors desitjos
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L’han trobat! Pobra Marcelina. No ha arribat ni a Figueres, tan sols. Les monges
estan molt enfadades i es neguen a readmetre-la, però diuen que el seu pare pagarà
una gran quantitat de diners com a compensació per la rebel·lia de la seva filla. Ahir es
va venir a disculpar davant de la priora i semblava malalta i tot. Què li deu haver
passat? Estic segura que el seu pare li ha deixat ben clar què s’espera d’ella, però mai
l’havia vist tan decaiguda... Espero que les monges siguin compassives –i que el feix de
bitllets sigui gran. Així la Marcelina ens podrà explicar què se’n va fer, dels seus desigs
d’abandonar Girona.
Matilde

Dimarts divuit de maig de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
En Guifré m’ha enviat una carta i he rigut molt. M’ha explicat que ahir, aprofitant
que el professor de matemàtiques és molt curt de vista, en Narcís –un nen de la seva
classe que sempre idea bromes pesades- va fer entrar una cabra a la classe i li va posar
la jaqueta de l’uniforme al damunt. Quan el senyor Tomàs va arribar-hi no va adonarse de res, i la classe va començar com sempre, fent sortir algú a la pissarra. Al mig de la
lliçó, però, la cabra es va posar a esbiegar i el professor cregué que es tractava d’un
nen, fent la gracieta de torn a la seva classe. No vull cabres, en aquesta classe; digué.
Pobre senyor Tomàs! Quan la cabra cridà per quarta o cinquena vegada l’home ja
havia identificat d’on provenia el soroll, i en arribar a la zona dels penjadors no pots
imaginar-te la cara d’estupefacció que féu. Allò era ni més ni menys que una cabra!
Aixecà les seves ulleres de miop –que poca feina li feien- i en comprovar que no estava
somiant anà a cridar a un altre mestre perquè l’ajudés a treure la cabra de l’habitació.
Sabeu d’on ha sortit aquest animal?, preguntà. Però quan sortí tots s’havien posat a
riure. Quines idees que tenen, els companys d’en Guifré. Tot i això, diuen que l’escola
també hi acompanya. De veritat que no m’imagino com podríem fer una cosa semblant
aquí!
Sensata per una vegada a la vida

Dilluns vint-i-quatre de maig de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Una epidèmia de varicel·la està buidant l’escola. La Maria va marxar ahir, i s’han
endut la Joana avui al matí. La Farners, les germanes Oller, i fins i tot la Pilar! En total
són cap a unes quinze, cosa força greu. Al ser contagiós les han enviat a casa, fins que
la vermellor de la pell i la febre deixin d’assetjar-les. A mi també m’agradaria tornar a
casa, però no amb aquesta picor terrible! Han preguntat qui de nosaltres l’havia
passat, i gairebé totes les que quedem la van experimentar. Em sembla que tenia
quatre anys, jo. Primer la va agafar en Guifré, i jo el cuidava. I quan ell va estar curat
em vaig posar malalta jo. M’hauria agradat que la mare em llegís un conte, però havia
marxat amb el pare a Barcelona. No sé per què els hi agrada tant Barcelona, i si els hi
agradava tant, menys sé per què no ens hi duien, quan podien. Ara la mare no ens hi
podrà dur, mai més.
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Com que el final de curs s’acaba les monges estan més atabalades que mai. La Clara
diu que pensarà una bona broma. És fantàstica ideant aquesta mena de coses. Faria
bona parella amb en Narcís, de la classe d’en Guifré. Segur que sí. Plegats serien
capaços d’ensarronar tot Girona!
Entremaliada, a vegades

Dimecres vint-i-tres de juny de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Avui m’he despertat quan el sol sortia i he acompanyat a la Catalina a buscar herbes
al bosc. M’agrada molt el bosc, i les flors m’encanten. Són tan boniques... i totes tenen
propietats misterioses que em fascinen! La camamilla asseca, la calèndula calma i
cicatritza, el saüc té milions d’usos, en el pixallits el nom ho diu tot, el fonoll per als
còlics i els gasos, la farigola desinfecta, l’aigua de poniol al ventre dóna consol... Però a
mi, la que més m’agrada és la mandràgora perquè la trobo la més màgica de totes
elles. No trobes increïble que pugui dur a una persona a l’amor i a la mort al mateix
temps? Jo sí, i no sé què donaria per saber fer un filtre d’amor... No ho diguis a ningú,
això, però quan era molt petita diuen que volia ser bruixa.
Hem recollit pericó per fer oli de cop. Les inflorescències es deixen macerar uns dies
en oli d’oliva a sol i serena fins que el color sigui vermellós –i això que la flor és ben
groga! La veritat és que va molt bé. Jo he agafat milifulla, perquè l’altre dia la Celina
ens va explicar com se’n feia el licor. Ah! Me n’oblidava. Hem omplert un altre cistell
amb herbes diverses, com escabiosa, sàlvia... i la majoria de les que he anomenat
abans. Farem ratafia, saps?
Diuen que la nit de sant Joan és màgica, i si m’enfilo a la torre puc veure que una
llum estranya brilla muntanya enllà. Prové del poble, n’estic segura. Jo també volia
anar a veure les fogueres i a enterrar pomes al caliu un cop la pila s’hagués convertit en
cendra. Però el pare no em deixa, perquè diu que allà només hi van els nois del poble i
no és lloc per una senyoreta. La Catalina, a més, diu que és una nit perillosa; més que
les altres. Vaig prometre ser bona, així que en lloc d’escapar-me, com tenia previst,
penso passar-me tota la nit aquí, mirant des de la torre. El pare es pensa que dormo,
però no vull dormir, avui. Vull saber si totes aquestes històries de fades i follets són
certes o si les àvies les conten als nens per a fer-los por.
En Guifré m’ha seguit i ha descobert els meus plans. Diu que no em delatarà, però.
S’ha assegut al meu costat i també mira el cel. Diu que si el deixo quedar-se
m’explicarà una secret. Espero que no es faci pregar més!
Una petita bruixa en una nit màgica

Dijous vint-i-quatre de juny de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
El que em va dir en Guifré és cert. Abans de posar-me al llit –no pots pas imaginar-te
a quina hora va ser, això- he anat a l’habitació de l’Encarnació i les he trobat a sota el
llit. Sí, hi eren! Creus que és veritat, el que es diu? Si fos tan senzill saber amb qui et
casaràs... Què creus que li deu haver sortit? Potser l’any vinent posaré confits sota el
coixí, a veure si somnio amb el meu futur marit.
Amb un llaç verd a les trenes tot i el dol (sé que la mare em perdonarà)
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Dissabte vint-i-sis de juny de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Estic convençuda que li va tocar pelada. La veritat és que des de llavors que està de
mal humor. Tot i això, diria que les va donar als porcs, les faves, així que no ho puc
assegurar. Pobra Encarnació. Però és que una fava pelada ja saps què vol dir! Que es
casarà amb un home pobre. Si hagués estat mig pelada encara, perquè s’hauria casat
amb un home de classe mitjana... Tot i això, jo crec que això és una bestiesa. Al cap i a
la fi, és la sort que escull la fava que agafaràs.
Matilde

Dimarts sis de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
El pare ha marxat de bon matí. Dubto que el puguem veure al llarg del dia. Avui la
mare faria trenta-un anys, així que suposo que no vol tenir-nos a prop, i menys a la
casa, en aquest dia. No sé per què representa que els homes no poden plorar i les
dones sí. Els homes han de ser forts i protegir-nos a nosaltres. Però i a ells? Qui els
protegeix? Amb la Catalina li durem margarides a la tomba. A mi m’agradaria plantarli un roser, però potser esperaré a fer-ho a la primavera, per recordar que fa un any que
no hi és. Han passat tot just cinc mesos des que ens va deixar, i a vegades em sento
estranya. Potser hauria de plorar més la seva mort i no ho faig, saps? Potser no
l’estimava tant com em pensava... No, no és això. Però la mare... la mare sempre ha
estat una persona dolça però llunyana, inabastable. La recordo com un silenci serè, una
mirada suau, a vegades, unes mans càlides i... sí, el perfum de roses. Però a vegades la
seva veu se’m torna aspra, i tinc por d’oblidar el color dels seus ulls. Eren blau verds o
verd blaus? No ho sé. Per què a ningú li agrada parlar dels morts? M’agradaria parlarne amb el pare, però amb prou feines parla amb mi, i en Guifré també és reticent a ferho, a vegades.
Fa temps que no la sento, l’olor de roses

Dijous vuit de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
La tia Aurora arriba dissabte i el pare ens ha dit que hem d’estar perfectes. De fet,
em sembla que a vegades ell també li té por. Com podia tenir una germana tan
antipàtica, la mare?
Les classes de piano van bé. Aprofitaré l’estiu per assajar més i més. El pare vol que
aprengui a tocar Sonata clar de lluna, i ha encarregat les partitures; segurament
arribaran amb la tia, cosa que em dispensa d’aprendre-la a tocar per demà passat –
una autèntica bogeria!
En Francesc i l’Esteve no se’n recorden, de la tia, i estan impacients perquè arribi
però en Guifré i jo estem convençuts que quan la vegin els passaran les ganes de
tornar-la a veure. Em criden, així que t’he de deixar, siguis qui siguis.
Com et dius?
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Dimarts tretze de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Si les coses segueixen com fins ara me n’aniré. La tia m’ha dit per tercera vegada en
cinc minuts que em posi dreta. Ja ho estic, de dreta! Què més he de fer? Ahir em va
enviar a l’habitació perquè deia que xarrupava la sopa de tomàquet, i que què
m’ensenyen les monges. Com que durant tot el matí m’havia estat retraient tot el que
feia o deia no vaig poder-me’n estar i abans de sortir de l’habitació li vaig dir que
m’ensenyaven més bé del que ella hauria pogut ensenyar-me. En Guifré em va venir a
buscar; la senyora volia que em disculpés. Doncs estic cansada, de la senyora. Trobo
molt bé que vingui, però no cal que ens molesti més amb les seves impertinències. Se’ns
podria haver endut amb ell, el pare. Però com que havia de marxar mig mes de viatge
ens ha deixat a càrrec d’aquesta horrible dona. La Catalina podria haver tingut cura de
nosaltres, no calia cridar la tia! Ara m’he de pentinar cada dia les trenes, perquè si hi
ha algun pèl fora de lloc em diu que sóc poc curosa amb el meu aspecte. És odiosa,
aquesta dona. I els altres no li diuen res!
Si no t’escric és que m’ha fet fora de casa

Dimecres catorze de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Com pot ser? Aquesta vegada la tia s’ha passat! M’ha preguntat sobre les meves
labors, i ha fet veure que s’interessava pel meu progrés amb el piano. Un cop li he
comentat el que em van dir les monges al final de curs, però, la dona s’ha posat a riure,
i estic segura que el diable no riu d’una manera més terrible. Si les monges t’han dit
que serveixes per estudiar aniran totes a l’Infern, per mentideres, ha dit. Com pot ser?
Les monges, a l’Infern? A més, diu que ja me’n puc anar oblidant, dels estudis; perquè
les dones llestes no són boniques i no li serveix de res a una dona anar a l’escola. Estic
segura que si el pare l’hagués sentit l’hauria condemnat tant com jo ho he fet, la
diferència és que ell li hauria pogut dir en persona, però jo m’he de limitar a oblidar que
és la meva tia i veure-la com una dona a qui he de respectar si vull continuar existint;
almenys de moment.
Ara mateix no sóc, ni de bon tros, la Matilde

Dijous quinze de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
A partir d’avui se m’ha prohibit anar al bosc o a l’hort. Estic condemnada a fer
bondat en aquest edifici fins que la tia marxi. Només puc sortir per anar a missa, res
més. Pobra mare, no sé què devia ser tenir aquesta dona per germana gran. És fins i tot
milions de vegades més arrogant i orgullosa que en Guifré. I ell a vegades es fa molt
pesat amb això de ser l’hereu i el fill gran. Doncs jo sóc la nena, ha quedat clar?
Ah! Tampoc puc llegir cap conte a en Francesc i l’Esteve abans d’anar a dormir,
perquè la tia diu que han d’adormir-se sols, i si ploren els envia a les quadres, a fer
fressa a una altra banda.
No sé per què li van posar el nom que duu, perquè quan arriba ella més que l’aurora
sembla el capvespre.
Jo, avui
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Dissabte disset de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Com que no en tenia prou amb prohibir-me sortir ha decidit prohibir-me existir. Avui
ha entrat a la meva habitació i m’ha renyat per seure malament. Ha revisat els meus
escrits i llibres i se n’ha endut uns quants perquè ha dit que eren porqueria per a les
classes baixes i que per llegir-los hauria de ser castigada. Sort que no ha trobat el diari,
perquè sinó no puc imaginar què hagués fet. Compto els dies perquè marxi. Ho sento
mare, però no puc ser cortès amb aquesta dona; ho he intentat, però quan sóc invisible
ve a buscar-me i em fa visible. Més no puc fer, ja. He decidit passar-me la major part
del dia a la torre, on estic segura que no em trobarà. Tot i això... no entenc el seu
comportament envers nosaltres. Si no volia venir no calia que ho fes, no? La tia Aurora i
jo mai ens hem dut bé, però quan deia que era una persona insuportable em referia al
fet que té unes idees molt tancades i unes opinions força prefixades de tothom, però és
que ara s’ha tornat una mena de bruixa que condemna tots aquells que la miren o no.
Siguin els qui siguin.
D’acord, potser sóc una mica exagerada, a vegades

Dimecres vint-i-u de juliol de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Em sembla que ho he entès tot, per sort, d’una vegada. Abans d’ahir no va venir a
esmorzar, cosa que va obligar-nos a tots a buscar-la dins de la casa i, un cop descobert
que no era dins, regirar-ne els voltants. En Guifré la va trobar, al turó, davant la tomba
de la mare. Em va dir que plorava, però jo no me’l vaig creure. Podeu imaginar-vos-la
plorant? Doncs sí. La tia Aurora plorava. El meu germà va tornar sense que ella advertís
que l’havia vist –només faltaria!
Pot ser que es refugiï de la pena amb els crits? Pot ser que en veure’m vegi la mare?
Pot ser que cregués que podria suportar-ho però no pot? O potser sóc jo, que faig
hipòtesis sonades?
Matilde
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14. De vita Caesarum (Gai Suetoni Tranquil)
Un cop abandonada la sala dels escacs, va aparèixer una habitació quadrada amb una
petita font en un dels extrems. La veritat és que la seva capacitat era molt menor a la
que havia d’aguantar: dotze persones, potser per això, la sensació d’asfíxia va
augmentar notablement quan els seus ocupants van adonar-se que no semblava haver-hi
cap porta, només un missatge en una de les cares:
DTZD IRQX ZMYDH HXY
—Què m’he perdut? —va preguntar en Roger, l’últim en baixar.
—Pel que sembla hem de resoldre aquest xifrat abans de sortir d’aquí —va explicarli la Paula.
—Abans de sortir d’aquí per tal de sortir d’aquí —va aclarir en Marc.
—Xifrat? —va dubtar en Roger, que no havia vist les lletres de la paret.
—Això —va assenyalar-li la noia—. No ho intentis llegir perquè t’ofegaràs. Cap
vocal. No fa mal d’ulls?
—Ja sabeu en quin codi està? —va dubtar el noi, encantat amb la idea d’utilitzar
l’anterior codi FEN per a sortir d’una habitació plena de peces d’escacs.
—Ni idea, aquells ara ho estan meditant —va dir en Marc assenyalant el grup format
per l’Andreu, en Miquel, la Clàudia, la Sara i en Sergi. Els altres, simplement intentaven
no asfixiar-se.
—Ja està! —va cridar en Miquel—. Però és molt senzill, simplement és codi Cèsar.
—Codi Cèsar —va fer la Susanna, sense cap mena d’entusiasme.
—Bé, se sap que abans que Cèsar l’utilitzava altra gent, però el nom se li dóna per
l’emperador romà, això és evident. De fet, es diu que utilitzava altres mètodes de
substitució per dirigir-se als seus generals quan es tractava d’informacions altament
confidencials perquè, en cas que la carta fos interceptada, ningú no en pogués llegir el
contingut, però segons ens explica Suetoni aquest és el mètode que més utilitzava.
—Però és força senzill, no? —va dubtar la Sara—. En poca estona es desxifra.
—Sí, però si considerem que per als pobles no llatins el seu alfabet era
—Tant és com fos el seu alfabet. Miquel, què hi diu! —va cridar la Susanna, en ple
atac d’histèria. La veritat és que la interrupció de la conversa podia estar més o menys
justificada si consideraven que aquella habitació era realment claustrofòbica.
—Perdó —va disculpar-se el noi—. És que m’agraden molt aquesta mena de coses.
—I doncs? —va insistir la noia.
—Si considerem que hem de restar tres lletres a la que està escrita —va començar a
desxifrar—lo l’Andreu—, la primera seria A, després vindria una Q, després una W...
—Una ve doble? —va dubtar la Clàudia—. Potser és en llatí: tant l’alfabet com la
frase.
—Seria lògic, i encaixa —va admetre el noi.
I sí, finalment van acabar llegint «Aqua fons vitae est».
—És a dir, l’aigua és font de vida —va aclarir la Clàudia.
—Per tant això vol dir que la porta és a la paret de la font? —va preguntar la Xènia.
—Suposo —va dir en Sergi—. Qui hi sigui a prop que miri si hi ha alguna cosa que
pugui enfonsar-se i posar en marxa un mecanisme secret.
L’Anna va ajupir-se per analitzar-la, i va adonar-se d’un petit cercle amb una fulla
dibuixada.
—Vida —va pensar, i mentre el premia, una altra porta es va obrir i van saltar a
l’habitació contigua: un llarg passadís que no augurava res de bo.
—Matemàtiques! —va cridar l’Andreu, immensament feliç, en veure que el terra era
ple de rajoles amb nombres gravats.
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—Ecs, quin fàstic! —va exclamar la Susanna.
—A tu t’agrada alguna cosa? —va preguntar-li la Xènia, esperant una resposta
habitual.
—Sí, queixar—me —va somriure, i la seva companya es va quedar de pasta de
moniato.
—I a part d’això? Vull dir, com és que has arribat aquí?
—Senzill, li vaig copiar l’enigma a una companya —va mentir.
—Marc, ni se t’acudeixi moure el peu! —va cridar en Sergi des de l’altra punta.
—Per què? —va dubtar el noi.
—Doncs perquè aquest és el típic passadís on només una de les rajoles de cada fila és
correcta, i les altres s’enfonsen.
—Glups, doncs així no penso moure’m d’aquí —va assegurar el noi, allunyant-se’n.
—El problema és que és complicat saber quina sèrie o quin tipus de successió
segueixen —va admetre.
1
2
3
4
5
2
5
1
7
8
4
10
2
36
8
3
45
23
9
12
4
19
24
5
12
76
8
0
22
7
10
13
9
11 23
8
34
15
21 32
17
34
23
40 38
32
45
55
28 17
92
70
69
79 89
112 144
98
84 96
110 189 298 233 355
210 432 389 212 377
890 218 610 689 123
987 1986 2016 290 170
(...)
—Podria ser qualsevol: multiplicar un número per un altre, dividir-lo per, o elevar-lo
a, o
—O potser no s’ha de fer cap operació matemàtica —va suggerir la Paula—. Podrien
ser dades d’alguna cosa qualsevol.
—A veure —la Clàudia va posar-hi ordre—. El que esteu fent és ampliar les opcions
que tenim, i això no ens durà enlloc.
—Exacte, hem de pensar que al cap i a la fi està dissenyat perquè una noia de divuit
anys sigui capaç de resoldre-ho.
—Una noia de divuit anys? En general? No. És l’Elisabeth de divuit anys —va
aclarir la Sara.
—Dona, els enigmes que ens han dut aquí bé que els hem pogut resoldre, no?
—Teníem més pistes.
—Potser també les tenim, però som incapaços de trobar-les.
—Aquest és el problema.
—Podeu parar d’una vegada? —va demanar l’Andreu—. Estic intentant establir
relacions entre els nombres.
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Silenci absolut, de cop.
—Si ha de ser una cosa senzilla, fàcilment podria ser la successió aquella que vam
dir l’altre dia —va suggerir la Susanna, dissimulant—. La de l’espiral, la de... ehem...
—Fibonacci —va admetre l’Andreu—. És la de Fibonacci, exacte. El que no entenc
és per què.
—Doncs suposo que perquè està relacionada amb la pintura, la natura i, bàsicament
tot —va suggerir la Xènia.
—De fet, aquesta seria, més aviat, la definició de les matemàtiques, en general —va
fer-li veure l’Anna amb un somriure.
Un altre silenci prolongat i inintencionat.
—Com has sabut que era aquesta, tu? —va preguntar—li a la Susanna.
—Com que només en conec una, no tinc cap mena de problema per escollir —va
somriure.
—Qui sap si aquesta és la mateixa raó per la qual va ser escollida.
—No ho crec —va somriure en Sergi—. Seria una raó força lamentable, no creieu?
De fet la ignorància no és una bona eina per descartar opcions; principalment perquè la
majoria de vegades les desconeixes, les opcions.
—No em deus estar dient ignorant, oi? —va creuar els braços la Susanna mentre
deixava que les trenes s’amaguessin rere el seu clatell.
—Tots ho som. No t’ho deia a tu en particular —va somriure el noi.
—Molt bé. Ara toca la part senzilla —va engrescar-se en Marc, hàbil en aquella
mena de tasques—, saltar de rajola en rajola.
—És irònic, oi, això de part senzilla? —va dubtar en Miquel, que amagava un cert
aire de preocupació.
—Irònic? —va estranyar-se el primer—. Si el misteri ja està resolt?
—Bé, de fet ara sols toca sumar —va admetre l’Andreu mentre intentava veure el
final d’aquell passadís que semblava infinit, com la progressió, les matemàtiques i el
coneixement.
—Sumar? —va bufar la Susanna.
—No em diguis que has oblidat com es fa? —va riure-se’n la Xènia.
—No, però fa una mandra... Algú porta alguna calculadora, per casualitat?
—Sí, juntament amb el mòbil que ens permetria trucar a casa i que ha estat destrossat
sense pietat —va exclamar la Paula una mica enfadada.
—D’acord, doncs haurem de sumar —va admetre la Susanna—. Andreu, ens podries
recordar com funcionava la sèrie aquesta?
El noi va mirar el sostre mentre pensava que la pròxima vegada que aquella noia
tornés a parlar de les matemàtiques com d’alguna cosa avorrida, inútil i pesada potser
s’encarregaria de deixar-la sola —és a dir, sense cap mena d’ajuda per arribar al final
del passadís matemàtic: obligada a sumar, per tant, si volia sortir.
—Cada número és el resultat de la suma dels dos nombres anteriors. Per això, si
considerem que comença a l’u, el segon també serà un u, però el tercer serà un dos. Dos
més u fan tres, tres més dos fan cinc, i així successivament. Entès?
—Entès —van exclamar a cor.
—Molt bé, doncs així potser que comencem, no? —va suggerir en Roger, però ningú
no va fer senyal d’avançar.
—Teniu por? —va dubtar la Paula.
—Tu no en tens? —va preguntar-li l’Anna—. Vull dir, si no en tens passa primer,
tots sabem sumar.
—No voldria treure a l’Andreu el privilegi d’arribar el primer.
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—Ja, és això —va somriure el noi, sense mirar-se els seus companys—. No és que
vulgueu que em sacrifiqui, sinó que voleu sacrificar-vos per mi. Que tendre.
—Veig que ens has entès —va somriure la Susanna.
—Molt bé, ja vaig endavant, però us adverteixo que ni se us acudeixi empentar-me o
baixarem tots plegats. Ha quedat clar?
—Sí —van respondre altra vegada a cor.
El noi va posar el peu sobre la primera rajola sense estar segur del que passaria.
Aquell u semblava moure’s davant seu. Darrere seu els nois i noies estaven concentrats
a fer silenci i mirar-se’l. De fet, l’únic so que se sentia era el de la font que els havia dut
allà caient a poc a poc.
—Com més aviat comencem més aviat acabarem —va pensar, i un cop comprovat
que suportava el pes de la planta dreta va allargar-hi l’altre peu.
—Segueixo viu —va dir, confirmant el que era evident, i va fer un petit salt dues
rajoles a la dreta, a la fila del davant. Aquell altre u era més complicat de trobar.
Una altra fila feta; un pas endavant cap al dos i cridaria qualsevol dels seus
companys.
—No, jo no surto —va negar-s’hi la Susanna, que estava a punt de fer mitja volta.
—Tranquil·la, ja hi vaig jo —va parpellejar la Xènia.
I, d’aquesta manera, de mica en mica van anar saltant tots. Fixant-se on havia posat
el peu el company del davant. Tot i això, abans que el número dotze hagués posat el
primer peu ja se sentien crits a mig passadís.
—Quin toca ara?
—No ho sé, no me’n recordo.
—Andreu! Després del vuitanta-nou quin toca?
—Quin era l’anterior? —va cridar el noi, que estava unes deu fileres endavant.
—No ho sé —va dubtar la persona en qüestió, rectificant el seu comentari positiu
sobre aquell maleït passadís.
—El cinquanta-cinc —va aclarir la noia del darrere, i en Marc va cridar-ho a
l’Andreu.
—Ja ho podrien sumar ells mateixos —va pensar aquest, mentre li cridava que havia
de trepitjar el cent quaranta-quatre.
—D’acord! —va cridar en Marc, sense recordar que podia donar-li les gràcies,
també.
Dos segons després, ja li’n tornava a preguntar un altre.
Un quart d’hora més tard, aproximadament, l’Andreu va arribar al final del passadís
després de trepitjar la rajola que contenia el 317811.
—Ja està! —va cridar, convençut que els altres estarien més animats a seguir, però
de cop, un petit desequilibri va trencar tota tranquil·litat. De fet, va ser la Xènia qui,
entre les files onze i dotze —les mateixes on en Marc s’havia aturat—, no va poder
vèncer la distància i va recolzar la mà al noranta-vuit, a l’esquerra d’aquell maleït cent
quaranta-quatre. La casella no va cedir completament, però va destapar unes cavitats
que van deixar passar un fort vent, provocant un xiulet eixordador.
En un intent de tapar-se les orelles, la Sara va colpejar la Dàlia, i aquesta va caure
amb la mala sort que va enfonsar dues caselles que sí que van cedir completament.
Quan ja es veia al buit, la Susanna li va donar la mà i la va estirar mentre encongia els
ulls i les celles.
—Tranquil·la, no et deixaré anar, però entén que la situació és delicada, sobretot
perquè no puc moure’m de les meves caselles i, quan pugis, també t’hauràs de recolzar
a les teves o tornaran a cedir.
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La Dàlia va notar com li relliscava la mà, però la Susanna va agafar-la del canell i va
estirar mentre la Sara mirava d’ajudar-les, també.
—És que tens mala sort! —va dir-li mentre feia força—. Primer caus i t’esquinces el
turmell, i ara, que ja gairebé el tens curat, o sinó no sé com passaries per aquí, caus en
aquesta trampa.
—Ho sento —va posar-se vermella, un cop dreta davant el cent quaranta-quatre.
—No passa res. Només que ens fas patir. Vés amb compte la pròxima vegada.
La noia se la va mirar mentre es preguntava si, de veritat, significava alguna cosa per
a tots ells. Llavors va somriure i va fer que sí amb el cap.
—Gràcies per no deixar-me anar.
—Per què? Què havia de fer sinó?
La Sara i les noies que estaven a prop es van quedar gratament sorpreses. Realment
la Susanna era una noia ben estranya. Cap d’elles va adonar-se que no podia mirar avall.
—Esteu totes bé? —va cridar l’Andreu.
—Sí! Totes bé!
Durant la resta del recorregut no van patir cap mena d’accident; tot i això, fins que la
Susanna no va haver passat per l’última casella, ningú no va estar tranquil.
—Si no l’hagués agafat s’hauria matat —va admetre en Sergi.
—De fet no —va explicar la Sara—. Les caselles s’han tancat ràpidament, és cert,
però he pogut veure que el fons no era tan fons, i estic segura que una mena de passadís
les uneix totes plegades per sota.
—Seria lògic, no creus? —va admetre la Clàudia—. Si no arribes al final de la prova
no tens dret a continuar, però sí a continuar vivint.
—Noves oportunitats —va somriure el noi—. Potser això és el que ens volen donar a
tots plegats.
—Insinues que no només és un joc? —va dubtar la Sara.
—No et preguntes on deu ser en Pau? —va somriure el noi—. Fa estona que no el
veiem.
—Tenia por de saltar.
—Por: aquesta era la seva debilitat. Quina és la nostra?
—Vols dir que l’objectiu és
—No ho sé. No sé quin és l’objectiu de tot plegat. Però diria que encara que arribem
a copsar el sentit d’aquest joc només descobrirem una petita part de la intenció de
l’organitzador. No. No sé què s’espera que fem, i aquestes proves semblen inacabables.
—Però segur que ens volen vius, no? —va preguntar la Clàudia.
El noi va alçar les espatlles.
—Sé el mateix que tu, però dubto que els serveixi de res que siguem morts; sobretot
perquè algú arribarà al final, i no podrà quedar-se sense parlar indefinidament, no
creieu?
—Sí, però i si no hi arriba ningú?
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15. El somni d’una nit d’estiu (William Shakespeare)
Dimecres divuit d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Fa gairebé un mes que no escric res aquí, em sembla. No sé ben bé per què, suposo
que tampoc ha passat res interessant. La tia va marxar, i la veritat és que tots ens vam
sentir alleujats; fins i tot ella. El pare, però, va tornar menys tranquil del que havia
marxat. Em sembla que no dorm, i menja poc. És senzill fer-lo enfadar, i últimament tot
el que fa en Guifré està malament. Ahir el va tornar a renyar, i encara no sabem ben bé
per què. Només va aconseguir dir-li que era un inútil i que mai seria tan llest com ell. La
veritat és que no m’agradaria ser ell, per molt hereu que sigui. Jo sóc la nena, i això a
vegades és millor. A vegades, però. La qüestió és que em sembla que en Guifré no ho
veu que no és culpa seva, que és el pare que està nerviós, i s’ha agafat molt malament
el que el pare li va dir. He intentat d’explicar-li, però diu que no l’intenti consolar, que
no serà mai digne de ser fill del pare. No sé què fer, perquè amb el pare tinc clar que no
hi puc parlar, Déu me’n guardi! En fi, mentre l’Esteve i en Francesc segueixin com fins
ara tot anirà bé. Són petits, per sort, per entendre res.
Potser sí que a vegades faig una mica de mare. Una mica, només

Divendres vint d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Avui sí que n’ha passat una de grossa. Una de molt grossa. Mai n’havia passat una
de tan grossa, a casa.
Tot i que en Guifré sap que el pare no vol que jugui amb els nens del poble, es veu
que ha agafat les seves bales i les ha dut a Santa Maria. Diria que ha aprofitat que algú
hi baixava amb carro per acompanyar-lo, però no tinc clar qui, perquè és estrany que
algú s’hagi mogut de... La qüestió és que ha tornat a peu ensangonat, mig mort, i amb
cops per tot el cos. Tot i això, no ha aconseguit arribar a casa, i en Joan l’ha trobat pel
camí, estirat a terra. Quan l’he vist entrar, m’he posat a plorar de la pena que em feia.
M’he espantat molt, i em pregunto com l’han pogut deixar així, i que anés sol a casa.
Però si no s’aguantava dret! Ell no plorava, però no deixava de dir que no l’hi ho
diguéssim al pare. Mentrestant la Catalina deia: Però criatura! No t’has vist? Si no li ho
diem prou bé que se n’adonarà! No. No li ho digueu, si us plau!
En fi, que el pare l’ha vist quan pujava per l’escala, i ha començat a cridar-li: Que
estàs boig! Que què has fet! Però ell només ha dit que havia caigut. Que has caigut? Et
penses que sóc idiota? No, pare! Jo no us diria mai cosa semblant!
I llavors hi ha intervingut la Catalina, demanant al Senyor, si us plau, no li cridi, que
està molt malalt. Però el pare no li ha fet ni cas, i ha seguit interrogant a en Guifré fins
que ha perdut el coneixement. Llavors ha fet cridar al metge. En Joan, però, ha dit que
estava segur que el seu fill en sabria alguna cosa, que els havia vist arribar plegats.
—Però que no estava a terra, sol? —ha preguntat la Catalina.
—No —ha respost abaixant la mirada i traient-se la gorra—. En Lluís
l’acompanyava, de fet ha estat ell qui m’ha vingut a buscar, corrents.
I això, precisament ha estat el desencadenant perquè el meu pare es llancés a
buscar-lo, sense cap mena de seny ni lògica, i en Lluís en veure’l no ha trigat ni dos
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segons a delatar els seus companys: en Narcís de cal Gil; en Marçal, el fill de la Teresa;
en Martí, el del forner; en Narcís, nebot del capellà; en Pere Gòsol, sí, el del ferrer; en
Jordi, el que el seu pare va...
I així hem esbrinat que el pobre Guifré ha lluitat gairebé tot sol contra tots ells —o
més aviat s’ha defensat— sense cap mena d’experiència. I tot perquè es veu que els hi
havia guanyat totes les bales i s’han enfadat (i és clar que els hi ha guanyat! Si a les
bales hi juguem plegats quan ningú pot veure asseure’s una senyoreta a terra!)
Doncs el pare ha marxat al poble, enfadat com estava, i en Guifré s’ha aixecat del llit
mentre cridava que no el deixés sortir. Quan he pujat continuava blanc, menys pels
morats i les esgarrapades que duia a la cara. El metge ha dit que té febre, així que
aniré a fer-li companyia ara mateix. He hagut de calmar en Francesc i l’Esteve, que
després de sentir tants crits s’han posat a xisclar, també.
Preocupada (tot i que si en Guifré ho pregunta ho negaré)

Dissabte vint-i-u d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Quan s’ha despertat, en Guifré estava molt millor, tot i que pel seu aspecte ningú ho
hauria dit. Ha preguntat pel pare, i no he gosat explicar-li l’horrorós espectacle que va
fer ahir al vespre. Diuen que va passejar-se pel poble cantant les quaranta als pares
dels nens que ahir s’hi van barallar. Dubto, però, que a en Guifré li faci gaire gràcia,
això. Espero que el pare no hi sigui gaire sever, i que comprengui que a part de ser en
Guifré Fontcoberta —fill i hereu dels Fontcoberta—, també és el seu fill: un noi de nou
anys que es comporta com si en tingués setze.
En fi, que jo sóc una nena de vuit anys que en podria ben bé tenir disset i ningú no se
n’adonaria. O potser sí?
La seva germana

Diumenge vint-i-dos d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Meravellós. De moment ja tornem a tenir prohibit parlar amb els nois i noies del
poble. Per si no ho teníem clar, evidentment. En Guifré està millor. Em sembla que el
pare es va espantar, també, en veure’l. Potser ens estima i tot. Qui sap?
Matilde

Dimecres vint-i-dos de setembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Exacte, per si no ho has endevinat torno a ser a l’escola. La diferència és que quan
penso en els de casa només hi puc veure l’Esteve. En Francesc ha marxat amb en
Guifré, al Collell.
No aconsegueixo imaginar com passa els dies, ara, el meu germà petit. Haurien
d’haver entrat junts a la mateixa classe; al cap i a la fi tots dos saben escriure i llegir,
més o menys. Podríem considerar-los gairebé bessons, tot i que no ho siguin. En fi, aquí
tot segueix com sempre. La missa, les classes, els àpats, el temps... M’agradaria ser un
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noi; potser així podríem fer els partits de futbol dels que en Guifré parla, o jugar amb
bales i ser dolents. Sobretot això, ser dolents. I potser també ser lliures. Tot i que dubto
que en Guifré ho sigui, de lliure. En fi, només tinc vuit anys. Ja veurem què és de mi
quan tingui l’edat del pare.
Una mica cansada

Dilluns u de novembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Saps que et recordo. Oi, mare? Diuen que entre avui i demà els que no hi són viuen
més a prop, a través dels records, potser. Tot i això, m’ha semblat sentir la teva olor de
roses al matí, quan m’he despertat, i els raig de sol, al tocar-me la cara, m’han recordat
el tacte de les teves mans. És estrany, perquè mai m’havies vingut a despertar; però he
cregut que eres tu i, en no veure’t, m’he posat molt trista. Vindràs a veure’m algun dia?
Matilde

Dilluns vint de desembre de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint
Felicitats! Avui també és el teu aniversari, oi? Fa un any que et tinc entre les mans,
tot i que últimament no t’escrigui tant com ho hauria volgut. No sé a qui escric, ni per
què escric; però em sento menys sola, saps? Potser tothom té raó i he canviat de cop, o
potser és la tardor, que em fa plorar més que de costum mentre que la primavera i
l’estiu m’obliguen a córrer amunt i avall. M’agradaria ser gran. Més gran. Però els
grans diuen que un cop has crescut vols ser petit, una altra vegada. Sempre m’he
preguntat quan arribarà el punt mig. Quan em despertaré i diré: avui vull ser com sóc.
Però en Guifré diu que això no arriba mai. Que els humans tendim a voler el que no
podem tenir i a odiar-ho quan ho tenim. Quina espècie més absurda, doncs. Per quina
raó ens va fer així, Déu? O és que potser no ens hi va fer, així, sinó que ens hi hem
tornat? Tant de bo algun dia trobi algú capaç de respondre’m aquesta pregunta...
Creus que sóc massa petita per entendre el món?
M.

Dissabte vint-i-nou de gener de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint-i-u
He plantat el roser, mare. Em veus, des de la finestra? O és que no hi teniu finestres,
al cel? No, potser no. Per què tenir finestres que mostrin als morts el dolor dels vius? No
podrien ser feliços, de cap manera. Però per si de cas, mare, per si de cas et planto
aquest petit roser, i et miro amb un somriure. Estigues segura que sóc feliç, i que els
teus estan bé. T’estimen, et troben a faltar, però estan bé. Al cap i a la fi, saps que
estem en bones mans, oi?
El pare ha dit que no creixeria, perquè encara és massa aviat per plantar res, però jo
estic segura que s’equivoca. Els raigs de sol l’alimentaran perquè em dugui a tu, i cada
vegada que pensi en els teus ulls una nova fulla sorgirà de la seva tija, i les seves
espines seran les que els nostres cors vagin allunyant. Perquè tu voldries que ho féssim,
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oi? Que ens desféssim de les espines per tal que el roser pogués créixer alt i fort. Perquè
puguem créixer. Oi, mare?
No, avui el pare no ha marxat. Ens ha abraçat, i em sembla que tot i haver-li costat
al final ha entès que nosaltres també existim, i que som fills seus i teus. Que el roser,
abans de morir, va deixar brots que continuessin a la terra. Perquè això és el que som:
brots que creixeran, però que no estan obligats a escollir el mateix camí cap al sol que
van escollir les flors de les que provenen. Potser no viurem al lloc on vam néixer, i serem
trasplantats, o potser no podrem fer llavor, ni brots. Però sempre tindrem en comú
amb els nostres iguals que som una mateixa flor. I això, per molt que ho vulguem
canviar, no podrem fer-ho.
Gràcies per deixar-me ser una rosa, mare. Sé, però, que si m’haguessis fet
margarida seria igualment feliç.
Un somriure

Dimarts vint-i-dos de març de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint-i-u
En Guifré m’ha dut al cel, i jo he somrigut. El cel és un castell amagat en un turó veí,
o més aviat una muntanya veïna, a més d’una hora de camí. La vegetació l’ha engolit,
però la seva torre continua a la vista dels vilatans de Santa Maria. Diuen que hi
visqueren els propietaris de totes aquestes terres durant l’època feudal. Qui sap si
conegueren els Fontcoberta de l’època...
Quan he dit que volia pujar fins a dalt de tot ell s’ha posat blanc. No he entès per
què fins que he vist l’escala; mig derruïda. Tot i això, el meu desig de pujar ha
continuat, i ell s’ha vist obligat a acompanyar-me mentre, segurament, pensava que si
ens matàvem el pare li donaria tota la culpa. Però veure-ho tot des d’allà dalt és molt
més bell que fer-ho des de la nostra ermita, o des de casa mateix. Em sento més a prop
del poble i, tot i que em fa vergonya dir-ho, també em sento molt més a prop de la
mare, i de Déu, i de tots ells. Però ja fa massa temps que parlo dels morts, així que
parlaré dels vius, a partir d’ara. Bé, ho intentaré. Creus que en seré capaç?
En Guifré ha dit que teníem la mateixa vista del poble que la que en tenien els ocells,
i he agraït al bosc que amagués l’edifici entre les seves fulles. Em sento com una fada, i
m’agradaria venir-hi de nit, aquí. En Guifré, però, diu que hi ha fantasmes. Millor!, li he
dit, però no li ha fet gaire gràcia. Em sembla que vol protegir-me de tot, i de res. Té por,
i diria que sé de què. I jo també en tinc, de por; però la desfaig amb cançons. He cantat
des d’allà dalt, i m’ha semblat que el poble em contestava; però la seva veu era molt
més dolça que la meva, com si em demanés que em quedés aquí. Aquí per sempre. Però
aviat s’acabarà Setmana Santa, i hauré de tornar. Tornar. Tornar. És curiós; diria que
mai seré jo, allà. Mai.
Sense plomes, però amb aire als ulls

Dimecres quatre de maig de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint-i-u
Ahir, mentre fèiem classe, madre Josefa es va desmaiar. Diuen que està bé, però que
necessita que algú en tingui cura. Ha estat malalta i, fent-se la valenta, ha empitjorat.
No ens han dit de quina malaltia es tracta, però la tenim present en totes les oracions
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que fem. Tant de bo no li passi res. A vegades és dolenta amb mi, però jo també ho sóc
amb ella, potser. I si... Res. Ja torno a escriure sobre coses tristes, veus? Només volia
dir-te que he decidit oferir-me voluntària per fer-li companyia. Anar a resar amb ella el
rosari, llegir-li algun fragment de la Bíblia... Es diu que no té família. Bé, això no és
totalment cert. Té la comunitat de germanes, i a nosaltres per filles.
M’agradaria fer-me monja només per això, saps? Per tenir germanes i sentir-me
part d’alguna cosa. Bé, i per ser més a prop de Déu, i del poble. Sí. Si fos monja, no
podria ser de cap manera de clausura; seria de les que ajuden als pobres o ensenyen de
lletra a les nenes. Però, tot i això, dubto que el meu camí vagi per aquí. Seria incapaç de
seguir les normes que elles segueixen i els horaris que tenen pautats, no creus?
Posi’s bé, madre Josefa

Dissabte sis d’agost de l’any de nostre senyor de mil nou-cents vint-i-u
Més de tres mesos sense escriure ni una paraula, oi? Ho sento. Però el que
t’explicaré avui estic convençuda que ho perdona tot: he trobat un amagatall secret per
guardar-te. Sé que l’amagatall de la rajola era poc intel·ligent, però t’havia de treure
de l’abast de la tia! I, d’altra banda, fa molt temps d’això, així que no et queixis. El pare
m’ha dit que li busqués un llibre a la biblioteca —que, per cert, no en recordo el títol i
encara el deu esperar—, i mentre remenava s’ha obert la lleixa com si fos una porta i hi
he entrat! Ara escric asseguda en una taula i amb el diari sobre la falda —no, les
cadires no m’agraden—, el calaix és buit, així que no em molesta guardar-te aquí. Tot i
això, posaré dos o tres llibres sobre teu, no fos cas que et descobrissin massa fàcilment.
Recordes qui era, després de tant de temps?

Dimecres deu d’agost de l’any de nostre senyor de mil nou-cents vint-i-u
He vist la Catalina plorant a la seva habitació. Tenia una carta a la falda. En Guifré
m’ha explicat que la Concepció —la nova ajudant de cuina— ha dit a l’Encarnació que
el remitent era un home. No pot ser!, ha dit aquesta, mentre li queia el que duia a les
mans —per sort, un drap—, però es veu que sí, que és veritat. De fet, he trobat la carta,
estripada en més de quaranta bocinets, a la vora del foc. Alguns papers estan
completament cremats, però la majoria encara són visibles. La guardaré aquí, també, i
la transcriuré a continuació. Veuràs diferenciades les parts que he trobat intactes de les
que he deduït, perquè si he errat potser he canviat el sentit de tota la carta, i no ho vull.
Perquè és una carta molt trista, de veritat.
Un petó, Catalina

Girona, 3 d’ag(ost) de 1921
Estim(ada) meva,
Sento cada un dels (mo)ts que li he escrit; tot i això, em ve(ig) obligat a demanar-li
perdó, ja que, contra la meva volun(tat), m’he de casar amb una altr(a) dona.
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Potser els meus sent(iments) no són prou forts, o potser la meva in(dec)isió s’ha
apoderat de mi, també aquesta veg(ada). Sí, té raó i sovint sóc una marion(eta) en
mans del meu p(are). I vostè, d’això n’estic seg(ur), no vol casar-se amb el meu par(e)
sinó amb m(i). Així que, a contracor i sense cap mena d’intenció de ferir-la, vol(dria)
re(ti)rar totes aquelles paraules que li vaig dedic(ar) i que ara em ve(ig) obligat a
reiterar a una dona qu(e n)o és ni la meit(at) de bella del que és vostè. Només li
demano, per ta(nt) la compassió que po(t) rebr(e) aquell qui es veu obligat a
abandonar la do(na) que estima per casar(-se) amb qui sap que mai podrà arr(ibar) a
fer-lo feliç.
Sempre (s)eu,
Llore(nç)

Dijous onze d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint-i-u
Sóc dolenta per haver-la llegit? En Guifré diu que sí, que si la Catalina volia cremarla jo havia d’haver-la llençat foc endins, o esperar que les flames gaudissin devorant-la.
Diu que sóc una nena petita estúpida, i que he de respectar els sentiments dels altres, i
mantenir-los secrets si ells així ho volen. Però jo l’estimo, la Catalina! M’he de sentir tan
malament per voler saber com se sent sense que ella me n’hagi donat permís? Perquè,
si així és, em sentiré tan malament que deixaré de menjar. Perquè sóc una nena
estúpida, petita i... Oh! Prou. Perdona’m. Sóc molt egoista. Perdona’m.
Algú que s’ha apoderat de mi.

Dimarts setze d’agost de l’any de nostre senyor mil nou-cents vint-i-u
Aquesta nit en Guifré no era al llit. He anat a buscar-lo perquè el pare volia parlar
amb ell, però havia desaparegut. He dit al pare que dormia, que no s’havia trobat gaire
bé i que per això se n’havia anat aviat al llit. El pare m’ha mirat, ha rumiat, i ha acabat
dient que ja parlaria amb ell el matí següent. Quina sort que ha tingut, en Guifré. Ara
friso per quedar-me a soles amb ell i preguntar-li on va anar, ahir. Em criden. Quan ho
descobreixi t’ho explicaré.
Jo també vull ser entremaliada
Tanca el diari i l’amaga al darrer calaix de l’escriptori, sota dos blocs de dibuix i una
bonica capseta d’aquarel·les de la qual té veritable cura. Somriu, i s’apropa al mirall per
tal d’arreglar-se les trenes, se li ha desfet el llaç de color granat lilós. No passen ni deu
segons i ja se la sent córrer porta enllà, sense por de res. Per què n’hauria de tenir? En
creuar la saleta silenciosament per tal de dirigir-se a la cuina la mirada del pare es troba
amb la seva.
—On vas? —li pregunta, alçant la cella dreta, sense deixar de mirar el diari.
—A la cuina, pare —respon la nena, mentre amaga les mans rere l’esquena—. No
m’hi deixeu anar?
—A la cuina? I què hi vas a fer a la cuina, si es pot saber?
La nena s’apropà al sofà que tenia més a prop i s’hi reclinà.
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—L’Encarnació m’ha dit que podia ajudar-la a fer el pastís de poma. Puc anar-hi,
pare?
—I per què vols aprendre a fer un pastís de poma? —preguntà l’home.
—I per què no hauria de voler aprendre a fer-lo, pare? —insistí la nena.
L’home alçà la vista de l’edició del matí de La Veu de Catalunya per dipositar-la
sobre la seva filla. Era una nena francament poc corrent, i a vegades tenia sortides
sorprenentment intel·ligents. Tot i això, li faltaven uns anys per a poder-hi mantenir una
conversa.
—Vés —cedí, tornant a la pàgina cinc, on amb lletres grosses s’anunciava la part del
diari relativa a les notícies de l’estranger. A la dreta, la situació de Rússia; al centre, en
una columneta més petita, els successos del Marroc, i a l’esquerra, de la mida de la
columna de la dreta, una altra que parlava de la guerra turcohel·lènica.
Començà per l’esquerra i, mentre llegia el subtítol «Els turcs a la defensiva», deixà
de pensar en la nena que abandonava l’habitació.
Angora, 14—. En els círcols militars s’assegura que l’exèrcit turc no rependrà la
seva ofensiva fins que arribi l’hivern.
No obstant, això no vol dir que l’esmentat exèrcit estigui completament inactiu,
perquè en opinió dels caps s’ha de mantenir el contacte amb l’enemic fins que arribi
l’hivern, ja que des del mes d’octubre les neus inutilitzaran les carreteres i vies fèrries
que creuen la reraguarda del front grec, contribuint demés a dificultar les
Unes noves passes infantils allunyaren l’home del front. S’esperà a veure els
diminuts peus travessar l’estança, però abans recordà que volia parlar amb el noi.
Exacte.
—Guifré —el cridà, sense alçar la veu. El nen se sobresaltà i es girà cap al seu pare.
—Digueu, pare.
—Ahir et vaig fer anar a buscar, però em van dir que no et trobaves bé i t’havies
adormit.
—Ahir? —dubtà el noi.
—Després de sopar —l’home doblegà el diari i el deixà sobre la tauleta.
Una gota de suor regalimà pel front del nen. Sabia perfectament que no hi havia
estat, a l’habitació, després de sopar.
—Qui us ho va dir, pare? Vull dir, no recordo que ningú em vingués a cridar —
rectificà la frase.
—La teva germana. Devies estar molt adormit. Estàs millor?
—Sí, pare. Molt millor. De què volíeu parlar-me?
—Simplement que m’agradaria que demà m’acompanyessis a la visita que faig
mensualment a les masoveries. Algun dia tot això serà teu, fill. Per això has de conèixer
què és tot això.
El nen, orgullós, va assentir.
—M’agradarà molt acompanyar-vos, pare.
—Meravellós, doncs. No oblidis que hauràs de matinar, però —va dir mentre tornava
a desplegar el diari per la maleïda pàgina cinc, disposat a acabar-la de llegir.
El nen es cordà la sabata dreta i, en alçar-se, s’espolsà els pantalonets que li
arribaven al genoll. Així doncs, la Matilde l’havia encobert. Per què ho havia fet? Acabà
de travessar l’habitació. Tenia una lleugera idea d’on podria trobar-la, i no estava gens
equivocat. De fet, tothom sabia que eren carn i ungla, cosa que els sorprenia ja que ell
era noi i ella era noia.
—És que ella, més que una noia, a vegades sembla un cavallot —se’n reien els criats.
Però ningú no negava que fos amable, caritativa i comprensiva.
—I els seus germans petits n’estan encantats!
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—Dona, si els llegeix contes des que eren nadons!
Al cap i a la fi ningú no podia dir que fos menys senyoreta del que se suposava que
havia de ser. I cada vegada que l’Enriqueta, la Catalina o qualsevol d’elles li deia,
referint-se a fer els llits, fregar o cuinar:
—Però senyoreta, vostè no cal que ho aprengui, tot això!
Ella volia saber-ne el perquè.
—Perquè mai tindrà necessitat de fer-ho. Ho faran per vostè, senyoreta.
—Si no en tinc necessitat, sabré si aquells que ho fan ho fan bé. I en cas negatiu els
en sabré ensenyar. I en cas que en tingués necessitat llavors no podria servir-me més.
Així que sí, quan en Guifré la va trobar a la cuina gairebé estava segur que hi seria,
allà. O allà o entre les gallines. Ella també es va alegrar de veure’l.
—Et buscava, saps? —li explicà ella mentre passejaven fora. Havia aconseguit que
l’Enriqueta s’esperés mitja hora. Així podria ajudar-la.
—Doncs ningú ho hauria dit —ell va respondre—. Ahir vas venir a l’habitació?
Ella va assentir, amb un somriure murri.
—I, evidentment, no m’hi vas trobar, bàsicament perquè no hi era.
—Exacte. I friso per saber on eres exactament.
—No ho sé. Si vas dir al pare que dormia potser ho feia, i no me’n recordo. Em feia
molt mal el...
—El cap, sí. Però tots dos sabem que no hi eres, com tu prou bé has admès.
Els agradaven aquelles llargues converses enigmàtiques que no duien enlloc.
Ell va somriure.
—Així que vull que m’expliquis per què.
—I si no ho faig? —somrigué ell.
—Et delataré al pare —mentí, la noia, mentre collia dues margarides per a fer-ne un
ram.
—Però llavors el pare sabria que tu l’has enganyat.
—Podria argumentar que era fosc i el llit estava esbullat.
El noi somrigué.
—I en tot cas no et facis pregar més —continuà la noia mirant el seu germà mentre
seguia de genolls—, que sé que et mors de ganes per explicar-m’ho.
—Em coneixes massa, em sembla —va somriure el noi.
—T’assembles massa a mi, potser —va somriure la noia, també, i el temps es va
parar, fins que el noi va trencar-lo.
—Jo vaig néixer primer així que més aviat ets tu la que t’assembles a mi.
Ella callà sense deixar de somriure. Sempre acabaven parlant del mateix.
—Molt bé, molt bé. Ja t’ho explico. Però promet-me que no en diràs res a ningú o el
pare no dubtarà a sermonejar-me i castigar-me i...
—Que sí, que tots sabem com és el pare. Ara explica’t. Vas sortir amb els del poble,
oi?
El nen se sorprengué, però va començar a explicar mentre la seva mirada requeia
casualment sobre les fulles del primer arbust del camí. Aquell petit arbust que la falta de
llum havia amagat dels seus ulls la nit passada, quan es van trobar. S’havien convertit
en dues ombres amagades en el seu estat natural, on sols l’estranya llum podia
descobrir-les. Però el cel estava núvol, i la lluna jugava a favor seu. Sempre havia
preferit les històries de fantasmes que acabaven amb sorpreses, i allò prometia.
Quan en Guifré s’apropà a l’arbust —a poc a poc i amb el quinqué gairebé apagat—
una segona ombra ja l’esperava, impacient.
—T’ha vist algú? —el sorprengué d’esquenes.
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—Ningú —va exclamar orgullós mentre amagava un calfred que podia afeblir-lo a
ulls dels altres.
La segona ombra el va estirar bosc endins i, després d’assegurar-se que no podien ser
vistos des de la masia, deixà que el foc de l’interior de la caixa de vidre i ferro
s’intensifiqués una mica més. Llavors en Guifré reconegué per fi les faccions del seu
amic Lluís. La pell pàl·lida semblava més groguenca, i les galtes seques s’enfonsaven
encara més en el rostre del nen. Els llavis seguien essent tan fins com sempre, i els
cabells els tenia esbullats i amagats sota una mena de gorra de pana grisa que havia
rebut del seu avi feia un parell d’anys. No hi havia dubte que era el mateix noi amb qui
havia parlat aquella tarda.
—Estàs segur que vindran? —va preguntar-li en Guifré mentre amb el peu dret
impedia que un esbarzer li colpegés el genoll.
En Lluís li va respondre que n’estava absolutament convençut sense deixar de fixarse en el camí. Coneixia el bosc molt millor que els llibres de l’escola, segurament
perquè sempre havia trobat més màgic estimar-lo a ell i a tot allò que els donava, tot i
això sempre havia sentit a dir que la nit era dolenta, i milers de coses semblants.
—Coneixes la història de la nena? —li preguntà en Lluís al seu company, mentre
pensava en aquesta idea.
—De la nena?
—Sí. No sé com es deia, ni si és veritat, però s’explica que per demostrar que la nit
no era dolenta i que els mals esperits no existien una nena va sortir de nit, al mig del
bosc, sola i sense llum. Els pares no volien permetre-li-ho, però al final va aconseguir el
que es proposava i va sortir.
—Una noia tossuda, doncs.
—Sí, sí. Exacte —va somriure—. Com deia, va sortir convençuda que la nit no li
faria res, però a mesura que caminava i s’allunyava s’espantava més i va començar a
pensar que les fades i els follets potser sí que existien, i que els mals esperits també.
Allavons va sentir que alguna cosa es movia i es va posar a córrer, però va notar alguna
cosa que l’estirava i
—Què és això? —se sobresaltà en Guifré, i en Lluís apropà la llum a una taca mòbil
entre les fulles. Llavors tots dos es van adonar que es tractava d’un gripau, res més, i
van posar-se a riure.
—Deies que algú la va agafar? —preguntà en Guifré per tal de tornar a la història.
—Sí, alguna cosa així. Allavòrens s’espantà i pensà que era un follet que se
l’emportaria bosc endins, o una de les aloges, o vés a saber què, i de tan patir diuen que
va sentir un dolor al pit i, de cop, es va morir.
—Pobra noia, doncs. I què l’agafava? Perquè aquesta és la clau de la història, oi?
En Pere tornà a somriure.
—Exacte. Només es tractava d’un simple esbarzer.
—Oh! Així doncs podríem dir que la va matar un esbarzer, oi?
—Bueno, sí, podríem dir-ho així.
I seguiren caminant mentre explicaven curioses històries de nens perduts al bosc,
fades i follets o, evidentment, fantasmes. Perquè era allò el que els del poble volien
veure. I tot per culpa d’una llegenda que algun pare havia explicat als seus fills, i el fills
als fills, fins que va oblidar-se de quin fet exacte provenia la història.
Els grills no deixaven de tocar una estranya dansa que feia ballar les fades. Les
granotes, a prop de la bassa, raucaven per tal d’intervenir en aquella composició
musical. De fet, s’havien dividit en veus, com en una coral, i raucaven seguint el
compàs d’un estrany corb que grallava en comptades ocasions, únicament quan els
músics s’allunyaven del tempo establert i la peça estava a punt de caure. Tot i això els
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nois no ho sentien. Formava part de l’encant de la seva art. Alguns dies la pluja s’afegia
a la brisa del vent i intervenia en les seves creacions improvisant i posant de mal humor
el director.
—No hi ha dret, així no puc dirigir aquesta orquestra —solia dir entre frase i frase,
en aquella coma o en un calderó que allargava més del que la peça requeria. Segurament
aquest és el motiu pel qual la pluja decidia absentar-se de l’ambient cinc o sis dels set
dies laborables —oblideu teories climàtiques o mitològiques, aquesta és la raó per la
qual no plou a l’estiu.
Malgrat les discussions, el mussol sempre estava alerta —exacte, cada nit—, no fos
cas que, al final, el corb acabés menjant-se algun dels petits amfibis cantors, o que
devastés l’orquestra a base de cops de bec. Perquè al cap i a la fi, un grup tan divers
comportava un seguit de complicacions imprevisibles —i la veritat és que hi ha músics
que es mereixerien ser devorats pel director; potser així s’acabarien els acords de
sèptima desafinats i el repertori podria començar a comptar amb peces de més categoria.
Bé, això a criteri dels mussols —i de les òlibes, és clar!
La qüestió és que aquella nit l’orquestra semblava més desafinada que mai. Potser
s’havien posat d’acord totes les bèsties i volien obligar els nois a fugir, o potser
simplement havien canviat de repertori i Bartók resultava —a més de massa complicat
d’interpretar— massa difícil d’entendre per a uns pobres oients sense cultura musical.
Però aquell segon moviment —Allegro molto capriccioso— del Quartet de corda
número dos era francament deliciós i, fins i tot podríem dir que era
—Màgic —va admetre en Narcís petit—. Aquest és un lloc màgic.
—La que sí que és màgica és la teva innocència, cap de suro —se’n va riure en
Marçal (el fill de la Teresa), que encapçalava la comitiva al costat d’en Jordi (el que el
seu pare va fer un vestit per al casament de la filla de l’alcalde del poble veí)—. Que
aquest és un lloc màgic, diu. Però si el veiem cada dia aquest lloc, pallús. Com vols que
sigui màgic.
El nen va fer cas omís al seu company i va continuar recreant—se en aquella idea.
Potser si hagués sabut qui era Bartók hauria comprès que sí, tenia raó i aquell lloc era
màgic. De fet, qualsevol lloc podia ser màgic. La música és, sovint, la màgia que
transforma el que és real per a tothom en la il·lusió d’alguns, que s’hi recreen. Potser no
només la música, sinó la literatura, la pintura o les arts, en general. Però això és una
altra història, diria jo. Una història que, de cap manera, devia passar per la ment
d’aquells nens d’entre set i tretze anys que entenien l’art com allò que sols els rics es
podien permetre i que, per tant, era inútil.
—Què ha estat això? —es girà, de cop, en Narcís petit.
—Què vols que hagi estat? —li va respondre en Martí, darrere seu, amb la indignació
pintada a la cara—. Els meus budells, ximplet!
—Com pot, algú, tenir gana en un moment com aquest? —va riure-se’n en Narcís de
cal Gil.
—Es pot tenir gana, i ell n’és la prova, oi Martí? —va somriure en Pere sense
disminuir el ritme.
—Calleu o no veurem res —va tallar—los en Marçal.
—Bah! Tampoc veiem res, la lluna s’ha amagat —li va respondre en Pere.
—Bé, i de qui ha estat la meravellosa idea de sortir de casa a aquestes hores? —
recordà al noi.
—D’acord. És veritat, ha estat meva —va admetre en Pere.
—Així doncs, millor que callis.
—D’acord, ja callo —féu morros.
—No diguis que ho fas —es girà irat sense motiu—. Fes-ho.
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En Pere, enfadat, va fer els cinc següents passos xutant la terra que tenia sota els
peus, però en veure que les espardenyes se li embrutien parà. D’altra manera el
descobririen en tornar a casa.
—Si hagués anat a l’hort... —pensà. Però no hi havia anat.
S’estirà la camisa de quadres que havia heretat del seu germà Joan i que, a desgrat
seu, li anava gran, i continuà caminant sense deixar que el sentiment d’ofensa li fugís de
la cara. Com que en Marçal era el més gran sempre tenia l’última paraula, i si no era
així s’enfadava, sovint sense raó.
L’estranya làmpada de querosè es balancejava, fent que, sovint, els arbres del camí
adquirissin formes grotesques. Les mans d’en Jordi el subjectaven amb força, tot i això
el nen no deixava de tremolar.
—Què et passa? —li havia preguntat en Pere.
—Que si el pare veu que l’he agafat em pelarà —li havia respost el noi abaixant els
ulls.
—No, home, no —l’havia animat sense ser-ne conscient—. Ni se n’adonarà, ja ho
veuràs.
No gaire convençut feia passos minúsculs, impedint que la comitiva avancés amb
facilitat.
—Quina casa és? —optà per preguntar en Marçal quan veieren una altra alzina
morta.
—Fontcoberta —li va respondre en Narcís sense rumiar—. Qui sinó?
—Inútil. Et pregunto pel nom de la masoveria, no pels propietaris.
—Ah! Can Pustis, crec.
—Creus? Creus? —se’n mofà en Marçal—. Quin guia estàs fet.
I, evidentment, en Narcís es va guanyar una altra cleca.
—Au! No calia pegar-me!
—Però si jo no t’he pegat —va somriure el noi—, sols t’he recordat que existeixes!
—Ja.
Les fulles dels roures es recargolaven, i la terra seca aixecava pols. Era nit, i els nois
jugaven a perseguir ombres. Ombres del passat que vivien en la memòria d’aquells que
mai no havien arribat a veure-les però que esperaven fer-ho abans de dir adéu al món i
convertir-se en una d’elles.
—Diuen que ahir la Caterineta el va veure.
—A qui?
—A la teva mare. A qui deu ser? Al fantasma, pallús.
—Sense insultar —es va enfadar en Narcís. Començava a estar-ne cansat, d’allò. Si
en Marçal continuava empipant-lo llavors no podria contenir-se i
—Però què hi feia la Caterineta, ahir nit, al bosc? —va preguntar en Narcís petit per
tal de tallar la baralla que estava a punt de començar.
—Vés a saber. Aquella noia és ben beneita.
—Ei, que a mi m’agrada —va enrogir en Martí.
—Perquè tu també ho ets —li va respondre en Marçal.
—Que sóc què?
—Beneit.
Un calbot va aterrar al cap del cap del grup i, en dos segons, tots sis van veure’s
enmig de la batussa, fins que l’inevitable va succeir, i la llum va precipitar-se al sec sòl
mentre emetia uns cruixits escandalosos.
—Què ha estat això? —dubtà en Guifré.
—Sembla que ja s’acosten —advertí en Lluís, abaixant la flama i amagant-se rere el
pou—. Estàs preparat?
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—Sí. I tu?
El noi va assentir amb un somriure entremaliat, i va deixar que els sons de la nit els
amaguessin. L’hora de les bruixes arribava. L’espectacle estava a punt de començar.
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16. Torres de Malory (Enid Blyton)
—¡Qué día más bello! ¿No es cierto? —algú vestit de caqui va suggerir a un altre
algú, vestit de gris, i amb el barret lleugerament polsós.
—Sí, muy bello.
Aquella recorrent conversa que donava més importància a la funció que al contingut
dels mots va obligar-lo a alçar la vista del no-res i projectar-la cap a l’esplèndid edifici
de base quadrada, obra de l’arquitecte Sagnier, d’on sortien tot de noies iguals amb
somriures dibuixats a les cares gràcies als dies que havien transcorregut des de l’últim
cop que s’havien vist lliures. Algunes, les més grans, solien tenir caps de setmana per a
veure les famílies, però no totes. Sobretot si vivies a l’altra punta de Catalunya, perquè
aquell era un dels millors col·legis privats, i si els pares consideraven necessària la
fermesa de l’educació que allà es rebia la distància era un problema poc important.
En mirar-les no podia evitar somriure i recordar que ell, gairebé quaranta anys
enrere, també sortia esperitat del Collell amb els altres nens, desitjant tornar a casa i
imaginant milers de coses que hauria volgut fer però que mai no havia fet. Segur que
elles podrien fer-les, malgrat que els temps que corrien no eren els millors.
Embadalit, abstret en els seus pensaments melancòlics mentre contemplava la façana
de maó vist, d’aparença neogòtica, va oblidar-se del què i dels altres elements i va
submergir-se en l’on. Sempre en l’on.
Dalt la llarga i bonica escalinata, sota el porxo situat al centre de la façana,
l’Elisabeth somreia. No somreia perquè abandonava un any més el seu col·legi, ni
perquè veuria el pare, sinó que ho feia sabent que si explicava a algú la raó se’n riuria.
Somreia perquè veia totes les nenes amb els seus pares, i pensava en les mares i en els
germans: en les famílies senceres que trobarien en arribar a casa. Les veia somriure i se
la imaginava també a ella, esperant-la a baix, al darrer esglaó, amb els braços oberts i un
vestit blau tallat a genoll. I un ramet de margarides o violetes al pit, enganxat amb una
agulla. I el pare al costat, somrient. Potser era la llum, o el blanc dels vestits imaginaris
de les altres nenes, o els somriures de sucre, o els jocs, els desigs... És senzill idealitzar
el que no tens, però també devaluar el que creus que mai no et faltarà.
Després de contemplar l’escena sense pressa per marxar —tan embadalida com el
seu pare, encara que per raons diferents— la nena buscà amb la mirada entre els homes,
les dones i els nens, convençuda que ell seria incapaç de reconèixer-la entre tantes
criatures, i que, com sempre, tindria el cap en un altre paradís —més antic, gloriós,
passat. Menys seu.
En efecte, rere una dona abillada amb fileres de quadres que besava el seu marit, un
home que duia un vestit de franel·la marró no deixava de mirar la punxa recargolada
que adornava el capdamunt del porxo, competint en alçada —però no amb bellesa—
amb les puntes de dreta i esquerra.
Tot i que desitjava córrer escalinata avall optà per escollir la filera d’esglaons de la
dreta i els comptà, com feia sempre, mentre observava els somnis de les altres nenes.
Dinou, aquella vegada. Va somriure. Romanticisme. S’agafà la faldilla de color blau
marí i odià per enèsima vegada les incòmodes mitges que, en complir els deu anys,
havien substituït els mitjons de nena. Encara ho era, una nena.
—Aquí tinc la meva filla —el pare es desencantà de l’edifici per tal de tornar-se a
encantar amb la nena—. Carai! Ha passat tant temps des de l’última vegada que et vaig
veure que ja no recordava quina cara feies.
La nena rigué.
—Ho dubto. Estic completament segura que no m’oblidaria encara que ho volgués.
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—Potser tens raó —va dir l’home sense deixar de mirar-se-la. Llavors va allunyar
altra vegada els ulls de la seva filla i els va dedicar a l’estàtua de pedra de la mare de
Déu i el nen Jesús, col·locada sobre del porxo com a símbol del col·legi: Jesús-Maria.
—Anem? —va preguntar la nena, i el pare accedí, mig arrossegat per la impaciència
de la seva filla.
Les estàtues es miraven alegrement tot aquell festival, i lamentaven que aviat es
quedarien soles fins que les rialles tornessin malgrat el silenci reglamentari. Veieren
com la nena se les mirava abans d’entrar al cotxe —aquell SEAT 1400 que havia costat
tants maldecaps al seu pare.
—No tenies pressa? —va instar-la a pujar, ell.
—En tenia —va respondre la nena, fent que l’home es fixés en el punt que
observaven els seus ulls.
—Digues-li adéu, i que ens guardi.
—Sé que ho farà. Sempre ho han fet, oi?
El pare despentinà la seva filla i entrà al cotxe mentre ella seguia palplantada,
dubtant si havia d’entrar, com cada any.
—Has d’entrar —li respongué l’home mentre es treia el barret—. Va, vine. No facis
esperar el teu vell pare.
Allò la féu somriure i entrà, finalment.
—No ho és pas, de vell, pare. Prou que ho sap.
I mentre el cotxe arrencava, la verge els deia adéu amb la mà, i Jesús els somreia.
Ella els féu un petó i també els digué adéu. Fins passat l’estiu, si la deixaven tornar a
veure’ls.
Quan l’edifici de l’escola desaparegué rere seu, una estranya tristesa l’abraçà.
Trobaria a faltar la campaneta de les set del matí, les companyes, l’ordre imposat, les
monges vestides amb l’hàbit i les còfies arrissades —elements que les diferenciaven de
les nenes i que les feien elogiables, místiques, estranyes. Perquè havien sigut capaces de
comprometre’s amb la fe, i allò era admirable i estranyament dolç.
En un tancar i obrir d’ulls havien abandonat Sant Gervasi i Barcelona. Sí, gairebé
sense adonar-se’n. Encara no s’havien dit res, però. El silenci havia substituït tota
relació amb el pare, perquè era complicat preguntar i esperar que la pregunta fos
resposta. L’observava asseguda al seient del copilot. Sempre li havia agradat conduir,
potser perquè allò li permetia estar sol i visitar llocs que sentia que necessitava visitar
sense la companyia d’algú altre. Devia tenir una ment increïblement productiva, el pare,
que havia substituït les llargues hores de silenci infantil. Infància. Què en sabia de la
seva infància? No res.
—Pare... —temptejà el terreny, sense saber quantes vegades ho havia intentat, ja.
Un soroll per resposta, com un bramul de resignació.
—Em va explicar que anava al Collell.
—Exacte —va respondre l’home pensant com podia desviar la conversa que d’un
moment a l’altre esclataria. Cada any la mateixa pregunta, cada any la mateixa resposta.
—I que solien fer malifetes, sovint.
Un sospir d’alleujament amagat. Si només era allò podia contestar-li-ho sense
problemes.
—Sí, com vosaltres suposo, oi?
La noia va somriure recordant l’estranya i divertida ocasió en la que, fent honor a
l’anunci, una nena havia aplicat sinteticón a la cadira de la noia del davant. El resultat?
La quasi expulsió de la trapella i dues o tres onades de rialles —llevat de la víctima, a
qui li va quedar la roba destrossada.
—Sí. Però no me n’ha explicat mai res, d’aquella època.
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Frena, suplicava l’home mentre seguia conduint. No, el cotxe no, la nena.
—I què vols saber? —va preguntar-li a la seva filla, pensant si l’expressió era
l’adequada per desencadenar un interrogatori que tractes qüestions més o menys
generals que li permetessin més o menys tirar per allà on volgués.
—No ho sé. Tot em serveix.
Tampoc feia falta una pregunta tan general, va pensar. Ara què li podia dir?
—Vols dir que tot això no és un complot perquè no et pregunti per les notes? —va
fer broma, finalment.
—Com em coneix, pare! —va mentir la noia, seguint-li la corrent.
—No, de veritat que no sé què explicar-te. No té cap mena d’interès, la meva
infància.
La millor manera de tallar en sec una conversa.
—D’acord —va somriure la nena comprenent que, un cop més, el seu pare s’havia
negat a mirar enrere, i va esperar que els camps daurats, molts d’ells acabats de segar,
apareguessin davant seu. Que les campanes toquessin i que, ben amunt, es dibuixés la
silueta invisible de la masia. No sabia, però, que el pare feia estona que hi era, en la seva
infància, sense saber ben bé per què. Bé, potser l’escola, els nens, les preguntes, els
records, el dia. Potser. Ja tocaven les campanes: eren les dotze i els esperits estaven
preparats per sortir dels seus caus. Però els nens es barallaven perquè la llum que els
protegia de la foscor de la mort s’havia desfet. La mica de confiança que tenien es
desfaria ràpidament. Molt ràpidament.
—Ei, prou! Pareu! —cridava en Narcís petit—. Heu trencat el llum!
En Narcís va deixar la cama d’en Marçal, en Marçal els cabells d’en Martí, en Martí
va oblidar els cops que havia enviat al cos del noi, i en Pere va seguir consolant els seus
dos companys més petits.
—Ara què faig? —plorava en Jordi, mentre veia com el foc s’escampava per l’herba.
—Primer de tot hem d’apagar això —va admetre en Marçal, mentre llençava terra
sobre el foc. Gràcies a allò les flames s’apagaren de seguida.
—Ara estem a les fosques, però —s’espantà en Narcís petit.
—No em diguis que tens por? —amagà la seva en Pere—. Si ja ho ha dit en Marçal:
això és el mateix que es veu de dia.
—I el fantasma? —va preguntar el nen.
—El fantasma és un fantasma, i si no ens hi afanyem es farà de dia!
Davant seu, les restes de can Pustis van aparèixer sota la claror de la lluna. Un
mussol creuà el cel, en busca d’un ratolí que s’amagava a les runes.
—Per què està així? —dubtà en Jordi.
—Perquè quan ningú habita una casa aquesta es mor —explicà en Pere.
—Com es pot morir si no és viva? —va queixar-se el nen.
—És viva, quan la gent hi viu.
—Però no respira. Jo no l’he sentit mai respirar, a una casa.
—Nano, no facis tantes preguntes.
—Per què?
Una mirada freda s’apropà al nen, i tot i que no la podia veure la sentí, i s’amagà rere
en Pere.
El mussol tornà a creuar el cel, aquest cop en direcció contrària. El ratolí formava
part del passat, com aquelles pedres que havien presenciat l’estrany episodi que els
mataplanencs convertiren en llegenda.
—El senyor havia anat a fer un llarg viatge. Alguns diuen que havia marxat a veure
el compte de Barcelona, d’altres que va anar a la guerra.
—Quina guerra? —preguntà el noi.
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—Contra els moros, els francesos, els veïns castellans... Qui sap? Tantes guerres fa
de mal dir. Però això no és important. Es diu que pels volts de sant Salvi, quan els seus
servents anaren de cacera, van veure uns matolls que es movien i patam! Tret per aquí,
tret per allà. Que si farien un bon estofat de senglar. Però res de senglars. Aquell era
l’amo! I ara s’apareix amb un fanal encès.
—Tot i això, dubto que surti bé. Ningú creurà que som el fantasma.
—Dóna’ls-hi temps. Estic segur que estan més espantats del que sembla. I ara s’han
quedat sense llum.
—Com ho saps?
—Els vidres trencats. Ho has sentit?
Va fer que sí. Amagats entre les pedres contemplaven el paisatge que la lluna els
deixava veure, ansiosos per descobrir les cares de tots aquells nois que s’havien deixat
portar per la fascinació i pels somnis. En Guifré, tot i que ho amagava molt bé, estava
nerviós. Sabia que aquella no era la primera vegada que trencava les normes, ni tampoc
la segona o la tercera, però el fet de recordar la ràbia del seu pare l’última vegada que va
veure’s amb els del poble i l’esbronc que havia proferit l’angoixaven més que la nit
serena o la lluna pàl·lida que s’esmunyia entre els flocs de cabell rebels.
Sense deixar de sentir els grills, els sis nois tenien la vista posada en les restes
d’aquella masoveria. Realment, l’aspecte de la casa no esborrava amb facilitat les cares
de por dels nens, que un soroll estrany —un mena de crit emès pels dos nois amagats—
havia agrisat. En Marçal, incapaç de caminar sense que les seves cames tremolessin,
demanà al més petit que s’hi apropés.
—Jo? —va retrocedir en Narcís petit—. Però per què jo?
—Perquè al ser el més petit el fantasma no vindrà a veure’t per compassió —va
improvisar, dissimulant el quequeig que, de cop, les ombres li suggerien.
—Els fantasmes no tenen compassió —va queixar-se en Pere—. Tu tens por i per
això vols que hi vagi ell.
—Jo no tinc por —va respondre amb convicció el cap de la colla, i va pensar que
aquell desafiament seria l’ocasió perfecta per encolomar-li la feina a en Pere—. Però tu
t’has aventurat a acusar-me d’aquesta manera, així que vés-hi en lloc del teu company.
—Però jo... —començà en Pere.
—No ens diràs que tens por?
El nen, a poc a poc, caminà cap als vestigis de la masia mentre era observat pels seus
companys.
—No hi ha dret —pensava—. Altra vegada em toca ser l’ase dels cops, i tot perquè
he defensat en Narcís —va somriure, i se li acudí que potser simplement era una mica
bon nen.
—En ve un. El veus? —va preguntar en Guifré.
—Sí, diria que és en Pere.
El segon fill del ferrer estava a tocar de les pedres quan un horrible crit va ressonar
per tot el bosc i un fanal va travessar el camp de visió de la quitxalla. Els cinc nens que
ho observaven amb atenció des d’una distància prudencial es van posar a cridar i
corregueren en direcció al poble. En Pere, però, es quedà dret i atònit davant la imatge i
no gosà ni respirar. Si el fantasma volia emportar-se’l podia fer-ho, va pensar. Estava
tan concentrat en els seus pensaments que no va adonar-se que una altra ombra
s’apropava rere seu. Per això el contacte d’uns estranys dits sobre les seves espatlles el
va sobresaltar, i va cridar molt fort, fins a espantar els veritables fantasmes que voltaven
per la zona aquella negra nit.
—Pare, que m’escolta?
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Un sacseig deformà temporalment el cos de l’home, que havia estat obligat a retornar
del món dels records, i dels morts. Qui era viu, de tots aquells? Ni la meitat. La guerra
se n’havia endut un bon feix, i ell continuava viu i dret.
—Es troba bé?
La veu de la nena l’obligà a sortir, altra vegada, dels seus pensaments. Davant seu
pogué veure, ja, els boscos de Santa Maria de Mataplana amb tots els seus minúsculs
habitants.
—Pare?
La tercera pregunta l’alertà. Havia de donar-li una resposta.
—Sí, filla, sí. Em trobo bé. Només que estava pensant en la pregunta que m’has fet
abans.
—Abans?
—La meva infància.
L’Elisabeth somrigué. Així allò que li havia humitejat els ulls era la seva infància?
Pensà en la pròpia, on no hi havia prou raons per plorar, i el compadí. Havia
d’investigar sobre allò o no podria entendre’l mai.
Diuen que la infància no és res? S’equivoquen. La infància ho és tot. Potser per això
la família, que et guia durant aquest breu —o no tan breu— període, ho determina tot:
qui ets, com ets i, sobretot, qui coneixeràs. I negar que vas ser nen és negar-te a tu
mateix, cosa que a curt o llarg termini suposa un problema existencial que et pot dur a
extrems insuportables. O això diuen.
Quan els arbres plens de sol i de llum s’obrien en un passeig dolç sabia que havien
arribat a casa, i el somriure se li eixamplava.
En efecte, ella continuava essent una nena —pensava el pare—. La seva nena.
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17. El jardí de les delícies (Hieronymus Bosch)
—El tens tu, oi? —sento que en Sergi m’agafa de l’espatlla—. Digues-me que el tens
tu, si us plau?
—Què és el que tinc jo, Sergi? —li pregunto, recordant com va sortir de l’habitació,
ahir, i les seves negatives a dir-me on era el diari l’existència del qual jo desconeixia.
Em giro i el veig, només per un moment, d’una manera diferent, com si el recobrís una
boira daurada. És estrany, tinc la sensació que és un noi diferent: en Guifré, i jo sóc,
potser, la Matilde.
—El diari. Digues que el tens tu.
En efecte, acabo de comprovar que ho sabia tot.
—Si, suposadament, entengués a què et refereixes, per què t’hauria de dir la veritat,
si considerem que tu t’has negat a contestar totes les preguntes que t’he fet?
Se’m mira, i puc llegir al seu rostre que dubta.
—Potser simplement perquè vaig tenir la sensatesa de deixar-lo allà on el vaig trobar,
i en cercar-lo he descobert que algú l’havia tret del lloc on la seva propietària el va
destinar. I si aquesta raó no et convenç et puc dir que quan vas preguntar-me per tot
plegat no estàvem sols, i no puc demostrar-te que t’ho hauria explicat quan ho hagués
considerat adequat per tant no t’ho dic, però sàpigues que és així.
Me’l miro, i tot i que no me’n crec ni una paraula —malgrat que desitgi fer-ho— li
responc la veritat.
—Sí, el tinc jo. I t’ho dic perquè sóc més bona persona del que tu ets.
—Gràcies a Déu.
Somric.
—On el tens? —em pregunta.
—No me’n recordo.
—Va, si us plau!
—Ho pensaré, si em promets que m’explicaràs tot el que descobreixis.
—D’acord, t’ho prometo. Com l’has trobat?
—Trobar-lo? Podríem dir que me n’han ensenyat el camí.
El desconcerto, així que ho arreglo amb un:
—Feia broma. Jo, volia intercanviar impressions amb tu pel que fa a
En Pau, la Sara, l’Anna, l’Andreu i dos o tres més passen pel nostre costat, fent que
disminueixi el meu to de veu.
—Segueix-me —em diu ell, i ho faig, sense preguntar on anem, però m’ho aclareix,
una mica avergonyit, potser, pel que li ha passat per la ment. Bé, o pel que a mi m’ha
passat pel cap que ell havia pensat—. Si vols que parlem potser és millor anar a un lloc
on ningú pugui sentir-nos, no creus?
Somric i ell enrogeix.
—Bé, ja m’entens.
—Sí, tranquil.
Em sorprèn en prendre les escales que, tot i passar just pel costat de la torre —sense
atrevir-se a entrar-hi—, l’acompanyen fins al cim, o gairebé. En arribar al capdamunt
m’agafo de la barana i m’inclino lleugerament avall per tal de veure els esglaons en la
seva totalitat, cosa que m’obliga a veure la distància que he recorregut, els pisos que
hem pujat, i a percebre la vista del món que, tot i que encara no tinc, en sortir a fora
tindré. I és que per poder accedir a l’últim pis, dedicat a guardar les cisternes d’aigua i
el romàntics records dels enamorats que anys enrere s’hi amagaven, sortim a fora, en
una petitíssima terrassa que voldria anomenar passadís descobert, però que em permet
veure una vista aproximada a la de la torre, i com podreu endevinar això em fa feliç.
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Potser perquè a vegades, en ser tan amunt, em sento més propera a Déu i sí —sense
avergonyir-me’n— això em fa feliç. Tot i això, sé perfectament que no és l’única raó
per la qual somric en veure la muntanya que s’alça davant nostre i amb la qual semblem
compartir altura.
Recordo que en Sergi és amb mi, i abandono els pensaments que m’evoca el
paisatge, encara que es tracti dels nuus arbres d’un hivern fred, i d’un cim lleugerament
glaçat i submergit en la boira d’un cel blanc.
—Perdona. Et dec semblar una estúpida en quedar-me aquí, embadalida, mentre tu
t’esperes dret.
—No. Jo vaig fer el mateix, quan vaig pujar per primera vegada. És bonic, oi?
Ho admeto i somric.
—Ho és, però hem de pujar, oi?
—Sí. Hem de pujar. I estic segur que la vista no et decebrà, des d’allà dalt. Estic
convençut que a la primavera els ocells hi vénen a fer el niu, perquè està plena de
branquillons.
—No hi fa res. Si més no semblarà més viva, potser, que la resta de la casa.
—Puja tu primer —m’insta, però jo m’hi nego. Tot i les mitges segueixo duent vestit,
i essent una noia—. Tranquil, que no cauré escales avall.
Abaixa la mirada i decideix fer-me cas, tot i això de tant en tant es gira per veure si
segueixo dreta, i això em fa sentir incòmode —potser perquè m’estranya que es
preocupi per mi. Aviat arriba un primer rectangle que mesura un pam, aproximadament,
i em recorda a la peça d’un trencaclosques, el resultat final del qual és una pintura de
l’hivern. Una d’aquelles que imagines que l’autor ha escollit de la foto d’un calendari i
ha reproduït fidelment fent-hi petits canvis per tal d’assolir l’originalitat fingida, o la
realitat igualment fingida. Quan s’apropa l’últim esglaó veig que la seva mà se
m’apropa i li agafo mentre m’estira per tal d’ajudar-me a pujar.
—Gràcies —dic, mentre em poso bé la faldilla i comprovo que les seves mans són
més fredes que les meves.
—No hi ha de què.
Em passejo per l’estrany octàgon amb finestres a gairebé tots els costats i somric en
veure la visió que, des d’aquí, puc adquirir de tot plegat.
—Vine, tinc mantes aquí. Estic segur que estàs gelada.
Somric, i abandono la finestra notant de nou el vent.
—Carai, veig que has convertit això en el teu amagatall.
—Bé, no és això. Simplement considero que la vista és bonica, i ja que segurament
en podré gaudir poc m’agrada pujar, res més. Així doncs, parlàvem de l’Elisabeth. Oi?
—Doncs, jo més aviat creia que parlaríem de la seva tia: la Matilde. Perquè és la
seva tia, oi?
Ell somriu.
—Això sembla, tot i que ningú ho diria, oi?
—Exacte. Aquest és el problema: com pot haver viscut en aquesta casa sense deixarhi el més mínim rastre. Vull dir, és impossible!
—Tu has entrat al que podríem anomenar pròpiament casa. Res allà, tampoc?
—Res allà. I això encara és més estrany, perquè tot i haver-hi quadres de bona part
de la família Fontcoberta, incloent-hi en Francesc i l’Esteve, la Matilde no hi és.
Recolza el cap en un dels negres dipòsits mentre es palpa la barbeta amb la mà dreta.
Rumia.
—Sí. És molt estrany. Massa. Hem de trobar-ne algun detall. I no hauríem de
descartar que hagués mort de nena. Pensa que la mortalitat infantil era molt alta, encara.
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—Però si fos així estic segura que n’haurien fet fer un retrat, o si més no trobaríem
alguna fotografia o... Qualsevol cosa ens ajudaria a recordar-la, i el diari de cap manera
hauria estat amagat. No; estic segura que, pels rastres a la paret, hi havia un quadre de la
noia, però el van treure.
—Doncs si és així hauríem de trobar-lo en algun lloc, no creus?
—I on suggereixes que busqui? És a dir, on has buscat, ja?
—Què et fa pensar que he començat a buscar?
—Home, ets en Sergi, no? Seria estrany que tu no
—Doncs t’equivoques. No he començat a buscar-lo, encara. De fet, ni m’havia
plantejat que fos important fer-ho.
Me’l miro, i em pregunto si allò d’ahir hi va tenir a veure, i si a ell també l’afecta tant
com a mi, aquesta casa.
—No sé què em passa, però ha estat arribar aquí i... —tanca els ulls, els obre, i mira
el sostre avaluant com m’ho pot explicar—. Si seguíssim amb la conversa d’ahir, et
diria que sí: tots tenim coses a amagar, o records que ens fan mal i que intentem amagar
de la raó. Saps a què em refereixo, suposo.
—Perfectament.
—Doncs aquest lloc és com si
—T’obliga a recordar-ho, oi? —li pregunto, gairebé assentint-ho.
—Sí! Exacte! —exclama sorprès—. A tu també et passa?
Faig que sí amb el cap, i ell deixa anar un sospir alleugerit.
—Creia que era jo, que em tornava boig.
Què amaga, ell?, em pregunto, però no verbalitzo els dubtes ni tinc intenció de ferho. Encara no, és massa aviat.
—A veure. Hem buscat a l’església, la part residencial (si vols anomenar-la així), els
estables, el trull, les habitacions, la biblioteca, la torre, el
—Ei! La torre? —el tallo—. Falta una habitació, no? La del pis de sota d’aquest.
—Tancada amb clau.
—Però llavors és obvi que ha de ser allà.
—O no tan obvi. Queden altres racons que podríem analitzar a fons. Estic convençut
que durant la guerra civil es van amagar molts quadres, riqueses, etc. en algun lloc,
d’altra manera és gairebé impossible que els Fontcoberta seguissin mantenint la seva
condició econòmica.
—També és veritat. I si pensem que no és el quadre, sinó la tela, el que deu estar
amagat, és més senzill fer-ho. Sols s’enrotlla i s’introdueix, per exemple, dins la pota
d’una cadira, o d’un llit, o
—Sí. Això vol dir que hem de buscar per tot arreu, i encara que en trobéssim el
quadre poca cosa en descobriríem. De fet no hem de limitar la recerca: hauríem de
buscar per tot arreu. Qualsevol detall podria ser-nos d’ajuda, encara que sigui relatiu als
comptes de la casa o la llista de la compra d’un dia qualsevol en un any qualsevol. De
tot se’n poden extreure dades, ja ho saps.
Faig que sí.
—I hauríem de tornar al cementiri i esbrinar si està enterrada allà o si és un rastre que
tampoc ens duu enlloc.
—Esperem que aquesta vegada no plogui, doncs.
Somric.
—Molt bé. Després de dinar ens atansem fins al cementiri i, pel camí, comentem què
hem descobert o si, pel contrari, tota recerca ha estat infructuosa. Ho veus bé?
—Ho veig bé.
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S’alça, amb el seu vestit color malva, i fuig escales avall, sense dir més. Em pregunto
si, realment, en algun moment concret ella no ha pensat de mi el mateix que jo penso en
mirar-la i, per això, ara marxa. Ara i sempre. Sí, i potser jo també fujo; perquè no vull
sentir que un bon dia no hi és i ha fugit. Fugir per sempre, potser sense voler-ho.
M’aixeco jo també, després de plegar les mantes. Miro entre les gèlides vistes i em
sento una mica sol. Tots ens sentim sols, al cap i a la fi, i fugim de la soledat enganyantla com podem. No ho estem, però, de sols. Mai no ho estem.
—D’acord. Ara toca buscar —exclamo per a mi mateix amb la intenció de trencar els
pensaments, i recordo que aquesta casa és tan immensa que no sé per on començar. El
desànim arriba. Però si la Clàudia ha visitat l’habitació de l’Elisabeth, o el despatx del
seu pare, per què no puc fer-ho jo? Així que camino a poc a poc, mentre imagino què
podria amagar-se dins d’aquesta noia que, de rebot, ens ha de dur a l’altra.
—I a l’altra —somric, pensant en la Clàudia—. És ben bé que les dones són ben
complicades.
Però els nois no són gaire millors, en aquest aspecte. O si més no això és el que la
Clàudia considerava mentre regirava els calaixos del despatx del senyor Fontcoberta.
Estava segura que allà trobaria les dades referents a l’administració de la finca i, si més
no, podrien esbrinar fins on arribava la propietat, o el nom del poble al qual pertanyia
tot plegat. Tot servia.
La paperassa era alarmant. De fet, semblava que ningú no ho hagués arribat a
endreçar mai, ja que els documents que havien anat a parar al calaix estaven desordenats
en cronologia i temàtica. Cartes personals d’antigues amistats d’en Joaquim Fontcoberta
es mesclaven amb prospectes de medicines diverses. Unes «Instrucciones para el
funcionamiento de los hornillos a petróleo o gas oil tipo “FOCUS” K. 13 sin presión»
en forma de full doblegat per la meitat i amb la lletra —i alguns dibuixets acompanyantla— en vermell i negre amagava un calendari del 1953 que descansava sobre un sobre
beix mig estripat que duia escrit «Batre (1954—1967)» i contenia fotografies d’homes
que treballaven al camp. Una fotografia amb dos desconeguts somrient a la càmera
davant d’un tractor amb la matrícula GI. 1356 sobre una altra amb sis homes treballant a
ple sol. Sense camisa alguns, d’altres amb un barret de palla. En blanc i negre, sense
sèpia enlloc, sense colors que contaminin els records, sense paraules que substitueixin
les imatges. Només l’estranya sensació de desconeixença furgant els ulls de la Clàudia, i
la sensació que qualsevol temps passat en aquell moment podia convertir-se en present,
i que totes aquelles cares que vivien en la fotografia ja feia anys que havien deixat de
caminar pels camps. La veritat és que la va sorprendre la quantitat de màquines que hi
apareixien, i va anar passant les imatges, els pedaços de realitat, pensant en els seus
avis, recordant les històries que li contaven asseguda sobre les seves cames i que ella
sovint no entenia però no deixava d’escoltar. La màgia de les veus, les ulleres amagant
la seva verdadera mirada, els records fluint com si l’ahir i l’avui fossin un mateix
element. Fotografies, explicant històries que s’amagarien un cop les tornés a desar al
calaix. Si més no havien viscut breus moments més abans de la foscor de la fusta.
Va mirar de treure’s del cap el sobre en comptar les pessetes oblidades i disperses,
senyal d’un món diferent, que jugaven a tocar i parar pel calaix.
Les bases del cinquè concurs literari del poble la van fer somriure. El logotip del
centre cultural estava dibuixat en un cercle al centre de la primera pàgina del díptic. A
sota, amb lletra petita, una explicació la va fer somriure, també:
V concurso literario que, organizado por la vicesecretaria de cultura del «Círculo cultural», tendrá
lugar, d. m., en la ciudad de Santa María de Mataplana, el dia 15 de agosto de 1951, con ocasión de la
fiesta mayor.
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En obrir el díptic, les condicions del concurs quedaven a la dreta, i en llegir el primer
punt també es va sorprendre.
Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos, escritos a máquina y en el idioma
español o en el de la región.

El de la regió, en època franquista. Volia, allò, dir que podien ser escrits en català?
Aviat va llegir els noms del premis (aproximadament uns quinze), de temàtica
sorprenent: poesia que cante las labores del campo, estudio sobre Jesucristo, valor
espiritual de la visita a los pueblos de la virgen de Fátima, etc. i va guardar-lo al calaix,
amb les altres coses. Per fi havia esbrinat el nom del poble, tot i que desconeixia en
quina comarca es trobaven, encara.
Va tancar el calaix i va obrir l’armariet del costat, on diverses carpetes semblaven
tenir documents també diversos. Un grapat de papers doblegats en horitzontal van
encuriosir-la, i en desplegar-los va advertir que, sota el número 576, hi havia l’Escritura
de Testamento otorgado por Don Joaquín Fontcoberta y Planas, autorizada por el Dr.
D. Salvador Jordá y Torra, abogado notario del ilustre colegio de Barcelona con
residencia en la ciudad de Gerona y Archivero General de Protocolos del Distrito a 2
de noviembre de 1929.
Si no ho recordava malament aquell era el pare d’en Guifré. És a dir, l’avi de
l’Elisabeth. Va passar la pàgina i va advertir que la lletra escrita amb ploma, mostra
d’una cal·ligrafia sorprenent que actualment seria impensable, s’allargava unes quatre
pàgines, en les quals —pel que va entendre— s’esmentaven més de vint-i-tres propietats
que llegava al seu fill primogènit, Guifré, inclosa la casa pairal.
En un sobre taronja quatre plecs més de papers, entre els quals reposaven una segona
versió del testament que es va negar a obrir i el certificat de defunció de la mare de la
Matilde. Res, encara, de la nena.
Feixos de papers anaven passant per les seves mans i cada vegada tenia menys clar
que entre ells hi pogués haver res d’interessant. La majoria eren certificats de defunció,
de matrimoni, testaments, administració de la finca, documents relatius a la petició de
maquinària diversa per a les tasques agrícoles, contractes, els principals beneficis que
aportaven les terres del mas (l’oli, la fusta i el carbó entre d’altres), etc.
Quan el sol s’havia alçat massa, la Clàudia estava estirada a terra, amb les mans
plenes de pols i els ulls regalimant-li per l’al·lèrgia. Va tancar-los, pensant desesperada
on més podia buscar. Les passes del pare la van alertar. Havia d’alçar-se i fer veure que
no havia estat buscant o la seva curiositat seria castigada. No estava bé remenar les
coses dels altres, i menys si sabies que els altres te les amagaven.
Quan la porta es va obrir l’Elisabeth estava dreta, i el seu vestit verd semblava no
haver mantingut mai cap mena de contacte amb el mosaic del sòl. De fet, qui podria
pensar que una noia com ella, educada en una escola com aquella, podia dedicar-se a
trencar les normes imposades per l’autoritat paterna. Déu l’en guardés, d’allò!
—Elisabeth! No esperava veure’t aquí —va sorprendre’s l’home mentre observava la
seva bonica filla dreta enmig de l’habitació.
—Perdoni, pare —va somriure, ella—. Tan sols volia demanar-li recomanació.
Dubtava entre començar la lectura d’Estudi en escarlata o optar per una novel·la de
Verne. Quina creu que seria més adequada?
L’home, encara confús, va asseure’s a la cadira mentre la noia se’l mirava
atentament.
—No ho sé, filla. Certament Verne és immillorable, però Doyle és... indefinible. La
veritat és que ambdós són fascinants, així que independentment de per quin et decantis
estic completament segur que serà una lectura agradable.
La noia va somriure després de la resposta del pare i li va donar les gràcies. Tenia
clar que començaria amb Verne i després atacaria Sherlock Holmes, però aquella no era
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la raó per la qual havia anat al seu despatx. Sinó el diari que havia trobat a l’amagatall
de la biblioteca. Estava completament segura que pertanyia a la seva tia Matilde, un
personatge que mai no havia sortit de les paraules pronunciades pel seu pare. Però
tampoc n’havien format part els seus dos germans, ni la mare. De fet, sempre havia estat
impossible mantenir-hi una conversa que anés més enllà d’ells dos. És a dir, sí. Havien
tingut converses increïblement profundes, en les quals havien arribat a analitzar la
humanitat en un conjunt i les guerres recents. El perquè de tot plegat desentrellat en una
setmana de pluja intensa. Altres vegades es feien preguntes com, per exemple, si les
novel·les i els escriptors cèlebres s’originaven a partir d’experiències traumàtiques.
Sovint no arribaven a una conclusió clara, però el debat era interessant i tots dos en
treien un gran profit. El pare, per exemple, considerava que era important que la seva
filla sabés defensar les pròpies opinions i sovint es sorprenia en sentir-la parlar. La filla
gaudia debatent, fos quin fos el tema escollit pel seu pare. Tot i això, quan el problema
o el factor que havien estès sobre la taula s’apropava a unes dimensions més personals,
menys distants, i on el pare podia haver-hi aportat vivències reals —cosa que realment
hauria agradat a la noia— la conversa s’acabava i era substituïda pel parte de Radio
Nacional, en cas que es tractés del migdia, per exemple. I si encara no era l’hora, la
conversa senzillament es desviava i fugia, i ella veia impossible recuperar-la i arrencarla de les urpes de la censura de la ment del seu pare.
Amb tot això, podeu entendre que tot i la formidable relació que hi havia entre pare i
filla no era en absolut senzill confessar a l’altre les inquietuds. De fet, potser hi havia
una mena de barrera emocional entre ambdós, potser la mateixa que se suposava que hi
havia d’haver entre un pare i la seva filla. Però feia dies que ella intentava trencar-la,
encara que sense gaire convicció, per tal de manifestar al seu pare el desig de conèixer
la dona que, de nena, havia escrit el diari.
—Pare, per què mai m’ha explicat res sobre els seus germans?
L’home, assegut a la taula, havia deixat anar la forquilla i el ganivet tot mirant
l’Elisa, desconcertat.
—Per què em preguntes això, filla?
Què respondre?
—Perquè m’agradaria que me’n parlés, de la seva infància. M’agradaria que em
parlés de tot plegat: de la mare, dels oncles, dels avis i també de la tia Matilde. I no
entenc per què no vol fer-ho, quan jo desitjo escoltar tot el que me’n pugui dir.
Sí. Amb aquella pregunta l’havia acorralat. No podia marxar de l’habitació a l’hora
de dinar, i la innocència que havia demostrat en ordenar els mots —fingida o real?— no
el deixaria respondre-li amb males paraules, cosa que, d’altra banda, mai no havia fet.
L’home es va eixugar els llavis mentre desviava la mirada. Què explicar a aquella
nena del seu passat? Res. No volia explicar-li res de tot allò. Havia de protegir-la
d’alguna manera, com ell hauria volgut ser protegit, potser. Respondria agafant allò per
referència, i ometent detalls poc importants.
—Petita Liz, si no te’n parlo és, simplement, perquè considero que no és important
anomenar-te tots aquells que són morts. Parlar-te de com reien, de què deien i d’on
jugaven. Considero que fer-ho no ens serà d’ajuda per a continuar vivint. Jesús diu a un
dels seus deixebles a l’evangeli de sant Lluc: Deixeu que els morts enterrin els seus
morts. I això és el que hem de fer, no creus? Oblidar i viure. Això és el que la mare
voldria, no creus?
—No sé què és el que la mare voldria, pare. Simplement perquè no sé qui era ni com
era la meva mare, i no puc mirar endavant sense conèixer què hi ha darrere. No puc, i
vostè, pare, més que ningú, m’hauria d’entendre. Perquè estima la història, estima saber
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i, de cap manera podria tolerar no saber d’on ve. Em diu que deixi el passat. No puc
deixar-lo si no sé quin és, per això li demano que me’n parli.
—I jo et prego que no ho facis. No m’ho demanis, així i ara. Si necessites que
t’expliqui qui he estimat t’ho explicaré, però quan consideri que he de fer-ho. I ara no és
ni de bon tros el moment oportú, Elisa. Ja ho saps.
—Però
—No. Tu m’has demanat una cosa, i tens tot el dret a fer-ho perquè ets la meva filla,
però jo tinc dret, també, a escollir què, quan i on. I aquesta és la meva última paraula.
—Si és així, si verdaderament és així, esperaré —va pensar l’Elisabeth mentre veia
agafar els coberts al seu pare—. Esperaré.
Exacte. Esperaria que el pare estigués preparat per explicar-li-ho, però mentrestant
havia de descobrir ella mateixa què del seu passat l’amoïnava tant per no voler-ne
parlar.
Diuen que és perquè Déu va prohibir a Eva menjar de la fruita prohibida que Eva no
va poder-s’hi resistir i, només amb els suggeriments de la serp, va prendre-la. Per la
mateixa raó Pandora va obrir la caixa. I per la mateixa raó l’Elisa va voler descobrir
quin era el gust de la fruita prohibida, el contingut de la caixa, el perquè de tot plegat; i
en tastar-la, en obrir la caixa, en trobar la resposta —prematurament i sense ser
conscient d’allò que tenia davant—, va extreure’n conclusions que no van ajudar-la a
caminar endavant sinó enrere. Tot i haver sigut advertida pel seu pare, però, és
completament lògic que actués com va actuar, i de la mateixa manera que Déu va plorar
pels seus fills, en Guifré acabaria lamentant no haver-li explicat a la seva filla per què el
simple nom de la seva germana el feia tremolar.
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18. Air (Johann Sebastian Bach)
—Així doncs, el poble és Santa Maria de Mataplana. Carai! —va somriure en Sergi.
—Per què? Saps on és?
—No, ho sento.
—I l’exclamació?
—Bé, durant la guerra dels Segadors en van cremar l’església, si no m’equivoco. O
una de les esglésies. Això és tot el que puc dir-te’n.
—Doncs no ens és gaire d’ajuda, la veritat. Si sabéssim on som, si més no...
—Bé, el que sí que coneixem és la província. Estic convençut que som a la de
Girona, o en cas que ens trobéssim a la de Lleida dubto que ens haguem mogut gaire de
la frontera entre ambdues.
—I això ho saps perquè...
—Bé, és només una deducció, però si tenim en compte el relleu, el cognom i la
distància que vam recórrer crec que podem encertar en l’afirmació.
—Així doncs, seguim tan perduts com sempre. Si més no en la situació geogràfica.
—No et preocupis, recorda que a la classe encara hi ha gent que es pensa que
Catalunya, i Espanya, estan al nord de la península itàlica, i que aquesta es troba al
Peloponès.
—No exageris —va posar-se a riure la Clàudia.
—No ho faig. Jo sóc un desastre en geografia, ho reconec, i estic decidit a posar-m’hi
perquè no pot ser que, tot i estimar la història, sigui incapaç de situar els fets al mapa.
Ara, jo no he confós la península Ibèrica amb la Itàlica, eh!
Un somriure per a tots dos.
—Em sorprèn. És la primera vegada que admets que alguna cosa et costa.
—Costar-me? Buf! Ni t’ho imagines. A vegades penso que potser hauria de deixar
d’estudiar.
—Però per què? —va sorprendre’s la Clàudia.
—No ho sé, la veritat. No t’ha passat mai?
—Bé, sí. Alguna vegada. Però hi ha assignatures que m’encanten, com ara literatura.
Em sembla que mai m’havia agradat tant una matèria. Espero que no arribi mai el juny,
perquè l’any que ve no la farem. Si ho digués a les companyes de classe creurien que
estic boja —va somriure.
—No, dona. Estic convençut que no. A mi també em passa, saps? La literatura
m’encanta, però la història és... no en sé tantes coses com en Miquel, ho admeto, però
m’agrada. Suposo que els professors també hi ajuden, sovint.
La Clàudia va assentir.
—Creus que podríem conèixer la història a través de la literatura? Vull dir, si
comencéssim llegint la Ilíada, l’Eneida, Ab urbe condita, passéssim per la Divina
Comèdia, i continuéssim fins al dia d’avui?
—Dona, si només fossin els clàssics no ho sé, però pensa que història i literatura
sempre han anat molt lligades. Potser podríem conèixer els desigs de la gent de l’època,
l’estil de vida, la diferenciació social, les desigualtats, la percepció de la vida, la
influència de la religió, etc. Més que conèixer la història del món potser coneixeríem la
història del desenvolupament humà, o la història de la societat humana.
Un silenci incòmode va acompanyar-los uns passos, i els va deixar pensar.
—Per cert, no m’has dit què has trobat —va trencar-lo precipitadament la Clàudia.
—Ostres, és veritat. És curiós com s’allunyen, les converses, del tema principal.
—Ho és.
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—Doncs, tot i que sabia que ja ho havies mirat, he anat al despatx del pare de
l’Elisab
—Del senyor Fontcoberta.
—Exacte.
—I doncs?
Bé, no hi he trobat res que sigui completament clar, però hi havia una carta que, la
veritat, em sembla que ens podria ajudar.
—Carta? De la Ma
—No, per això dic que no és clar. Es tracta d’una carta d’agraïment per les donacions
que van rebre les Bernardes de Girona cap al 1929.
—Però és natural que fessin donacions a comunitats religioses, no creus?
—Sí, però les quantitats que s’hi indicaven, juntament amb alguns rebuts que he
trobat, podrien significar la seva entrada al convent.
—Cosa que seria natural, també —va admetre la noia mentre advertia que, per fi, els
núvols semblaven obrir-los pas.
—Llavors podria entendre’s, per exemple, que no fos enterrada aquí.
—Exacte. Però no justificaria la manca de correspondència o d’elements que
donessin a entendre que va viure aquí. I si va fer-se monja podrien tenir-ne igualment un
retrat, no creus? Seria motiu d’orgull, sobretot en època de la dictadura.
El Sergi va empènyer les seves ulleres amunt amb el dit índex, assegurant-se que
quedaven sostingudes pel seu nas. Rumiava. Els xiprers, alts i fins, es deixaven
balancejar pel vent.
—En època de la dictadura. Però, i durant la Guerra Civil, Clàudia?
—Això em recorda a una anècdota que em va explicar la meva àvia. Deia que a casa
seva hi havia una fotografia amb un forat que feia impossible determinar la identitat
d’una de les persones que hi apareixien. La seva mare, quan era petita, li va explicar que
per temor als assassinats de capellans dels rojos, els meus besavis van retallar la cara del
capellà, no fos cas que els apliquessin represàlies. Creus que podria ser això, potser?
Podria ser, també, que es veiessin obligats a cremar-lo juntament amb figures de sants,
creus, etc.
—Però és estrany que el cremessin si el podien amagar. Vull dir, estic segur que hi
ha milers d’amagatalls i passadissos, en aquesta masia. Recorda que, en ser una casa
aïllada, necessitava protecció. Per exemple, la torre modernista segurament va ser
situada al lloc on hi havia una torre de defensa i, si t’hi fixes bé, en una de les parets del
menjador hi ha espitlleres. A més a més, si ho recordes, la Susanna ens va dir que hi
havia una falsa paret als estables amb alguna bala oblidada. No; és molt estrany que no
l’amaguessin.
—Ara que hi penso, el seu germà Francesc anava amb sotana, en el quadre. Tot i
això, continua penjat a la paret.
—Exactament per això et deia que és estrany. Estic convençut que va passar alguna
cosa i, d’alguna manera, o la van deixar de considerar filla o el record és massa dolorós
per a mantenir-lo viu o volien amagar-la d’algú, fos qui fos el qui decidís no tornar-ne a
penjar el retrat.
—Podria ser això, però si aquest és el cas no crec que en puguem trobar cap rastre.
No creus?
—No ho sé, Clàudia. Depèn de qui l’amagués. Primer hauríem de descobrir això, i
llavors podríem especular sobre la personalitat de l’individu si el diari ens en dóna gaire
informació.
—I com podríem saber qui
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—No ho sé. Ja t’he dit que tot plegat no són més que suposicions. Però només podem
basar-nos en això, de moment.
Havien arribat a dalt del turonet, i cercaven entre les creus de pedra, quan la Clàudia
va girar-se de sobte, espantant el noi, que va recolzar-se ràpidament en una de les
làpides.
—No sé si ens servirà, però si suposem que era monja podem pressentir que, passés
el que passés, ha de tenir alguna mena de relació amb la Guerra Civil.
—Però no necessàriament ha de ser així.
—Ja ho sé, però posem que sí. És més, has vist les dates?
—Dates? —el desconcert era clarament perceptible en la seva cara.
—Em refereixo a les dates de mort dels germans i del pare: totes són més o menys en
aquest període: entre el 1936 i el 1939, i estic convençut que l’únic que va viure prou
per amagar el quadre va ser en Guifré. No sabem quants anys va viure la Matilde, però
en saber l’estreta relació que tenien entre germans podríem entendre que, tot i que no
sabem què va passar, va ser prou traumàtic perquè ell l’allunyés de la seva vida. No
creus?
El noi rumiava en silenci.
—I això no és tot —va continuar la noia—. Per descartar la Guerra Civil hauríem de
saber què va passar al convent de les Bernardes, i en això potser ens podria ajudar en
Miquel. No creus?
—Tots sabem que els crims contra els religiosos van ser
—Sí, ho sabem. Per això crec que no hem d’oblidar-ho. No seria la primera vegada
que per culpa de la Guerra Civil la família queda separada, o destrossada, o
—Per tant, això vol dir que tant sí com no hem de saber què va passar abans de
l’Elisabeth per tal de conèixer la pròpia Elisabeth.
—Exacte —va admetre la Clàudia—. Per això em va donar el diari.
El noi, aquesta vegada completament desconcertat, se la va mirar sense entendre les
últimes paraules que havia deixat volar, i pressentint que tampoc voldria fer-ho. Ella va
adonar-se del que havia dit i es posà vermella. Li ho hauria de confessar?
—Qui et va donar el diari? —va aventurar-se a preguntar mentre quequejava.
—L’Elisabeth —va admetre la noia després d’haver intentat pensar una justificació
plausible sense èxit.
—Quan em dius que ha estat l’Elisabeth et refereixes a la noia...? És a dir, a una
mena de fan
—A una fantasma, sí —va dir amb força, mentre endins seu tremolava.
—A un espectre? —va reiterar la pregunta el noi.
—Fantasma, espectre, aparició, ànima, esperit, com vulguis dir-ne. Sí.
El noi continuava mirant-se-la, però havia deixat de tremolar. Ella estava espantada,
perquè coneixia aquella reacció. La coneixia de la primera vegada que va dir a algú que
havia vist un fantasma, de la segona, de la tercera. Sabia què venia; allò que més la feia
plorar: que la consideressin una sonada. Per això va respondre abans que en Sergi
pogués fer-ho, perquè el silenci permetia als seus pensaments navegar a la deriva i
n’estava cansada. Estava cansada de navegar a la deriva, i només demanava que la
resposta fos ràpida, que el ganivet fos clavat amb rapidesa i enretirat amb la mateixa
celeritat.
—Ara em diràs que no hi toco, que estic boja, que això no és racional, que
—No, no et diré res d’això, Clàudia.
I, per primera vegada, el ganivet no va arribar a sortir ni de la funda. El desconcert va
arribar de cop, i un A no? va sortir dels seus llavis sense haver-ho planejat.
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—No —va respondre en Sergi, i va fugir, a poc a poc, fins al cingle que separava la
mort de la vida, com si hi hagués una clara distinció entre els dos termes. Ella el va
acompanyar, i tots dos van asseure’s a la vora, com ho havien fet el dia anterior.
—És d’això, que t’amagues? —li va preguntar el noi sense mirar-la.
—És d’una de les coses que m’amago. Sí.
—I per què ho fas?
—Perquè no puc no fer-ho. Perquè, si t’he de dir la veritat, ja no sé què veig i què no
veig, i he sentit a dir tantes coses que
—Tens por de veure el que no és i de creure que veus coses que la teva ment inventa
però que en realitat no són. És això, oi?
—Com és que tu m’entens? I que... em creus, oi?
—Ho faig, i sé que és irracional. Però si totes les coses que trobéssim fossin
científicament probables suposo que res tindria gràcia. T’entenc perquè, d’alguna
manera, em va passar una cosa semblant una vegada, amb el meu millor amic.
—Ell és
—Sí, és mort, per culpa meva.
Un silenci espès, com la boira que emmetzina els records, abraçava els nois,
obligant-los a pensar més del que ho havien fet mai. Pensar en els altres i sentir-los dins
d’ells mateixos mentre sabien que ells mateixos formaven part, en aquell moment, dels
altres.
—Suposo que compartir-ho amb mi és l’últim que desitges ara mateix.
—Altra vegada t’equivoques, Clàudia. De fet, ets l’única persona a qui podria
explicar-li-ho.
La noia es posà vermella, sense saber com havia d’interpretar aquelles paraules. Ell
també s’hi va posar, i no va comprendre com s’havia atrevit a dir-li-ho, encara que
sabés que sempre ho havia pensat.
—Tot i això, no sé si t’hauria de carregar amb coses com. No sé si vull fer-ho.
—No passa res. A vegades és difícil explicar aquelles coses que ens fan sentir
vulnerables, allò que ens empenyem a oblidar. Jo no podria dir-t’ho, així que si tu no
—Diuen que, a vegades, hi ha coses de nen que s’arrosseguen. Petits records que,
sense saber per què, se’t claven endins i saps que hauràs de conviure-hi; que el dolor
amb el temps no se n’anirà. Per què?, et preguntaràs. Sovint no se’n va perquè busques
l’espina i intentes arrencar-la, mentre que d’altres vegades et sents... i, bé, la prems amb
el dit perquè faci mal, perquè recordis què vas fer, perquè et consideris menys persona,
més culpable. Per recordar-te que és teva, res més. Suposo que, a vegades, tems que la
trobaries a faltar si no la tinguessis. I en això es converteix tot. Perquè què és el record
sinó una espina?
—No, Sergi. No és l’espina, el record. L’espina és la culpa que emmetzina el record.
Si la treus, el dolor se’n va, però el record queda i ajuda a supurar la ferida. Ets tu el qui
escull si conservar el record tal com era, en essència, o si prefereix mantenir el dolor de
la culpa com a realitat.
—Tenia set anys, només. Si no l’hagués fet pujar a l’arbre seguiria viu, Clàudia. Ho
seguiria. Vaig ser incapaç de donar-li la mà en veure que queia. Ho vaig intentar, però
no va agafar-la i. Potser volia que es morís, ¿i si ho volia i. El vaig matar jo, Clàudia.
Per això em mereixo dur la punxa, perquè sinó seguiria viu. Hauria d’haver mort jo i no
—Però tu creus que, essent el teu millor amic, et perdonaria que el recordessis així?
Creus que et culparia de la seva mort i t’obligaria a ser infeliç eternament? Estic segura
que no, Sergi. No puc dir que no tinguis motius per sentir-te culpable, però què
arreglaria, ara? Ell no ho vol, sigui on sigui.
—Ho sé, però sovint, en intentar oblidar, em sento egoista.
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—Però no cal que l’oblidis, si no ho vols. Sols es tracta de recordar-lo ometent la
seva mort.
—Però si
—Tenies set anys, tu també, oi? I podies haver caigut en lloc seu. Si ell fos viu i tu
no, què li diries? Voldries que fos feliç, que es perdonés, que no es culpés. Perquè va ser
un accident, Sergi.
No va plorar. La veu li tremolava mentre ho explicava, els ulls se li humitejaven, les
dents s’abraçaven les unes contra les altres esborrant el somriure, però no va permetre’s
plorar.
—Ho sento —va dir, finalment—. No hauria d’haver
—Per què? Tots necessitem parlar-ne amb algú. I, bé, els meus consells són pèssims.
De fet, fins fa ben poc jo també em sentia culpable per algú. Però tant se val, ara. Potser
en algun altre moment t’ho explicaré, quan estiguis millor.
El noi va somriure.
—M’agradarà que ho facis —va admetre, i es van quedar uns minuts més mirant el
sol, que caminava cap avall però sense voler allunyar-se gaire del centre del cel.
—Posats a fer podríem haver dut la clau de l’ermita, no creus? —va tallar el silenci
en Sergi mentre baixaven.
—Buf, sí. Continuem tenint dos panys sense clau. Preferiria tenir claus sense pany!
En Sergi va somriure, però aviat va manifestar la seva discrepància.
—No. És molt millor no tenir-ne la clau, i lluitar per trobar-la que saber que amb les
claus que tens no pots arribar enlloc.
—I després d’això, podríem deixar-nos de filosofades d’una vegada? Em sembla que
mai havia dit tantes bestieses en tanta poca estona.
—No, jo tampoc.
L’un al costat de l’altre van baixar del turó, amb un somriure tímid i els ulls humits,
glaçats pel fred. El sol, però, havia permès als nois abrigar-se amb la seva tènue
escalfor. Potser per tal de desfer una mica més els seus cors de glaç, que defugien
l’esperança tot i fingir dur-la a flor de pell.
—M’estima? —pensava ella.
—M’estima? —pensava ell.
Quan hi ha esperança, els pensaments es transformen en brisa càlida, però quan no
n’hi ha gelen més el cor d’un mateix. Potser era la mort —temuda pels mortals— la que
els allunyava de l’esperança, o potser era l’instant boirós i la vista cansada que els
pintaven el futur d’un color estrany. Però no es deixarien abatre per la falç, sinó que
l’agafarien i serien ells mateixos els que tallarien el blat, fent-ne garbes de palla.
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19. La lletera (Johannes Vermeer)
—Meravellós. Aquells dos s’escapen i nosaltres ens hem de quedar aquí arreglant la
casa —es queixa la Susanna.
—Què vols que hi fem? Ens ha tocat a nosaltres i ja està —li respon la Sara—. Com
a mínim estem soles aquí dalt, mentre aquella dona comprova que hi ha els ingredients
necessaris per
—Però si ja van mirar què hi havia, l’Andreu i l’Anna —es queixa la Susanna de
nou. La Sara alça les espatlles.
—Què vols fer-hi? Alguna raó hi deu haver. Diu que no ho van apuntar degudament,
i que ella ha d’assegurar-se que tot està en bones condicions.
—Doncs que ho miri, però ella sola! —es queixa altra vegada.
—Molta xerrameca per tanta feina! —se sent des de la porta, i la noia de les trenes
s’empassa les paraules que acaben de sortir de la seva boca mentre grata el fons de l’olla
amb el fregall d’espart. Quan l’Assumpta se’n va, però, ataca de nou.
—Encara no entenc per què hem de fregar-les amb aquesta mena de terra vermellosa.
Voleu dir que no quedaran més brutes, així?
—Aquesta mena de terra vermellosa, com tu l’anomenes, es diu sauló —aclareixo
cansada de les seves històries—. I no, no queda més brut. És el que se solia utilitzar a
l’època de les nostres àvies. A més, no és vermellosa, sinó ocre.
—Es digui com es digui, sigui com sigui, se m’està ficant dins les ungles, i no hi ha
res que em faci més angúnia que la terra dins les meves ungles.
—Doncs t’hi hauràs d’acostumar —respon la Sara—. Oi, Xènia? —em mira i
somriem.
L’Andreu i en Miquel entren de sobte, i deixen el cove d’espart mentre esbufeguen.
—D’on veniu? —pregunto sense deixar anar els plats.
—Del safareig que hi ha a l’antiga entrada, al principi del camí. Ens han enviat a
passar la roba per l’aigua.
—Roba?
—Sí, tots els jerseis, vestits, pantalons, etc.
—Els bugaders de la casa, doncs —se’n mofa la Susanna, però l’Andreu contraataca
tocant-li la cara amb les mans, congelades per la fredor de l’aigua de la bassa—. Prou,
prou, prou! —crida ella.
L’Assumpta torna a entrar per la porta, segurament disposada a veure a què es deu el
sarau.
—Ah! Veig que ja heu tornat. Molt bé, haureu de preparar el lleixiu, doncs.
—Què vols dir que hem de preparar el lleixiu? —s’espanta l’Andreu—. Que no s’ha
acabat la feina?
—Acabar-se? Si tot just heu començat!
—Però si la roba està molt neta, ja.
—Sí, sí, el que vosaltres digueu, però ara poseu una perola al foc plena d’aigua amb
closques d’ou i, ah! Ara us enviaré l’Anna amb cendra. Que us ajudi, també.
—Cendra i closques d’ou? —s’estremeix la Susanna mentre s’enretira les trenes que,
altra vegada, se li han posat dins l’olla—. Aquesta us està prenent el pèl.
—Em sembla que no, Susanna —li responc—. Aquesta us farà fer la bugada a la
manera tradicional.
—I ens pots explicar com és, això? —em suplica l’Andreu.
—Doncs haureu de posar la roba al bugader, el tingui on el tingui aquesta casa, i
omplir-lo amb lleixiu.
—Amb lleixiu?
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—La mescla del foc.
—Però la cendra embrutirà la roba!
—No, perquè el bugader, que és una mena de galleda de fusta gegant, estarà tapat
amb una roba gruixuda que farà de filtre: el cendrer.
—Quin nom tan original —diu irònicament la Susanna.
—I ja està? —dubtà en Miquel.
—No! El bugader té una aixeta; heu d’obrir-la perquè en surti la mescla i la tornareu
a tirar a la perola, un cop bulli ho abocareu al bugader, etc. Això nou vegades, i a la
novena deixareu més temps el lleixiu, i llavors s’escorrerà tota la nit.
—Buf, que llarg!
—No estic. Demà haureu d’anar al riu a esbandir-la.
—Si home! Això que ho faci ella!
Ens posem a riure justament quan l’Anna apareix amb la cendra.
—Què ha passat? Per què rieu?
—Buf, Anna. Saps la feina que ens espera? Avui dormirem planers.
Riallades de nou, interrompudes pels passos de l’Assumpta, que sembla no poder
estar-se quieta.
—Molt bé, quan tingueu el lleixiu preparat veniu-me a buscar i us ensenyaré on és el
bugader.
I, altra vegada, com si no tingués res més a fer, la sentim anar escales avall fins al
rebost, mentre nosaltres prosseguim amb la important tasca de rentar la vaixella; com si
fos una feina que mai no haguéssim fet!
—Durant les classes de teatre solien demanar-nos que expliquéssim una història
mentre, amb mímica, fèiem una truita —explico—; però a en Mateu (bé, un noi) se li va
acudir fer veure que rentava els plats i, la veritat és que va crear tendència. Ens vam fer
un fart de riure.
—T’agrada molt, el teatre, oi? —em pregunta la Sara.
—M’encanta. El teatre és genial, perquè quan ets dalt de l’escenari pots ser qui
vulguis ser, sense limitacions. Ningú pot dir-te qui ets. Ets, i tu decideixes com. És...
—Màgic?
—Exacte. Suposo que per això m’agrada. Perquè puc ser jo sense que m’hi posin
pegues. Perquè puc investigar en la vida dels personatges i veure què els fa ser qui són. I
això m’ajuda a saber qui sóc jo.
—Vist així...
Somric. Sí, vist així és estrany, potser, fins i tot. Podríem dir que tots duem màscares
fent veure que no ho són. Però quan se suposa que en duem, que som algú diferent de
nosaltres mateixos —com ara al teatre— ens traiem tota màscara i deixem que els altres
prenguin el nostre jo pel nostre personatge, sense entendre que si el critiquen, és la
nostra essència la que critiquen. Potser, però, només sóc jo la qui ho pensa perquè
necessito viure amb una màscara.
—Apa! Ja estic! —exclamo mentre m’eixugo les mans.
—Baixa a dir a l’Assumpta que el lleixiu està preparat, si us plau —em demana
l’Anna, i així ho faig. Cavalco escales avall fins als estables, i escullo la porta del mig
de les tres del passadís blanc amb utensilis del camp a les parets. Travesso la primera
habitació i els trobo a la segona.
—El lleixiu ja està —exclamo en veure que l’Assumpta no deixa de mirar-me.
—Bé, acabeu de fer la feina vosaltres, doncs —diu als quatre nois que fan cara de
cansats—. Ajuda’ls tu, també —em dirigeix, i assenteixo, satisfeta que desaparegui amb
la meva aparició.
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—Buf! Quina dona tan pesada! —protesta en Pau—. Ens ha parlat de tots els maleïts
mètodes de conservació.
—La veritat és que no sé pas com aconseguien tenir menjar suficient per tot l’hivern.
Jo començo a dubtar que en tinguem prou, nosaltres... —admet la Paula.
—Bé, amb ella en tindrem prou. És dues vegades més previsora que estricta.
—I d’estricta ja n’és massa...
—Què és tot això? —pregunto.
—Té, si vols la llista. Nosaltres l’hem llegida massa vegades.
6 pots de bolets amb aigua i sal
3 peces de cansalada
2 peces de llom salat
1 tupí amb costelles confitades
1 tupí amb botifarres
10 ampolles de conserva de tomàquet
2 ampolles de samfaina en conserva
6 llonganisses seques
2 trenes d’alls (19 alls)
23 tomàquets de penjar
Fruits secs torrats
1 olla de terrissa amb orellanes, figues seques, prunes i panses
26 patates tapades amb falguera
10 bosses de roba amb mongetes seques
3 ampolles de mongetes tapades amb cera
10 càpsules de blat de moro per a les gallines
5 bosses de cigrons
4 pots de confitura de meló
5 pots de confitura de préssec
6 pots de melmelada de maduixa
4 pots de mel
6 bosses d’arròs
3 pots d’ossos amb aigua i sal (per a fer caldo)
3 pernils
4 pots de pebrot amb aigua, sal i vinagre
6 pots d’olives amb aigua, sal i vinagre
Etc.

La torno a en Roger sense acabar-la de llegir.
—I dieu que no en tindrem prou?
M’apropo a les lleixes i comprovo que tot el que he trobat escrit existeix. Les
costelles confitades cuites amb oli i llard de porc i cobertes amb el seu greix en el tupí,
els pots de conserves, les melmelades... Tot i això, sota unes bosses de fesols una mena
de llibre m’encurioseix.
—I això? —pregunto.
—És un llibre de receptes —respon la Paula mentre afegeix set pots de melmelada de
poma a la llista.
—La Teca. Ignasi Domènech —llegeixo, sense adonar-me que la dona de cabell
castany de la portada m’observa mentre subjecta un ramet de julivert que, juntament
amb la llimona que té sobre la taula, donarà gust al peix que subjecta amb la mà
esquerra.
M’agraden les rajoles del fons, semblants a les d’una de les cuines de la casa, i els
plats decoratius.
—A casa el pare n’hi ha un —explica la Dàlia—. Em va dir que la besàvia el feia
servir sovint, i que era un clàssic regal de casament.
L’obro per una pàgina a l’atzar: la catorze, i els ulls fugen al segon subtítol:
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OCTUBRE — LA MARE DE DEU DEL ROSER
Un dels plats que més sol fer-se aquest dia són els «coloms amb arròs» o «rostit amb bolets», i els
postres propis d’aquesta època.

Somric i continuo fullejant-lo, fins que s’obre la pàgina vuitanta-cinc i apareix un
full quadriculat, menys tenyit de groc que els altres, totalment ocres. Està doblegat, i en
una de les cares descobreixo un nom, escrit amb dificultat: Elisabeth Fontcoberta
Donzella. El desplego i somric en veure el dibuix d’una nena de poc més de cinc anys.
—Què dibuixes, bonica? —va preguntar-li la Catalina en veure que aquella criatura
establerta a la taula de la cuina feia anar els colors amb gràcia.
—Ara el pare —va respondre mentre donava una tonalitat ocre als pantalons del seu
progenitor.
—Qui és aquesta? —va seguir la dona, assenyalant una nena petitona de la qual ja en
coneixia el nom.
—Jo —va somriure la nena sense deixar el llapis de fusta.
A partir d’aquí, la identitat dels altres personatges era més difícil d’esbrinar.
—Aquesta és la mare, que ens mira des del cel —va explicar assenyalant un àngel.
—I aquests tres? —va preguntar mentre assenyalava dos nois i una noia una mica
més gran que jugaven a cuit amagar.
—No ho sé —va respondre la Beth—. Ella em va dir que es deia Matilde, i que
coneixia el pare. Em va dir que li digués adéu de part seva. Ells eren els seus germans.
Havien d’anar a algun lloc, em sembla, perquè quan els vaig dir que pugessin a esperarlo van somriure i van dir que no, que més endavant es veurien, d’aquí molts anys.
La Catalina va agafar una cadira i va asseure’s, mig blanca.
—Què et passa? —li va preguntar la nena, espantada.
—Quan els vas veure, petita? —va seguir preguntant-li, intentant asserenar-se i
ignorant la pregunta de la nena.
—El dia que el pare va marxar i va tornar amb els ulls vermells. Havia plorat, oi?
Que potser es va escapar de casa, aquella noia?
—Per què ho dius? —va sorprendre’s.
—Perquè semblava trista i també contenta, com el pare quan pensa en la mare, i em
va semblar que... Vaig pensar que era la seva germana. Però el pare mai m’ha dit que
tingués germans.
—Vas dir-ho al pare?
—Sí, però em sembla que no m’escoltava, perquè no em va respondre.
La dona, sense saber què dir ni què fer, va demanar a la cuinera si li podia atansar un
got amb aigua.
—Segur que et trobes bé, Catalina? —va preguntar-li la nena, amb ulls humits davant
la cara d’aquella dona a qui tan apreciava.
—Sí, tranquil·la.
—És per aquella noia? —va dubtar la nena—. Hauria d’haver insistit demanant-li
que es quedés, oi?
—No —va optar per acabar dient la dona—. Vas fer bé de deixar-la marxar.
Aquesta és la conversa que l’anciana va recordar, sorpresa en veure que formava part
de l’oblit per a aquella nena, quan l’Elisabeth de quinze anys va preguntar-li per la
Matilde Fontcoberta. Havia trobat aquell bonic diari on es veien reflectits tots els
personatges de la seva vida, aquell llibre que il·lustrava la infància d’una criatura que
també havia fugit de la Terra per anar al Regne del Cel.
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—Tot el que jo pugui explicar-te’n és inútil —va respondre-li—. Això ho has de
preguntar al pare. D’altra banda, m’agradaria fer una ullada al diari, si no et sabés greu.
Pensa que la Matilde...
—Sí, ho entenc —va somriure l’Elisabeth—. Sento haver-te-la fet recordar. Per
l’expressió del teu rostre em sembla que puc entendre quina mena de persona era. Sento
que morís tan jove.
—Quan moren persones com ella el món sencer s’omple de llàgrimes. Però aquestes
llàgrimes ajuden a les plantes a créixer. Són bones, si un no s’obliga a contenir-les. Prou
que ho saps, tu, això. Així que no, no et disculpis per haver-la portat a la meva
memòria. Mai n’ha fugit, i tampoc voldria que ho fes.
Parlar-ne amb el pare era impossible, ja ho havia intentat. Potser era, simplement,
que li havia de fer cas i tornar al passat el que era seu.
Va tancar el receptari en sentir que els passos d’algú s’aproximaven: l’Assumpta
tornava a atacar i ho faria durant tota la tarda, fins que el sol s’amagués i en Sergi i la
Clàudia haguessin tornat amb els seus companys, disposats a entendre què més
s’amagava allà, i gairebé preparats per a rebre queixes per part de tots els qui s’havien
passat la tarda pencant mentre ells festejaven.
—Ei, que nosaltres no festejàvem! —havien dit tots dos alhora mentre enrogien.
—Féssiu el que féssiu en sou culpables, per això demà sereu els encarregats
d’esbandir la bugada i posar-la a assecar.
Van acceptar el càstig sense queixar-se, pensant que potser així podrien continuar
dedicant el temps a formular hipòtesis sobre la Matilde. Definitivament, aquella nit
parlarien amb en Miquel sobre el convent de les Bernardes, esperant extreure’n una
conclusió fiable. L’endemà decidirien per on seguir buscant, perquè estaven convençuts
que havien de trobar alguna cosa més.
Abans que les parpelles se’ls poguessin tancar, en aquella nit de fredor suau, un crit va
omplir la immensa casa d’horror, retornant-la a les sanguinolentes escenes bèl·liques
que havien viscut els seus murs, els trets i els plors i de les quals seguien sacsejant-los
sense pietat.
—Què ha estat això? —va pronunciar la Sara sense voler moure’s del llit.
—No ho sé —va respondre-li la Clàudia.
A les palpentes, el primer que cal fer és buscar el quinqué i encendre’l sense que la
flama acabi incendiant l’edredó, els llençols i, conseqüentment, la casa sencera. Un cop
fet això, i sense cap mena de por, haurien de baixar ordenadament i en silenci mentre,
interiorment, analitzen la situació exacte de la persona que ha emès el crit i la seva
identitat, per tal de trobar-la sense causar el caos i resoldre el possible problema d’una
manera senzilla i calmada. Tot i això, com molt bé he dit, això és el que s’hauria de fer,
però com molt bé sabem, en una situació com aquesta el raonament queda en segon
terme i els impulsos tendeixen a vèncer qualsevol suggeriment més o menys racional.
Per això, les tres noies van abandonar l’habitació sense haver pres el llum, sense
molestar-se a agafar-se de la barana mentre baixaven desordenades i empentant-se les
unes a les altres —sí, procediment que podria haver acabat amb un horrible accident,
però que, com en la majoria de les vegades, va tenir un final feliç, en el qual totes van
arribar a la cuina dels masovers sense cap rascada als genolls. Allà, van poder veure a la
llum del foc, que la porta estava oberta de bat a bat i es resistia a tancar-se, mentre a
terra, de genolls, la Xènia s’havia quedat petrificada mirant a través de l’obertura a la
paret.
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—Què passa? —van preguntar-li les tres noies sense esperar que els seus companys
baixessin de les respectives habitacions.
Cap paraula, només una mà assenyalant l’exterior.
La Sara va apropar-se al lloc curosament observat per la noia, i en veure el mateix
que ella havia vist va fer un crit mig desmaiat mentre es posava la mà davant la boca.
—Però què passa aquí? —van intervenir alguns dels nois, però cap va atrevir-se a
observar allò que havia trasbalsat les seves companyes.
La Dàlia s’hi va apropar, i va advertir que una figura jeia a terra, amb la cara
amagada entre la humida terra del camí del darrere. Va córrer fora, i va comprovar que
les seves esperances estaven condemnades a la inexistència.
—És en Marc! Ràpid, crideu l’Anna i l’Assumpta! Sembla que està molt malalt.
Ho estava. Després de caminar durant hores amb la febre a prop del front havia
començat a perdre la visió en veure’s salvat per la casa. Havia estat llavors, en obrir la
porta, que la Xènia l’havia trobat. Havia somrigut i s’havia deixat caure sense que el
coneixement es comptés entre una de les seves facultats.
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20. Per qui toquen les campanes (Ernest Hemingway)
Girona plora al so de la campana de les Bernardes. Aquell so conegut pels
conciutadans com a símbol de reunió a la casa de Déu ha despertat la ciutat abans que la
llum del sol acabés d’acariciar les façanes de les seves cases, cobertes per la fredor
d’una nit estranya: la primera d’un seguit de nits angoixants on la vigília substituirà el
son, i les llàgrimes de l’adéu els somriures de l’esperança. Anunciant tot aquest seguit
d’imatges que quedaran gravades a les ments dels afusellats, dels assetjats, dels
torturats, dels morts, i sobretot dels vius, la veu de bronze crida i suplica al seu poble un
auxili impossible, incidint en ments i cors fins a arribar al lloc on la memòria resideix i
clavant-s’hi com una bala al cervell d’un condemnat innocent.
Cap a les dues de la matinada del dia vint de juliol de l’any mil nou-cents trenta-sis,
els crits d’una multitud d’identificació confusa van obligar aquelles dones vestides amb
hàbits a abandonar el son. Intentaren comprendre quina era la causa de l’aldarull, però a
fora regnava la penombra; els llums del carrer estaven apagats.
La porta de l’església es resistia a ser oberta, però cada vegada era colpejada amb
més força, i una dolorosa olor de gasolina impregnava l’aire. Per això Sor Montserrat
Gallart, una de les Germanes d’obediència, va començar a tocar la campana amb
l’esperança que el poble arribés amb la intenció de salvar-les. Girona tremolava.
—Obriu! Obriu la porta o hi posarem una bomba! —cridaven els milicians, sense
paciència i amb el desig d’acabar d’una vegada la feina.
—Nosaltres no podem obrir, la porta està tancada per fora —es va sentir la mare
Maria Bernarda Thió cridant des d’una finestra del campanar sense treure el cap—. El
capellà té la clau.
Prou bé sabien, però, que el capellà del monestir, Mn. Frederic Trigàs, ja havia
marxat amb el tren que circulava en direcció a Barcelona; un tren que mai no arribaria a
cap destí que no fos la mort, possiblement a Montcada, del capellà.
Les campanes continuaven sonant. No quedava ningú despert a la ciutat, si és que
havien arribat a adormir-se. Els milicians dubtaven, però algú que digué ser l’alcalde —
qui sap si Llorenç Busquets— va arribar a la placeta en cotxe i va aconseguir convèncer
els escamots que ho deixessin per a més endavant:
—La victòria és vostra, sou els amos de la situació, tindreu temps de fer el que
vulgueu.
—D’acord, però que les monges deixin d’esverar la població amb les campanes.
Sí, els assaltants es retiraven, però per continuar sembrant la destrucció en altres
temples de la ciutat. L’arrencada destructiva ja havia començat la nit del dinou amb un
primer intent al Mercadal i Sagrat Cor. Aquell també primer intent a les Bernardes, la
matinada del vint, sols era un avançament del que vindria: a les set el Sagrat Cor seria
incendiat; assaltat el Mercadal a les nou i, successivament, les Bernardes, les
Dominiques i Sant Feliu entre nou i deu del matí; confiscació sense danys de la Catedral
a les dotze del migdia; saqueig de l’església del Carme entre el migdia i primeres hores
de la tarda; saqueig de les esglésies dels Dolors i de l’Hospital; Sant Martí, al Seminari,
passat el dia vint-i-dos; el vint-i-quatre exclaustració de Sant Daniel, i així tants més.
Tots ells patirien l’assalt irracional que enverinaria les ideologies d’esquerres. L’odi de
tants segles, la identificació de l’Església amb el poder, amb el lligam entre ella i la
monarquia, en un organisme antirepublicà, es veurien com a resultat en aquells actes
vandàlics i deplorables.
Però seguirem parlant de l’episodi de la fi de les Bernardes, ja que de moment només
n’hem presenciat el primer assalt. El mateix home que les havia salvat les va advertir
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que segurament les accions contra el monestir no havien acabat, i va obligar-les a
comprendre la necessitat d’abandonar-lo. Elles, però, encara reticents a admetre el que
era veritat, van restar al monestir unes hores més abans d’acordar que era moment de
buscar un nou camí amb l’ajuda de Déu.
A les tres de la matinada encara resaren Maitines al cor de baix, a l’església, i la
missa fou celebrada a les sis per Mn. Miquel Mates, capellà de l’Hospici. Després de les
nou, van deixar aquell monestir per sempre.
Disset monges sortirien del convent vestides de carrer i es refugiarien a cases
particulars, fugirien allà on ningú no patís per hostatjar-les —si és que aquell lloc
existia— i, en general, tindrien por; una por que la fe intentaria mitigar, però que la
irracionalitat d’alguns tendiria a fer créixer.
Tot i saber que les seves companyes havien abandonat el monestir, una sola dona,
d’edat avançada —una de les més grans, de les qui més temps feia que habitaven entre
aquelles parets— va decidir quedar-se i afrontar allò que Déu li hagués preparat: morir
si era necessari per tal d’intentar salvar les imatges, l’església, l’edifici i, sobretot, el
calze que havia pertanyut a l’antic Monestir de Poblet i que era considerat la joia més
gran de la província —pel qual fins havien fet un sagrari especial, salvant les seves
grans dimensions.
En realitat, però, aquella tan sols era l’excusa que amagava la seva promesa de morir
en aquell edifici.
—Mare! —va exclamar una de les monges dirigint-se a l’abadessa Josefa Tenas—.
La germana Maria Lluïsa no és enlloc. Sospito que vol quedar-se dins. He d’anar a
buscar-la.
I sense que ningú no ho pogués evitar, aquella noia va tornar a entrar al monestir
abans que el saqueig comencés.
—Germana Lluïsa! —cridava, fent que el ressò dels seus mots despertés els murs
dels seus plors.
Però la dona era reticent a moure’s, reticent a deixar el calze en mans d’aquells qui
semblaven tenir tota la intenció de destruir el convent sense pietat, reticents, ells també,
a admetre que la destrucció d’un calze ple de records, d’anys de servei a comunitats
diverses, etc. era sinònim d’eliminar la història, de la mateixa manera que amb la
destrucció d’aquell edifici—on es projectaria de fer-hi un lloc destinat a plaça mercat—,
les generacions futures oblidarien que el dimecres deu d’octubre del mil quatre-cents
noranta-dos el Bisbe Berenguer de Pau havia beneït el que havia esdevingut el nou
emplaçament del monestir, després que les religioses cistercenques de l’orde de Sant
Bernat, sota la regla de Sant Benet, s’haguessin vist obligades a abandonar el monestir
de Sant Feliu de Cadins —de la població empordanesa de Cabanes— degut a la
inestabilitat que comportava viure en una contrada fortament afectada per la guerra.
Abandonar? De veritat havien de fer-ho?
—Germana Lluïsa! —la veu d’una de les seves companyes la va obligar a sortir dels
pensaments que omplien el seu cap, i instants després, en veure oberta la porta de
l’habitació, no va tenir altre remei que donar explicacions a aquella jove que, de cap
manera, podria entendre el perquè de tot allò.
—Hem de defensar la casa de Déu del que els homes puguin fer-ne —va deixar anar
abans que la noia pogués agafar aire després d’haver corregut a trobar-la. Així no li
permetria atacar-la amb arguments en contra del que es proposava fer—. Això és el que
faré.
—És cert, germana, però...
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—Jesús diu, en l’expulsió dels mercaders del temple: «No convertiu en mercat la
casa del meu Pare!». I ells destrossaran tot el que forma aquesta casa, sense entendre
res.
—Però Jesús també diu, germana: «Destruïu aquest santuari, i en tres dies
l'aixecaré».
—I quan diu això es refereix al fet que ressuscitarà. És això: el santuari del seu cos.
—Tot i això, si consideréssim que la verdadera Església són els fidels, i no els
edificis, podríem pensar que Déu ens necessitarà per reconstruir-la quan això que
comença acabi. No sempre és senzill, però nosaltres ens hem compromès a viure per
Déu i amb Déu, i això també significa que hem de ser allà on ens necessitin. És
important defensar el monestir que ens ha protegit tants i tants anys, però cregui’m,
germana, que per nosaltres dues no s’aturaran.
—Però si no hi fem res no
—Hi ha moltes maneres de combatre-ho, i estic convençuda que Déu ens guiarà fins
a la que consideri apropiada.
—I com sabeu que no és aquesta?
—No ho sé, però dubto que els apòstols sabessin, tampoc, què havien de fer, abans
que Crist els enviés l’Esperit Sant.
La dona se la va mirar, esperant una resposta més convincent.
—Jesús sempre ha donat més valor a la vida humana que a la material, i tot i que els
objectes expliquin una història sempre és més important salvar una vida per tal que
aquesta vida pugui tenir la seva pròpia història i, al cap d’un temps, pugui dir que ha
salvat altres vides. Germana, si no m’equivoco, i us prometo que voldria errar, els
moments que s’aproximen seran durs, i el poble necessitarà l’ajut de la fe per superarlos. Sense comunitats religioses, qui continuarà transmetent la paraula de Déu?
Un soroll va fer tremolar l’edifici.
—Què ha estat això? —va dubtar la noia.
—Els milicians han aconseguit tirar a terra la porta de l’església —va afirmar sor
Maria Lluïsa fent un somriure amarg mentre ben endins pensava: Ja està, ara ho
arrasaran tot.
La noia va fer cara d’horror. Era massa tard, doncs. Les seves vides formarien part de
les tantes que s’enduria la guerra!
—Déu meu! Ajuda’ns! —pregà.
Des de les finestres del col·legi de les dominiques del carrer del Nord, els nens i
nenes observaven amb terror la terrible visió de la destrucció del convent de les
Bernardes. El saqueig, tot i ser-ho, no era tan reprovable com la profanació de tombes.
Quina necessitat hi havia de tot allò? Què havien fet els morts i els vius per merèixer
aquell ultratge? Els plats i els gots eren trencats, com si es tractés de nens admirats amb
el soroll que feien els objectes en esdevenir inútils; els queviures malmesos i perduts,
impedint que ningú no els pogués arribar a aprofitar; la roba; utensilis diversos... Tot era
destruït sense raó. Allò que deixava que unes quinze o vint persones visquessin amb
senzillesa, i que havia estat adquirit gràcies als diners aportats per les noies en entrar al
convent, va ser usat com a joc, com a diversió per a aquells que s’entretingueren amb la
seva destrucció. Quina finalitat tenia, allò?
El baix cor va ser incendiat, i la resta del monestir i de l’església totalment destruïts i
arrasats fins a ser convertits en una plaça. Es va perdre tot: l’arxiu amb documents
d’antiguitat considerable, la biblioteca, les joies de l’església i de la sagristia: vuit
calzes, entre ells el de Poblet —amb el peu format per dotze figures de plata (els dotze
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apòstols) —, el sagrari de Poblet, etc. El Martirologi del segle XV, com si hagués estat
protegit del mal dels homes, es va salvar.
Aquella mateixa tarda es diu que algunes de les monges —entre elles la Mare
Bernarda— volgueren saber com havia acabat el convent i s’hi atansaren
dissimuladament. Quan tornaren per tal de contar a les seves germanes allò que havien
vist, explicaren que, entre d’altres coses, una de les sales estava tan plena d’ous trencats
i pots de melmelada que les vespes no es cansaven de vorejar-la.
Hauria estat senzill acceptar la destrucció d’aquell edifici si haguessin sabut que seria
l’únic assaltat, però no ho va ser. Al llarg dels anys, els nens que ho veiessin ho
recordarien i explicarien com havien vist llançar un piano a través de les finestres de les
dominiques, o els cementiris d’imatges amb figures religioses de tot un poble. Ja no era
la religió l’única saquejada; també ho eren l’art i la història, i segurament la moral i la
raó.
Els vestits lilosos dansaven amb el vent, com si necessités endur-se’ls per utilitzarlos de mantells per a les fades del bosc. Si haguessin estat llençols blancs i lleugers el
somni hauria estat més dolç, i la llum que els travessés més juganera i jove. Però els
llençols encara seguien als llits, amb els edredons al capdamunt, i cap mena de ganes de
sortir de la casa.
—Tens fred? —va preguntar-li en Sergi en veure-la tremolar.
—Estic bé, tranquil. Només recordava el que ens va explicar ahir en Miquel.
El noi va somriure mentre mirava com baixava el riu, la gran massa d’aigua riallera
que viatjava per la muntanya i en coneixia tots els camins. Potser si li ho preguntessin
els diria per on sortirien del bosc, va pensar la Clàudia. Però la idea li va semblar
lleugerament absurda i va callar.
—Creus que va morir al convent, la Matilde? —va acabar preguntant-li.
—No ho sé, Clàudia. És veritat que van morir moltes menys religioses que
religiosos, i seria estrany que ella es trobés entre ells. També és cert que llavors
continuaria faltant-nos la raó per la qual s’ha intentat esborrar l’existència de la noia.
—El convent va ser saquejat, i la majoria de monges van fugir. Ha de comptar-se
entre una d’elles.
—Suposant que anem ben encaminats.
—Hi anem.
—No podem saber-ho de cap manera.
—Estic convençuda que en Guifré Fontcoberta no va poder esborrar-la amb totalitat
de la seva ment, i tampoc de la seva vida. Ha de tenir-ne cartes, una esquela, una
fotografia... És qüestió de trobar-ho.
—Com pots estar-ne tan segura?
—Perquè si necessita esborrar-la per tal que no li dolgui, no serà capaç de llençar
l’únic que en té, i que la simbolitza.
—Però si el seu objectiu és oblidar, llavors...
—Ell no vol oblidar; es defensa oblidant. Com tots, suposo.
Un altre silenci, com els milers de milions de silencis que els havien envoltat.
—Saps? Cada vegada entenc menys què és això de viure —va admetre en Sergi, molt
avergonyit—. Vull dir... No ho sé, no ho entenc.
—Si t’he de ser sincera, jo tampoc. De fet, dubto que hi hagi algú que ho sàpiga.
—I llavors per què vivim?
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—Una cosa és no saber què és viure i l’altra no voler-ho fer, no? Suposo que el
misteri és aquest: no saber ben bé què vindrà demà, per què som aquí... Quan era petita
pensava que viure era un misteri, i que un dels objectius era arribar a entendre una mica
per què les coses són com són o com pot ser feliç, una persona. Quan descobries la clau
del misteri deixaves de formar part del món.
—Et mories?
—Exacte.
—Quina poca gràcia, no?
—No em facis raonar-te el sentit de la mena d’hipòtesi esbojarrada que t’acabo
d’explicar, si us plau. Estic cansada de pensar en idees abstractes. De fet, em sembla
que és absurd fer-ho, així que deixem-ho, si us plau.
—Bé, si no vols que continuem per aquí no passa res. Trec un altre tema i ja està.
—Un altre tema?
—Raó i religió, fe i raó, realitat i imaginació, vida i mort.
—Què entens per temes no abstractes? —va posar-se a riure la Clàudia comprenent
que en Sergi li estava prenent el pèl.
Una ràfega freda va sacsejar-la, obligant als seus dits a deixar volar uns pantalons.
—Si cauen al fang els haurem de rentar nosaltres mateixos! —va recordar-li el noi.
—Prou que ho sé. Si no ens ho han dit deu vegades no ens ho han dit —va somriure
mentre es feia la indignada. Llavors el tema va canviar de cop—. Què creus que li ha
passat a en Marc?
El noi se la va mirar, sense saber què dir.
—No ho sé, Clàudia. Però tots dos sabem que no és gaire bon senyal.
—Una petita part de mi està contenta, perquè això voldrà dir que estem obligats a
resoldre el misteri.
—Sovint dubto que això sigui un misteri —va respondre-li en Sergi, i va continuar
amb la pregunta que feia estona que li havia volgut fer—. De veritat veus fantasmes?
La noia se’l va mirar, una mica disgustada.
—Què hem dit de les preguntes abstractes?
—Però
—Sí i no. Amb això estàs content?
El noi va somriure lleugerament. Aquella noia li agradava.
Aviat emprendrien el camí de tornada a la masia i intentarien oblidar també aquella
conversa sense deixar-la de recordar. Buscarien l’amagatall: la tomba dels records
d’aquella noia, per tal d’entendre la seva vida i la seva mort.
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21. Ofèlia (John Everett Millais)
Havien estat meditant una bona estona sobre en quina habitació buscar primer.
Estaven decidits a fer-ho junts, aquella vegada, i quan tinguessin totes les peces del
trencaclosques els ho explicarien als demés, que estaven prou enfeinats amb en Marc i a
entendre com havia arribat a la casa i per què.
Es va decidir que era lògic buscar a l’habitació del pare de l’Elisabeth. Era un lloc on
només ell —bé, en principi— podia accedir, i on tindria a prop els records d’aquella
noia. On podria llegir de nou les cartes sense necessitat de creuar la casa i amagar-se en
un racó absurd. Si algú volia entrar al dormitori estava obligat a trucar, i la distància
entre el so dels artells colpejant la porta i l’endavant que pronunciarien els seus llavis
era suficient per amagar allò que pogués estar observant en aquell moment. Sí. Per això
va decidir-se per aquell lloc en comprendre que ja res seria el mateix. Descansaria als
peus del llit, com sempre ho havia fet des que la seva mare el va dur —tot i que això ell
no ho hagués vist, mai; perquè per a ell la caixa sempre havia estat al mateix lloc— i
encarregaria al fuster un doble fons perquè ningú no ho descobrís. No, seria tan subtil
que la seva recreació en l’oblit no seria advertida per ningú, i ell podria seguir oblidant i
recordant quan ho desitgés.
Tot i això, era tan bo el seu amagatall que en Sergi i la Clàudia es van donar per
vençuts abans de trobar-lo. Ho havien regirat tot: armaris, calaixos, catifes, escriptori...
La caixa de núvia dels peus del llit havia estat buidada, i a part de l’admiració inicial
causada per l’escena de l’anunciació representada a l’interior de la tapa, només hi
havien trobat llençols, edredons i coixineres.
—Altra vegada ens hem equivocat i no sabem on —va analitzar la situació en
Sergi—: si l’amagatall és aquí, som prou inútils per no saber on es podria trobar, i si no
hi és, la nostra història no té cap mena de consistència.
—Suggereixes que ens rendim? —va dubtar la Clàudia mentre s’asseia al llit.
—No, al contrari. Suggereixo que continuem buscant, per donar versemblança a la
nostra teoria.
—Però si ho hem regirat tot dues vegades i no hi hem trobat res!
—Alguna cosa se’ns escapa. N’estic segur.
De fet, qui podria haver advertit que la capacitat de la caixa de núvia on en Guifré i
la Matilde s’havien amagat de petits era anormal? Amb tantes mantes era complicat
arribar al fons, i només podies trobar el que buscaves si realment estaves convençut que
estava allà. De fet, la idea se li va acudir a la Clàudia quan pensava en els centenars de
milers de milions de llibres que tenien amagatalls secrets. En tots ells, si no hi havia
prou espai per a haver-hi una paret amb doble fons —cosa impensable allà si
consideraven que al costat hi havia l’habitació de la filla—, era un dels calaixos, o
l’armari o
—La caixa de núvia! —va cridar la noia—. Ha de tenir un doble fons.
—Però
—No, espera’t. Oi que no l’hem buidat tota?
El noi va posar-se vermell. Havien regirat l’habitació i no havien buidat aquella caixa
cap vegada? Una vegada deslliurats de l’immens edredó blanc que en cobria el fons van
poder afirmar que una petita llengüeta sobresortia, i en estirar-la van recuperar els
records i els van fer seus.
Quatre o cinc cartes, sovint de remitents diferents, dues fotografies i algun
recordatori. Un sobre groguenc va despertar la seva curiositat i el van obrir, deixant
sortir les flors seques que hi havien habitat durant anys i anys. Havien perdut l’olor que
tenien en ser collides per les mans d’aquella noia que sempre havia preferit el bosc, que
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anava amb els cabells esbullats rebent crítiques a tort i a dret, i que havia sorprès a
tothom en demanar permís per fer-se monja.
La primera que van agafar semblava haver estat llegida moltes vegades, ja que tenia
els extrems arrugats, trinxats i desiguals. De fet, totes semblaven haver estat llegides
infinitat de vegades.

Santa Maria de Mataplana, dimarts 22 de setembre de 1931
Estimat Guifré,
A vegades em pregunto per què el món és tan injust; per què els més joves són els
primers d’abandonar-nos i els pares han d’enterrar els seus fills. Per què les roses es
panseixen i, en canvi, les ortigues sembla que mai hagin de morir. Em pregunto el
perquè quan sé, amb tota seguretat, que no és quelcom que m’hagi de qüestionar; que,
com diuen les dones aquí, hem d’acceptar la voluntat de Déu. Però a vegades no tinc
tan clar que Déu pugui arribar-nos a protegir de nosaltres mateixos, perquè davant de
tot ens dóna llibertat per escollir el camí, i si escollim deixar de caminar som nosaltres
els que hem perdut tota fe en Déu, i no deixem que ens agafi la mà. O potser
simplement és fosc, no el veiem, i ens perdem, i abans que ens trobi ja és massa tard i...
Ho sento. No sé com explicar-t’ho. Sempre he estat un desastre escrivint cartes, ja ho
saps —recordes com se’n reia, el pare, quan era petita i les monges ens en feien enviar
a casa?—, però avui més. Perquè han trobat la germana d’en Pere al llac —bé, en
aquell petit estany on de petits volíem tant sí com no anar-nos a banyar, i que tantes
morts amaga sense que nosaltres ho sapiguem. I per això totes aquestes preguntes que
estic segura que també et faràs.
Diuen que t’estimava. De fet tenia una carta per a tu a la butxaca, juntament amb
unes flors d’acònit. La tinta s’ha escampat, però amb una mica de temps estic segura
que podràs llegir-la, si ho vols. No, jo tampoc ho entenc. Dubto que algú ho pugui fer.
Era alegre, dolça, bonica... Diuen que tu vas..., però jo no ho crec. Estic convençuda que
si ella t’hagués dit que t’estimava tu haguessis pres una decisió, sempre tenint en
compte els seus sentiments. Però al poble no et coneixen tant com jo, i la seva família
menys. Tot i això, no pateixis. Estic convençuda que al final entendran que ningú en té
la culpa. Ni la mateixa noia, de fet. Era massa jove, suposo, però la seva decisió
continua essent un misteri. Qui sap si algú podrà aclarir-nos algun dia el perquè.
Sempre teva,
Matilde
En acabar de llegir la carta, els ulls d’en Guifré —estudiant de dret en lloc d’història,
com ell hauria volgut, a Barcelona— es van omplir de llàgrimes, i el borrós record
d’aquella noia va apropar-se a la seva ment com si fos el punyal que havia d’acabar amb
la seva vida. Era cert i havia estat ell qui l’havia matat? Mirava de recordar en quin
moment aquella noia havia pogut intentar expressar-li els seus sentiments, però no el
trobava de cap manera i allò el feia sentir més malament encara, en voler-se sentir
innocent. Va atrevir-se a obrir el paper tacat que acompanyava la carta de la seva
germana, essent conscient que no podia ser altra cosa que la carta que aquella noia tres
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anys més petita li havia deixat. Es preguntà com, els pares d’aquella infeliç criatura,
havien pogut donar les últimes paraules de la seva filla a un desconegut.
—No. De cap manera podien ser les seves últimes paraules, perquè en escriure-les ja
no devia ser ella —es convencé, i començà a llegir aquelles línies que tant dolor li
deixaven.
M’he cansat de veure com el sol reneix cada dia, incessant, quan jo sóc morta
perquè l’únic que pot donar-me la vida és més lluny de mi del que ho és la foscor.
He lluitat contra el desig, però sé que mai podrà abandonar-me del tot, perquè no
vull deixar fugir el que sento per aquell que mai podré posseir.
Sóc jo, i només jo, la culpable d’haver fet de la meva vida el que és, i et demano
perdó, Guifré, perquè no voldria que amb la meva mort la teva vida es veiés destruïda
com ara s’hi veu la meva.
Estimar-te: el meu únic desig en aquesta vida. Ara ja no en tinc, de desigs. Ja no sóc
res més que un cos sense ànima i un final sense principi. I, saps? Lamento ser-ho, però
serà millor que em transformi en la boira de la matinada que en el que sóc ara.
Demano perdó a la mare i al pare, i als meus germans. Pregueu per mi a Déu, que
s’apiadi del que sóc i em perdoni.
No ploreu per mi.
Margarida
Va doblegar la carta i la va desar dins el sobre, juntament amb la de la seva germana.
Llavors va tancar els ulls i va plorar en silenci, evitant els pensaments. La imatge de la
noia, surant a l’aigua, li suggeria la mort de la bella Ofèlia, anunciada per la reina amb
els següents mots, que es repetien i es repetien dins la seva ment, extrets de la tragèdia
de Hamlet, que recentment havia rellegit:
«Ella hi ha anat, vestida de garlandes
extravagants: ranuncles, ortigues, margarides
i les orquídies que els pastors sense pèls a la llengua
anomenen de formes tan grolleres
i les noies en diuen “dits de mort”.
(...) El seu ample vestit l’ha mantingut surant
un moment, com si fos una sirena.
I ella, incapaç de veure el gran perill,
Cantava estrofes d’antigues balades,
com una criatura que se sentís familiar
en aquell element. Però, ben poc després,
el vestit, més pesant de tanta aigua beguda,
ha dut la pobra noia fins a una mort fangosa.1»

Era la innocència de la noia el que els commovia a tots inevitablement, i a ell també
el commovia sense que ho pogués evitar. Sempre l’havia considerat un dels fragments
més bonics i tendres, potser per allò mateix. Però en aquell instant va adquirir un sentit
diferent, i l’obra de teatre de Shakespeare va esdevenir per a ell la prova de la seva
culpabilitat en la mort de Margarida; de la mateixa manera que en l’obra el mateix
Hamlet és culpable de la d’Ofèlia.
1

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Traducció a càrrec de Salvador Oliva. Barcelona: Vicens Vives,
2005.
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Va pensar en els pares i en els germans —sobretot en el seu amic Pere— de la noia i
va prendre ploma i paper per escriure’ls una carta de condol que mai no va arribar al seu
destinatari, sinó que es va perdre pel camí. Qui sap si, en rebre aquella carta on el noi
expressava la seva pena més sincera i el seu absolut desconcert, i demanava perdó a
aquella gent pel dolor que la seva filla hagués pogut sentir tot explicant-los que mai no
li havia manifestat els seus sentiments, la rancúnia que els Gòsol sentien hagués
desaparegut en veure que aquell pobre noi tampoc era el culpable d’una mort
desconcertant —si és que la mort, en general, no ho és prou, de desconcertant. Potser
tota la resta s’hauria evitat, però era una cosa que mai no sabrien.
—Pobra noia —va xiuxiuejar la Clàudia al noi, però ell no li va respondre, i prengué
la següent carta. La cal·ligrafia era menys fina, més rude, i era més difícil de llegir. La
veritat és que, més que una carta, semblava una nota.
4 de set. 1946
La Matilde està malalta de gravetat; el metge diu que no creu que pugui acabar la
setmana. T’escric sense el seu consentiment, tot i que crec que tots dos voldreu posar fi
al distanciament sense sentit que us ha destrossat abans que sigui massa tard.
Odia’m a mi, si ho vols, però deixa-la a ella.
Pere Gòsol
—I aquí tenim la prova que hi ha alguna cosa que els separa. Ara falta entendre què,
no creus? —va suggerir la Clàudia.
—T’has adonat que aquest Pere pot ser el germà de la Margarida? —va abaixar la
mirada en Sergi, mentre la Clàudia revisava els noms.
—Sí, tens raó.
—I no et sembla estrany que en Guifré estigui enfadat amb la Matilde i amb en Pere?
I que en Pere estigui amb la Matilde?
—O sigui que la Matilde es va casar amb el germà de la noia que s’havia suïcidat per
culpa del seu germà i, en lloc d’estar enfadat en Pere amb en Guifré és en Guifré qui ho
està amb tots dos.
—Exacte.
—Per casar-se, suposo.
—Podria ben ser, encara que, si te n’adones, continuem tenint la Guerra Civil al mig
i cap història que ens en parli.
—I, a més, si la Matilde era monja com t’expliques que
—No ho sé. És això el que em preocupa —va admetre ell mentre agafava el
recordatori de la mort de la noia.

Rogad a Dios en caridad
por el alma de la joven
Dña. Matilde Fontcoberta Bosch
que falleció
el día 6 de Setiembre de 1946
habiendo recibido los S.S. y la Bendición Apostólica
R.I.P.
Su desconsolado esposo, D. Pedro Gòsol;
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su hijo, Fernando; su hermano,
D. Guifredo Fontcoberta; primos; tíos y demás familia.
A la pàgina següent, un senzill Parenostre que de cap manera podia haver estat
substituït per una altra oració. Va cloure el recordatori i se’l va guardar a la butxaca
sense tornar a fixar-se en la imatge de la verge que hi havia. Els ulls plorosos del nen
rosset que mirava atentament com era enterrada la seva mare el van fer dubtar si un cop
sortís d’allà volia tallar en sec tota relació amb aquella gent, però els records van
retornar a la memòria i un no persistent va anul·lar tot dubte, com en el moment de
decidir si la seva filla petita l’havia d’acompanyar a l’església.
—Això ho confirma —va aclarir en Sergi trencant el silenci—: estaven casats.
—I tenien un fill —va recalcar la Clàudia sense saber que aquella informació era més
rellevant del que s’imaginava—, que segurament es devia dir Ferran.
Res més llevat de dues o tres fotografies antigues on els dos germans apareixien, i ni
rastre de la tela amb el retrat.
—Bé, jo diria que ja hem desentrellat el misteri, oi? —va dir la Clàudia, mentre
pensava que no era cert.
—Més o menys —va respondre en Sergi, més callat que de costum. Van col·locar la
fusteta que amagava el doble fons, l’aixovar de diverses generacions, i van tancar la
bonica caixa de fusta que somreia, també, en veure’s descoberta i admirada altra vegada
després de tant temps, per algú que no fossin els detestables corcs.
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22. Sinfonia número 7 (Ludwig van Beethoven)
No podia dormir. La nit era fosca, potser per això va apropar-se a la finestra sense fer
soroll per buscar la lluna i els estels al cel. Però feia fred, i el contacte amb el vidre el va
obligar a tremolar i a tornar al llit. De fet, no era la primera nit que no podia dormir. A
vegades li semblava que la lavanda perfumava massa l’habitació, o d’altres simplement
els peus li havien sortit del llit i s’havia despertat de cop, com si el fred fos una mà
punxant que el desvetllés demanant-li a crits que el deixés desaparèixer obrint la
calefacció.
—Calefacció? No, ja no ets a casa, Sergi —es va recordar, i va cargolar-se de nou,
sense haver vist la llum de cap astre al cel. Però aquella vegada no es va poder adormir,
perquè de sobte va sentir que algú xiuxiuejava. En obrir els ulls de nou, tot estava en
silenci, així que va pensar que la son i el vent jugaven amb la seva racionalitat. Va
tornar a tancar els ulls i, llavors, per fi, es va adormir.
—Digueu-me per què no m’hi puc casar —va despertar-lo, aquell crit.
—Perquè no pots, filla. No em facis riure! És que ets capaç de dir-me que l’estimes?
—L’estimo, pare.
—Et prohibeixo que l’estimis.
—No podeu demanar-me això, pare. Estimar-lo o no és quelcom que jo no decideixo.
—No em vinguis amb excuses romàntiques. No pots casar-t’hi, filla.
—Però pare, d’ell depèn la meva felicitat.
—No saps què és la felicitat. Ets una criatura que ha vist la grolleria i la falta
d’educació d’aquell noi i les ha transformat en qualitats.
—Ni una ni altra no formen part dels seus defectes, perquè
—No ho consentiré. Una filla meva casada amb un vulgar fill de ferrer que, a més, és
comunista?
—No ho és, i si ho fos tampoc seria una cosa dolenta.
—Déu meu! Sents com parla la meva filla? Gràcies a Déu ta mare no hi és per veureho.
—Vós voleu que m’amagui de qui sóc, i jo us dic que no. L’estimo.
—Escull-lo a ell i ens negaràs a mi i als teus germans.
—Negueu-lo a ell i em negareu a mi.
L’home, en sentir que la seva filla estava a punt de fugir dels seus braços li digué allò
que mai no hauria volgut dir a ningú.
—Vés amb ell i condemneu-vos tots dos, perquè no permetré que cultiveu les meves
terres, ni que reseu a l’església on jo reso, i ni tan sols que respireu l’aire que jo respiro,
i saps prou bé, filla, que sóc capaç de fer-ho per aconseguir el que vull. Escull-lo i
condemna’l. Si tant l’estimes seràs capaç d’escollir abandonar-lo.
La noia tancà la porta fent que tota la casa ressonés. El pare, s’adonà del que havia
dit i la cridà.
—Matilde, torna!
Però ella ja no el sentí, o si ho féu es negà a escoltar les seves paraules.
—Què ha estat això? —es preguntà en Sergi sense entendre ben res de tot plegat.
Pensà que estava somniant i intentà dormir de nou, però en agafar el son una nova
col·lecció de mots van tornar-lo a despertar.
—Monja?
—Si no és ell, no serà ningú. Prefereixo dedicar la vida a Déu que permetre que la
meva vida sigui de qualsevol altre home.
—Però filla, és que ets boja?
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—No. Ben al contrari. M’heu obligat a decidir això, i estic convençuda que enlloc
podré ser tan feliç com entre les meves germanes.
—Però filla, estàs convençuda que és el que vols? Creus que aquesta és raó per
dedicar la vida a
—Ho estic, pare. Per això us demano el vostre consentiment, i la promesa que no
perjudicareu en Pere de cap manera.
—Però, filla.
—Me’l doneu, pare?
L’home s’estremí.
—Només si és el que vols.
—Ho és.
El silenci tornà a regnar, i en Sergi pensà que, o bé s’havia tornat boig, o bé la casa
es molestava a explicar-li la història d’aquella noia que havia mort feia tants anys i per
què la seva existència s’havia amagat a tothom. Tancà els ulls, i es tornà a adormir, però
aquesta vegada cap més paraula l’estava esperant, i no va despertar-se fins que les llums
de l’alba van retallar la finestra de penombra mentre hi col·locaven un vidre de llum. En
obrir de nou els ulls es va sentir estrany, i va pensar que les coses havien canviat molt i
que aquella conversa que havia sentit durant la nit era impensable durant els temps que
corrien. Hi havia desigualtats, encara, i centenars de problemes, però si més no la gent
podia escollir amb qui volia passar la resta de la seva vida. De fet, eren èpoques
completament diferents tot i que els anys estiguessin tan a prop. Allò l’obligava a
plantejar-se quina visió tindria la humanitat dels segles posteriors del segle XXI, o els
nens que estudiessin història deu segles endavant. Perquè s’estudiaria història, oi?
Potser no, potser veurien el passat com una pedra a la sabata i intentarien treure-se-la de
sobre, o potser tot seguiria igual segles i segles. Tant era. Allò ja ho veurien les
generacions futures, i descobririen si la democràcia era el millor dels règims, o si una
Catalunya independent acabaria tenint bona relació amb una Espanya més tolerant.
En definitiva, era divertit imaginar el futur. Esperançador, potser. Girar-se al passat,
però, no sempre era raó d’orgull, sinó més aviat de reprovació.
—Menys la infància —va admetre—. Quan et veus com al nen que eres només pots
sentir la nostàlgia a flor de pell en veure els vaixells de paper navegant pel riu, els
petons a la galta de la mare després d’una estona de morros, les corredisses pel camp,
els jocs de pilota, els somnis extravagants —com ara voler ser un bomber, un astronauta
o un arqueòleg tipus Indiana Jones—, l’esperança, els colors clars...
Va somriure. Sabia que encara no era gran i tenia por de ser-ho. Por d’estar sol,
potser, després d’haver estat protegit sempre per tothom, i alhora ansiós per descobrir
un món que, a vegades, el desesperava. Qui sap com el veien, el món, els nens de l’any
en què l’Elisabeth va néixer, o durant la infància del seu pare. Segurament devia ser més
complicat ser un nen: estar preparat per saber que no ets res, encara, i que per això la
teva opinió és nul·la; treballar al camp i fer llargues distàncies per anar a l’escola;
somniar en una bicicleta nova quan saps que els pares no podran comprar-te-la mai;
patir el dolor de la guerra, de les morts, de la fam, etc. Qui hauria volgut ser nen en
aquella època i no en aquesta d’ara? Però els jocs, la felicitat obtinguda amb les nines
fetes de les panotxes de blat de moro madures, les històries inventades a falta d’aparells
que imaginin per tu, els dibuixos, les històries que l’àvia o l’avi explicaven a la vora del
foc, el temps amb la família, etc.
—Totes les èpoques tenen les seves coses bones i dolentes —li havia dit la mare
quan, de petit, li va preguntar per la infància de l’àvia—. Fixa-t’hi! Abans amb quatre
anys o menys anàvem a comprar la llet al poble veí, o agafàvem l’autobús i anàvem a
l’escola. Ara, deixa’ls-hi fer!
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Infàncies diferents, vides diferents, mons diferents: un mateix record. El d’una vida
donada al temps, una història individual reflex d’una història col·lectiva. La
immortalitat de l’existència humana a través de la tradició, els costums, els records, les
diferències... Tot tresors.
—T’han deixat sol, oi? —van descobrir-se en Guifré i en Lluís.
—Qui hi ha? —va espantar-se en Pere.
—Tu ets en Pere Gòsol? —va preguntar en Guifré mentre sortia del seu amagatall.
El noi, que estava mort de por després de tot plegat, va assentir amb un diminut fil de
veu.
—I vosaltres no sou el fantasma —va aventurar-se a dir mentre notava que la brisa
nocturna estival el feia tremolar.
—No, no el som —van posar-se a riure, i van apropar-se al noi, disposats a xerrar
una estona.
—Així ets tu el qui es diu que robava llibres al mossèn, oi? —va preguntar-li en
Guifré.
—No els robava —va queixar-se, conscient que aquell amb qui parlava era el noi que
era—. Els agafava, els llegia i els tornava.
—I per què ho feies?
—I a tu què t’importa per què ho fes? —va enfadar-se en Pere, mentre pensava que si
els ho explicava se’n riurien, de la mateixa manera que els seus pares se n’havien rigut
quan el mossèn els el va portar agafat de l’orella i li ho van preguntar.
—Vull saber-ho —va respondre en Guifré, que en tenia una lleugera idea.
—Doncs no t’ho penso explicar.
—Doncs no ho facis —li va respondre el noi, pensant que al final de la trobada li ho
confessaria, i en efecte; després de més d’una hora de xerrera en Pere Gòsol havia entès
que en Guifré Fontcoberta era de tot menys el nen mimat que es reia dels del poble, i
fins i tot havien rigut plegats.
—Ara m’explicaràs per què? —va insistir el nen, però en Pere no tenia gaire clara la
resposta. Sabia per què ho feia, però no si havia de dir-li a en Guifré la veritat o la falsa
veritat. Va optar per la segona, protegint la primera.
—Perquè a casa diuen que l’Església s’enriqueix a costa dels ciutadans. Jo volia
retornar als ciutadans el que era seu.
—A casa seva són revolucionaris —va aclarir en Lluís.
—Ja —va somriure en Guifré—. I per això robaves i tornaves els llibres en lloc de
prendre menjar, per exemple, oi?
El nen es va posar vermell.
—Els llibres em servien d’entrenament per
—Hauràs d’inventar-te una mentida més bona, si el que vols és enganyar-me.
—I quina raó creus que tenia per agafar-los? —va preguntar en Pere, decidit—. Si
dubtes de mi, i em preguntes el perquè, si t’interesses, en general, per això, és perquè
tens una idea.
—Aprendre, potser —va somriure.
—Aprendre? —va sorprendre’s en Lluís, i en Pere va posar-se vermell.
—Em sembla que la teva intenció és llegir, i se’t va acudir que a la rectoria segur que
hi havia llibres. Però la majoria d’ells eren de teoria religiosa i, a més a més, en llatí.
M’equivoco?
—Jo... No —en Pere va mirar a terra, avergonyit, i va córrer cap a casa, conscient
que els seus companys l’havien descobert. Si més no havien tingut la decència de fer-liho veure un cop el camí de tornada era perceptible. Va somriure, i va seguir corrent.
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En allò pensava aquell vint-i-dos de setembre de mil nou-cents trenta-u en visitar la
tomba de la seva germana per primera vegada. En allò i en els següents dies, i anys. Era
impossible que aquell noi del qual es considerava amic a desgrat dels seus pares hagués
provocat la mort de la seva germana, si més no d’una manera intencionada. N’estava
segur. Tot i això, sabia que a casa ningú no el defensaria com ell ho feia, i n’advertí la
Matilde d’amagat, sabent que s’havia allunyat d’ell per ordres del seu pare i que mai no
tornarien a estar junts. Mentre ella fos feliç, ell també ho seria —havia pensat, però
perdre-les totes dues havia estat massa complicat. I, a més, semblava que també
l’obligarien a perdre un amic.
—La Matilde i en Pere estaven enamorats abans de l’inici de la guerra, però el pare
d’ella els va prohibir casar-se —va explicar en Sergi a la Clàudia, sense saber què
respondria quan la noia li preguntés com ho havia esbrinat—. Llavors ella va decidir
fer-se monja.
—On ho has trobat, això? —la pregunta esperada.
Després d’una resposta treballada a la pregunta espontània, la Clàudia va fer les
seves pròpies hipòtesis, que coincidien amb les del noi.
—O sigui que durant la Guerra Civil es van trobar, d’alguna manera que
desconeixem, i potser van fugir junts, per exemple, i per això en Guifré estava enfadat
amb la Matilde.
—I amb en Pere. Tot i això, és com si encara faltés alguna cosa més.
—Sigui el que sigui, tampoc és necessari que ho coneguem tot, no creus? —va
respondre la Clàudia, i el noi va admetre a desgana que era cert. Cap dels dos sabia que
aquell factor era un dels més importants de la història.
En Guifré Fontcoberta, aquell noi entremaliat que s’havia escapat en plena nit, va
tornar a casa pensant què podia fer per ajudar aquell noi que tenia ganes de conèixer. De
fet, poc escoltava la conversa que mantenia amb en Lluís, així que el que li hagués
respost aquella nit mai no seria culpa seva. Per sort, però, parlaven de coses mundanes i
sense importància.
—Bona nit! —va dir-li en Lluís abans d’entrar a la casa. Ell va respondre amb els
mateixos mots i es van separar. Caminar a les fosques mai no l’havia preocupat; hi
estava acostumat des de menut. Des que la Matilde va decidir que jugarien a cuit
amagar tot sovint.
—D’on véns? —va respondre una veu, i el noi es va espantar.
—Qui ets? —va preguntar, i llavors va veure que no es tractava de ningú més que de
la Catalina.
Ella va insistir amb la pregunta.
—He anat a la cuina a veure un got d’aigua —va respondre, el noi. De fet, era una
cosa que feia sovint.
—Has anat a veure aigua vestit de carrer? —va dubtar la dona, i ell es va preguntar
per què carai estava desperta.
—Bé, no, jo...
La dona va somriure.
—D’acord, d’acord. Vés a dormir abans que algú més t’enxampi.
El noi, sorprès, va córrer al seu dormitori i, tan bon punt va ficar-se al llit, un
somriure se li va dibuixar a la cara: era la segona vegada que feia una cosa que realment
sortia d’ell.
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Tan bon punt es va fer clar, el pla es va posar en marxa, de manera que aquell mateix
matí en Lluís es va presentar a casa d’en Pere amb una nota, un paquetet i un somriure a
la cara.
És injust que jo pugui llegir-los mentre tu no pots fer-ho. Te’n deixo un, esperant que
t’agradi tant com a mi m’ha agradat. El pare no ho sap, així que cuida’l o en patiré les
conseqüències! Quan l’acabis, te’n deixaré un altre.
Confio que ningú serà coneixedor del nostre secret,
Guifré
Va obrir el paquetet i en va extreure un llibre relativament nou; segurament un regal
que en Guifré havia rebut del seu pare.
—Les aventures de Tom Sawyer —va llegir, en veu baixa un cop s’havia assegurat
que no hi havia ningú més a la seva habitació—. Mark Twain, traducció de Josep
Carner. Barcelona: Editorial Catalana, 1918.
Va somriure i el va amagar sota el coixí mentre es preguntava quin lloc podria ser
millor per guardar-lo. Aquella vegada havia d’aconseguir que no els descobrissin. En
sortir de l’habitació es va trobar la mare, que va sobtar-se en veure’l tan alegre.
—Que t’ha passat alguna cosa bona?
—A mi? Què m’hauria d’haver passat? —va negar el noi, i la dona va pensar que
altra vegada els estava amagant una entremaliadura. Quins fills que li havien tocat!
—Va. Vés a cridar el teu pare i el teu germà, que el dinar ja està preparat.
I el noi, amb les galtes roges i l’emoció encenent-li els ulls, va entrar al taller mentre
es preguntava com havia pogut pensar mai que en Guifré Fontcoberta era un nen mimat,
egoista i sense cap mena d’interès. De fet, era tot un misteri. Per què havia decidit
deixar-li un dels seus llibres si amb prou feines es coneixien?
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23. Ave Maria (Franz Shubert)
Per què la nit és tan curta, a vegades? És curiós de quina manera puc arribar a
apreciar la foscor, i com la trobo a faltar quan, a les set, la campaneta camina pel
passadís obligant-nos a sortir del son. Llavors busco la finestra, desitjant descobrir-hi la
dolça claror de la lluna, només. Desitjant que les meves orelles hagin percebut l’erroni
toc d’una campana llunyana. Però no; he d’aixecar-me, vestir-me i arreglar el llit, de la
mateixa manera que ho fan les meves companyes, abans que, amb un senzill picar de
mans, la mare inspectora ens obligui a col·locar-nos en fila per tal d’analitzar que
estiguem correctament vestides. Alineades i amb el silenci escrit als llavis —tot i
amagar, sovint, un somriure desafiant—, completament dretes i amb un comportament
impecable; així és com hem de baixar les escales de marbre per tal de complir amb la
missa diària.
La tela entreteixida de llum matinera i juganera que, a diferència de nosaltres, no ha
pogut esperar-se a sortir del llit, ens arriba des del bonic pati interior, donant-nos el bon
dia mentre nosaltres, incapaces de saludar-la pel silenci que se’ns ha imposat,
continuem el nostre rutinari camí sota la mirada de les nervioses monges, preparades per
a qualsevol imprevist, amb l’oïda escrutant els sons amplificats per l’eco resinós, pel
temor que nosaltres, les desafiadores criatures, trenquem les normes establertes i
acompanyem el so del fregament inconscient dels talons i del vacil·lar dels rosaris sobre
els daurats missals plens d’estampes i recordatoris amb el de les nostres veus, essent poc
respectuoses amb la casa del Pare.
Agafo amb força el llibre, perquè noto que el silenci m’aterra aquí i ara. No només és
el silenci, sinó també l’olor i la llum. Com si la tranquil·litzadora fredor de la capella no
perdonés els meus pensaments, a vegades. Però no, sóc jo mateixa que els jutjo i els
censuro abans d’hora, sense saber que són tan innocents com els de les altres noies de la
meva edat.
En entrar, la falta de llum i de color en els vitralls ocres, blancs, grisos i transparents
a vegades m’obliga a amagar-me. Travesso la capella sense deixar d’admirar les flors
que ornamenten l’altar, m’assec al meu lloc i la miro mentre penso en la mare. Al
costat, la Glòria somriu. Jo somric, també, i l’Ofici comença, juntament amb el dia.
Tots els àpats els fem al refectori: una habitació soterrada on, de la mateixa manera
que a la resta de les cambres, regna el silenci. Tot i això, que estiguem obligades a
“seguir el reglamento” —com diu la mare supervisora mentre ens observa, dreta, i
remarcant la severitat amb un arqueig de celles— i a romandre amb la boca tancada no
significa que no ens puguem comunicar. Perquè l’home sempre busca l’invent que no
l’impedeixi volar pel cel, o navegar per l’oceà, oi? Per això, somriures silenciosos,
mirades determinants i milers de milions de moviments de significat divers que
conformen un codi incomprensible per a les monges —evidentment, només faltaria!—
omplen, constantment, l’avorrida sala d’alegria juvenil —i no permesa— mentre alguna
alumna predeterminada ens llegeix, dalt d’una tarima, el text que li han assignat.
Les monges, que constantment passegen entre les taules, de tant en tant amb un altre
picar de mans consenten que les alumnes oblidem la nostra condició de mudes
permanents i entaulem conversació les unes amb les altres —encara que de manera
ordenada. I és aquí, juntament amb les hores d’esbarjo, per exemple, on verdaderament
sorgeixen les grans amistats, o on es duen a terme tractes comercials, com ara prometre
a una tal Helena que l’ajudaràs a aprendre’s l’Ave Maria de Gounod amb el piano abans
que la Concepció la torni a esbroncar per utilitzar el dit tal quan ha de fer servir el dit
qual i, a canvi, ella t’explicarà com s’ho fa per treure tan bones notes de geografia —on
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tot i que t’esmerces fent el teu propi atles a base de procediments diversos, la nota mai
no acaba de ser la que voldries. Fins i tot és on, a vegades, aprens allò que tothom és
reticent a explicar-te, o on descobreixes que no ets l’única amb les mateixes inquietuds,
i això et tranquil·litza.
Religió, que és aliment espiritual; àpats, aliment per al cos; estudis, aliment cultural;
companyes, aliment social... I la música. El pare deia que l’escola gaudia d’un bon
nombre de mestres que m’ajudarien a excel·lir en aquest àmbit, i era cert. Algunes eren
religioses que consideraven —com jo considero— que la música és una de les millors
maneres de pregar, de donar gràcies a Déu, o de comunicar-s’hi i d’altres venien de
l’exterior. Era costum aprendre piano, i jo —que ja havia començat la meva formació
musical abans d’entrar al col·legi— vaig estar completament d’acord en deixar-me
portar per l’instructora que se m’assignés. Vaig tenir sort, diuen, perquè dues de les
noies amb les que compartia —i comparteixo— habitació sempre arribaven
completament fartes de les classes, mentre que jo no podia sortir-ne més feliç. Però és
que què podria sentir sinó felicitat gràcies a la música? Quan em passejo pels
passadissos els meus ulls busquen les blanques tecles dels pianos, i el meu cos es
complau en veure que em dirigeixo cap a l’instrument. Sovint sols vull sentir un dolç do
pianíssim, que surt quan el dit petit de la mà esquerra prem una tecla al passar, un do
que s’entrecreua amb una altra nota d’un racó llunyà, i que m’obliga a asseure’m i
somniar encara que sols sigui amb un acord. No, aquesta és la idea inicial: un sol acord
major, però m’és impossible fer el major sense acompanyar-lo del seu relatiu menor, i
llavors l’augmentat i el disminuït i el de sèptima vénen seguits, i canvio de to, i d’acord,
i ho enllaço amb aquella cançó que es reprodueix dins meu, i ja està, ja deixo de ser jo
per ser la instrumentista que, tot i ser feliç en el transcurs d’una melodia, sap que el
mèrit és del piano i del compositor, no seu. Però llavors, un somriure ambiciós li diu
que sí, que una mica seu també ho és, i sap que no podrà desfer-se’n mai, de la música,
però tampoc voldria fer-ho, perquè encara que sigui una mica egoista acceptar-ho és
d’ella i per a ella que viu, moltes vegades. Perquè la música la transporta. El simple
ressò de les seves notes fan dels arquitectònicament meravellosos però pràcticament
lúgubres passadissos els paisatges més diversos, i ella és incapaç de deixar de viatjar.
Boscos, ciutats desconegudes, civilitzacions antigues, escenaris de novel·les que estima,
ambients diversos... tot allò és al seu abast, només amb dues notes, o amb tres, o amb
quatre. Allò és el que fa màgic el piano, o el violí, o la flauta travessera, o la dansa, la
pintura, la literatura, el teatre... Allò és el que fa màgiques les arts.
Era en un bosc, aquella vegada. Un bosc amb fades i follets. Després, però, aniria al
mar a conèixer una sirena que s’havia enamorat d’un pescador, i més tard visitaria un
monestir vestit de flames i es deixaria cremar amb els llibres, però s’escaparia i tornaria
al bosc, a prop del riu, amb una nàiade, i de lluny veuria Dafne convertida en llorer i al
pobre Apol·lo plorant als seus peus, sense veure que les llàgrimes feien créixer la noia
fins a allunyar-la d’ell, com descrivia Garcilaso de la Vega en un dels seus sonets.
Al final, però, sempre tornava a casa, amb el pare esperant-la i amb la llum del sol
daurant les muntanyes i el bosc mentre ella els cantava qualsevol cançó. Quan arribava
aquell punt en què la peça estava a punt d’acabar, ella disminuïa el tempo sense que
ningú no ho notés. Volia quedar-s’hi per sempre. L’estrident i horrible so dels
aplaudiments, però, estroncava el seu somni i l’impedia de sentir el bell ressò d’aquell
últim i petit do i els seus harmònics, que dansaven ja, cel enllà.
—No sé com pots arribar a tocar tan bé —va admetre la Susanna, que poques
vegades feia comentaris sense intenció d’ofendre a ningú.
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—Anys de pràctica, suposo —va admetre la noia, tement ser massa orgullosa. Aviat
va afegir uns mots de modèstia, però—. Tot i això, no és que toqui tan bé, tampoc.
Se la van mirar mentre somreien. Unes corredisses ens van espantar, i l’Andreu va
aparèixer amb el front amarat de suor tot i el vent que, des de feia poc, havia començat a
entrar a la casa.
—S’ha despertat —va anunciar després de breus moments d’esbufecs que van
desvetllar la curiositat dels altres—. Em sembla que hauríeu de venir. Diu que ens ha
d’explicar una cosa.
Es miraven astorats els uns als altres, sense fer cap pas endavant.
—Va! Si us dic que vingueu potser m’hauríeu de seguir, no creieu? —va respondre
l’Andreu una mica nerviós, i al cap de pocs segons tots plegats ja es trobaven a
l’habitació del noi. Cara blanca, front vestit per les llàgrimes de la febre tot i la tovallola
blanca humida que l’Anna li acabava de posar —la vintena, potser—, ulls oberts i
tancats a la vegada, mans deixades anar.
Quan a l’habitació no hi quedava més espai, en Marc va començar a parlar.
—Tanqueu la porta, si us plau —va demanar, com si tingués por que algú entrés, o
que les seves paraules en sortissin, si més no. La Xènia la va tancar.
—Fet. Pots continuar.
—L’Assumpta tenia raó: és impossible sortir d’aquesta casa. He estat voltant dies i
dies i com a resultat res de nou. De fet, vaig trobar un camí que semblava que portava a
algun lloc, però en arribar a un simple pont de fusta vaig adonar-me que, altra vegada
havia tornat a fracassar: estava trencat.
—Trencat? —va estranyar-se l’Andreu—. Com?
—No ho sé. Potser la tempesta, potser el temps, potser algú. La qüestió és que no es
pot arribar a l’altra banda si no és pel pont i, pel que fa als altres camins, diria que amb
els anys el bosc se’ls ha anat menjant tots. La veritat és que no sé com vam arribar aquí.
—Vols dir que mai podrem sortir d’aquí? —va espantar-se en Pau—. Això no pot
ser. Jo tinc la meva vida: les meves actuacions, la meva carrera... No estava dins dels
meus plans quedar-me aquí amb vosaltres.
—Moltes gràcies! —va queixar-se la Susanna—. Ja sé que quedar-te amb nosaltres
deu ser com anar a parar en un contenidor d’escombraries, o pitjor.
—Jo no
—Saps que cap de nosaltres no esperava quedar-se aquí, no? —va continuar la
noia—. Així que potser hauries de començar a pensar que queixar-te no és una opció, i
sé que jo no sóc la més indicada per dir-ho. Tenim tres opcions, encara. La primera és
seguir buscant un camí, però jo crec que aquesta via no serveix de res, principalment
perquè si som aquí és perquè algú ho vol, i ja que hi som, doncs aprofitem-ho. La
segona és esperar, és a dir, seguir esmorzant, dinant, sopant i dormint, a veure què
passa. La tercera és solucionar el que haguem de solucionar, i això significa fer dues
coses: investigar, i explicar què descobrim, com fèiem al principi. Si us hi heu fixat,
cadascú té unes habilitats completament diferents, i com deia la cinta aquella, hem
d’estar junts. Tots podem aportar visions diferents, i amb això podem acabar resolent el
problema. Ah! Us adverteixo que no sempre seré així de racional. Em sap greu però
haureu d’aguantar-me de nou.
Força estranyats per les paraules de la noia, els seus companys van seguir mirant-se i,
al final, van optar per fer-li cas i escollir la tercera opció.
—Ara deixarem descansar en Marc —va anunciar l’Anna, i la Xènia va tornar a obrir
la porta, fent que tothom es girés cap a ella.
—Per cert —va tornar a captar la seva atenció en Marc—. Alguna de vosaltres estava
al mig del bosc?
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Tots es van girar.
—Alguna? —va dubtar en Miquel.
—Noia, sí. Sola.
Van negar amb el cap.
—Que estrany —va rumiar en Marc—. Juraria que em va ajudar una noia, però de
sobte va desaparèixer, com si fos...
—Un fantasma? —va acabar la Clàudia mentre s’apropava al llit amb en Sergi.
—Sí, exacte —va admetre el noi.
—Com era? Com anava vestida? Quina edat tenia? —va insistir el noi de les ulleres
mentre espantava els seus companys.
—El vestit era blanc, n’estic segur. Els cabells castanys clar, i... Ah! Tenia els ulls
blaus.
—És ella, Sergi —va admetre la Clàudia.
—Ella? —va dubtar tothom.
—És l’Elisabeth, la noia que va morir ara fa uns seixanta anys.
—Però si va morir... —va començar la frase l’Anna—. Això vol dir que és...
—Un fantasma, sí —va admetre en Sergi.
—Però els fantasmes no existeixen —va afirmar l’Andreu—. La seva existència seria
una cosa totalment irracional.
—Però hi ha coses incomprensibles —va defensar-ho la Sara—. No ho sabem tot en
aquest món.
—No, no ho sabem tot —va acceptar l’Andreu—. Però per això mateix no podem
basar cap teoria en l’existència d’un ésser que només ha vist un noi malalt per la febre.
Podríem dir que més aviat era la temperatura que li feia veure al·lucinacions.
—I si no és l’únic que l’ha vist? —va preguntar-li la Clàudia, i tots es van quedar
sorpresos amb la seva resposta.
—L’has vist, tu? —va dubtar l’Andreu sense saber què dir.
La noia va posar-se vermella i no va saber què respondre. L’havia vist, ella? Havia
trobat el diari, l’havia somniat, havia sentit la música, l’olor... però l’havia vist?
—Jo... —va dubtar abaixant la mirada.
—Veus? Ningú l’ha vist.
—Jo sí —va admetre la Dàlia—. El primer dia la vaig veure. No sabia què era, però
ara ho tinc clar. L’he vist, eren els seus ulls.
—Els seus ulls? —va dubtar l’Andreu.
—Bé, va anar molt ràpid.
—Podia ser el reflex de qualsevol cosa, una il·lusió, la mateixa por... I ara, en poderli donar imatge n’has modificat la forma.
—Jo... —va dubtar la Dàlia—. No, no crec que fos això.
—Doncs jo no crec que no ho fos —va respondre-li l’Andreu, enfadat per primera
vegada, com si les coses irracionals li fessin por perquè no es podien provar—. Així de
senzill.
—Deixem-ho estar, si us plau —va suplicar l’Anna, en veure que allò no podia
acabar bé de cap manera per a ningú—. Estem a l’habitació d’un malalt!
—Bé, malalt el que se’n diu malalt tampoc —va somriure en Marc—. Estic millor.
—Sí, però encara tens febre —va respondre-li l’Anna, esperant que els altres
marxessin i es deixessin de baralles.
Un cop fora de l’habitació en Sergi va apropar-se a la Clàudia i li va acariciar
l’espatlla.
—Estàs bé?
Va fer que sí amb el cap.
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—Vols que parlem? De qualsevol cosa —va somriure el noi, i ella va arronsar les
espatlles mentre es posava a plorar.
—Ho sento, és que... No ho sé, sóc una estúpida i ja està.
—Què vols dir que... Què t’ha passat? Com és que li has dit que no l’havies vist?
—Perquè ja no sé si l’he vist, saps? —va mirar-lo als ulls, i llavors va avançar-se i es
va girar—. T’he enganyat, sóc detestable. Ara ja ho saps; ja pots odiar-me.
El noi va mirar com corria amunt, i es va preguntar on anava. A la torre, potser? Sí.
A la torre. Va girar-se en direcció contrària i va entrar a la seva habitació. Va agafar una
cosa de la butxaca dels pantalons i va sortir-ne de nou. Aniria a buscar-la i li ho
explicaria tot. Podria suportar explicar-li aquella història que tantes vegades li havien
obligat a negar si allò li servia d’ajuda.
—Per què em busques, si saps que sóc una mentidera?
—Sé que no ets una mentidera, per això et busco. I ara, si us plau, explica’m el que
fa temps que vols explicar-me però tens por de dir-me.
—Però si jo... —va dubtar la noia, però ell se la va quedar mirant, demanant-li amb
els ulls que no es tanqués, perquè si ho feia llavors no podria tornar a obrir-se més; si
més no amb ell.
—Clàudia.
—Res. El mateix de sempre. Tinc por del que em sembla que veig. Tinc por de
voler—me inventar els meus propis fantasmes per tal de fer-me l’existència més
suportable.
El noi se la va mirar, entenent que no podia fer gaire res per ajudar-la.
—Ho entenc, i dubto que hi hagi algú que pugui dir-te si el que veus és real o no ho
és. Però és més senzill pensar que sí, no? A més, en aquest cas com hauries trobat el
diari si no t’ho hagués dit ella?
—Si t’ho mires així...
—I, si t’ajuda, puc explicar-te una cosa. Però has de prometre’m que no ho diràs a
ningú.
—Home, dubtes de mi, ara? —va enfadar-se la Clàudia.
—Bé, no, és la costum —va fer un llengot—. La qüestió és que un cop, fa molt de
temps, en somnis vaig veure en Guillem, el meu millor amic. Em va dir que el cel era
molt bonic, i que era feliç. Que ja no tenia por de pujar als arbres. Em va explicar altres
coses, però no recordo exactament què. La qüestió és que, entre elles, em va dir que el
meu pare, que en aquell temps estava molt malalt, es curaria. Que no patís, que
l’endemà empitjoraria, i els metges ens dirien que li diguéssim adéu, però que milloraria
ben aviat i podria veure créixer els seus néts.
—Es va curar, oi?
—Sí. Dos dies després, tal com ho havia dit. A partir d’això podem pensar que no es
tracta de res més que d’un somni que el meu subconscient m’enviava per tranquil·litzarme i que, casualitats de la vida, es va convertir en realitat, o podem creure que en
Guillem va explicar-m’ho per tal que estigués més tranquil. Tu què creuries?
—La segona versió.
—Jo també. Entens per què et crec, ara? Veus per què sé que saps què veus? —va
obrir la mà i li va ensenyar una fotografia del seu amic—. M’agrada pensar que és feliç,
tot i que jo també dubto, a vegades.
Ella va somriure.
—Vivim del dubte.
—Suposo que sí, però a vegades ens agrada saber que el que vivim és real. Basar els
sentiments en una hipòtesi és, francament, esgotador.
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—Esperar que els somriures, les paraules i els gestos dels altres determinin si
t’estimen o no... —va escapar-se dels llavis de la Clàudia, i en Sergi es va posar
vermell, sense saber si era una indirecta o no.
—M’estimes? —va preguntar-li, finalment, pensant que era millor aclarir-ho d’una
vegada.
Però ella ja havia fugit escales avall, abans que ell li pogués fer la pregunta.
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24. Tess de los d'Urberville (Thomas Hardy)
Dimecres 20 de juliol de 1955
Estimada mare,
Sé que sou entre les estrelles, sé que us estimo més del que podria estimar, sé que
també m’estimeu, i que encara que no sempre podeu, procureu que jo sigui feliç mentre
vós sou amb el Pare. No us pregunto per què m’ha passat el que m’ha passat, sinó que
us dono les gràcies, a vós i a l’àngel de la guarda que ha acudit a salvar-me.
Potser ara, que veig que les estrelles han desaparegut del cel i que els arbres
continuen volent-me al seu costat, m’imagino l’escena d’una manera diferent, i espero
que amb el temps oblidaré el seu somriure horrible i la seva pell rugosa i estranya. He
intentat recordar la cara del noi, essent conscient que gairebé li dec la vida, però no
puc fer-ho, de cap manera. De fet, diria que part de mi ja ho ha oblidat tot, i que aviat
es transformarà en un malson del passat més que en una vivència del present.
El pare diu que, abans de tornar a Barcelona, farem un petit viatge. Estic
convençuda que a ell també li agradaria que tu vinguessis. Sé que seràs amb nosaltres
anem on anem.
Un petó
—I doncs, alguna idea de què li va passar? —pregunta la Xènia en acabar de llegir la
quarta o cinquena de les cartes del feix.
—Alguna experiència desagradable, això segur —afirma en Roger.
—No s’ha de ser un geni per entendre això —se’n riu la Susanna.
—Molt bé, doncs digues tu què va passar, va!
—Com vols que ho sàpiga? És que tu ho saps?
—No.
—I llavors com pretens que...
La Xènia palpava el paper prim i fi on, amb una cal·ligrafia bellíssima, havien estat
anotats tots aquells mots llegits en veu alta. Un paper beix, escollit a l’atzar d’una pila
de papers beixos després d’una nit estranya.
Els llençols de color beix s’arrugaven i s’entortolligaven al voltant del seu cos, com
si la ràbia que sentia ben endins l’estrangulés a través d’allò que la protegia del fred, un
fred que no podia deixar de sentir a prop, agrisant-ho tot. Havia deixat de sentir les
súpliques del seu pare, que li demanava que obrís la porta amb la veu trencada però
sense cridar; de manera delicada, tranquil·la, i estranyament dolça —com si la persona
que patia fos la mare que mai no havia tingut.
Cargolada, enmig de l’embolic de teles, plorava silenciosament, mentre la seva ment
recreava la situació milers i milers de vegades, com si en repetir-la pogués esdevenir
menys traumàtica. Ho intentà de nou, mentre premia els ulls amb força.
Davant seu havia aparegut de nou el camí que acabava vorejant la riera dels Frares.
En veia els grans de sorra: majoritàriament gruixuts i ocres, entre els quals s’amagaven
petites partícules blanquinoses i rosades. Se li havien clavat a la pell en caure a terra
més endavant, quan ell... Però no, l’ordre no era aquest. A poc a poc seria millor.
No se sentien cops d’aixada, ni les rialles dels nens; els horts de banda i banda eren
buits de pagesos. Per això hi havia silenci i ella estava contenta. El silenci li encantava.
Però a partir d’aquell moment no li agradaria —va pensar, mentre notava que
començava a tremolar, a causa de l’aparició d’aquell home, assegut al marge del camí.
Anava brut de greix, de fang potser també, i tenia mitja testa calba, cremada pel sol. En
veure-la, l’ampolla completament buida que es balancejava a les seves mans va
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interrompre el seu joc, induïda pel seu amo. L’home se la mirava, sense tenir intenció de
deixar de fer-ho. Els ulls, els llavis, el cos, i més avall. Una ganyota va obligar-la a
aturar el seu pas, i llavors ell va aixecar-se, mentre ella retrocedia.
—On et penses que vas? —va sentir rere seu, i no va contestar la pregunta, però sí
que va alleugerir el pas—. No tens por de mi, oi?
Una mà rugosa va agafar-la del braç, obligant-la a apropar-se a ell.
—Deixi’m —va dir ella, mentre intentava treure-se-la de sobre.
—Deixar-te? Però si acabem de començar? —va dir-li mentre, en obrir la boca, unes
dents completament grogues li donaven un toc grotesc. La llengua va eixir de l’obertura
i li va acariciar els llavis, cosa que provocava angúnia a la noia.
—Començar? —va dubtar, tement conèixer la seva mala sort.
L’home va estirar-la més a prop, i va agafar-la per la cintura amb l’altra mà, mentre
se l’apropava més i més. Ella es resistia, però l’home no deixava d’apropar-se-la i
d’obligar el seu menut cos a enganxar-se amb el d’ell.
—Si us plau, deixi’m marxar! —va cridar, comprenent que no tenia prou força per a
obligar-lo a deixar-la. Cap resposta, només aquella mirada estranya i aquell somriure
anguniós que li arrencava les llàgrimes amb un sol segon de record.
En aquell instant, va notar el tacte rugós del terra, i com ell l’engrapava mentre les
pedres se li clavaven a la pell. Però el dolor, allò que li feia més mal era el pit, que no
podia deixar anar cap crit, cap llàgrima, cap mot més.
—El teu pare, meuca, pagarà pel que ens ha fet! Pel que li va fer a ella! —crida, de
cop, i els meus ulls són incapaços de veure res, gairebé, de les llàgrimes que contenen
sense voler-ho. No es molesta a descordar-me el vestit, l’esquinça sense pietat mentre jo
agito les cames i el colpejo.
—Si t’estàs quieta tot anirà bé —crida, però jo m’hi nego, i segueixo intentant fugir.
—No vull, no vull, no vull, no vull, no vull —crido intensament, desitjant que algú
em senti i acudi a ajudar-me, però no sé què li ha passat a la meva veu, perquè tots
aquests mots han quedat tancats, també, dins meu.
Somriu, altra vegada, i m’adono que no és un somriure d’odi, ni de rancúnia; és un
somriure de satisfacció.
El seu alè em mareja, giro el cap tancant els ulls. Però m’agafa pel coll i crida:
—Vull que em miris, que tinguis clar qui et fa això i que li ho diguis al teu pare. Si
no, la venjança no serà complerta. Que sàpiga què he sentit jo tots aquests anys per
culpa seva.
Crida, i jo ploro, i ploro, i quan crec que moriré, que em matarà, sento un altre crit,
aquest cop de dolor, però no emergeix dels meus llavis, sinó dels seus, i un grapat de
vidres cauen sobre nostre després del cop.
—Fuig! —crida algú.
Obro els ulls. És un noi. El veig poc. No puc veure res. No vull veure res.
—Vés-te’n! —hi torna.
Ho intento, en adonar-me que el té agafat. No puc aixecar-me, però. Les cames em
fan figa.
—Corre! —la tercera vegada.
Fugir. Córrer. Cridar. Plorar. La suor regalimant front avall, el fred endins, la por
enfora, el dolor per tot arreu. És difícil saber què representa que he de fer ara, i les
paraules d’aquell home que donava la culpa de tot al pare encara m’angunien, però no
vull preguntar-li-ho. No vull parlar d’això amb ell, o em desfaré de nou en plors i no
podré tornar-lo a mirar als ulls, perquè em sentiré bruta quan s’exigeix que estigui neta.
Ell em veurà bruta, tot i que el noi va salvar-me abans que el meu cos es tenyís de negre
absolut.
167

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

Una mà suau li acaricia l’espatlla. La Cecília la vetlla perquè la soledat no
l’acompanyi i li jugui males passades. Sap que ho somia de nou perquè plora en silenci.
—Pobra noia —sospira per si mateixa aquella que ja no viu a la casa—. Per què a
ella, Déu meu?
S’estremeix, pateix, s’agita. La Cecília l’acaricia, i li murmura:
—Ja està, ja ets fora, ets a casa, no passa res.
Els llençols beix l’embolcallen. Es desperta. És nit, encara? La por continua atacantla.
—El pare m’odia —plora—. Tinc por.
—Somiaves, no hi pensis més —la tranquil·litza la dona mentre enretira els cabells
que li cobreixen la cara—. Prova de continuar dormint. Demà serà un altre dia.
Tanca els ulls, i segueix intentant que la foscor no s’apoderi del poc seny que li
queda.
—Cap idea, doncs? — la Sara va trencar els pensaments i els records del paper.
Tothom va fer que no amb el cap.
—Doncs així potser millor que en llegim una altra. Qui vol fer-ho, ara? —va
preguntar mentre agafava un altre full.
—N’hem llegit unes quantes, ja, i encara no hem aconseguit entendre res —va
queixar-se la Paula—. Voleu dir que servirà de gaire?
—Dona, no vàreu dir de llegir-ho tot, tots plegats?
—Bé, sí, però...
—Bé, sí, però. Grans respostes a grans preguntes. Fem un descans? Una hora, a
veure si trobem alguna cosa més interessant que aquestes cartes que conformen el diari
de la noia que hem de conèixer a fons.
—Home, vist així...
—No. Tens raó. Mediteu mentre busqueu, però, quin sentit poden tenir.
Es van aixecar de les cadires i van fugir de l’habitació en pocs instants, com si
esperessin que en Sergi canviés d’opinió i els obligués a tornar a la taula. El noi se’ls
mirà, una mica enfadat.
—Ens pensàvem que seria més senzill, oi? —la Clàudia va somriure a en Sergi, que
seguia entestat amb aquella última carta.
—Sí —va admetre el noi, deixant-la sobre la taula mentre alçava la vista—. Perquè
amb la Matilde va ser tot més senzill.
—Bé, amb la Matilde teníem totes les portes obertes, ho recordes?
—Suggereixes que la torre ens amaga un punt important?
—Ho sé.
—Ho saps? —va dubtar el noi.
—Des que la vaig veure per primera vegada que sé que ens amaga alguna cosa. No et
sembla que seria perfecta per a una pel·lícula de por?
—La casa en general. La situació en general. Només falta que comencin a aparèixer
morts.
—Bé, esperem no arribar a tant —va somriure la noia.
—Esperem —va admetre el noi mentre tornava a la carta.
—Què t’inquieta tant?
—Que ho vol oblidar. Per primera vegada vol oblidar alguna cosa en lloc d’entendre
què ha passat, i això, segons sembla, l’assimila al seu pare.
—Però hi ha coses que és millor oblidar.
—I són coses terribles. M’entens? I hi ha d’haver raons terribles per fer-les. I una raó
on hi hagi un home amb un somriure i que l’hagi tocat...
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—Vols dir que va ser... —va obrir els ulls com unes taronges.
—Exacte. Potser més endavant en sabrem més; per exemple el qui i el perquè. I això,
potser, està relacionat amb la resta.
—Em sorprens —va admetre la noia—. Com has arribat a aquesta conclusió?
—No ho sé, la veritat. Però seguiré llegint.
—Espera’ns. Ho farem plegats.
Ell va somriure.
—D’acord, ho faré. I ara vaig a buscar la maleïda clau de la sala tancada. Véns?
Ella va fer que no amb el cap.
—Tornaré a la biblioteca. Ja saps que els llibres ho amaguen tot —va somriure—.
Provaré sort, altra vegada.
—D’acord, com vulguis —va semblar decebut, i va desar la carta amb les altres
mentre, sense adonar-se’n, amagava la resta de la història.
Buscar la clau. Ho havia dit de debò? De fet, era allò el que havia estat buscant a
l’escriptori, però només hi havia trobat aquell feix de cartes, la majoria d’elles dirigides
a la seva mare. Per què li havia dit a la Clàudia que buscaria la clau? Buscaria, i ja està.
La idea era deslliurar-se d’aquells pensaments; de la tristesa d’algunes de les cartes, de
la profunditat d’alguns dels sentiments. Per què no havia respost la seva pregunta, la
Clàudia, el dia anterior? Per què semblava que l’evitava? Va sospirar. Era cert, allò de
no conèixer què passava per la ment dels altres era una autèntica tortura.
Va apropar-se al piano, una mica cansat, i en va prémer una tecla. Va emetre un dèbil
so que aviat es va apagar. Va intentar-ho amb la del costat, però res va trencar el silenci,
així que la va empènyer amb més força.
—Vaja! No sona —va disgustar-se, i va aixecar-se en direcció a la torre. Aquella
petita sala d’estar del pis on estava tenia una visió molt més bonica de tot plegat.
Llàstima que no pogués arribar a la de la planta de sobre.
En asseure’s, va advertir que en Fosc estava davant seu, mirant-lo atentament. Era
complicat no adjudicar-li unes característiques malèfiques, sobretot després d’haver
llegit tots aquells relats de por que convertien aquella classe de felins en assassins o en
anunciadors de la mort: Sheridan Le Fanu havia escrit El gat blanc de Drumgunniol;
Poe era autor d’El gat negre; La Squad havia estat escrit per l’autor de Dràcula, i Els
gats d’Ulthar per H.P.Lovercraft. Tots ells relats terrorífics que, després de ser llegits,
obligaven els pobres mortals a témer per les seves vides en veure un pobre gat.
—Mèu! —va proferir en Fosc, lleugerament enfadat. Ell, un pobre gat? Que hagués
respectat el seu lloc en la cadena alimentària no el convertia en un pobre gat.
Simplement considerava que les rates eren més bones que qualsevol ésser humà.
Sobretot després d’una llet calentona.
En Sergi va alçar la vista enlaire i va escrutar el sostre sense un objectiu concret. De
sobte, una taca en un dels extrems el va estranyar. Sobretot perquè més que una taca
semblava un forat. Un forat amb alguna cosa a dins, com ara una
—És una bala! —va exclamar alarmat, i en Fosc se’l mirà preguntant-se què
considerava prou important per tornar-lo a despertar de la seva migdiada.
El nen semblà entendre els seus miols.
—No ho veus? Això vol dir que potser aquí hi va haver un assassinat! —va exclamar
el noi—. Bé, o un intent.
—Doncs si això t’agrada a veure què fas quan t’ensenyi això altre —va dir entre
miols incomprensibles per al noi, mentre baixava del sofà amb la intenció de fer-ne
caure el coixí.
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El color verd del revers era gairebé imperceptible, ja que una enorme taca fosca
l’omplia gairebé tot. El noi quedà astorat i, per un moment, la blancor del rostre obligà
el gat a plantejar-se si havia estat una bon idea.
—Oh! Déu meu! —murmurà amb un somriure—. Si això és sang, estem perduts.
El gat, totalment desconcertat, va miolar unes quantes vegades més:
—Noi, doncs sí que t’alarmes per tan poca cosa, eh!
En Sergi, sense deixar de rumiar el perquè d’aquella sang, va prendre el coixí del
costat, i va advertir-hi una lleugera taca; un forat de bala al següent. Nets els altres.
—Estic segur que l’Assumpta ho sap, això. Difícilment no les hauria trobat, i és tan
antiga que no sé exactament quant fa que és aquí.
—Antiga? —va dubtar el gat—. Ah! La sang. No tant com la casa, això és evident.
Tampoc tant com jo.
—I no és l’únic lloc on n’hi deu haver.
—Aquest noi és ximple, no? És clar que no és l’únic lloc.
—De fet, qui sap si a l’habitació de sobre d’aquesta
—Ei, ei! No em diguis que et penses que a dalt hi ha un... No, no. Ho dius de broma,
oi?
Però un somriure vestia la cara d’en Sergi. De fet, més que un somriure era el signe
de la satisfacció que li produïa el fet de saber que hi havia alguna cosa perillosa i
estranya, allà. I ell tenia l’obligació de descobrir-la i entendre-la. I sí, allò el feia
increïblement feliç.
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25. El nombre de la rosa (Umberto Eco)
Un cop abandonat el passadís matemàtic, una mena de paret gegant va sorgir davant
seu amb un passadís estret obert al mig. A la dreta, gravat a la paret, el mot grec
Μινόταυρος els esperava, impacient.
—Minotaure —va llegir en Sergi, satisfet.
—O sigui que aquest és el seu laberint, oi? —va somriure la Clàudia.
—Això sembla.
—Molt bé, doncs suposo que hi haurem d’entrar —va exclamar en Marc, creient que
la seva valentia el convertiria en vencedor.
—Però espera, que hi anirem tots junts! —va dir-li la Xènia.
—Això és una mena de concurs, no? —va respondre ell, altra vegada, convençut de
poder arribar al final sense més—. Doncs qui arribi primer guanya.
—La veritat és que ningú, fins ara, s’ho havia mirat d’aquesta manera —va admetre
la Sara.
—Principalment perquè tots volem sortir d’aquí. Per tant, tan és si arribem primers o
últims. O si arribem junts.
En Marc, sense estar totalment conforme, va decidir esperar els seus companys; si
més no, una estona.
El nom del temible ésser mitològic vençut per Teseu custodiava una mena de mapa
també gravat a la paret. Una mena de representació de la península Balcànica on, el
color ocre del fons, obligava els observadors a materialitzar-se en una civilització antiga
i llunyana. Somiadora, mitològica. Sí, màgica.

—Semblen les illes gregues —va trencar-ne l’encant en Miquel.
—Sí, però per què són aquí? —va dubtar la Dàlia.
—Tant és per què són aquí —va queixar-se en Marc—. Entrem o no?
—Ets molt pesat —va queixar-se, també, la Susanna, encuriosida per alguna cosa per
primera vegada—. Si vols entrar fes-ho.
No va caldre dir-li-ho dues vegades; abans que s’haguessin posat a pensar ja s’havia
endinsat en aquell laberint inacabable.
—Potser hem de situar el mite, simplement —va suggerir la Clàudia—. Seria senzill,
no?
—I lògic —va admetre el noi—. Si no m’equivoco, cada any, els atenencs enviaven
set nois i set noies com a tribut al Minotaure, que estava tancat a l’illa de Creta.
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Va prémer l’illa de més avall pel mig, on suposava que hi havia la ciutat de Cnossos,
i l’illa sencera es va enfonsar a la paret, mentre un fort soroll feia trontollar tota
l’habitació. Una mena de calaix va sobresortir de sota el mapa, i en veure’n l’interior
una onada de decepció va omplir les cares de la majoria dels nois i noies.
—Fil? —va queixar-se la Susanna—. Per què volem fil?
Quatre o cinc, però, van somriure, i és que l’eina que utilitza Teseu per sortir del
laberint, facilitada per la bella princesa de Creta, és coneguda arreu.
—És el fil d’Ariadna! —va dir la Dàlia, convençuda, i altra vegada es van veure
obligats a explicar el mite a tots aquells que el desconeixien. Primer, però, van lligar el
fil al ganxo que sobresortia del calaix i cadascú va prendre un cabdell.
—Tot comença amb el naixement d’un monstre: el Minotaure. Mentre el rei Minos
guerrejava al nord, Pasífae —la seva esposa— va quedar encisada per la tendresa dels
ulls d’un toro blanc i, inexplicablement, se’n va enamorar d’una manera estranya, i nou
mesos després va néixer un ésser encara més estrany, amb cos d’home i cap de toro.
Quan Minos va tornar a casa i va veure que la seva dona li havia estat infidel amb un
mascle de tal origen, va decidir matar la bèstia sortida de la unió, però quan era hora de
fer—ho no va poder, sense saber ben bé per què, i va decidir encarregar a Dèdal la
construcció d’un laberint d’on fos impossible sortir. Allà tancà el Minotaure.
—Fins aquí tot bé: el Minotaure segueix viu però no hi ha temor que molesti a ningú.
Però, com tots els éssers vius, s’ha d’alimentar, no? Per això, i per altres raons que no
cal explicar perquè ens n’aniríem per les branques, el rei Minos forçava cada any set
nois i set noies a entrar al Laberint, on eren devorats per l’ésser. Teseu, príncep
d’Atenes, considerà que allò no podia seguir essent, i per això s’embarcà cap a Creta
amb la intenció de matar el Minotaure.
El pas s’anava fent més estret, i la molsa apareixia enganxada a les parets. A la
primera cruïlla havien optat pel camí de la dreta, llavors a l’esquerra, llavors a la dreta.
La mateixa segona cruïlla. Havien pres el camí del mig, aquella vegada.
—Doncs, quan estava a punt d’entrar al Laberint, una noia molt bonica va aparèixer
al seu costat amb un cabdell de fil.
—Era la princesa Ariadna, la filla del rei Minos. Gràcies a ella el noi es va salvar.
—Exacte, perquè li va aconsellar que lligués el fil a l’entrada, matés el monstre, i
seguís el fil retrocedint fins a l’única sortida. I així ho va fer.
—Però aquí n’hi ha dues, de sortides.
—Però com a mínim sabem per quins camins hem passat i quins d’ells no ens duen
enlloc. Entre els fils he trobat un guix, també. He marcat els camins descartats. Tot i que
serà complicat sortir potser serà una mica més senzill que fer-ho sense tots aquests
objectes.
Ningú no s’havia adonat que en Marc no els havia arribat a acompanyar en cap
moment, i que rondava sol pels camins humits i freds sense saber ben bé on anava. No
podia haver-se imaginat mai que el laberint era tan llarg, i la veritat era que els fils que
de tant en tant es trobava el desconcertaven. No. Ell no coneixia el mite i, segurament,
encara que ho hagués fet, no hauria pogut comprendre cap a quina direcció havia d’anar.
Havia perdut la noció de nord i sud, o de dreta i esquerra, o de dalt i baix, o... De fet, tot
i cridar, ningú no el sentia, fins que una estranya llum el va sorprendre i va donar-se per
salvat. Però no; tornava a ser al principi altra vegada, i estava cansat.
Va recolzar-se a la paret i ni tan sols va advertir el lloc d’on estava pres el fil. Va
tancar els ulls i va desitjar tornar a ser a casa, amb la mare, el pare i el germà petit que
tant l’admirava i a qui mai no havia fet gaire cas. Potser perquè pensava, en el fons, que
aquell nen de set anys jugava millor al futbol del que ell ho feia a la seva edat i tenia
por. Por d’arribar a veure, algun dia, que aquell nen era mil vegades millor que ell. Per
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això quan li demanava si podia ensenyar-li a fer uns quants xuts, o a ser un bon porter,
ell es creuava de braços i deia que no tenia temps per allò. Massa feina.
—Per què sóc tan estúpid? —va pensar en veure davant seu la cara d’alegria d’en
Max en demanar-li-ho, i va recordar els milers de milions de vegades que havia sentit
que la gelosia ho trencava tot. I sempre la mateixa causa: témer no ser el millor.
Una forta olor va obligar-lo a cloure els ulls —més del que ja els hi tenia—, i algú el
va agafar abans que arribés a perdre totalment la consciència. Va intentar resistir-se,
però estava massa cansat. Massa cansat. Massa cansat. Massa ca
—Véns a jugar, Marc? —va ressonar a la seva ment.
—Sí que vinc —va somriure, i el nen que tenia davant seu va posar-se a saltar
d’alegria, i ell va pensar que encara que mai no pogués arribar a viure del futbol sempre
podria ensenyar a jugar al seu germà, als seus cosins o, si algun dia arribava a tenir-ne,
als seus fills. Estimava en Max.
Els colors del somni van enfosquir-se, però sabia que mai no havia tingut les idees
tan clares, i un somriure involuntari se li va dibuixar al rostre. En veure’l, la dona va
somriure també, i el va deixar al costat d’en Pau, que seguia inconscient. Pensant més
en el passat i en el futur que en el present. Ell que sempre havia pensat més en el present
que en els altres temps, i que s’havia negat a parlar amb ningú de la mort perquè la
temia. Temia que les seves facultats disminuïssin, no poder fer mai més jocs de mans,
no poder saber quan ni on ni amb qui. I el que més temia, sense saber-ho, era que
arribés la vellesa. Que s’hagués de posar davant el mirall aquell últim dia incert de la
vida dels mortals i els llavis murmuressin a la imatge del mirall:
—Has estat feliç?
I que un no amb llàgrimes de sal i de resina se li enganxés, deixant-lo sense aire.
Potser era allò el que més temia: saber que havia viscut en va, i que la seva ment es
tenyís de fosc marró, com en un laberint incert, en un joc de miralls —on res és el que
sembla.
Temia, com tots solem témer, en algun moment fugaç, que les Moires, o les Parques,
li ensenyessin el fil del seu destí. Que quan Àtropos, la més gran de les tres, tallés el fil
amb les tisores d’or i li mostrés, pogués contemplar-hi el color de la felicitat i no el
negre amb què es vesteix el dolor. Temia el fil del destí, el mateix que permetria als
seus companys sortir del laberint si anaven amb compte de no tibar-lo gaire. En cas
contrari s’esquinçaria en fregar-se amb els angles rectes i rugosos de les parets.
—Quant falta? —va preguntar la Susanna, cansada de nou.
—Paciència, queda poc —va respondre la Xènia per quarta vegada.
—Això ja m’ho has dit! Quant és poc?
—Menys que abans —va insistir la seva companya pensant que cada vegada era més
criatura. Però no sabia que el fil i les ombres torturaven la noia fins a desitjar tancar els
ulls i agafar el seu osset de peluix. Com quan la mare va deixar-la per sempre.
—Quant falta? —va insistir, intentant que amb la pregunta les ombres fugissin, però
no ho feien, i els altres cada vegada estaven més cansats de la seva pregunta. De fet,
estaven cansats de no saber si estaven escollint bé els camins i, en el fons, de tenir por
de quedar-se tancats allà dins per sempre.
—Mireu! —va cridar la Dàlia mirant el terra que trepitjaven, i els va semblar que les
fulles de tardor els feien una catifa, mentre la pinassa s’apilonava als costats. Van alçar
la mirada al sostre i van veure-hi el blau del cel, els núvols, i l’aire.
—Què és això? —va dubtar en Miquel.
—Sens dubte no és real —va afirmar l’Andreu.
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—Però ho sembla —va dir l’Anna mentre feia giravoltar una fulla de castanyer,
admirada—. La veritat és que m’agradaria saber amb quina planta al·lucinògena són
provocades.
—Insinues que ens estan drogant? —va sorprendre’s en Roger.
—No se m’acudeix cap altra explicació —va admetre l’Anna.
De cop, enmig de les fulles ocres, vermelles i grogues un pètal blanc, com de
margarida, seguit d’un segon, un tercer i un quart.
—Això sembla el joc aquell de nens: m’estimes, no m’estimes... —va somriure la
Paula, i de cop els pètals blancs es van tornar vermells.
—No són vermells! —va cridar la Sara—. Això és sang!
I amb aquell crit la il·lusió es va desfer i els passadissos freds van retornar als nostres
ulls, alleugeridors.
—Què ha estat això? —va preguntar la Clàudia a en Sergi a l’orella.
—No ho sé —va admetre el noi, pàl·lid—. Però si és un joc no fa gens de gràcia.
Amb el fil a la mà, encara, van creuar dos o tres cruïlles i, de cop, quan el cor encara
els bullia a causa de l’espant de la desagradable i desconcertant il·lusió, es van trobar en
una gran sala circular on unes fonts deixaven caure aigua i unes copes reposaven sobre
una taula. Van seure i van beure en silenci.
—Som onze —la Xènia va destapar, de cop, el neguit—. En falten dos, ja. És que
anirem desapareixent tots?
Els altres van estremir-se.
—Potser la sang era —va començar a suggerir la Susanna, molt més espantada que
abans.
—La sang no era res. Era una al·lucinació —va aclarir l’Andreu abans de sentir una
explicació totalment irracional—, encara que tots haguem tingut la mateixa.
—Però llavors quina mena de sentit tenia? —va dubtar la Dàlia—. Ja hem vist que
tot té sentit simbòlic, aquí.
—Podria simbolitzar la mort de l’Elisabeth, simplement —va suggerir la Clàudia—.
És més, estic convençuda que és això. No pot tractar-se de res més. La blancor és la
innocència, i si pensem en el bosc és
—Tardor i primavera —va deixar volar la ment en Sergi—. Quasi mort i naixement.
—Per què tanta mort? —va preguntar en Miquel, però ningú no li ho va poder
respondre, encara.
Aviat van seguir caminant, mentre tenien por que el fil s’acabés. No sabien quant
temps havia passat des que havien entrat en el passadís. De fet, no recordaven ni tan sols
quant temps havia passat des que havien arribat a la casa.
—Va, que cada vegada estem més a prop de trobar-ho! —va cridar l’Andreu mentre
intentava animar els seus companys, però en girar-se, una imatge estranya el va obligar
a llançar un crit, i a retrocedir.
—Un esquelet! —va cridar, sense saber com arribaria a espantar els seus companys
aquell crit en el silenci d’una foscor relativa, només distreta pels llums d’oli que havien
trobat pel camí.
—No pot ser! —va cridar la Sara—. No pot ser ell!
En aquell precís moment tots la van mirar amb la mateixa pregunta a la ment:
—Ell?
Però la noia, que s’havia deixat caure de genolls, es va posat a plorar mentre
s’amagava la cara amb les mans i sanglotava. Ningú no es mogué. Tots se la miraven
drets, mentre alhora retien homenatge a la víctima que descansava davant seu, confusa
després de tants anys de soledat.
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—Qui era? —es preguntaven tots, ben endins, però cap resposta tranquil·litzadora no
se’ls apareixia a la ment. Potser per això mateix van preferir esperar que els plors
cessessin i que la mateixa Sara els expliqués allò que tantes vegades els havia amagat.
Totes aquelles respostes importants a aquelles preguntes importants. Tot. També la
pregunta que la Susanna va formular sense temor i que ningú no va voler respondre,
tampoc:
—Nosaltres també morirem?

175

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

26. Malva sylvestris
En arribar a la biblioteca, observo la col·lecció de llibres que s’amaguen per tot arreu
i en prenc un, un altre, i finalment n’escullo un altre a l’atzar; tot i que potser algú l’ha
escollit per mi amb antelació, ja que quan l’obro, sense adonar-me’n, t’obro.
De fet, el primer que veig és una flor entre les pàgines: una petita malva sense
significat que els meus dits no poden agafar sense esmicolar —potser per això la deixo
descansar entre les pàgines.
Tanco els ulls i m’apropo el llibre als narius tot i saber que és impossible que una
planta tan poc olorosa hagi pogut guardar la seva essència tots aquests anys. Una
sorpresa m’espera, i una flaire dolça, àcida i amarga s’infiltra dins meu, com si hagués
estat tallada recentment del camp. Noto l’olor de l’herba verda, també, i obro els ulls de
cop, intentant entendre què ho produeix tot plegat.
És així com descobreixo que aquesta és la flor que et va donar un nen que, amb les
galtes completament roges, t’havia estat observant tota la tarda, des de lluny.
—On sóc? —em pregunto, perquè la biblioteca és lluny, i tot i que tinc el llibre a la
mà no sé on m’he ficat. Tot és desconegut: la masia del fons, els treballadors del camp,
els carros, el blat segat, l’herba sota els meus peus... Un nen s’apropa i agafa la flor que
tinc a les mans i que torna a ser fresca.
—Ei, no l’agafis! No és meva! —crido, però de fet ni em veu ni em sent.
El segueixo. He de recuperar la flor com sigui o no podrà ser guardada dins del
llibre. Per què carai he anat a parar aquí?
El noi somriu i puja pel caminet de sorra que arriba a la casa.
—Aquesta vegada sí. He de donar-li abans que marxi —pensa—. Ara que sé qui és,
vull que sàpiga qui sóc jo, encara que no sigui ningú al capdavall.
Una nena vestida de blau baixa pel mateix camí de sorra de la mà del seu pare. La
cara del noi es tenyeix de roig, i és aquí on entenc que li agrades.
—Agrades: segona persona del singular —penso, estranyada—. Qui ets tu? Quin és
el subjecte d’aquesta oració?
—Senyoreta —comença a apropar-se a tu, després de tants intents frustrats per la
seva timidesa—, això és per a vostè.
Llavors les seves mans, brutes de fang per la feina de tota una jornada, s’apropen a
les teves, i t’entrega la petita flor rosada, violeta i amb fines línies de carmí definint els
seus pètals en forma de cor que més endavant guardaràs al llibre.
Somrius.
—Tu ets la nena, oi? —pregunto a algú inexistent—. Ets l’Elisabeth.
No és la primera vegada que us heu vist, i estàs segura que tampoc serà l’última,
potser per això la guardaràs: per recordar-te que no pot ser l’última vegada que les
vostres mirades es creuin.
Aviat t’adones que les dues incisives centrals han fugit de la seva dentadura,
donant—li l’aspecte de petit vampir amb què el recordaràs, a desgrat seu.
Et mira, somriu; el mires, somrius. De fet, fins i tot el teu pare, abans de saber qui és
aquest nen, també somriu. I tu? Hauries somrigut si haguessis sabut qui era aquell
vailet?
Obro el llibre i tu hi col·loques la petita malva. El tanco i, sense adonar-me’n tanco
els ulls. Me l’apropo als narius, però aquesta vegada sols noto l’olor dels llibres, i en
obrir-los sóc a la biblioteca, de nou. M’assec a terra, sense importar-me si hi ha algú, i
recolzo l’esquena a les enormes lleixes d’on he extret el volum escollit. Tanco els ulls,
doblego els genolls, me’ls apropo al pit, abraço el llibre i sé, sense saber per què, qui és
aquest nen. El mateix nen que et salvarà de les urpes del borratxo, i el mateix nen de qui
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t’enamoraràs bojament. Sé qui és i, Déu meu, per què tot plegat? Com podran vèncer
allò que el destí els ha preparat? Com si ella fos Julieta i ell Romeu, i aquella frase de
l’inici, dita pel cor, els sentenciés:
«Dels lloms fatals d’aquests dos enemics nascuda,
una desventurada parella d’amadors,
en la més llastimosa i esgalabrant caiguda,
morint, sepulta els odis dels seus progenitors.2»

—No pot ser! —va dir-se mentre sense voler-ho li queien llàgrimes dels ulls—. Ella
no pot ser ella i ell no pot ser ell. Mai no els deixarien que passés. Serien desgraciats.
Va obrir de cop els ulls i es va dir que tot eren imaginacions seves, i en un intent
d’oblidar-ho va tornar el llibre allà on li pertocava estar mentre s’odiava per haver
escollit Romeu i Julieta en lloc d’haver pres un llibre més alegre.
Però encara que vulguis ignorar el que és evident, no deixa de ser cert.
Va fugir de l’habitació i va advertir que la sala del piano tornava a estar plena i una
nova carta preparada sobre la taula.
Estimada mare,
Per fi puc posar nom a aquell que em va treure d’enmig de les ombres. Ha estat
estrany trobar-lo al mateix lloc on ens vam veure ara fa nou o deu anys, quan érem
nens; sobretot perquè aquest record feia molt temps que havia fugit de la meva ment.
Havia quedat arraconat com sovint passa amb els records, potser per això no el vaig
reconèixer aquell dia que, de fet, he intentat oblidar amb èxit.
La carta va quedar-se amb les altres, totes elles tancades. L’Elisabeth va aixecar-se
de la cadira i va dirigir-se a la finestra. L’havia oblidat, realment? Sabia que no. De fet,
la cara del noi potser l’havia obligat a recordar-ne més detalls: detalls que volia evitar.
Duia els cabells esbullats i plens de pols, aquell dia, i una camisa que li anava gran li
cobria el tors. Venia del camp, a jutjar per la falta de blancor de la peça.
En veure l’escena s’alarmà i no dubtà a llançar-se a forcejar amb el seu agressor. Va
pensar que no devia tenir més de vint anys, en aquell moment, i que per tant era una
baralla que difícilment podria guanyar. Després d’haver-lo tornat a veure estava segura
que encara no els havia complert, els vint, i potser tampoc els divuit. Tot i això, era
senzill provar la seva valentia tan sols amb el fet que va prendre l’ampolla del
desconegut i li va esclafar damunt del crani, deixant l’home proferint blasfèmies mentre
ell intentava que
—Prou! —va dir-se—. No en faig res de torturar-me d’aquesta manera. És inútil. Res
canviarà. De fet, m’hauria agradat que ens haguéssim trobat en unes condicions
diferents.
S’assegué de nou a la cadira i continuà la carta.
Mare, hi ha tantes coses que crec que hauria de saber i no sé... El pare voldria que
sempre em quedés a casa, amb ell. Voldria que parléssim d’història i juguéssim a
escacs eternament, que interpretés peces amb el piano i que llegís. Que aprengués, i
estudiés, i rigués, però que al final tornés a casa.

2

SAGARRA, Josep M. de. Obres completes. Traduccions. Teatre de W. Shakespeare. Volum I.
Barcelona: Selecta, 1986.
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És estrany pensar que això és el que ell vol. Sobretot perquè al capdavall tot pare vol
que la seva filla formi una família. Sovint penso que jo no em casaré mai, saps? Perquè
si algú s’enamora de mi —cosa poc probable— i jo m’enamoro d’aquest algú,
m’acabaré sentint egoista per deixar el pare, a qui li ho dec tot. Avui, quan he vist en
Ferran...
Va aixecar-se. No havia estat aquell dia, només. Es pot estimar algú sense conèixerne el nom, oi? Va sacsejar el cap i va tornar a seure.
Sovint penso que jo tampoc vull fugir. Tampoc vull marxar d’aquí ni fer-me gran. No
vull enamorar-me d’en Ferran, o de qui sigui. Sols vull ser jo per sempre. Però tinc por.
Tinc por de quedar-me sempre dins meu i no sortir mai enfora. És odiós sentir que no
puc parlar-ne amb ningú. Quan ho intento amb la Dolors, la filla dels masovers, sembla
que no m’entengui. Diu que coneixeré algú, i que llavors tant em serà el que digui el
pare. Diu que ell l’acceptarà, sigui qui sigui, si jo l’accepto. Però no ho sé... M’agradaria
parlar amb tu, i preguntar-te què va passar quan el pare i tu us vàreu enamorar. Què
vas sentir? Va doldre’t haver d’abandonar-ho tot? La Cecília hi és, a vegades, però tot i
això sé que ha de fer la seva vida; ara té els nens i ells sí que són els seus fills, no jo.
M’agradaria saber si m’estima. Si m’estima algú. Si el pare, si no es trobés sol,
m’estimaria. M’estimes, tu?
Va deixar-la sobre la taula i va aixecar-se a la finestra. Les llàgrimes havien
començat a mullar la carta sense que ella ho pogués evitar. Però és que odiava no poder
comptar amb la seva mare, no poder abraçar-la, no poder sentir-ne l’escalfor, els
petons... Si com a mínim pogués tenir-ne records, però no els tenia.
De fet, odiosament, l’única persona a qui podia considerar mare era la Cecília. Quan
era petita prou que s’ho pensava que era la seva mare, perquè no tenia records on ella no
l’acompanyés, on no li donés la mà, on no li eixugués les babes, les llàgrimes, o les
farinetes de la cara. Les cançons de bressol que recordava sempre venien dels seus
llavis, i els contes solia explicar-los-hi ella la majoria de vegades. Era veritat que
d’altres el pare li contava llegendes estranyes que ella adorava, però...
—Saps que et trobo a faltar, oi, mare? Que t’escric buscant-te, sense saber si
m’escoltes, si hi ets, si m’estimes, si voldries que jo et busqués. No sé qui ets i, no
obstant això, sé que t’estimo. Cada vegada que sento algú cridant una Anna em
pregunto si aquesta Anna ets tu, i m’imagino el sol daurant el cel, i a tu duent un vestit a
genoll i el cabell onejant. Al pare al costat, i a mi en braços.
Et trobo a faltar, i no sé si ho hauria de fer. Et trobo a faltar, i em pregunto si moriré
amb aquest sentiment tan amarg i trist que a vegades, quan oblido que ets a tot arreu,
se’m clava. No vull estar sola. No vull sentir-me sola.
Recolzà la barbeta en el piano i mirà el cel, com si secretament esperés una resposta.
Qualsevol cosa la satisfaria, només volia que un núvol tapés el sol, que el cel enrogís de
cop, o que el vent bufés i li piqués la finestra. Ella ho convertiria en un senyal encara
que no ho fos. Somriuria al vent, besaria el cel i cantaria al bosc. Dansaria amb les fades
de la nit o escriuria poemes d’amor a la lluna. Tot el que volia era un no-res a què
agafar-se.
A l’altra banda del jardí, el xiprer llegia una carta que havia arribat a través del vent
mentre buscava la silueta de la noia a la finestra.
Estimada Liz,
Et conec, encara que tu no ho creguis, petita. De fet, tot i que el meu cos deixés
d’estar amb vosaltres la meva ànima hi continua sent, i hi serà sempre; per molt que se
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m’encomani un altre destí. Tu no em veus, però hi sóc. Et consolo quan plores,
amagada sota els llençols. Quan és fosc i tens por t’il·lumino el camí i et guio perquè no
ensopeguis amb les pedres. T’abraço, tot i que tu no ho sentis. Et beso, però les teves
galtes sols noten el frec del vent. No poder estar amb tu, ni créixer amb tu no és cap
condemna, tot i que a vegades ho pugui semblar, perquè ara puc fer el que tota mare
voldria: caminar al teu costat sense que ho sàpigues. Vetllar per tu a tothora. Cantar-te
cançons i que sols el vent t’acariciï la finestra. Però no, tu no em veus, i plores per mi
sense que jo et pugui dir que estic bé. I em crides, i jo hi sóc, filla. Sempre hi sóc, però tu
no em veus. I tot i que mai puguis arribar a veure’m crec que és millor així, d’altra
manera no series mai feliç, saps? No. No pateixo tant per tu com pel teu pare. Perquè
sé que després de mi ella també el va deixar. I tu no ho saps, això. I t’ho hauria d’haver
explicat, però no ho farà. No compartirà amb ningú el seu dolor, i acabarà morint a poc
a poc, en vida. Tant de bo es permetés plorar davant teu, per molt que siguis noia i filla,
perquè sé que tu, petita, ho desitges. I temo que, aviat, això anirà a pitjor. Tu tens la
Cecília per mare, però i ell? Qui té per esposa? Només et té a tu; a tu i a la història, que
a vegades l’ancora en el passat. I el passat no sempre és bo, sobretot si ets incapaç de
superar-lo, i si estàs sol. I ell compleix ambdós requisits, Elisabeth. I s’entesta a viure-hi,
en el passat. Però no t’ho dirà mai, filla. I creuràs que es nega a recordar-me. Però jo sé
que cada nit obre el balcó i deixa entrar el vent, esperant trobar-me entre les fades del
bosc, o entre les estrelles de la nit. Espera. I no comprèn que ja no hi sóc, i que ara ha
de viure amb tu. Viure. Deixar-me volar, de la mateixa manera que sé que tu faràs.
La vida és tan bella, preciosa, que et durà on t’hagi de dur sense que te n’adonis. No
et preocupis per això, només somriu-li i pensa que Déu, la Verge i jo vetllarem per tu de
la mateixa manera que ho hem fet fins ara.
Eixuga’t les llàgrimes i ensenya els teus ulls de cel nets de sal.
Un petó de llum,
Mare.
No va poder-la rebre en un conjunt, però el xiprer de l’entrada va encarregar-se de
transmetre-li amb el seu suau balanceig i el so del vent. Potser aquesta era la seva
finalitat quan va ser plantat: que deixés els missatges del cel a la terra. I un altre
missatge havia de ser dut al seu destinatari, que mirava les muntanyes amb la
preocupació i el dolor del record als ulls.
Estimat Guifré,
Oblida l’odi d’una vegada. Oblida el dolor. On ens duu, tot plegat? Estima, refés-te,
somriu, demana perdó, perdona, oblida, recorda i casa’t. De fet, aquesta serà la millor
manera d’oblidar-me, la millor manera de ser feliç, i la millor manera de fer feliç l’Elisa.
Ell mirà el cel, com si ho hagués sentit.
Sé que no vols fer-ho: tens por. Tots tenim por, no només els nens. Però si la trobes,
si trobes algú que et faci feliç, no et facis enrere. Encara que l’estimis a ella, a mi no
deixaràs d’estimar-me. Sé que no ho faràs.
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Recorda, si això et fa feliç. Però no deixis que els records del passat se t’enduguin les
alegries del present.
Teva per tota l’eternitat,
Anna.
L’home es desféu de la cendra del puro que instants abans havien palpat els llavis
plens de solcs que els anys els havien regalat i el deixà sobre un antic platet de terrissa
que encara guardava les ferides del passat, propinades pels alegres jocs de la innocent
canalla. Pensà en la Matilde, i en el seu espòs: en Pere. I en el pare d’en Pere, i en el
germà i en ella, i en el fill, tan gran com la seva Liz. Tots els Gòsol desfilaren davant
seu, i es preguntà com podien passar els anys amb tanta rapidesa. I l’estrany sentiment
d’alegria que allò li suposava l’estremí, i s’allunyà de la barana. I demanà perdó a Déu
per aquell esmunyedís pensament, i es recordà que tenia una filla. Una filla molt bonica.
I tot això oblidant que la nit era serena, i que la lluna l’observava amb atenció, amagant
la imatge de l’Anna. Oblidant que els pensaments el retornaven a la no-vida que ella
temia i que era la base de la seva existència.
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27. Les Coquelicots (Claude Monet)
Cartes i cartes. Veritables castells de cartes s’amuntegaven sobre la taula. Cartes
d’amor, inevitables i previsibles entre el noi i la noia, entre la noia i el noi; cartes de
súplica al pare, demanant-li un perquè; cartes tendres a la mare, preguntant un i si...?,
cartes sense destinatari que es convertien en llargues reflexions tristes. Cada vegada més
tristes. Sempre més tristes, més madures, més estranyes. Perdudes.
Tots escrivim cartes, inconscientment i sense tenir paper i llapis a mà. Quan bufa el
vent, li escrivim una carta preguntant-li si ens porta l’olor del mar o si ens duu records
de muntanya. Quan brilla el sol, li preguntem si ho fa per nosaltres, o si és que algú
camina mirant-lo i ell es posa vermell, però aquí ens sembla més groc i brillant. Una
vegada, vaig llegir una carta d’una nena que li preguntava a Déu si quan va fer una
girafa volia fer un ànec. Tots fem cartes, cartes invisibles amb les paraules que mai no
donarem a ningú. Cartes amb remitent però sense destinatari, que esdevenen amb el
temps cartes on es suplica l’ajuda de la humanitat, o on es donen les gràcies als altres, o
on algú ens pregunta, sense esperar resposta, si sabem què hi passa, al món. Altres
cartes, en canvi, tenen destinatari però no remitent; sovint són cartes que ens enviem a
nosaltres mateixos, demanant-nos perdó o advertint-nos que si seguim enviant-nos
cartes acabarem desenvolupant una vida interior massa extensa, i això destruirà
qualsevol futura amistat. Cartes als pares, demanant perdó per ser dolents.
Si no m’equivoco, tots hem escrit una o una altra carta on decidíem marxar de casa, i
dèiem als pares que si ho fèiem era perquè... perquè... s’acabaven els arguments quan
arribava aquesta paraula i estripàvem la carta. Si teníem sort, quan arribaven el pare o la
mare els abraçàvem i ells, amb un somriure, pensaven que aquell dia estàvem estranys.
Però mai no sabrien que havíem decidit abandonar-los. Hi ha altres cartes més tristes,
que solen acabar amb un adéu, però per sort abans de llançar-les a la bústia, abans
d’escriure-les mateix, ens adonem que no hem de fer cartes per a la gent que viu a prop,
per a la gent que ens estimem, per als qui veiem cada dia. No cal que fem cartes, perquè
si les escrivim potser no rebem resposta. No veurem aquell somriure a la cara del mestre
que llegeix que fa bé la seva feina, ni el de la mare que veu que el seu fill és bon nen, a
vegades —menys quan li prohibeixen menjar-se el gelat de xocolata directament del
pot—, ni les llàgrimes d’algú que veu que l’aprecies.
Diuen, però, que les cartes es perden. Diuen que ja no n’escrivim perquè el correu
electrònic va més de pressa. Diuen que les cartes elaborades —amb flors seques i
perfum agafat a la mare quan ella era a comprar el pa— no existeixen, ja. Que els nens
no saben què és esperar que t’arribin les felicitacions de Nadal a la bústia, o que aquella
carta amb els cromos que et falten per acabar la col·lecció aparegui sobre la taula. Diuen
que ara la gent no sap esperar, i que per això si no fessin cartes al vent acabarien dient
tot allò que no pensen dels altres. Diuen que com que no sabem esperar, ni pensar, ni
respirar, diríem al nostre millor amic que aquest regal que ens ha fet era un nyap, i no
veuríem que, al dir-ho al vent, les paraules sonen aspres. Diuen que falten moltes cartes,
encara, per entendre què és la felicitat. Qui sap si, en escriure’n una, podem fer feliç a
algú.
Un llibre va aparèixer damunt la taula per art de màgia, i va trencar les reflexions de
la Clàudia. Ja les havien llegit totes, les cartes, però ella seguia volant. Més lluny que de
costum, aquella vegada. Prou lluny per no tornar, potser.
—Què és això? —va dir, gairebé sense adonar-se’n.
—Veus com no ens estava escoltant? —va donar-se la raó la Susanna—. Era estrany
que no fes cap exclamació d’alegria.
—Dèiem que hem trobat una mena de diari —va repetir-ho, la Paula.
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—Un diari? —va dubtar la noia.
—Bé, ella en diu Jardí de records. Fixa’t en la portada.
Una fulla verda amb dibuixos de plantes i unes lletres cargolades segurament fetes
amb tinta xina i ploma la constituïen. En efecte, aquell n’era el títol.
Si ho fulleges, veuràs que hi apareixen noms de flors. Sol dedicar una pàgina per
cada dues flors, però a vegades hi ha plantes amb més lletra, com ara les roselles o els
gira—sols.
—I la lavanda? —va preguntar la noia, pensant que potser tindria un significat
especial.
Les noies van mirar-se.
—No, diria que no n’hi ha cap sota aquest nom. Si t’hi fixes moltes tenen el dibuix
de la flor, o la mateixa flor seca. Ho veus?
Va obrir el llibret per la pàgina que devia fer deu —o alguna cosa així— i va
ensenyar-li el dibuix de la rosa, i al costat un petit text.
«Rosa
Planta que agradava a l’àvia.
La Matilde en va plantar una al turó. Què se’n devia fer?»
Entre la primera i la segona frase hi havia un dibuix de la mida d’una cullereta de
cafè.
—Aquesta referència, concretament, no és gaire significativa, però si busques el
camp de roselles, per exemple, veuràs que la cosa canvia. Veus? El dibuix sol ocupa una
pàgina.
Va agafar el llibre amb les mans per veure’l millor. Es tractava d’un camp de
gallarets, era cert, amb les muntanyes al fons i un petit camí de terra al costat. Va pensar
que s’assemblava força al paisatge visible des de la casa. Podria haver estat pintat des
d’una de les altres masoveries o fins i tot en un racó de la torre. Tots aquells punts
vermells juganers somreien al sol, i a la blavor neguitosa del cel.
«Rosella
Somni d’estiu, record d’infància, jocs de criatures, petons de sucre.»
La rosella girava entre els seus dits com si fos un petit molinet. Els pètals agitats pel
vent s’unien en una taca vermella amb un ull negre al centre. Sempre li havia agradat
desfullar aquelles flors; l’olor dels seus pètals era tan subtil que la gent considerava que
eren inodores però ella sabia que no ho eren. Li encantava prendre’n els pètals i
apropar-se’ls al nas quan inspirava. Deixar-los anar i agafar aire intensament pels
narius, jugant a comptar el temps que el pètal restava pres per la força de l’aire i ella en
podia captar l’essència, l’olor i la llibertat.
—No t’agraden les flors? —l’Elisa va preguntar al noi, qui se la mirava sense
prendre cap de les pinzellades d’aquell quadre de Monet, assegut a l’herba del camp.
Assentí, però continuà admirant-la sols a ella, amb un somriure babau. Sense
murmurar res. Deixant aquesta feina al vent impacient.
—I quina t’agrada més? —prosseguí ella, intentant que aquells llavis prims i gairebé
incolors s’obrissin ensenyant les dents ja poc blanques—. T’agrada més la blancor de la
margarida o prefereixes la senzillesa del botó d’or? O potser adornaries les gerres amb
sumptuoses roses o camèlies? I la dent de lleó? Quina t’agrada més?
El noi va alçar-se, adquirint un posat elegant.
—Vós —respongué el cavaller a la bella dama que escollia un gerro per al ram que li
havia dut un dels seus pretendents.
—A què us referiu? —va dubtar ella, intentant que les seves galtes perfectament
blanques, segons la moda de l’època, s’enrogissin prou per mostrar al noi que n’estava
enamorada, però no amb excés, perquè la passió que sentia no semblés desmesurada.
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—Vós, bella dama, sou la meva flor preferida —li deixà anar, aplicant una galanteria
que s’apropava més aviat a la cursileria en aquell ambient tan noble.
Ella somrigué. Estava convençuda que l’afecte que sentien l’un per l’altre era mutu.
Potser per això no dubtà, de cap manera, a tibar més el fil. Què li diria aquell de qui
estava enamorada?
—Oh! Gentilhome, i a què es deu tal qualificatiu a la meva persona? És que
considereu que puc ser anomenada flor?
No s’ho pensà. Respongué mentre s’apropava a la dama tot posant la mà dreta per
endavant, com si es proposés començar un discurs i busqués a l’aire els mots que
precedirien els que tenia en ment.
—En efecte, bella dama.
—En efecte? De quins atributs florals sóc digna? Jutgeu-me! —li suplicà, ella,
mentre agafava un clavell del ram i en palpava el tronc.
El gentilhome donà una primera volta examinant amb cura la dama, qui s’impacientà
a mida que el seu pas esdevenia més lent:
—No us feu pregar, cavaller. Us ho suplico.
—Oh, no! Seguidament tindreu el meu veredicte, però comprendreu que una decisió
tan seriosa no pot prendre’s a la lleugera.
—Decisió? A què us referiu, noble cavaller?
—Bella dama, sabeu perfectament que les flors, en veure-us, us reten homenatge.
Apa, va!, pensava ella.
—Per això —continuà ell—, no és sols una, la qualitat que compartiu amb les joies
de la terra. Són milers. Com ara...
—La llibertat, potser? —suggerí ella, que desitjava acabar amb les divagacions del
seu futur promès.
—Oui. C’est la liberté? Peut-être.
Ella somrigué, novament.
—Però jo voldria pensar que comparteix la innocència del lliri ja que...
Ella enrogí, però les següents paraules aviat li netejaren el carmí de les galtes.
—...encara sou una nena amb la qual no podria, de cap manera, casar-me mai.
Oblideu que he de regnar per afavorir l’expansió de l’imperi castellà, un imperi en
decadència.
—Ni que ho digueu, gentilhome. Això mateix es comenta.
—...i no podria, de cap manera, tenir per companya una criatura que encara juga amb
nines de porcellana.
—Dolent! —la princesa s’havia desfet de la seva sabata propinant-li un bon cop al
cavaller. L’home, completament desconcertat, li preguntà d’immediat per la seva
descortesia i la seva falta de modals:
—On ha quedat el decòrum? Que no sou una princesa?
—Jo una princesa? —somrigué, la noia. I el cavaller s’adonà que els cabells recollits
en una trena i arreglats en una corona rere el clatell, estaven, ara, coberts amb un
mocador ratllat.
De sobte, l’elegant sala amb parets cobertes de motius florals en beix i marró, s’havia
convertit en un prat de blat acabat de segar. El sostre blanc —segurament enguixat—
amb motius de roses cargolant-se amb una delicadesa remarcable, s’havia transformat
en un cel blau i llis, amb un nuvolet en forma de gos de caça i un altre en forma de
pastanaga.
—Que no, que no és una pastanaga, és un rave.
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Doncs amb forma de rave. El mobiliari —dos sofàs que conservaven el vellut del
primer entapissat, una taula de fusta envernissada fabricada a Itàlia, i diversos armaris
amb poms delicats— s’havia transformat en vaques i garbes de palla.
—Qui sou, doncs? —preguntà, l’home, a punt de desmaiar-se per la inquietant
transformació.
—Jo sóc una humil pagesa —li somrigué, amb una reverència agafant-se les puntes
de la faldilla grisa sense adonar-se que arrugava el davantal.
—I com se suposa que podrem casar-nos si
—I vós sou un pobre camperol —va tallar les seves paraules.
—Però un camperol molt ben plantat, oi?
—Si tu ho dius... —va somriure ella.
—Doncs així sí, bella pastora, ara sí que podrem casar-nos —va somriure, va
agafar—la per la cintura i la va enlairar.
—Prou, prou! —es va queixar la noia.
«Diuen que l’amor ens fa grans i alhora nens. Potser és, simplement, que sols els
nens tenen capacitat per estimar sense esperar que l’objecte de l’amor els correspongui.
Ens comportaven com nens, creient que les flors mai no es pansirien. Però què
havíem de fer sinó? Enterrar-les abans de veure-les mortes? No gaudir de la seva
bellesa? No somniar? O, potser, no viure? No sabíem que les coses no sempre serien tan
simples com aquestes flors, però almenys érem feliços.
Situacions com aquesta eren les que veien els camps de roselles. Potser era a causa
de la vergonya que passaven que havien adquirit el vermell, o potser sols volien
assemblar-se a les roses que els fervorosos enamorats es regalaven amb passió, però
aquest intent les havia obligat a esdevenir les flors dels nens, sovint. Regalades com a
una amistat ambiciosa més que com a mostra d’amor etern. La innocència la marquen
les flors blanques, però qui sap si en l’amor són les roselles les qui guarden els
sentiments més purs.»
Sota els núvols estrafolaris, recordaven les cares de la canalla que s’havia divertit
jugant al seu joc. La veritat és que havien oblidat completament qui havia estat el primer
en utilitzar-los d’una manera semblant, però això no els preocupava.
—Gall, gallina o pollet? —va preguntar la Cecília a la petita Beth tot mostrant-li una
càpsula verda decorada amb petitíssimes taquetes de marró.
—Pollet! —va dir la nena, mentre caminava amb energia i sense vacil·lar.
—No, gallina altra vegada —va somriure la dona en veure que el color dels pètals
era rosa, novament.
La nena va fer morros.
—És que només hi ha gallines, en aquest prat? —va preguntar, i immediatament es
va sentir el cant de l’únic gall de la casa.
—No ho deia per tu, Quicot! —va cridar la nena, mentre saltironejava—. Una altra,
Cecília.
—A veure... —va somriure la noia mentre buscava una càpsula de grandària
considerable per tal d’evitar que aparegués una altra gallina.
—Gall, gallina o pollet? —repetí la cantarella.
—Gallina —va dir convençuda la nena fent cas a la llei de la probabilitat.
La Cecília va somriure mentre separava ambdós clofolles i en deixava veure una fina
línia vermella que, de mica en mica, sortia del capoll.
—Un gall? Ara? —va dubtar la Beth—. Doncs si hi ha galls i gallines el pròxim ha
de ser un pollet.
La Cecília buscà una pellofa petita, esperant que aquella vegada el seu contingut fos
un petit poll blanc o blavós disposat a complaure la nena.
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—Gall, gallina o pollet? —somrigué, mentre mostrava a la nena l’objecte del joc.
—Pollet, aquesta vegada sí —va somriure la petita Beth—. Puc obrir-lo jo?
—D’acord, però vigila no toquis la tija, que ja saps que fa llet, i llavors pica a la pell.
Amb cura, la nena va obrir la càpsula; com si es tractés d’una papallona sortint del
seu capoll. El blavós tenyia els diminuts pètals de la flor, i la nena va somriure, amb
absoluta satisfacció. Tot i això, aviat l’alegria va fer-la saltar i córrer sense por: la figura
del pare havia aparegut en la llunyania, i l’emoció li feia saltar el cor del pit. Amb la
petita flor a la mà, corria pel camp puntejat de vermell i groc intentant no ensopegar
amb cap de les pedres entremaliades que se li posaven al davant.
El cel era tan blau que feia llum sense necessitat de sol. Cada petit núvol blanc era un
lloc on somniar, un joc, i no l’amenaça d’esdevenir una taca negra en un cel innocent.
Els arbres allargats es fonien amb la brisa dolça i suau, que feia el pas lleuger.

A mesura que la silueta del pare s’aclaria, que les faccions esdevenien més seves,
que reconeixia el somriure en els seus llavis, la Beth somreia més i corria més. Fins que,
en veure’l tan a prop, va saltar-li als braços plena d’alegria.
Ell va prendre-la, i va estrènyer-la amb força. Va notar la suavitat del fil, el vent de la
tela, i va pensar en la infància com en el dolç moment que era. Va acariciar—li els
cabells, que començaven a caminar pel clatell de la petita, i va sentir l’olor de la
criatura, que va semblar-li la més fresca i dolça aroma que havia sentit. Una forta
emoció va envair-lo, però va tornar-la a terra, recordant que era lliure per caminar on
ella volgués fer-ho. Lliure, com els pètals de les roselles ho eren.
«Flors volàtils, transparents, delicades per la seva fràgil innocència. Vestits de fada.»
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28. Tábortúznél (Popular hongaresa)
Un plujós dotze de novembre, com tants d’altres. L’Elisabeth no hi era. Ell seia en
una de les butaques de la sala d’estar de la torre —la saleta, com sempre l’havien
anomenat—, observant els grisos del cel i els daurats foscos del bosc. Un paisatge
realment depriment. Mai no havia entès per què la pluja, que netejava el món, era capaç
d’embrutir el seu pit amb tot de records polsosos i estranys.
Un llamp va trencar el cel, i alhora l’aiguat va intensificar-se, sense por d’inundar les
cases dels pobles veïns o de desbordar els àgils rius que transitaven per aquells boscos
donant vida als animals. Va somriure, i li va semblar veure en Francesc, de nen,
enganxat a la finestra per tal de veure millor el següent raig del cel. Sempre l’havien
entusiasmat les tempestes; deia que eren molt impactants, i que semblaven indicar el
final del món. Quan sortia l’arc de sant Martí, però, ens recordava que era un senyal de
Déu per mostrar-nos que érem fills seus i que ens protegiria de tot. De fet, tothom havia
tingut sempre molt clar que, tant bon punt tingués els dotze anys, entraria al seminari de
Vic, i allà estudiaria per a ordenar-se sacerdot, si no hi havia res de nou.
Als vint-i-dos, però, la tragèdia arribà. Feia tot just una o dues setmanes que havíem
sabut que les Bernardes havien sigut objecte d’assalt, i ningú no tenia notícia de la
Matilde, encara. La casa estava capgirada, i el pare patia perquè el petit dels fills era a la
guerra, la nena havia desaparegut, i a mi em podien cridar a files en qualsevol moment,
si ho necessitaven —i sabíem que així seria. Per sort, però, en Francesc era a casa —
cosa que alleugeria les preocupacions del pare, que semblava haver envellit en pocs
mesos. Havia estat malalt una llarga temporada, però la convalescència gairebé havia
acabat. Tot i això, en motiu de la guerra, no tornà al seminari, cosa que el pare agraí, ja
que temia que fos assassinat de la mateixa manera que tants religiosos ho eren. L’afany
per destruir esglésies i matar capellans encara no havia arribat al poble, en aquell
moment. Però no trigaria, no, a fer-ho!
Un altre llamp va partir el cel, i l’home va acomodar-se millor al seient, mentre es
treia les ulleres de llegir i deixava el llibre en una pila de deu més. Va alçar la mirada al
sostre, realment curiós per les múltiples superfícies planes unides en un centre enfonsat,
com a bona torre octagonal. Llavors va tancar els ulls i es va posar a recordar. Tenia tota
la tarda per fer-ho, per posar-se nostàlgic, per viure dels records sense que algú li digués
que havien deixat de ser reals, per viure dels morts deixant-los creure que eren vius en
un lloc més a part d’en els seus records i en el Regne de Déu. Temps per morir a causa
de la vida i viure gràcies a la mort.
Boira? No, fum. Fum emmascarant la pedra. Silenci. Foc. Crits. Silenci. Mort.
Al principi, sols una veu, encara infantil, era perceptible; no distingible, però. Com la
remor del riu, inaudible sovint, els seus mots confluïen somorts; però amb la certesa
d’haver vençut el temps, tot i que desordenats, confusos i inacabats. Com si el temps
s’hagués desfet i el rellotge de sorra restés a terra, esquerdat per la caiguda i esperant el
destí fatal.
Va obrir els ulls i va fregar-se el front amb la mà, eixugant-se el dia i les llums de
l’albada per tal de deixar via lliure a la nit. Va cloure’s les parpelles amb els dits, de la
mateixa manera que els hi són tancades a aquells que ja no les necessiten per impedir als
records que s’esmunyin enllà, perdent-se. Va deixar que l’aire fugís de dins seu, creient
que així la remor distant seria obligada a apropar-se. A esdevenir intel·ligible,
comprensible, real.
—Francesc, queda’t!
La seva veu, trencada enmig de súpliques impossibles a algú que ja havia decidit el
seu camí.
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—Guifré...
Un color diferent en la tonalitat l’obligava a percebre els ulls del seu interlocutor
tancant-se mentre feia que no amb el cap. Era lògic. Segurament la seva ment pensava:
«Saps que la decisió ja està presa». Però tot i haver-ho identificat, en Guifré sabia que
havia de seguir insistint perquè l’arbre d’arrels fermes es decidís a moure’s:
—Per Déu Pare! És que vols convertir-te en un cos llençat al marge d’una carretera
qualsevol? Que la teva mort ens sigui anunciada per un nen que anava de camí a
l’escola?
—Saps que no.
—Que el pare es vegi obligat a patir per una altra pèrdua a causa de la teva temeritat?
—Guifré, he escollit viure en Déu, i això suposa acceptar els seus designis.
—I moriràs perquè creus que és el que Déu vol?
—Mori o no mori, hauré fet el bé. Això és el que vull, i el que ell vol de mi.
—Hi ha moltes maneres de fer el bé.
—Però aquest és el meu poble, Guifré.
—I serà el teu poble el qui et mati.
Aquelles van ser les seves últimes paraules. Les que recordava cada dia, com si en
haver-les pronunciat les hagués obligat a esdevenir reals.
En Francesc s’havia allunyat de la casa vestit amb la sotana, i acompanyat de dos
joves més que l’havien vingut a buscar. S’havien assabentat que baixaven a cremar
l’església, i havien decidit que no ho permetrien de cap manera. Eren joves, innocents, i
de voluntat i ideals ferms. En Guifré se’ls va mirar des del balcó, mentre pensava que
havia de formar-ne part, també, però recordant que tenia l’obligació de cuidar-se del
pare.
A mitja tarda, abans que el dia comencés a declinar, una columna de fum va
aparèixer del punt on s’amagava el poble. El pare, que segurament seia a la mateixa
butaca on ell s’estava, en veure-la va cridar d’horror, i en Guifré s’hi atansà, alarmat. En
veure la columna de fum entengué que l’església cremava, i si era així, volia dir que en
Francesc era mort, o de cap manera ho hauria permès.
—Vés a veure què n’han fet, del teu germà —va dir-li el pare, amb una expressió
greu, i seguidament li féu prometre una cosa impossible—. Digues que el tornaràs a
casa, si us plau.
Tornar-lo a casa? Què més hauria volgut. El germà gran té l’obligació de protegir els
seus germans petits, i ell mai no va poder-ne salvar cap. Cap ni un. Tots van anar fugint,
prenent decisions que els durien a la mort prematura. Decisions errònies, potser? No.
Errònies no.
Quan va arribar al poble, l’església feia estona que havia començat a cremar. La
rectoria estava essent saquejada i tots els llibres que, de petit, en Pere havia llegit sense
entendre’n ni un borrall, eren llenya pel foc. La paraula de Déu s’enlairava fins a arribar
als núvols, però no podia impregnar de cap manera els cors dels qui havien destruït
aquell edifici que no deixava de ser del poble. El nombre de víctimes era més alt del que
haurien desitjat. Bé, de fet sempre és més alt del que es vol. Qualsevol mort és una
pèrdua per a la humanitat, i una afirmació del fet que som menys humans del que ens hi
considerem. Déu diu que qualsevol vida és sagrada, i aquesta afirmació és compartida
per gent de diverses religions, condicions i cultures. Per què, doncs, continua havent-hi
cruels assassinats?
En Narciset, aquell noi tres anys més petit que ells, va ser mort davant mateix de
l’església d’un tret.
—Per què has disparat? —va preguntar un home més jove al milicià culpable del
crim.
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—Se m’ha disparat, ja em sap greu. Malaguanyada bala —va lamentar-se l’home,
amb un somriure—. Bé, si més no ningú n’ha sortit ferit.
Davant d’aquella primera mort, la resistència dels altres nois va ser major, disposats
a perdre la vida per aconseguir allò que el seu company havia defensat sacrificant la
seva.
—Obriu d’una vegada! —va cridar un dels homes armats—. Ja heu vist què hem
hagut de fer.
—No obrirem! —van respondre, endins, convençuts que els milicians es rendirien.
Tot i que la majoria eren homes d’altres comitès, quatre o cinc del mateix poble
també formaven part de l’escamot. El dia anterior les esglésies dels pobles veïns havien
estat igualment saquejades, tot i això cap de les dues havia acabat en un incendi. Potser
per això els nois estaven convençuts que la mateixa sort patiria la parròquia del seu
poble. Però no va ser així.
Mentre entretenien els milicians, un dels nois va escapar-se per la porta del darrere
de l’església —la sagristia— amb algunes de les imatges, decidit a dur-les allà on tots
plegats havien acordat amagar-les. En la seva tornada al poble, però, va ser testimoni de
la presa del foc i, volent detenir-los en advertir que els seus companys encara eren a
dins, fou detingut juntament amb el vicari, el rector —que agenollat, abraçava el seu
nebot—, i dues persones més. Tots plegats van ser trobats morts abans de ser jutjats. De
fet tothom ho sabia: a aquells no els jutjaven.
—Si sentiu trets no patiu —havien dit els milicians en assaltar la masia on s’amagava
el rector de la parròquia veïna—. Estem netejant el país de mala gent.
Mentre l’església de Santa Maria de Mataplana cremava, el poble restava en silenci.
A dins, els nois resaven a Déu conscients que la mort els estava buscant. En comprendre
que el foc estava assetjant l’edifici ho havien tingut clar, i havien escollit la casa del
Pare per exhalar l’ànima. Al capdavall, era millor ser cremats amb ella que coberts per
la pols del camí, descoberts per algun innocent que cridés d’horror en veure’ls. Era
estrany que, en aquell moment, només es mostressin ansiosos per trobar-se al Cel. De
fet, estaven contents; potser feia molt temps que havien entregat la seva vida a les mans
de Déu, de la mateixa manera que ho féu Jesús abans de morir. La pena que sentien,
però, era més per la desgràcia que els seus patirien que per la seva pròpia.
—Perdona’ls, Pare —digueren, pensant en aquells que havien posat fi a les seves
vides, quan el fum ja no els deixava respirar—. Nosaltres ja ho hem fet.
Quan en Guifré Fontcoberta arribà a la plaça del poble, feia estona que eren morts. El
fum surava, però l’església cremaria tota la nit, fins que la pluja d’una matinada de dol
es molestés a apagar-la. Quin escenari tan gris, tan color de cendra. Diuen que quan els
milicians van abandonar el poble encara seguien vius, però tothom tenia por d’obrir la
porta de casa i sentir un tret. Deien que no tenien pietat. Potser per això el silenci, per
demanar perdó.
Un home, finalment, va atrevir-se a obrir la porta de l’església. Els cossos no
s’havien cremat, encara, i amb l’ajuda d’alguns homes més van ser enretirats, amb
l’esperança de poder ser retornats a la vida. Però la vida havia fugit.
—Com podeu haver permès que una cosa així succeeixi? —va cridar un home davant
el cos del seu fill, ple de sutge, als membres del comitè.
—Com has permès tu, que succeeixi? —li va ser respost.
Dos dies després, va ser trobat mort.
En Guifré Fontcoberta va agenollar-se davant del cos del seu germà i va abraçar-lo,
omplint el propi cos de sutge, i les pròpies llàgrimes de tint d’atzabeja. Dins seu un
perquè insistent cremava, però no era com quan la Matilde havia desaparegut, o com
quan la mare els havia deixat, temps enrere. Tot plegat era molt diferent. Enormement
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diferent. La culpa havia estat subministrada amb comptagotes, i les justes per enverinarlo sense matar-lo havien arribat al seu pit fent l’efecte no desitjat per ningú. Aquella
seria la primera mort que reposaria al racó de la culpa, encara que descobrís que qui
havia manat fer foc no havia estat algú que desconegués les identitats dels qui moririen,
sinó aquell qui tant mal els volia a ell i a la seva família: en Narcís Gòsol.
Un tro, aquesta vegada, el va despertar dels records, i va notar que damunt la seva
cara també hi plovia. Tempestes d’aigua salada i transparent relliscaven cara avall
mentre intentava evitar la cara del pare aquell vespre:
—Mort? M’estàs dient que el meu fill és mort? —va cridar l’home mentre la veu li
tremolava. Sabia que totes les paraules les havia dit amb la mateixa intenció: ell és mort
i tu ets aquí, per dir-m’ho? Més hagués valgut que tots dos fóssiu morts, o que tu ho
fossis i ell encara estigués entre nosaltres.
Un tro, encara més fort, va fer tremolar la finestra. El seu llamp va caure dos segons
després. Va pensar que la tempesta s’aproximava amb una velocitat realment
preocupant, considerant que allò podria arribar a ser motiu suficient per a en Francesc,
que demanaria al pare el consentiment per sortir a veure on havia caigut, aquella
vegada. L’home solia dir-li amb les paraules adequades que ell més que ningú havia de
comprendre la perillositat de l’acció que suggeria, així que el nen restava dret, davant el
vidre fred, esperant que la tempesta cessés i que el deixessin sortir a comprovar que
havia partit un roure sense malmetre cap més arbre, per sort.
Allò li va recordar que tots quatre eren molt diferents: la Matilde, per exemple, solia
escapar-se amb les primeres gotes i tornava xopa de cap a peus, a vegades amb les
sabates a la mà i els peus enfangats, qual la tempesta semblava haver acabat. Ningú no
sabia ben bé què feia, però aconseguia tornar sense haver-se constipat, i el pare deia que
si continuava així no seria mai una senyoreta. Ella sempre li responia que tampoc tenia
cap mena d’intenció de ser-ho, cosa que poques vegades el feia enfadar, perquè era la
Matilde qui li ho deia.
En Francesc estimava la tempesta, però la pluja la trobava força pesada. Li agradaven
més les tempestes elèctriques estivals, i que els llamps caiguessin durant la matinada o
al capvespre, quan el cel era ben roig.
L’Esteve era un nen poruc que, amb l’edat, va créixer. Tot i això, ningú no va arribar
a saber mai si la guerra l’aterria tant com les tempestes. De fet, la majoria de fenòmens
meteorològics l’anguniaven: la tempesta, el vent, la pluja, el sol intens... Però la
tempesta més que qualsevol altra cosa. Si en anar a dormir sentia la pluja repicar contra
la finestra encara podia tolerar-ho, però el sol fet que els trons ronquessin tota la nit
l’obligava a cridar constantment la mare o, més tard, la Matilde. Normalment, però,
solia ser la Catalina la qui el consolava explicant-li històries fantàstiques que el solien
sorprendre enormement.
I ell, bé, ell sempre havia estat el més prudent de tots plegats. Quan plovia mirava de
no mullar-se, sense advertir que fer-ho podia ser divertit, i patia per la Matilde; quan
llampegava mirava de consolar l’Esteve i temia que algú en sortís malparat, tot i això
mantenia llargues xerrades amb l’Esteve que li preguntava per què això i per què allò
assenyalant el cel. Sí, potser sempre l’havien obligat a ser més sensat que els altres, va
pensar, i potser allò no el deixava ser tan feliç. Però en veure altra vegada la pluja va
pensar que no, que sempre que ho veia tot plegat no pensava en fades, ni en Déu, ni en
fantasmes, sinó que pensava en ells, que ja no hi eren, però que somreien i discutien en
tot moment en cada un dels racons d’aquell univers seu que tendia a amagar als demés;
com si recordar fos quelcom prohibit.
A fora, entre els arbres, petites notes corrien humides, recordant cançons de pobles
diversos, d’autors desconeguts. Una, d’entre totes elles, ressonava amb les campanes del
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poble —nítides enmig del silenci de l’aigua. Els que en sentien la primera estrofa deien
que parlava d’un pastor, però no tothom l’entenia de la mateixa manera.
—De fet, més que d’un pastor, sembla que parli de Déu —deien uns altres.
Potser, com en moltes cançons populars, el sentit original es perd a mesura que
passen els anys, però aquell sentit que li donem no deixa de ser menys veritable que el
que tenia en un inici, i embelleix la cançó.
Ara les campanes toquen, la pluja resa, els ocells somriuen, la fred dansa, el riu
camina, el bosc escolta, l’home plora.
Tu que has vingut de l’alta collada,
on he perdut esquella i ramada?
Aigua que camines entre verns i closes,
guarda’m el secret de tantes velles coses.
Tu que has baixat de dalt la carena,
on m’ha quedat colgada una pena?
Aigua que camines sota l’alt brancatge,
guarda’m el secret d’aquell antic miratge3.

3

Cançó popular hongaresa.
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29. Orgull i prejudici (Jane Austen)
—En què creus?
La pregunta el va agafar per sorpresa, mentre observava el paisatge des d'aquell
estrany terrat. Els camps que mai no havien deixat de ser-ho, la boirina incipient
companya de la fosca gairebé clara.
—Creure? —dubtà.
—No véns a missa —observà ella.
Ell somrigué. No respongué. Ella insistí:
—Ets jueu, potser?
Somrigué novament, sense contestar encara, però la mirada curiosa de la noia
finalment l’obligà a fer-ho.
—No. No sóc res.
Ella s'estranyà. No preguntà res més, havia sentit a dir moltes coses de la gent que no
creia en res i no volia saber si eren aplicables a en Ferran.
—Ara la pregunta és per què no crec en res, oi?
Ella assentí. Sempre li havia resultat difícil de creure que algú pogués no creure. Per
a ella tenir fe era... com respirar, vulgaritzant-ho: si no respires mors.
—Suposo que no és ben bé que no cregui en res —digué mirant encara l'antiga
entrada de la casa i el camí que els hi duia—. El meu pare és ateu, jo sóc agnòstic més
aviat.
Ella se'l mirà, somrient lleugerament.
—Agnòstic? —es sorprengué.
—Ni crec ni no crec: dubto.
—Dubtar si més no és més a prop de creure que negar.
—Sí, força més a prop —va somriure el noi, però alhora pensava en el seu pare i es
preguntava si aquella afirmació era aplicable a ell. Havia arribat a creure mai? I si ho
havia fet, per què ja no sentia Déu? I ell, per què es resignava a dubtar? Per què no
prenia una postura més ferma?
L'Elisabeth li besà la galta, i s’enrojolà. Ell també notà que les galtes se li tenyien del
color de les roselles i oblidà ràpidament allò que havia emboirat la seva ment durant uns
breus instants. Acaricià els cabells de la noia, però no gosà fer més.
Els arbres dansaven avall. Ella li havia dit que ho feien per donar-li la benvinguda,
perquè reconeixien les ànimes dolces i bones. Ell va somriure i pensà que, potser,
havien descobert en ell l’essència amagada d’una antiga amiga i companya de jocs. No
va dir res, però, perquè el silenci feriria menys la seva interlocutora, i el so del vent era
la música més agradable que havia conegut.
—I la mort? —atacà, després de pensar-s’ho una estona.
La mort. Aquella era una pregunta que sovint havia volat a prop de les seves orelles
transformada en papallona. N’havia notat les ales, però havia preferit no deixar-la
entrar. Recordava converses sobre la fe entre el pare i la mare; petites pinzellades d’un
color estrany que no sabia identificar. Quan a ella se la va endur el vent, l’olor d’una
rosada matinera, ell va parlar-li del cel per primera i última vegada. Li va dir que la
mare l’esperaria, que existia més enllà. Breus mots tendres que li van semblar sortits del
cor, i el silenci amb la promesa que mai no li tornaria a preguntar per la mare, o per
Déu, o per qualsevol cosa que pogués tornar-la a la seva memòria.
—Creus que amb la mort som pols? Que no hi ha res? —va insistir la noia.
—No sé què crec —va respondre-li mentre li semblava que la mare respirava al seu
costat, i dins seu va repetir-ho i repetir-ho, potser com si volgués amagar la resposta
d’aquesta pregunta aparentment senzilla, però realment complexa.
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Ella se’l va mirar astorada. El seu dolç somriure, però, va aparèixer breus instants
després, i els seus ulls van desaparèixer muntanya enllà mentre murmurava:
—Bé, de fet és complicat determinar què creiem, què creiem creure, què volem
creure i què voldríem no creure.
Aviat, però, va adonar-se que aquells mots amb significat tan clar dins seu havien
perdut el seu objectiu en esdevenir més aviat confusos, i va procurar trobar les paraules
adequades. No va trigar gaire a obtenir-les, i va confessar allò que havia intentat
expressar:
—Al cap i a la fi, suposo que ningú sap ben bé en què creu.
El noi es va sorprendre.
—Vols dir que... —va dubtar, però no va gosar acabar la frase.
—Vull dir que tenir fe en les persones no sempre és tan senzill com tenir fe en... —
va fer que no amb el cap immediatament—. No, tampoc és això.
Un dens silenci que contrastava amb la boira lleugera els abraçà, gairebé fent-los
tremolar. Sobretot a ella.
—No vull dir res —va tallar la conversa, però el ganivet no va poder desfer el silenci
que imposaven aquells mots.
Un estol d’ocells negres davant el sol fonedís, segurament quitxalla que tornava amb
la mare i el pare després de jugar a rapinyar engrunes tota la tarda, va obligar-lo a
recordar aquells dos o tres mots que li havia dit el pare, destinats a convertir-se en
resposta cada vegada que algú li preguntés allò mateix que li havia preguntat
l’Elisabeth. De fet, la culpa havia estat seva, per preguntar al pare el per què d’una cosa
que ell, simplement, trobava natural:
—Per què no ve a l’església, pare?
La pregunta l’havia estat meditant durant setmanes i setmanes, sense gosar fer-la a
aquell qui veia la religió com quelcom humà, però no lloable.
Realment, tot havia sorgit d’una conversa amb un company de classe que deia que el
seu pare... i llavors ell va propinar-li un cop de puny, i l’altre va tornar-s’hi, i més gent
va afegir-se a la batussa, i gairebé destrossen la classe, tot i que el càstig els va fer
passar les ganes de tornar-se a barallar. Bé, si més no de tornar-se a barallar quan la
mestra hi fos.
Quant al moment adequat, aquest va ser curosament escollit: calia que el pare
estigués de bon humor, perquè aquella mena d’assumptes solien posar-lo més nerviós
que totes les altres coses que tenia costum de preguntar-li; havia de ser en un moment
que la mare no hi fos, o la resposta estaria lleugerament condicionada per la seva
presència, i si podia ser, que l’ oncle Joan no voltés per allà, perquè la pregunta acabaria
essent un debat que donaria lloc a un conjunt de blasfèmies que la mare deia que jo de
cap manera havia de sentir.
Quan li ho vaig preguntar, el pare va fer que no amb el cap, i va riure. De fet, no va
vacil·lar en respondre. Gens ni mica. Potser això m’hauria d’haver fet sospitar que era
una d’aquelles respostes simples que tenia preparades per a les preguntes complexes.
Diuen que tots en tenim una, de resposta simple, i que si no triguem a respondre això
significa que no diem res que realment pensem. Tot i això, prometo que no vaig sospitar
quan el pare va apropar-se’m i em va dir, mirant-me gairebé als ulls:
—Tothom va a l’església com un grapat de xais mansos i innocents. Si els preguntes
el per què, estic convençut que no sabran què respondre: perquè el diumenge és el dia
del Senyor, perquè s’hi ha d’anar, perquè sempre s’hi ha anat... Els valents són els que
no hi anem, perquè sabem que no hem d’anar-hi.
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Si aquella vegada li hagués preguntat «i per què no heu d’anar-hi, pare?»,
segurament no hauria sabut què respondre. Llavors s’hauria vist descobert i, potser,
s’hauria sincerat amb el seu fill. Perquè sincerar-se amb ell mateix era massa complicat.
En Ferran, aquell noi que ja havia perdut totes les dents de llet —o gairebé totes—,
sabia, però, que aquella resposta no li servia, ja. Va pensar, també, en la seva cara
d’embadaliment, i en l’adoració que professava envers la figura paterna. No era objectiu
quan va apropiar-se d’aquella raó i va fer-la l’única veritable, oblidant allò que la mare
li havia dit en tornar de l’església.
—Que el pare no cregui no vol dir que tu no puguis creure.
Tampoc havia oblidat les paraules que havia dit a la mare una vegada, i que l’havien
fet plorar.
—Jo no vull creure, perquè les mentides mai no són veritat.
Aquella vegada, després d’aquella resposta, els pares s’havien barallat. Ella havia dit
al pare que només d’ell havien pogut sortir aquelles paraules, i ell va prometre allò que
era veritat: que mai no les havia pronunciat. Era cert, jo no les vaig sentir mai del pare,
però sabia que si admetia que les havia dit l’oncle la discussió podia ser molt pitjor. En
general, quan hi havia l’oncle pel mig les coses es tornaven molt més lletges que quan
se’n mantenia al marge. L’oncle sempre ha estat una persona horrible, si més no des que
tinc consciència. No sé per què el pare i la mare no en van fugir de bon principi.
Es va adonar que els ulls blaus de la noia l’observaven atentament, potser per això va
veure’s obligat a trencar, aquesta vegada sí, el silenci. Potser, però, la pregunta no va ser
la més adequada:
—I tu? Per què vas a missa?
Ella va semblar sorpresa. No enfadada però sí enormement sorpresa. Potser no hi
havia pensat mai, tractant-se d’algú que s’havia educat en el cristianisme absolut, amb
les monges com a preceptores.
—Quines preguntes de fer... —va acabar exclamant, desitjant que el noi s’acontentés
amb la resposta. Però, com era de suposar, no ho va fer, i va insistir amb una nova
pregunta:
—No. Digues-m'ho. Com saps que, amb tants déus que hi ha, el cristià és el
veritable?
—No ho saps, tot i que la gent pensi que sí. Tot i que les monges maleeixin tot aquell
que els fa aquesta mateixa pregunta. Tot i que a vegades sigui impensable considerar
que les altres religions són acceptables.
—Impensable?
—En una societat majoritàriament cristiana, com ara la nostra, creure en un altre Déu
és un error.
—I no ho és? —va sorprendre’s, veient que el seu pare errava altra vegada en les
seves suposicions.
—No. Jo no crec que ho sigui.
—Però...
—Cadascú escull el seu propi camí. No estic gaire convençuda que, en aquest
aspecte, hi hagi camins correctes i incorrectes. Si et sents cristià, sigues cristià si això et
fa feliç. Si et sents musulmà, doncs endavant. Però siguis el que siguis, sigues-ho.
Un altre silenci espès, com si els esbarzers s’haguessin entreteixit formant un mur a
l’aire.
—Ara m’has deixat de pedra —va admetre el noi.
—Bé, de fet em sembla que m’hi he deixat a mi mateixa, fins i tot —va sincerar-se la
noia, i tots dos van riure una mica. Era una d’aquelles rialles amb gust de llimona i
maduixa, però amb sucre fins als núvols. Lleugera, dolça, i una mica àcida. Prou àcida
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perquè el sucre no els la fes avorrir. Àcida per preparar futurs caramels, i endolcir—los
encara més. Sí que ho era, d’àcida.
—I tu per què hi creus? —va aventurar-se a preguntar-li, ell. Convençut que algú que
admetés que no necessàriament tenia l’única veritat, tindria una resposta enlluernadora.
Però la noia va dubtar breus instants sobre què respondre, i finalment va admetre que no
hi havia una raó concreta, sinó moltes d’abstractes i sovint irracionals.
—Perquè no podria no creure-hi. Perquè em fa feliç, perquè ho sento... Ho sents o no
ho sents. Com estimar.
Silenci suspès.
—M'estimes? —va preguntar ella.
—T'estimo —va respondre el noi, i tots dos van mirar-se el món amb un somriure.
El cel es tenyia d’un taronja vermellós que començava a enfosquir-se. D’un moment
a un altre s’haurien de separar.
El noi va mirar-se la seva companya, i es va preguntar si havia arribat el moment de
dir-li allò que sabia que un dia o un altre li havia de dir. Potser era injust guardar-ho sota
el desig que no ho descobrís de cap de les maneres. Era injust no sincerar-se amb
l’única persona que l’apreciava per la seva honestedat.
—De fet, suposo que si dubto és per la mare —van pronunciar els seus llavis,
obligant la ment a pensar com li’n parlaria.
—La mare? Mai no me n’has parlat —una resposta lògica.
—Suposo que perquè s’assembla massa a tu —va admetre el noi, però aviat va
corregir, adonant-se que el temps no era correcte—. Bé, s’assemblava.
—Va morir? —resposta natural, previsible.
—Quan jo tenia sis anys —assentiment involuntari amb la cara—. Ella sí que hi
creia, de fet suposo que el meu pare durant un temps també, però amb la mort de la seva
esposa tot va canviar. Va començar a beure, a torturar-se, a odiar —era cert, això?
—Pobre —va abaixar la mirada l’Elisa.
Ell va assentir, mentre s’empassava totes aquelles llàgrimes que li produïa considerar
que la seva tia tenia raó.
—De fet, em sembla que la mare i el pare van haver de lluitar força per poder estar
junts. Perquè a casa d’ella no volien que es casessin, i a casa d’ell tampoc hi estaven
d’acord.
—Com es deia, la teva mare? —va somriure l’Elisa mentre s’eixugava una petita
llàgrima dels ulls.
—Matilde.
Silenci absolut. Els colors càlids del paisatge s’havien trencat, pel contrast amb el
vent gèlid que els envoltava en aquell instant. Un vent blau.
Ella va desenganxar-se de la barana i se’l va mirar. Ell va assentir.
—Ja ho sabies? —va preguntar-li mentre contenia l’onada de llàgrimes que li sortien
del pit.
—Sí.
—I no m’ho vas dir? No se’t va acudir dir-me que érem cosins?
—Si el teu pare no t’ho ha dit és per alguna cosa.
—Però Ferran, jo t’estimo!
—I jo a tu.
—Però som cosins.
—I si no ho haguessis sabut?
—Però ho sabem, i això ho canvia tot.
—No canvia res! No m’estimes, encara?
—Sí, però no sé si tinc dret a estimar-te. Per què no em vas dir que érem cosins?
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—Per què no va dir-te el teu pare que jo existia? Per què no va parlar-te de la meva
mare?
—Perquè diu que el passat no s’ha de recordar.
—Doncs oblida qui som. Oblida que ets filla seva i que jo sóc fill seu. Estima’m com
a tu i jo faré el mateix. Perquè tant és la resta. Aquí i ara podem dir que jo t’estimo i tu
també m’estimes.
—Però, Ferran... Saps que el pare no deixarà que ens veiem, oi?
—I ara? Ens deixava fer-ho? Per què ens hem trobat avui que no hi és, Elisa?
—Perquè tot plegat és més senzill si no en sap res. No ho sé, potser una part de mi
sabia que hi hauria alguna raó per la qual dir-li que t’estimo seria obligar-lo a perdre’m.
—Elisabeth.
—No. Serà més senzill si fem cas de la seva paraula abans de saber que és la que ens
donarà.
—Si fas això és que no m’estimes.
—És clar que t’estimo!
—Doncs digues-li que és així.
—Si ho faig, veritablement no podré tornar-te a veure. I, en realitat, sé que si li
expliquessis al teu pare et diria exactament el mateix.
—Més aviat se’n riuria de mi. Em diria que sóc ximple per escollir-te a tu. Creuria
que és una broma per provocar-lo.
—Però no ho és, oi?
—Elisabeth! Com pots preguntar-me això?
—Si t’ho pregunto és perquè ja no sé què més saps que jo no sé. Per començar, què
va passar entre la teva família i la meva perquè el meu pare no m’hagi parlat mai de tu?
Una mena de força verda llefiscosa, de màcula abstracta, va abalançar-se sobre el
noi, impedint-li adonar-se que el que diria no ho deia ell, sinó l’odi del pare, l’odi de
l’oncle, l’odi del món:
—No ho sé, però no t’ho imagines? Per què creus que la meva mare i el meu pare
van tenir tants problemes per casar-se? Per què tu i jo tindríem tants problemes per
casar—nos encara que no fóssim cosins? Perquè tu ets l’Elisabeth Fontcoberta i jo tan
sols sóc en Ferran Gòsol, fill del ferrer.
—Però el meu pare no és així!
—Tots són així.
—I jo també?
—Elisabeth, jo no volia...
—No, deixa-ho estar. Tenies raó, tot això és una broma. Vés-te’n a casa, si us plau.
Estic cansada que tothom em digui mentides. Ha sigut molt bonic creure que
m’estimaves, però ja està. Vés-te’n abans no torni el meu pare.
Sense esperar que el noi respongués als seus mots va fugir habitació endins i escales
amunt, decidida a no tornar a estimar cap home com a un igual. En Ferran, es girà fixant
la mirada en l’estudi d’aquell home que coneixia per les històries que la seva mare li
n’havia explicat. El nen tímid i reservat que s’amagava de les paraules severes d’un pare
injust, segurament massa estricte, molt menys tolerant del que hauria d’haver estat. La
seva filla havia fugit, i l’havia deixat sol, sense poder-se acabar d’explicar. Altra vegada
aquell geni, aquell enuig, aquelles conviccions que no eren seves havien trencat el
somni dolç d’estimar algú que, fins aquell moment, creia que li pertanyia.
—Pertànyer? —va odiar el mot emprat—. Ningú no és de ningú, i menys ella de mi.
Baixà les escales de la torre i, ben aviat, es trobà fora de la casa. Si ella desitjava
posar fi a tot plegat, ell no l’obligaria a continuar-ho.
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El camí de sorra es trobava sol. El noi va agafar la bicicleta i caminà al seu costat,
sense gosar trencar el silenci amb cap so dubtós. El grinyol de les rodes, però, era
inevitable.
Dues vegades es girà, disposat a buscar-la en aquella finestra on creia que seria, però
totes dues vegades errà el lloc, i no va veure que ella també el mirava, rere una cortina
pàl·lida, amb la cara xopa de llàgrimes.
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30. Pie Jesu. IV moviment del Rèquiem en re menor (Gabriel Fauré)
Quan el pare arribà, ningú no l’anà a rebre.
Des que l’Elisabeth era petita que, en sentir el soroll del cotxe avançant pel camí
d’arbres dansaires, o la tanca verda grinyolant per l’empenta suau d’una mà amiga, uns
passos ferms però delicats es sentien com a petites corredisses per tota la casa, i quan la
porta del jardí s’obria, la petita Beth, amb vestits de tots colors, o l’Elisa, sempre amb
un llibre, una partitura o una pregunta a la mà, apareixia amb un somriure.
Quan en obrir la porta de color incert, ningú no l’esperava, podia creure fermament
que alguna cosa no anava bé. Que la nit i el dia s’havien capgirat. I ell, que vivia
capgirat, es veia obligat a redreçar el dia de la seva filla, com fa tota persona que
n’estima una altra.
Quan va advertir que aquell vespre d’estiu es convertiria en una autèntica tempesta,
ja tenia els ulls humits. Havia procurat assecar-se’ls, però finalment el lloc on els rosers
de la mare havien descansat tantes vegades l’havia tornat a temps remots, i la llum dels
seus ulls havia desaparegut de nou. El perquè ja no era buscat: de la mateixa manera que
es fa de nit perquè es fa de nit, ell estava trist perquè estava trist, i la llum que
l’apropava al dia s’havia apagat, aquell vespre, i ell —sense mistos ni pedra foguera—
l’havia d’encendre.
Quan la Catalina l’advertí que la nena s’havia tancat a l’habitació, també descobrí la
humitat dels seus ulls, i lamentà la situació, comprenent que hi ha moments en què no
pots fer res per evitar inundacions. Preocupat, l’home pujà on s’havia amagat la seva
filla, i deixà que els artells colpegessin la fusta sense deixar de tremolar.
—Per què no m’ha parlat mai del meu cosí, ni de la tia Matilde —li etzibà la noia,
sense que ell tingués temps d’assimilar la situació.
—Del teu cosí? —va fer-se el sorprès intentant evitar el tema una vegada més.
—Pare, sé qui és en Ferran —l’informà de la situació, però a ell li semblà una
pregunta recriminatòria, i s’assegué vora el llit sense deixar de pensar en el com.
—No creu que tinc dret a saber-ho? —va insistir l’Elisa.
L’home va sospirar. Aquell vespre era un dels menys indicats per respondre aquella
pregunta.
—Si no te n’he parlat mai és perquè sempre he volgut protegir-te.
Silenci congelat.
—Protegir-me? Què té a veure protegir-me amb ocultar-me l’existència de la meva
família?
Sospir. Per què no podia agafar aquella primera resposta i continuar com fins
llavors?
—Saps que la Matilde es va casar amb en Pere, oi? —havia començat sense saber
què li explicaria, però estava convençut que intentaria ometre tota mena de detalls: tot
allò referent a la guerra civil, als morts... Seria més senzill d’aquesta manera—. El pare
els va prohibir casar-se i al cap d’un temps, sense dir res a ningú, van fer-ho en secret.
Un cop presa aquesta decisió, el teu avi va decidir oblidar que era filla seva (com havia
promès) i ens va demanar que féssim el mateix.
—Però per què no podien casar-se? —va dubtar la nena.
El pare va empassar saliva i va trigar a respondre.
—Diferència social —va acabar per dir una mitja veritat, sense saber que allò
esquerdaria la bona relació que havia tingut sempre amb la seva filla.
—I tu també hi estaves en contra? —va preguntar-li, la nena.
—No ho sé, filla. La decisió la prenia el teu avi, no jo. I quan la Matilde va casar-s’hi
ja sabia què l’esperava. Va haver d’escollir. Tots ho hem de fer, un dia o un altre.
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L’Elisabeth, tot i trobar-ho injust, no plorava, però, per això. Plorava perquè en
Ferran tenia raó, i perquè l’únic noi que havia estimat havia marxat per sempre, i sabia
que no podia fer-lo tornar de cap manera; perquè al capdavall era millor mantenir-se
separats i seguir sense trencar amb les seves famílies. Oblidar i no remoure el passat. Sí,
havia fet seus els desigs del seu pare.
En sortir de l’habitació al cap d’una estona, l’home esclatà en plors i recordà, per
enèsima vegada, la mort de la seva germana essent conscient que era per allò més que
per res que els últims anys s’havia negat a parlar-n’hi.
D’aquella nota que va rebre a les quatre del quatre de setembre del quaranta-sis en
recordava cada paraula, sobretot perquè la va llegir centenars de vegades i va entendre
que havia d’anar a buscar-la i dir-li que havia estat un estúpid. Dir-ho a ambdós, fer les
paus, ser feliços. Però en lloc de fer això es tancà a l’habitació i plorà. Com li podria dir
adéu en aquelles condicions? La vida li semblava una autèntica bestiesa. Un joc de
pilota de criatures que no sabien que si trencaven el vidre de la casa n’acabarien pagant
les conseqüències. Més li hagués valgut haver jugat a cartes en lloc de jugar a pilota.
Però el resultat hauria estat el mateix.
La Catalina havia trucat a la porta la vesprada del dia cinc. No ho havia fet com a
minyona, sinó com a mare que adverteix el seu fill, com a consellera que encerta cada
vegada que regala opinions i punts de vista. Havia trucat perquè sabia que només ella
podria convèncer-lo.
L’home, assegut com sempre a la sala d’estar, mirava el cel. De fet, en notar la seva
presència no va girar la cara, sinó que va continuar com si res. Com si el vent se li
hagués menjat l’ànima.
—Si no hi vas ho lamentaràs sempre, Guifré —va atacar sense preàmbuls.
L’home no va immutar-se, però ella sabia que era la seva manera de fer: fred per
fora, tendre per dins. Era pràctic per transmetre grans decisions, però no a l’hora de
prendre-les.
—Fes-me cas, si us plau: vés-hi.
L’home seguia allà, mort.
—És la Matilde! I saps que us heu estimat sempre l’un a l’altre, encara que
últimament féssiu veure que no era així.
Cap canvi.
—És l’única germana que et queda, Guifré.
Va tancar la porta, però ell va sentir-hi encara uns mots, al darrere: fes cas a l’Anna.
Allò l’obligà a cridar, a... ¿Què sents quan saps que l’única germana que et queda, l’únic
algú que estimaves com a un igual en aquests instants, desapareixerà en breu i tu no li
hauràs dit que sabies per què plorava totes aquelles nits de sant Joan, que amagaves les
llàgrimes davant seu quan sabies que la mare moriria, quan sabies que el pare et
destrossaria, quan sabies que tot plegat se n’aniria a pastar fang...? que si eres qui eres
era perquè volies que fos feliç, i que si l’havies allunyat de tu en aquells instants era
perquè no es sentís culpable de la mort dels seus germans i del seu pare? Perquè sabies
que al cap i a la fi tot era culpa teva i... Què fas quan t’adones que la teva vida és un
desastre i que l’única persona que, a part de la teva filla, et fa somriure, se’n va abans
que tu?
—És l’única germana que et queda, Guifré —va tornar a sentir, i va pensar que al
cap i a la fi som una colla d’egoistes. El dol, en si mateix, és egoista, perquè plorem per
aquells que ja no podran fer-nos feliços.
—Deixa’t de bestieses —va sentir dins seu—. Si plores és perquè saps que no anar-hi
és l’error més gran que cometràs. Quantes vegades t’ho han de dir perquè els escoltis?
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Va mirar a través de la finestra i hi va veure el camp d’oliveres, ben lluny, encara que
sabia que era impossible que hi fossin, allà.
—La Matilde té por de pujar a l’arbre —va sentir, i les veus infantils es van allunyar
mentre ell es preguntava què havia fet per convertir la seva vida en un autèntic martiri.
Per què els odis que no ho eren ho havien destruït tot? Per què havia estat tan cec, sord i
mut? Per què, quan vivim, tenim sempre tantes preguntes i tan poques respostes?
—Saps, Guifré? Tot i que el pare digui que ets un mal fill jo estic convençuda que ets
el millor germà que algú pugui tenir.
Aquella caixeta de soldadets de plom que li va tornar i que el pare havia llençat, les
notes sota la porta preguntant-li com estava o dient-li ximpleries com ara «A tu també
t’agraden les margarides?». No sabia com s’ho feia però sempre li treia un somriure.
Al final va ser prou valent per anar-la a veure. Quan va trucar a la porta el va obrir en
Ferran, amb una cara que li va recordar la d’en Pere quan era petit.
—Qui ets, tu? —va preguntar-li.
—El germà de la teva mare —va respondre amb un somriure fingit.
—Ets en Guifré? Per què has trigat tant a venir? La mare fa molts anys que t’espera?
Aquelles paraules li van fer saltar les llàgrimes i va comprendre, encara més, que era
un neci.
—Perquè sóc un ximple, saps, menut? I ara digues-me on és la teva mare, si us plau.
El nen, que s’havia eixugat les llàgrimes feia poc, va dur-lo a una habitació petitona i
austera. Una creu penjava de la paret, i en Guifré va pensar que, veritablement, la
Matilde devia haver canviat molt en Pere. Sota aquells llençols que havien estat sargits
centenars de vegades amb una sorprenent habilitat reposava la seva germana, amb els
ulls mig tancats i un respirar estrany i anguniós. Tenia la cara enormement pàl·lida, i el
front amarat de suor.
Quan ella el veié per la porta entreoberta, un petit somriure se li dibuixà a la cara i el
cridà feblement, obligant la resta de gent a mirar-lo. Una dona calmada, de cabells
foscos i ulls avellana, duia a la falda una nena petitona que devia guanyar dos o tres
anys a en Ferran. La nena, en veure’l, va aixecar-se de la cadira i va estirar-lo fins al
seient d’on la seva mare s’acabava d’aixecar. Les floretes del vestit que duia la criatura
li van semblar les primaveres que havia perdut, i el color dels cabells les tardors i els
hiverns nuus, sense fulles a les branques. De fet, semblava que aquell arbre vell ja havia
perdut totes les fulles, i encara no havia arribat l’hivern.
En Pere va aixecar-se, també, i va sortir de l’habitació per tal de deixar-los sols. Els
dos germans, sense ningú que els separés. Així ho volia ella, i així li ho deixava.
En un principi, no s’atreví a seure, no s’atreví a parlar, no s’atreví a mirar-la. Quan
ho féu, però, quan la mirà als ulls, hi descobrí aquell nen petit que tornava del bosc
sense haver trobat violetes. Violetes?, va pensar. Però si a l’estiu ja no n’hi ha de
violetes, i va entendre que allò mateix era el que a ell li passava. La sort del nen, però,
era que si s’esperava a la primavera següent les trobaria a grapats, anunciant l’arribada
de la vida. Ell no tenia tant de temps. De fet, no sabia ni el temps que tenia. Sempre
havia pensat, com el mateix nen, que no calia córrer pel bosc; que podia aturar-se, o fins
esperar l’escalfor del sol. Esperar.
—Guifré... —murmurà ella, amb veu de porcellana, mentre les llàgrimes se n’anaven
galtes avall—. Perdona’m.
Perdona’m. Perdona’m per haver-me casat amb ell sense que tu ho sabessis, per
haver-vos abandonat, per no fer cas de la paraula del pare, per no complir la meva
promesa, per no fer-vos saber que era viva, per la seva mort, per obligar-te a sentir-te
culpable, per deixar-te sol... Quants perdona’m s’amagaven en aquella sola paraula?
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En Guifré va agenollar-se i li va donar la mà. La va besar i amagà la cara plena de
llàgrimes entre els llençols. Humitejà la seva mà, i ella somrigué en sentir les gotes de
mort, però alhora de vida, caminar pel seu canell.
—Segueixes enfadat amb mi? —li va preguntar aquella nena petita que encara
somreia.

—Enfadat? —va parlar per primera vegada mentre aixecava el cap—. Mai he estat
enfadat amb tu —va confessar, i ella va mirar-se’l sorpresa. Feia anys que s’havia
preguntat què era, realment, allò que els havia allunyat, l’un de l’altre. Sempre havia
pensat que ella n’era l’única culpable.
—Llavors per què...? —va començar, però un seguit d’estossecs van impedir-li
continuar la frase, deixant-la encara amb una veu més fràgil, com de cristall. Aquella
veu tan enèrgica, tan dolça, tan flonja, s’havia convertit en una senzilla onada del vent:
bella i fresca però imperceptible per a la majoria de mortals.
Ell va fer que no amb el cap. No volia explicar-li-ho, no podia en aquell moment i en
aquell lloc.
—Guifré... —insistí ella, amb la veu cada vegada més plena d’aire.
—No vaig poder-los salvar, Matilde. Tots dos, i llavors el pare. Se suposava que jo
els havia de cuidar. Per això vaig pensar que si m’allunyava de tu, només així,
aconseguiria que fossis feliç. Que no hi haurien més morts, més dolor... Però a tu
tampoc t’he protegit com hauria d’haver fet, Matilde. Per què heu fugit tots abans que
jo? Donaria la vida perquè ells fossin vius, i tu també.
—Protegir-nos? —va somriure ella—. Creus que volíem que ens protegissis? Creus
que voldríem que donessis la vida per nosaltres? No, de la mateixa manera que tu no
voldries que donéssim la nostra per la teva. No, la mort no és un càstig, Guifré. Creu-me
si et dic que ara mateix només sento alegria, perquè em reuniré amb Déu. És cert que
mentiria si et digués que no lamento deixar en Ferran i en Pere, que vull deixar-te a tu.
Però l’eternitat ens espera, i allà no hi ha odis, ni plors. I creu-me si et dic que he sigut
feliç, Guifré. Però ara vull que tu ho siguis.
A poc a poc, va acabar de pronunciar totes aquelles paraules. Les que sabia que ell
necessitava sentir, i les que ella, al mateix temps, necessitava dir-li.
—Perdona’m, Matilde —va besar-li el front, ell.
—Perdona’m per morir —va respondre-li ella, mentre li somreia. Els ulls vidriosos
havien perdut aquella lluminositat que sempre havien tingut. El pare sempre deia que
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tenien el color de la llibertat, de la rebel·lia, de la fortalesa. El mateix to que adquireixen
les fulles de les heures quan el sol de les primeres llums les acarona. El pare sempre
havia dit que la Matilde era una heura. Que trepava per les plantes, fossin quines fossin,
per tal d’arribar a la llum del sol. Ell sempre havia pensat que allò no era cert, però en
aquell moment ho veia més i més clar: la Matilde mai no havia estat la fulla d’una heura
sinó el reflex en si mateix de la llum, el raig que apropa la llum a la terra. La part
palpable de quelcom imperceptible. Una de les llums imprecises que sols es veuen en la
foscor de la nit, i que permeten als humans perduts trobar el camí. Havia arribat la nit, la
fosca absoluta per a alguns, però no l’etern son. Allà era ella, donant la poca llum que
quedava tancada al ble mil·limètric d’una espelma mig encesa mig apagada a una
espelma sencera sense espurna al capdamunt del ble.
—T’estimo —va dir-li ell, potser per primera vegada.
—Ja ho sabia —li va respondre ella, mentre tancava els ulls—. I jo a tu. Però
pregunta’t si t’estimes a tu mateix.
Sense enveja, aquella espelma li donava la mica de vida que li quedava, mentre
pensava que tot allò que ell viuria, i que volia que visqués, ella podria recordar-ho. Era
cert que quatre o cinc sargits d’aquells llençols podien haver estat més bells, però de la
resta de la tela, i fins i tot d’aquelles cinc màcules, n’estava orgullosa, perquè era seva.
—Recordes l’olivera? —li preguntà, ella.
Ell assentí, donant-li la mà, encara.
—Troba’m allà, si creus que els estels no brillen prou. Troba’m allà.
En sentir aquells mots el cor se li omplí d’aigua, i una pregunta surava a la superfície
d’aquell fosc mar de tristesa: alguna vegada brillarien prou, les estrelles?
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31. Natura morta amb pomes i taronges (Paul Cézanne)
Quan la porta de fusta es va tancar rere seu, la veu de la tia va sortir de la cuina,
confosa amb el xiulet d’una olla rondinaire.
—Ets tu, Ferran?
—Sí, tia. Sóc jo —va respondre el noi, i al mateix temps la dona va treure el cap per
la porta de la cuina mentre batia una mescla clara en un bol de color terrós.
La dona se’l va mirar, una mica sorpresa. Anava molt més net que de costum.
—No véns de l’hort, oi que no? —va preguntar-li, mentre continuava batent
l’estranya mescla i mirant-lo alhora.
Ell va fer que no amb el cap, i va deixar el cistell de verdures que duia al cim de la
taula.
—Vinc de la riera, així els tomàquets estaran més frescos.
Les gotes d’aigua que regalimaven per la pell setinada d’aquelles fruites carnoses
confirmaven aquella explicació escollida de camí a casa. No era cap mentida, però
tampoc era tota la veritat.
—Maria, agafa el cistell que ha portat el teu cosí! —va cridar la dona a la seva filla.
Una noia força morena, com el seu pare, i d’ulls i cabells avellana, com els de la seva
mare, va sortir de la cuina amb una cara de resignació absoluta, i va prendre el cistell
mentre somreia al noi d’amagat. Immediatament va tornar a la cuina.
—Em sembla que el teu pare t’espera al menjador —va exclamar la dona, abans de
seguir a la seva filla.
—Doncs que esperi —va pensar, però dels seus llavis un sec d’acord i l’intent d’un
gràcies van substituir l’odi dels altres mots.
En arribar a la sala, va veure un home amb els cabells castanys puntejats de blanc i
amb entrades abundants assegut vora la llar de foc. Duia ulleres, i una línia li dibuixava
els llavis, extremadament fins. Tan bon punt va somriure en veure’l, un conjunt de dents
esprimatxades i de color de flor de sant Joan van entreveure’s. Tenia un somriure
estrany, que sovint l’espantava però que, alhora, l’obligava a confiar en tots els mots
que sortien de la seva boca. Era un somriure que odiava, perquè sovint, després de
veure’l, de parlar-hi, el seguia veient davant seu, juntament amb el seu to sever quan
s’enfadava. A vegades podia resultar un personatge extremadament odiós, però era el
seu pare.
—D’on véns? —va preguntar, esborrant el somriure d’immediat.
—Jo... —va vacil·lar ell, encara pensatiu.
—T’he fet una pregunta directa i vull una resposta directa —va respondre l’home.
Semblava que aquell dia les coses no havien anat gaire bé. De fet, des que l’oncle estava
a la presó que no hi anaven, de bé, les coses.
—D’on vol que vingui sinó de l’hort? —el noi va tancar els ulls mentre li ho deia.
—Que estrany! —va exclamar, sèriament, el pare—. Perquè m’han dit que t’havien
vist amb certa senyoreta. I no seria la primera vegada.
No. No només era que les coses haguessin anat malament a la ferreria.
—Amb certa senyoreta? —va fer veure que no en sabia res.
—Saps molt bé de qui et parlo —va respondre l’home, girant-se completament—.
N’hem parlat diverses vegades i saps que no t’hi has d’apropar. A no ser que...
—A no ser que...? —va esperar que, per una vegada, li digués alguna cosa útil i
sincera.
—A no ser que tinguis pensat acabar amb la feina del teu oncle, evidentment.
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Aquell to d’ironia que, de cap manera, no podia passar desapercebut a ningú el va
irritar increïblement, sobretot perquè aquella mena de somriure sardònic ja tornava a
aparèixer davant seu.
—Pare, si insinua que...
—No. Tan sols era una broma —va començar la frase, però aviat va afegir-hi uns
mots que van indignar encara més en Ferran—. No ets prou home per fer-ho.
El mateix somriure.
Completament enfadat, el noi va fugir de la sala i va marxar a la seva habitació.
L’home va seguir llegint el diari, o fent veure que ho feia, mentre el somriure se li
esborrava de la cara. Exacte, tots dos vivien en mons diferents, en realitats diferents. La
cendra era, però, la neu que voleiava en les seves boles de vidre, agafades per algun
àngel infant que busqués entre els records dels mortals.
No va ser fins que el sopar va estar a punt que en Ferran va sortir de l’habitació. De
fet, si no hagués tingut gana segurament no n’hauria sortit, però en tenia, i molta.
Quan les dues noies, el seu pare i ell van haver segut, la música va començar: les
forquilles picant contra els plats, tots ells amb clares mostres de fractures i caigudes
accidentals, eren semicorxeres que començaven cada compàs; el vi —fosc com la
sang— caient del porró del pare, que ja anava mig torrat abans de començar a beure, era
una rodona amb diminuendo al final; el so de la crosta del pa en ser partida es convertia
en el martelleig constant de les corxeres independents, amb silenci a davant; el grinyol
molest del ganivet damunt el plat es convertia en una negra amb un puntet al cap que
apareixia cada dotze compassos, i així tots els instruments quotidians, deixant que la
música entrés, diàriament, en aquella casa.
Quan la mare encara hi era beneïen la taula. Fins i tot, alguna vegada, l’havia beneït
el seu pare. Però feia molt temps que no ho feien, i ja no recordava quina n’era la
fórmula.
El silenci regnava, llevat de la música ja esmentada, en aquella taula. Normalment la
qui comentava més coses solia ser la tia, explicant les últimes xafarderies. De fet, no és
que en fos massa de xafardera, la tia, però sabia que era la millor opció si volia que la
pau continués formant part del sopar. Aquella vesprada, va assabentar-los que la filla
del carnisser sortia amb un noi de Barcelona, cosa que va obligar-los a preguntar-se com
s’havien conegut; també els va contar que el fill del forner obriria un hostal al poble, i
aquí en Pere va queixar-se que ningú no continuaria l’ofici, si el nen obria una fonda:
—És ben bé que els fills són uns desagraïts. No sé per què ens molestem a tenir-ne
perquè ens ho acabin pagant així.
En Ferran va entendre que aquella mirada que li dedicava l’avisava de l’objectiu del
comentari, però la tia va ser prou aguda per entendre-ho de bones a primeres i
interceptar qualsevol resposta. Va neutralitzar la baralla explicant que les germanes del
noi en qüestió estaven disposades a servir a l’hostal i vendre al forn de pa a parts iguals,
i el mateix noi també ho feria. De fet, el pa de l’hostal seria el de la botiga, i així
podrien incrementar-ne les vendes.
Així eren tots els sopars: el pare intentava fer-lo enfadar i la tia aconseguia tallar
d’arrel les batusses. Eren autèntiques batalles, que podien acabar amb la mort d’algú si
no s’hi posava remei. Això, però, sobretot passava quan l’oncle també estava assegut a
taula. Era llavors quan el vespre era el moment més perillós, sobretot perquè mai no
s’estalviava cap crítica. Mai no havia entès per què la tia s’hi havia casat, i com podia
estar tan tranquil·la, en veure’l tancat a la presó, o en sentir la quantitat de bestieses que
solia fer. La tia sempre va ser una santa.
Sobre el pare, només podia dir-ne que aquella nit també havia aconseguit que
s’exiliés abans d’acabar de sopar. Ell seguia pensant en l’Elisabeth, i el pare no deixava
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de treure’l de polleguera amb els comentaris precisos i punyents. El pare era un expert
en això: sabia identificar què et feria i ho utilitzava sempre que podia, però canviant-ne
l’estratègia. Era un expert en destrucció, com si el cor se li hagués fos amb el ferro roent
i la calor del foc. Era odiós, i no podia deixar de repetir-ho, però era el seu pare.
Estirat al llit, observava el sostre blanc, i la pintura que en queia a trossos. Les dues
teranyines que s’havien format aquella setmana seguien resistint la calor. Havia llegit en
algun lloc, o potser li ho havien dit, que les consumien cada nit i les tornaven a teixir
perquè no perdessin adhesivitat. Va fixar-se en la forma i es va preguntar si havien
canviat gaire des del dia anterior. No va poder-ho aclarir.
Sabia que quan tanqués de nou els ulls, l’Elisabeth tornaria a la seva ment, i no volia
que passés. No ho volia, simplement perquè llavors se li humitejarien els ulls, i el seu
pare tindria raó i ploraria com una nena. Ho havia destrossat tot ell, per culpa del seu
pare.
Va tornar a mirar la teranyina. L’aranya no la veia, però sabia que hi era. Potser
s’havia amagat perquè les mosques s’hi enganxessin sense problema. De fet, feia dies
que n’hi havia moltes. Les aranyes devien anar ben servides.
—Un llibre? I per què vols un llibre? —va ressonar a la seva ment la resposta del seu
pare, al desig racional de llegir un llibre en concret.
—Per aprendre —havia somrigut aquell nen de set o vuit anyets, recordant la història
que li havia contat la mare anys enrere sobre aquell home que ara ja era gran—. Vull
saber moltes coses.
En Pere havia recordat la seva pròpia història i havia assentit, però en veure quina
mena de llibre volia la criatura s’havia tancat en una resposta negativa, sense donar més
explicació que un conjunt de paraules que el nen no aconseguí entendre.
—Per què carai vols una Bíblia? No saps que la religió només oprimeix els
revolucionaris i debilita els desitjos de llibertat dels pagesos? Acumula riqueses i se les
gasta en ella mateixa?
—Però a l’escola ens han dit que hem d’estimar Déu —havia respost el nen, amb un
somriure.
La frase havia tingut per resposta un conjunt de renecs i blasfèmies que fins molt més
tard no havia arribat a copsar. Va comprendre, però, que parlar de religió a casa era
sinònim de batussa i va decidir que Déu només existiria fora de la presència del seu
pare.
De fet, si hi pensava no entenia per què havia demanat una Bíblia al seu pare, aquella
vegada, si anys abans havia dit a la mare que no volia creure—hi, en Déu.
—Creure en Déu? —va somriure, i va recordar que la Bíblia només la volia per llegir
aquells fragments que la mare li llegia, per recordar les cançons de bressol que no
recordava, per sentir l’olor que ja no sentia. Però dir-li al pare que li parlés de la mare
sempre havia sigut molt pitjor que demanar-li que li parlés de Déu.
Uns cops a la porta van distreure’l de les seves cavil·lacions, i d’immediat va
aparèixer la tia, encara amb el davantal posat i el mocador florejat embolicant-li el
cabell.
—Puc passar? —va preguntar amb un somriure. Sovint li feia més de mare que el seu
pare de pare.
Ell va fer que sí amb el cap.
—T’assembles massa a la teva mare —va dir-li, mentre s’asseia a la punta del llit
amb una o dues camises netes.
—M’hi assemblo? —va estranyar-se el noi.
—Moltes vegades —va fer que sí—. Per això s’enfada amb tu.
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—No ho entenc —va negar el noi, mentre pensava que tot plegat era mentida.
—La seva presència l’incomoda. No vol afrontar el dolor amb ningú, i això el tortura
enormement.
—Però jo no en tinc la culpa, tia.
—Ho sé, i ell també ho sap, però és complicat —va somriure—. Mira d’entendre’l.
El noi va fer que sí amb el cap, mentre pensava que no amb el pit.
—Ja fa temps que no hi és. Prou temps per deixar-hi de pensar, si més no per pensarhi com ara hi pensa.
—No l’entenc —va fer el noi, força confús.
—Beu massa! —va aclarir la dona, amb una mirada de compassió.
—L’oncle també beu massa —va respondre, i aviat va adonar-se que no ho hauria
d’haver fet.
—Però l’oncle sempre ha begut massa, no és el mateix. O sí, però no recorden la
mateixa persona, o no obliden les mateixes coses. No beuen pel mateix, Ferran. I de
totes maneres, ja coneixes l’oncle.
—I és igual que el pare.
La dona va fer que no amb el cap.
—No, Ferran. No ho han esset mai, d’iguals.
El nen se la va mirar un sol instant i va pensar si era que la seva tia sempre havia
estat enamorada del seu pare, i no de l’oncle. Tot i això, va treure’s aquell pensament
del cap, va allunyar-lo, i va prometre-li que hi pensaria. La dona va passar-li la mà pels
cabells, uns cabells rebecs però alhora preciosos: salvatges i bells, com els de la mare, i
va fugir de l’habitació convertida en una ombra esmunyedissa i de forma variant. De fet,
aquella era la millor manera de definir la tia: algú que té la facultat d’esdevenir tothom i
de saber-ho tot de tothom, de caminar per on faci falta caminar, de lluitar per qui faci
falta lluitar, de patir per qui faci falta patir. La tia era la mena de dona adequada en una
casa com aquella. Era la que procurava que tots estiguéssim bé i, alhora, sabia ser
optimista i despreocupada mentre es preocupava per tothom. Ja ho he dit, no, que la tia
era una santa?
Assegut a la llar de foc apagada, el pare continuava llegint el diari. Un diari invisible
que explicava els records de la nit i els moments del dia. Orientava la seva vida a
treballar, i procurava apaivagar els records, però sense l’alcohol era impossible. Ja no
sabia que era real i què no ho era. Ja no sabia res.
Ja no era un nen. Ja no era un home. Ja no era ningú.
La tia va passar-hi pel costat amb una expressió d’exasperació.
—Si no deixes de beure et mataràs —li va dir, amb tota confiança.
—Si deixo de beure sí que em mataré —li va respondre ell, amb els ulls tancats—.
Així que beneït sigui el bon vi, i més ho serà si em mata a mi.
La dona, que no era la primera vegada que li ho sentia dir, va entrar a la cuina i va
començar a rentar els plats, amb la filla al costat que ja hi estava posada, i la convicció
que en aquella casa tots eren més talossos i tossuts del que es podia ser-ho.
—Filla meva, a cada casa couen faves, però a la nostra a calderades —va dir a la
noia, i ella va somriure mentre pensava que la seva sí que era una família ben estranya,
però que, en part, força que li agradava.
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32. Los fusilamientos del tres de mayo (Francisco de Goya)
Estimada mare,
Per què a la nostra ment li agrada embolicar les coses? Per què transforma mirades
en desigs o en temences, i aquests immediatament en sentiments? I més si sé que
l'estimo, i temo que ell hagi fugit massa lluny de mi. Més si sé que no sóc ningú per
preguntar-li-ho, i comprenent que si sé que no és meu hauré perdut aquell jo que sóc
ara que sé que ell és. I deixaré de ser, de mica en mica, quan ell deixi de ser part de mi,
perquè aquells que són algú per a nosaltres absorbeixen aquell jo que som amb ells. I
ens alimentem, també, de la seva essència, que s'evapora amb el pas del temps quan
l'altre desapareix. Només el record en preserva l'essència, però no sempre podem
preservar el record.
Sovint encantada per algú que no existeix,
Elisa
Mare,
Què som nosaltres sense el record sinó vulgars cossos sense ànima? És impossible no
viure en el record, però viure-hi es converteix en una paradoxa que ens obliga a
moure’ns en paratges ja coneguts que es converteixen en desconeguts cada vegada
que els recordem, i en patim les mateixes conseqüències intermitentment, i sempre
sense cap resultat exacte, sense cap raó de pes que ens ajudi a comprendre que
recordar és bo. Però sí que ens dóna raons de pes per a comprendre que no recordar és
dolent, oi?
El record va més enllà de la pròpia existència, o és l’existència la qui va més enllà del
record?
Lliris blancs,
Elisabeth
Estimada mare,
Sovint em pregunto per què a mi em manca una mare i per què al pare li falten una
germana i una esposa; també busco l’explicació del per què en Ferran va perdre la
mare, o per què sempre que li parlo del seu pare somriu, però s’allunya, com si intentés
trobar-ne la resposta a l’instant.
Desitjaria saber, mare, si el meu camí està dibuixat abans que jo el faci. Si Déu
espera de mi, i de tots nosaltres, que fem una cosa més gran que existir i viure segons
la seva paraula. Perquè de tot plegat, només hi ha una cosa que sé i que mai no podran
treure’m del cap: que Déu existeix, i que ens estima.
Voldria saber, i sovint hi penso, si el meu destí és fer feliç el pare, o obligar-lo a
despertar-se d’on sigui. Sovint penso que sí, que és aquest, i que per això he de viure.
Potser reemplaço la Matilde, i a tu, mare. Potser si tu i ella hi fóssiu jo tindria un altre
destí, o ja no seria jo. A vegades em pregunto si sóc aquell algú que Déu vol que sigui, o
aquell algú que tu voldries que fos. Si és que sóc algú, al cap i a la fi.
Pregunto moltes coses, oi? Sí, però no em calen les respostes, mare. No ara, si més
no. Les trobaré tard o d’hora. Les trobaré al llarg del camí.
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Un petó dolç, de sucre fi,
Elisabeth.

Estimat pare,
Em pregunto si coneixes el color del vent, si és això el que busques contemplant les
muntanyes tantes i tantes hores seguides. Potser, simplement, hi busques els seus ulls,
les seves mans, els seus llavis. Potser et busques a tu mateix, fugint dels estels i del foc,
i d’aquella olivera que tan sovint dibuixes amb la mirada. A vegades m’agrada buscar
històries als ulls dels altres, inventar-me paisatges amb els colors del iris d’aquells que
tinc al davant. En veure els teus, però, sols vaig aconseguir trobar un paisatge de camp,
amb el cel ennuvolat i la pluja caient sobre les garbes de palla i el blat segat. Un estiu
etern amb una tempesta d’aquelles que si t’agafen quedes ben xop. A vegades em
sembla entendre què passa per la teva ment, i m’agradaria saber que tu també entens
què hi passa, per la meva.
T’estimo,
Elisabeth
(M’he d’assegurar que aquesta carta no t’arribi mai a les mans).
Estimat Ferran,
Avui he somiat que tot el que m’havies dit era un somni, i que decidíem estimar-nos
per sempre. Fugíem, lluny de tot, i vivíem de la terra. Deixava el pare enrere, i sabia que
era feliç perquè per primera vegada no estava sol, i al cap d’uns anys tornàvem a casa i
ell ens acceptava de nou. I jo era feliç, saps? I tu també. Però llavors m’he despertat i
he vist que tot això era impossible i que ni tu ni jo serem mai feliços si estem junts.
Em dol que tot acabi així,
Elisa
Va prendre aquella carta que hi havia sobre l’escriptori, l’última carta que havia
escrit, i la va estripar mentre pensava que una cosa així no podia restar per sempre allà.
Va agafar la ploma que el pare li havia regalat i començà a escriure’n una de nova, com
si al mateix temps intentés explicar per què tot allò, per què tots aquells mots a algú que
mai no els llegiria, per què.
Estimada mare,
Us escric perquè tinc por: por d’oblidar que tinc una mare que em protegeix des del
cel. Por de no saber afrontar la vida com hauria de fer-ho. Por de deixar que els ocells
em preguntin per què ploro i cometre l’error de no explicar-los-hi-ho. En definitiva, tinc
por.
No sé què sabeu de mi, mare. A vegades em sorprèn pensar que faig el que faig
perquè els qui no hi són siguin feliços. I potser, només potser, això em fa infeliç a mi.
Avui he descobert que puc ser feliç d’una altra manera. M’han obert el cor, l’ànima, i
jo he somrigut. I l’estimo, mare. Sé que l’estimo. Però temo que, en estimar-lo, estigui
fallant-vos a vós i al pare, i a Déu, que tot ho disposa. I si dir-li de nou que l’estimo és la
infelicitat de la família? Perquè el pare... Mare, com pot estimar tant, algú, i odiar
tant? No ho diu, ho sé, però no són els mots els qui em parlen quan es tracta d’ell. És
tota la resta. Sé que el poble el trasbalsa, i més des d’allò, però per què no me’n dóna
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veritables raons? Per què no vol parlar-me mai de tu, o de quan era un nen, o de... M’és
igual de què! Vull que es sinceri, per molt que, al ser un home, un pare, no li
correspongui mostrar-se tal com és a mi, la seva filla. Pot entendre que només així jo
podré ser capaç de prendre decisions sensates i de sentir plenament que el que
decideixo és correcte?
Creieu, mare, que si ell no fos cosí meu, ni jo fos cosina seva, podríem estimar-nos?
Creieu, mare, que encara que ell sigui cosí meu, i jo cosina seva, podem estimar-nos?
Es calmà, la rellegí i, finalment, la firmà. L’amagà amb totes les altres i deixà que el
la sorra d’aquell rellotge estrany caigués, ben a poc a poc. Recordà els instants que
guardava com a tresors, i que semblava que el temps ja havia amagat a la memòria. Les
flors del passat ressorgien cada primavera i li recordaven cadascuna un moment
diferent, i igualment únic. Pensà que tan sols hi havia una sola manera de guardar tots
aquells instants i, de cop, un pensament estrany li arribà a la ment: i si feia un llibre de
records? La idea va gratar-li el pit i la féu sortir de l’estranya tristesa que feia setmanes
que l’encongia.
—Un llibre de records —va repetir, aquesta vegada en veu alta, i la idea li va
agradar.
Diuen que els humans tendim a desitjar la immortalitat i, en cas que no sigui la
pròpia, la desitjada, volem que tot allò que sentim perduri d’alguna manera, encara que
sigui en formes completament hermètiques que ningú, llevat d’un autor mortal, no
entengui. Diuen que a vegades els escriptors escriuen per esborrar les fronteres del
temps, i que els pintors pinten desitjant que la bellesa transcendeixi fins a generacions
completament diferents a les seves. Diuen que el món, en general, busca fugir de la mort
terrenal. Que fem edificis que voldrem que les generacions futures conservin, i que
seran observats amb il·lusió, amb ulls somniadors, viatgers, que voldran recordar; diuen
que construïm espais on els morts són lloats, encara que en vida fossin odiats, en lloc de
deixar-los lliures, i és natural perquè necessitem trobar-los en algun lloc, quan realment
ningú no ens ho ha dit mai, però són a tot arreu.
En canvi, diuen que hi ha errors del passat que ningú no vol recordar, on sols s’ha
llençat terra a sobre. Diuen que vivim el present com si aquests mateixos errors no
fossin castigats, ni considerats errors tan sols, o com si els que guanyen no s’haguessin
equivocat mai de camí. Com si la famosa frase de Maquiavel, que diu que el fi justifica
els mitjans, els exclogués dels càstigs que els qui perden sofreixen. Tot i això, qui els
jutjaria si són ells els qui jutgen, i no els jutjats?
Diuen que vivim el present com si mai no haguéssim viscut el passat que hem viscut,
però que alhora no podem viure al present sense viure del passat. Potser per això
voldríem un llibre de records: per no deixar morir cap veu, i no oblidar cap història i,
alhora, saber que podem oblidar-les totes sense fer-les malbé.
Diuen que la filla que perd un pare, el perd fins que li arriba el darrer alè, i llavors
s’hi llança als braços, recordant que sempre l’ha trobat a faltar, i que cada vegada que
algú ha dit: «el meu pare...», ella ha desitjat poder acabar la frase sense haver de dir «el
meu pare és mort». Sense pensar «he viscut sense pare», sense saber què sent aquell que
és orfe, i sense haver-s’ho de platejar mai.
—Abans de marxar em va prendre en braços i em va dir: «Nena, no coneixeràs el teu
pare» —explicava aquella àvia als seus néts, per desena vegada. Era cert que ho feia
sense ser conscient que, com ella, desenes de nens havien perdut el pare, aquell any.
Però que hi hagi un nombre elevat de gent que pateix el mateix que tu pateixes no sol
pal·liar el dolor, i menys si es tracta de la mort d’algú que no recordes, i del fet que la
teva mare va haver de subsistir amb tres criatures en època de guerra, i sense res ni
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ningú que li prometés que tot acabaria bé, llevat de la fe en un Déu que volien cremar a
les cantonades dels carrers, mentre els vells ploraven d’amagat dels joves perquè no
s’adonessin que la terra s’havia convertit en sofre.
Potser, el que més et dol, àvia, és no poder recordar les seves faccions sense l’ajuda
de les fotografies o no saber què vas sentir quan et va dir adéu, perquè eres massa petita
per entendre el significat d’un comiat com aquell. El que més et dol, ara, és no tenir
records per poder-t’hi obsessionar, i et llances a la falta de records, com sovint has fet.
Els teus néts et miren. No és la primera vegada que senten la història, de fet, i els més
petits estan cansats, ja, i juguen a fer ganyotes sense que te n’adonis. No ho entenen,
però no els demanis que ho facin, si us plau. Tard o d’hora ho entendran, com els teus
fills, que saben que parlar-te del pare que vas perdre només et duu tristesa.
Seria més senzill, potser, que ensenyessis el teu llibre de records a aquells que
t’estimen. Potser així t’entendrien més sense que tu haguessis de tornar al passat per tal
de prosseguir amb el present. I, al mateix temps, podries oblidar que vas perdre un pare
i recordar-ho tot fullejant unes pàgines agredolces en una d’aquelles tardes plujoses. La
diferència, però, seria que després podries passar la pàgina i, amb el botó d’or —per
exemple— recordar les companyes de la classe de costura, aquelles que surten en una
de les fotografies de la caixa de llauna rovellada.
El fet és que no m’agraden les fotografies. De fet, diria que mai no m’han agradat.
Diuen que pots emmagatzemar-hi el record, però mai no és absolutament teu, i això et
carrega. Potser amb un llibre de records, amb un jardí de records... Potser així de nena
hauries pogut posar una margarida a la llibreta, per totes aquelles que havies dut en
secret a la tomba buida del cementiri. Potser així el teu germà l’hagués llegit, i li hagués
dut una margarida, també. I n’hagués posat una altra al seu llibre. Potser el llenguatge
que les flors van adquirir, es recuperaria, però amb significats diferents. Potser no.
Potser, simplement, emmagatzemar el record és alguna cosa impossible, i ens consolem
buscant procediments extravagants, mètodes estranys, somnis irreals, que ens ajudin a
no perdre res. Perquè si algun dia no podem recordar, el nostre món serà llençat per la
finestra. I això és el que, de cap manera, no podríem permetre.
Diuen que, quan es fa fosc, l’àvia mira a través de la finestra els camps deserts tot
buscant-hi una flor. És aquesta flor la que l’ajuda a recordar sense saber-ho, però això
no la preocupa. Fa anys que ha buscat on descansa el seu pare; sols en sap que va morir
al front de Terol el 1938. Tenia vint-i-vuit anys, només. Ha estat en va, ningú no l’ha
pogut ajudar a situar-lo en algun lloc concret, per això segueix buscant-lo en les
margarides, amb aquell dolor al pit que l’obliga a preguntar-se si realment va morir tal
com li van dir o si seguia viu però no va trobar-les per les causes que fossin. No té un
lloc on ubicar-lo, potser per això plora, a vegades; perquè no té aquella tomba amb una
inscripció senzilla, sense ornaments, que digui que allí reposa tal, i que li permeti dur-li
més margarides. Potser, per això, cada vegada que li parlen dels pares dels altres ella
segueix pensant: «el meu pare és mort», però hi afegeix un «i està sol» que es retreu,
sense saber-ho.
Potser, amb un llibre de records, les generacions futures s’adonarien de com
d’humans som, hem estat i serem, i veurien que hi ha errors que encara no s’han
arreglat, i que la gent prega que, tot i el pas dels anys, es resolguin. Errors que no
depenen d’un de sol, i que poden quedar com una esquerda dins la nostra història.
Amb un llibre de records aquella nena que deia que no havia conegut el seu pare
podria fer-ho sols llegint les pàgines ocres que ell li hagués dedicat sense ella saber-ho.
Sí, cada vida seguiria viva fins i tot després de la mort.
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33. Anthemis cotula
Era blau o negre, l'abisme? El daurat desapareixia aviat i es convertia en ocre brut,
després en marró terra i, finalment, en gris cendra. El cendra s'enfosquia i es degradava
fins a desaparèixer, i llavors sorgia la pregunta: és negre o blau, l'abisme? No ho sabia.
Feia la sensació que fan les coses buides i fredes: desig i pau.
Va pensar que seria bonic veure'n el final, però el negre li feia por. Preferia el blau de
la nit.
El tacte era fred, sí. La pedra era rugosa, com si al respirar s'hagués endut l'aire del
cel. Va trobar que era estranya, potser pel buit de davant seu, també. Sí que ho
semblava, de buit, sí.
Va inclinar-se més, sense por de caure, i va preguntar-li de quin color era.
—Ets blau o ets negre?
La seva veu repetint-se i repetint-se va convertir-se en l’única resposta, en una
melodia infinita; com si aquell forat pogués dur les seves paraules a cavall dels segles,
però fos incapaç de donar-li una resposta. Potser aquella era una pregunta que mai no
desapareixeria de la ment dels nens. Viva gràcies a la fredor de les pedres. Viva.
Un somriure perillós va dibuixar-se-li a la cara. Les pedres desiguals li havien
suggerit una idea temerària: si hi pujava potser ho veuria millor.
Hipnotitzada, atreta per allò que es desconeix, va col·locar els peus a les roques i va
enfilar-se al cim del contorn de metre i mig que envoltava el núvol de color incert.
—De fet, potser és marró —va pensar, abans de veure's completament asseguda.
Els peus li penjaven, i la divertia balancejar-los, fer-los xocar amb la paret
arrodonida, que topessin l'un amb l'altre i s'allunyessin de cop. Li agradava jugar ara que
veia que la gravetat se l'enduia avall, perquè no tenia por de caure.
En un moviment distret, la sabata dreta va veure's sostreta del seu peu petit i calent,
cobert per un mitjonet de cotó blanc que acabava amb puntetes fines. No va tenir temps
d'acomiadar-se de la seva companya, que va mirar-se-la amb tristesa des de l'altre peu.
Estarien separades per sempre, ara. Separades.
Un so curiós provinent del fons va sorprendre-la. El mateix que feien les pedretes
que feia saltar al riu amb dits de fada. Tot just feia escassos dos segons que la sabata
havia desaparegut, però el misteri la convertia en una heroïna, o una intrèpida
exploradora que navegaria per mars llunyans.
—Molta sort, petita grumet —va sentir de l'altra sabata.
La margarida seguia amagada a la butxaca dreta del vestit, a mig desfullar. Dos o tres
pètals rebels s'havien quedat mirant l'espectacle des del cim del contorn de pedra, sense
gosar fugir. Els altres, encara seguien enganxats a l’esfera lleugerament premsada, sense
cap mena d’intenció de moure’s.
La Beth, enfilada al pou, somreia. Va estrènyer la margarida entre els seus dits, com
si intentés parlar-li i abraçar-la, però amb cura perquè no pogués ser acusada de cap
crim. Va tancar els ulls i va apropar-se la diminuta flor a les parpelles, desitjant regar-la
amb alguna llàgrima petitona i involuntària. Un cop fet això, començà a desfullar-la
mentre cantava una cançó de bressol que el buit distorsionava i convertia en el plor de
les ànimes dessolades.
Un pètal va caure endins, cap al buit, i la nena va somriure. Un altre va seguir-lo,
però abans de ser part del no-res, el vent va alçar-lo uns instants, fent-lo jugar amb les
onades que fa l'aire.
Estava lluny, lluny de la casa, lluny de l’esvalot de les criades i del silenci que es fa
quan algú està malalt, i que a vegades —massa sovint, potser— ens recorda al mateix
silenci de la mort.
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Havia fugit de l’olor de naftalina, de les flors de camamilla que reposaven
desordenades sobre la taula de la cuina, dels ulls de la Catalina, dels de la Cecília, dels
del pare... Havia fugit, potser, de tothom. El metge aviat arribaria, deien. I ella seria allà,
sobre el pou, amb les margarides pintant-li somriures, resant a la mare.
Un altre pètal es perdé entre el núvol d’ànimes, i ella pensà que no sols era a la mare
a qui resava, sinó a tots aquells que descansaven sota terra i que alhora eren vent que
dansava al fons de les valls. A tots els qui podia resar amb els ulls oberts, als qui
tinguessin temps per escoltar una nena petita, als qui volguessin escoltar-la en sentir el
ressò de la seva veu en aquell forat. Resava.
Els pètals van anar caient, l’un darrere l’altre, en aquell buit transparent. Els cabells
castanys, arquejats cap a les puntes; els ulls dolços, ametllats; les galtes pàl·lides que
havien perdut el rosat; la veu que, de cop, s’havia desfet; el so sec del seu cos, convertit
en una ploma d’oca que el vent no trigaria a endur-se si ningú no l’agafava i li ho
impedia; fins i tot el vacil·lar per aquells escalons que podia haver acabat amb un
desenllaç molt més greu. Cada pètal era un prec més, un desig més, una paraula més,
—Unum etiam vos oro...
un record més, un crit més, una llàgrima més, un petó més, una carícia més.
Cada pètal era un moment antic que tornava en aquell instant amb la intenció de
curar aquella noia que l’havia abraçat abans de tenir consciència de l’existència del
món.
El primer pètal havia portat a la seva memòria un vestit blau, però d’un blau claret:
color del cel quan hi ha molta llum. L’olor de l’escudella en un vespre fred d’hivern,
una nit d’aquelles que el pare no era a casa i ella, acostumada a esperar-lo, es negava a
menjar-se el plat gegantí de sopa que li havien posat al davant.
Se sentia el so de la vaixella desaparellada i escantonada que feien servir als fogons, i
semblava que la Concepció renyava l’Enriqueta perquè havia posat massa farina a la
mescla, i la farina s’havia d’estalviar, com la resta de les coses. L’Enriqueta havia
pensat que la qui havia abocat la farina al bol havia estat la Concepció, tot i això no
havia dit res, no fos cas que
—No badis! —va repetir-li la Concepció, mentre obligava les flames de sota el perol
a llepar-lo una mica més.
Amb aquestes paraules, tot i que la ira de l’Enriqueta no es va apaivagar, si més no
va ser continguda, i fent morros va continuar la seva feina.
Aquest era l’espectacle que la Beth observava amb cura, distreta. De tant en tant,
obria la boca sense adonar-se’n i la Cecília ho aprofitava per fer-hi entrar una cullerada
de sopa.
—No s’hi val! —es queixava la nena, que havia promès que no menjaria res—. Has
fet trampes.
La dona, pacient, conduïa una papallona carregada de fideus i cigrons a la boca de la
criatura, i aquesta, de tant en tant, accedia a empassar-se-la sense queixar-se. Amb la
cullerada que feia quatre, la Cecília va somriure.
—Què passa? —va preguntar la nena, obrint més els ulls.
—Res —la noia va continuar somrient—. Recordava.
—Què recordaves? —va preguntar de nou la Beth.
—Res —va insistir la Cecília, mentre intentava que un ocell que s’havia begut la
major part del caldo el compartís amb la nena.
La Beth, enfadada davant la resposta, va prémer els llavis amb força, mostrant que no
menjaria res més.
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—D’acord —va cedir la noia, amagant un somriure—, com que veig que si no t’ho
explico no em deixaràs donar-te la sopa ho faré. Però m’has de prometre que després
t’empassaràs totes les cullerades que et fiqui a la boca.
—T’ho prometo —va comprometre’s la nena, amb ulls sincers i impacients.
—Quan era petita
—Com de petita? Tan petita com jo?
—Sí —va somriure—. Quan era tan petita com tu, i l’àvia feia escudella
—Tenies àvia? —la Beth va tornar-la a interrompre.
—Sí, tenia àvia i avi.
—I vivien amb tu?
—Sí.
—I com eren? Com és tenir avis? Com són els avis?
—A veure... —va dubtar la noia, davant de tantes preguntes—. Ell duia bigoti i
fumava pipa. Solia jugar a cartes i ens explicava històries sobre bandolers, soldats i nens
que es portaven malament.
—Què són bandolers?
—Els bandolers són... —va empescar-se una resposta, però de seguida va adonar-se
que si continuaven així no acabaria de sopar ni per rams—. Beth, si el que vols és
distreure’m per tal de no menjar-te la sopa t’adverteixo que no acabarem bé.
—No! No és això, ma... Cecília. És que no sé què són els bandolers.
Després de cinc minuts que va invertir en respondre-li tot de preguntes diverses que
passaven de l’àmbit personal al cultural, del cultural a l’històric, de l’històric al
lingüístic i d’aquest altra vegada al personal la Cecília va acabar d’explicar la història
—i va aconseguir que la Beth s’acabés la sopa.
—Quan era tan petita com tu, i l’àvia feia escudella, els néts ens barallàvem per
trobar, d’entre tota la sopa, el cigronet.
La dona va somriure. Gairebé podia sentir l’olor d’aquella escudella, i el gust del
caldo cavalcant per entre les seves dents. Al final l’àvia aconseguia que es mengessin
tot el plat sense queixar-se.
—Què és el cigronet? —va agradar-li a la nena.
—L’àvia solia posar-hi un sol cigró, i el nen que el trobava s’emportava un premi
molt dolç: un petó de l’àvia.
—Un petó?
—Sí. Però al final sempre acabava fent-nos-en un a tots.
La nena va obrir una boca de sorpresa que, aviat, es va transformar en un badall de
son. I el pètal va caure a l’aigua. No va fer soroll, de fet. Com si flotés per tal de no
fugir completament i tenir l’oportunitat de trobar-se amb les altres llengües blanques.
Va alçar la vista i va veure com en queia un altre, portant un nou record. Aquest, però,
semblava més trist, i el vestit era gris, gairebé negre. Com el color del pou!
Se sentien uns plors sords, continguts, en una cambra blava i grisa. Ella havia obert
la porta sense trucar, havia estat poc considerada. Mai no s’havia preguntat per què la
Cecília la cuidava. Deien que estava casada, de fet el seu marit l’anava a veure sovint;
també deien que els diners no els hi sobraven, precisament.
Asseguda al llit, mirava alguna cosa que tenia a les mans, alguna cosa que l’havia fet
plorar.
Unes passes petites, innocents, van obligar-la a donar-se la volta. En veure que era la
petita Beth, amb el vestidet rosa que havien escollit de bon matí, es va eixugar les
llàgrimes i va intentar contenir les onades d’angoixa que li sortien de ben endins del pit.
—Què hi fas, aquí? —va intentar somriure, però els ulls seguien plens de llàgrimes, i
la Beth va sentir que ella també es posaria a plorar. No podia veure-la d’aquella manera.
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Va avançar una sola passa, va detenir-se, i el sol va il·luminar els seus rinxolets
daurats. La Cecília va aixecar-se en veure que s’havia quedat glaçada, però en fer-ho
l’objecte que amagava sobre la falda va patinar fins al terra enrajolat de manera
inevitable. Era un diminut jerseiet beix.
La noia el va prendre amb cura i el va deixar dins un calaix. Després va somriure,
amb els ulls menys vermellosos que abans, i va endur-se la criatura al jardí, a jugar amb
les oques blanques. Blanques com aquell pètal que queia sobre l’altre pètal colgat
d’aigua transparent.
Va pensar que podria estirar-se sobre aquell marge de pedra terrosa, però en un intent
de fer-ho, la inseguretat va gratar-li l’orella, i va decidir seguir asseguda, com havia
estat des de bon principi. El tercer pètal, acompanyat d’un quart, volaven agafats de les
mans per tal de dur-li a la memòria un record menys clar, compost de la barreja de
petons de sal que les llàgrimes de la Cecília solien deixar-li, sense que ella ho sabés. Era
un record que no aconseguia entendre, i que acabava amb la pal·lidesa d’aquell mateix
matí, quan després de trepitjar l’últim esglaó de pujada havien entrar a la saleta i ella,
amb la vista ja en blanc, s’havia recolzat a la tauleta on la tetera descansava
acompanyada de dues tassetes blanques encara buides.
El pare, assegut en un dels extrems de l’habitació i amb el diari plegat sobre els
genolls, havia intentat evitar la caiguda de la noia sense èxit. Estesa sobre el terra fet de
rajoles de colors, havia fugit una mica lluny de tot plegat, deixant—los amb l’ai al cor i
el desig que no fos res d’importància. La Beth havia fugit a cridar la Catalina, i el pare
les havia deixat mentre enviava el masover a buscar un metge.
—La deixem aquí? —preguntava la Maria, que havia vingut a embolicar.
—No, duguem-la a l’habitació! —responia una altra.
La Catalina semblava espantada.
—Haurem de cridar el seu marit, no? —preguntava l’Enriqueta.
Davant d’aquell batibull la nena va fugir amb els ulls entelats, i sense saber per què
va prendre una de les flors del ramet de camamilla de sobre la taula.
Buscava el seu reflex a l’aigua del pou, però aquest semblava no voler-la ajudar a
trobar-lo.
Per què havia fugit? Per no pensar-hi? Perquè tenia por i sabia que aquell era el seu
refugi? Per plorar tranquil·la?
Va tancar els ulls i va deixar que les llàgrimes li rentessin les galtes i caiguessin al
fons del pou, amb la resta de la flor. Per què havia marxat? I per què ningú no s’havia
adonat que havia marxat?
Va acariciar la roca porosa, com si es tractés d’un llençol, mentre s’imaginava que,
finalment, es canviaven els llocs una sola vegada i ella era la qui cuidava de l’altra.
S’imaginava asseguda als peus del llit, intentant no moure’s per tal de no despertar la
noia, arraulida i amb cara d’àngel. Algú, silenciosament, tancava la porta.
Quan el metge, aquell senyor gran a qui constantment queien les ulleres, va sortir de
l’habitació, va demanar pel senyor Fontcoberta. El van conduir al despatx on l’home
escrivia distretament, mentre pensava en aquella criatura que havia caigut davant seu.
La porta no va trigar gaire a obrir-se ni a tancar-se, rere el metge. L’Enriqueta es va
quedar al darrere, esperant sense saber què. No havia gosat preguntar gaire res a aquell
senyor perquè no sabia si fer-ho era correcte, però semblava que es tractés d’un
assumpte seriós, per la cara que feia.
—Senyor Fontcoberta? —va instar en Guifré a abandonar els documents amb què
batallava.
—Senyor Ardèvol —va saludar el metge mentre es treia les ulleres.
—Voldria parlar amb vostè d’un tema delicat.
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—Delicat? —va sorprendre’s, l’home, simulant menor preocupació de la que
l’omplia.
—Bé, sí. Voldria saber si aquesta dona està... —va dubtar a l’hora d’escollir les
paraules—. Si és...
—Vostè dirà —va instar-lo a continuar, el pare de l’Elisabeth.
—Si és casada! —va dir, d’una tirada, mentre amagava la connotació moral que tenia
aquela pregunta.
El senyor Fontcoberta va sorprendre’s enormement.
—Això ho pregunta perquè...
Després d’unes paraules del doctor, una riallada en va mig continguda va omplir
l’habitació, alleugerint el to reprovable que adquiririen les paraules del seu interlocutor
si continuava amb el pressentiment que cap unió legal i permesa per Déu salvava
aquella dona.
—Amb això vol dir que
—Sí —va afirmar, traient-se les llàgrimes que l’alleujament havia provocat—, està
unida en sant matrimoni, senyor Ardèvol. No es preocupi per la moralitat d’aquesta
casa.
—Em treu un pes de sobre —va admetre, el doctor.
—És que hem fet, alguna vegada, quelcom indegut?
—Jo només temia que —va eixugar-se la cara amb un mocador blanc que va treure
de la butxaca dels pantalons.
—No temi per això. Només preocupi’s perquè tot vagi com ha d’anar.
—Sí, senyor.
—Procuri que mare i fill en resultin sans, aquesta vegada.
Un to recriminatori semblava sortir de la seva veu, de la veu d’en Guifré, i el doctor
va semblar estranyar-se. No sabia, però, que quan li demanava que en sortissin sans no
feia cap mena d’al·lusió a la seva dona —no hagués sigut capaç, de cap manera, de ferla—, sinó a un d’aquells dies de vent en què féu cridar la Catalina, una o dues setmanes
després de la mort de la seva esposa. A una de les confessions que l’havien fet entendre
que no només ell patia, sinó que el món solia fer-ho i ningú no en coneixia el perquè.
—Passi-ho bé, senyor Ardèvol —va acomiadar-lo el senyor Fontcoberta després
d’uns segons perduts del present.
El metge començà a baixar les escales amb pressa. Aviat seria l’hora de dinar i ell
encara havia d’atendre dues o tres consultes més, i fins al poble hi havia un bon tros! Va
prometre tornar l’endemà amb un seguit de recomanacions i alguna o altra planta que
pogués millorar l’estat de la pacient i va fugir —literalment— de la casa, acollint-se a la
promesa del masover de dur-lo a casa seva. Havia de fer alguna cosa per aconseguir un
cotxe; encara que fos algun d’abans de la guerra, com el que havia aconseguit el seu
cunyat. No era cap meravella, però teia quatre rodes i podia dur-lo als llocs. Potser amb
el favor d’un o dos dels seus clients... Perquè és clar, per a la seva feina, allò de voltar
amunt i avall era necessari! La vida d’un malalt podia veure’s afectada si ell no arribava
a temps a un lloc concret. Sí, decididament havia d’aconseguir-ne un.
—Li fa res esperar-se uns minuts, senyor? —va demanar-li l’home, mentre treballava
la terra amb l’aixada—. Ja que baixo aprofitaré per dur a la meva cunyada quatre o cinc
coses que ara mateix m’està preparant la dona. No té pressa, oi?
L’home, una mica indignat, va fer que no amb el cap.
—Si li sembla, esperi’s a la cuina, on li serviran un got de vi.
—No, gràcies —va pensar en la promesa de no beure abans de dinar que havia fet a
la seva esposa—. Prefereixo donar una volta per aquí.
—Com vulgui. De seguida que estigui li faré un crit.
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L’home, amb les mans a les butxaques, va fer via cap al bosc. Se sentia el soroll del
riu, i va pensar que una mica d’aigua fresca l’ajudaria a passar la calor. Mes de juny i
feia una xafogor... Noi, no hi havia pas manera que el cel s’omplís de núvols i deixés
caure alguna gota. Si la cosa continuava així tot el juny seria ben sec. Ves que no fos
veritat el refrany: de la pluja del juny, la terra en gruny.
Del no-res va sortir un pou que amb prou feines veia.
—No caldrà que anem al riu —va pensar el metge, amb la mà davant la cara
protegint-se la vista del sol—. Renoi com pica!
Al cap de quatre o cinc passos la figura es veia amb més claredat, més nítida. Fins i
tot li va semblar veure algú agafant aigua.
—Podria demanar-n’hi —va pensar, considerant la possibilitat d’estalviar-se de tibar
la corda per tal de fer pujar la galleda. Tot i això, de mica en mica es va adonar que
aquell algú era una criatura enfilada al pou. Va córrer fins a treure el fetge per la boca
per tal d’impedir un malaurat accident.
—Nena, surt d’aquí! —li va cridar en arribar-hi—. Que no veus que cauràs?
La Beth va mirar-se l’home amb perplexitat. Caure? Allà dins? No sabia ben bé per
què, però estava convençuda que allò era impossible.
Com que la nena no es movia, aquell home va agafar-la per la cintura i la va deixar a
terra.
—Què feies allà dalt, criatura? —va preguntar-li, encara espantat, l’home—. Que
potser volies matar-te?
La nena va continuar callada, mirant—se’l amb els ulls ben oberts.
—Que no tenies por? —va insistir, però va identificar en els seus ulls la brillantor
dels d’alguna altra noia forta i valenta que l’exasperava sovint—. Ets la petita Beth, tu?
La nena va fer que no amb el cap, de manera inexplicable.
—Em dic Elisabeth.
L’home va estranyar-se, però no va fer res més que fixar-se en la sabata que faltava
al seu peu dret.
—I això? —li va preguntar.
—Ha fet plof. Deia que estava cansada de caminar per terra i ha decidit provar de fer
camí per mar.
—Per mar? —va dubtar l’home, col·locant-se bé les ulleres, però la nena no va
afegir-hi res més—. Has dit per mar, criatura?
—Sí, senyor.
—Per mar —va seguir reflexionant el doctor, mentre mirava el sòl—. I, escolta —va
voler afegir, però en alçar el cap, la nena ja havia desaparegut, deixant-lo astorat. El vell
es preguntà si era la calor, tot i així s’assegurà que no hi havia ningú, a dins del pou.
—No, impossible. N’hauria sentit el soroll —va dir-se, i va tornar a la casa sense
haver begut.
La Beth va descalçar-se entre els roures, i va córrer cap a les escorces dels arbres que
no coneixia. No es girà, però pensava en tantes coses que no podia ni deixar de córrer,
ni deixar de fugir, ni deixar de plorar.
—Sóc la Beth! —es deia, en veu alta—. Sóc la Beth Fontcoberta Donzella, el meu
pare es diu Guifré i la meva mare es deia Anna.
Unes fulles es movien entre el silenci.
—Es diu Anna —va rectificar.
Els pètals de margarida que havien fugit de les seves butxaques es van enlairar i es
van unir amb milers de fulles dansaires en un remolí que feia olor d’espígol.
No sabia què li passava, però se sentia petita i alhora gran, i tenia por. Havia tingut
por de moltes coses: de la foscor, quan era molt petita i creia que la llum no tornaria; de
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les serps, el dia que la Catalina se n’havia trobat una a la porta; dels monstres que
s’amagaven sota el llit; dels sorolls que feien les criatures de la nit; dels personatges
llegendaris, com ara vampirs, bruixes i dimonis; de l’Infern i del mal... Havia tingut por,
era cert, però mai no havia tingut por com aquella vegada: por de la mort, por de la por
dels altres, por d’estar sola, por del dia, por de les cares d’aquells qui sempre li havien
inspirat confiança, por d’allò estrany. Tenia por, i tot i haver intentat amagar—se de
tothom semblava que l’esforç havia estat en va, perquè al cap i a la fi feia estona que es
preguntava per què havia fugit. Era estrany que ho hagués fet, però cada vegada que la
seva ment li plantejava el retorn ella sacsejava el cap negativament.
Remolins de bosc continuaven dansant, provocant pluges de tardor en dies estivals.
Ella caminava a poc a poc, amb els ulls escrutant les copes dels arbres i els cabells
dansant amb la brisa que enlairava les fulles juganeres. Sense adonar-se’n, el vent li
robava somriures i li esborrava les cabòries del cap a mesura que s’endinsava en aquell
món que, sense saber per què, a vegades pensava que era més seu que qualsevol altre
món.
La llum que s’escapolia entre les ombres de les branques i les vestimentes dels arbres
la feia plorar, sense saber per què, tampoc. Se sentia lliure, però alhora estranya, i no
sabia si allò era bo. Buscava, sovint, entre les fulles, els records del passat, com en
aquella petita flor blanca i neta. Era estrany, com si fins aquell dia no s’hagués adonat
que en tenia, de records. Era estrany.
Un so entre els arbustos després d’una ràfega de vent va obligar-la a allunyar la
mirada del cel i a retornar-la a la terra. El musell era del color de la terra, com la resta
del cap i les potes. El cos, però, era ple de pinzellades de plata, sovint gairebé blanques.
Semblava un llop, des de lluny, però a mida que s’apropava percebies aquell desig
contingut d’alguns gossos solitaris de ser estimats. Havia caminat en silenci fins on era
ella, i l’havia mirat d’aquella manera que miren les bèsties salvatges i lliures en
descobrir iguals.
L’Elisabeth havia notat la seva escalfor i la seva pau i s’havia deixat captivar per
elles. Fins havia sentit la necessitat d’abraçar-lo intensament i ho havia fet després
d’acariciar el pelatge aspre però suau d’aquell ésser d’ulls de vent. Rere les seves
orelles, només el so dels arbres, únics testimonis de l’escena.
S’havien mirat l’un a l’altre, sense gosar moure’s ni dir-se res, escrutant els
sentiments i els records dels altres, intentant apaivagar les llàgrimes de la soledat
imposada per pròpia voluntat amb rialles gravades a la memòria.
Amb la següent ràfega de vent ell s’havia convertit en fulles i s’havia amagat entre
els arbres.
—Qui ets? —havia preguntat ella, en xiuxiueigs, i els arbres havien rigut i s’ho
havien repetit els uns als altres, deixant caure les joves fulles abans de temps.
Va escollir una margarida d’entre les que tenia sobre la taula, totes elles seques des
de feia temps, i va somriure. Va prendre la ploma i va sucar-la al tinter amb delicadesa.
Llavors va anotar el següent al llibre que reposava sobre la taula obert per una pàgina
color cru igual que totes les altres:
«Porta dels records, enigmàtica clau que condueix la ment a llocs estranys, topant
amb la realitat i la imaginació.»
Alçà la ploma mentre pensava en aquell record, el del gos llop que desapareixia del
vent i que havia deixat de veure en fer-se gran; aquell esperit del bosc que sovint
recordava com a somni i no pas com a realitat.
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Una mica de tinta s’escapà del plomí daurat i colpejà el paper, com si advertís la noia
que la seva tasca seguia a mitges. Deixà l’estri amb la punta sobre el tinter i examinà els
danys que havia sofert el text. Per sort res; sols un augment en la mida del punt final.

Va aixecar-se amb cura de no fer tremolar la taula —cosa que podria suposar una
verdadera catàstrofe— i va apropar-se a la finestra amb una d’aquelles margarides a les
mans. No podia evitar aquell sentiment que li havia omplert el cor d’alegria i la relació
de l’aparició d’aquell animal amb les pregàries al pou i els pètals nedant, eternament.
Va apropar-se al llibre altra vegada i va somriure
«Déu és en les coses més senzilles», va anotar, i va afegir per a ella mateixa:
—Diferent per a cadascú, com el color del vent o l’olor de la boira. Però sempre és el
mateix, i el reconeixem pel goig que sentim en adonar-nos de la seva presència, com
quan els apòstols s’adonen que és Jesús aquell amb qui han caminat. Aquell Jesús mort
en creu ara se’ls revela en partir el pa després d’un llarg camí cap a Emmaús.
Va afegir-hi: «Per això hem d’estar disposats a rebre’l, sigui qui sigui, sigui on
sigui.»
Va bufar perquè la tinta s’assequés mentre guardava tinter i ploma. Llavors s’aixecà
de nou i s’apropà a la finestra per tal de trobar el lloc on s’amagava el pou. Pogué
veure-hi de nou aquella nena petita. La veié prendre la sabata que s’havia tornat a
calçar, aquella que ballava al peu esquerre. Un altre plof va delatar el lloc on havia
caigut.
—Ara estareu juntes de nou —va dir en veu baixa, contenta, i va veure’s córrer amb
els braços oberts i el vestit agitat pel vent fins a la casa. Era la Beth, altra vegada.
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34. Rimas y leyendas (Gustavo Adolfo Bécquer)
La foscor amagava les seves cares, la lluna no volia sortir d’entre els núvols.
S’havien trobat aquella nit de festa, quan a la plaça del poble les rialles no deixaven
d’aflorar, i la llum dansava, també. Havien sortir de casa amb el pressentiment que es
trobarien, amb el desig que passaria, però en veure’s havia sigut difícil admetre-ho.
L’Elisa havia sortit acompanyada de la Dolors, després d’hores de batalla amb el seu
pare. Finalment, però, l’home havia cedit amb la condició que no es separessin. Les
dues noies, completament exultants, s’havien enfilat al carro disposades a sentir l’olor
de la nit.
L’olor de la nit; era d’allò, precisament, del que volia protegir-la el seu pare, però
recordant que la Matilde anys enrere havia fugit tot i no obtenir el consentiment del pare
havia cedit, pensant que és només quan tibes la corda que l’ocell la trenca, amb el desig
del vol.
L’orquestra ja tocava, quan van arribar-hi. La plaça estava ornada amb retalls de
papers de colors, com aquell mateix matí, que havien anat a ofici.
La Dolors l’havia ajudat a vestir-se, perquè ella no tenia ni idea de què duien les
noies de la seva edat en aquestes festes. Havia tret de l’armari un vestit de fil verd clar,
de cos cenyit però faldilla bufada. Coll rodó i botons fins a la cintura. Era el que duia
quan va veure’l, entre la gent.
Ell va sortir obligat per la seva cosina. No tenia ganes de veure ningú, però la Maria
va demanar-li que l’acompanyés a la plaça, i la tia hi insistí, també, convençuda que li
aniria bé, i no li va quedar més remei que fer-ho.
Al principi, no es van veure. Van treure a ballar la Dolors un parell o tres de vegades
i ella es va quedar sola. No estava tan convençuda que li agradés, tot allò, i ell no hi era.
Un noi que no coneixia li va demanar per ballar i, sense motius per dir que no, va
acceptar, però de seguida va penedir-se’n, perquè el noi no deixava d’apropar-se-la a
cada volta, i semblava que el ball no acabaria mai. Era baixet, i una mica rodanxó.
Rosset, però d’ulls castanys. Quan per fi les parelles es van deixar anar, la Dolors li va
explicar que acabava de ballar amb el fill de l’ enterramorts. Van posar-se a riure fins a
plorar.
—Mira, allà n’hi ha un que no deixa de mirar-te —va somriure la Dolors assenyalant
un noi alt amb la mà dreta mentre s’eixugava els ulls amb l’esquerra.
—On? —va dubtar l’Elisa, mentre es girava, i llavors el va veure, i la cara se li va
tenyir de blanc.
—Que el coneixes? —va dubtar, la Dolors—. Diria que és... —i llavors hi va caure,
però en girar-se, l’Elisabeth ja no hi era. Havia fugit de la plaça, disposada a travessar el
bosc per tal de no veure’l.
—On vas? —va sentir, darrere seu.
—A casa —va respondre-li, sabent perfectament que es tractava d’aquell que volia
evitar—. Deixa’m estar.
—No vull fer-ho.
—T’he dit que em deixis —va suplicar-li.
Silenci.
—Ho faré, si t’hi entestes, però un cop m’hagi assegurat que has arribat sana i salva a
casa.
—Per què em fas això? —va preguntar-li la noia, mentre notava que les llàgrimes li
queien avall.
—No vols cap resposta, Elisabeth. Així que no m’ho preguntis. Només deixa que
t’acompanyi.
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La noia va girar-se i va assentir.
—D’acord, però no diguis res, si us plau. Vull oblidar que hi ets. Vull oblidar que
aquesta nit existirà.
Silenci absolut.
—Encara m’estimes? —va preguntar-li ell sense mirar-la.
—Ferran… —ella va abaixar la mirada fent que no amb el cap. No perquè aquella
fos la seva resposta, sinó perquè tots dos sabien que no havien de formular la pregunta
en veu alta.
—Si vols oblidar-me és que m’estimes.
El silenci de la nit va seguir emmascarant les seves mirades, modelant els seus
records, capgirant totes les paraules.
—Ho sento —va admetre el noi—. No puc negar que a vegades m’odio per ser com
sóc, per com sento. Això em recorda com són ells, on els ha dut la desesperació i la falta
d’un perquè, això m’ajuda a veure el motiu pel qual el pare estimava la mare, i per què
jo t’estimo a tu. No ho faig només perquè ets bella i ets la persona en qui més penso,
perquè em comprenguis i et comprengui; sinó que ho faig perquè sé que només seré bo
si tu em dones la mà, i si m’allunyo d’ells per sempre.
—D’ells?
—Del pare, de l’oncle... A vegades penso que una guerra, que un odi, poden fer molt
mal.
—De què em parles? —va preguntar la noia, mig encuriosida mig espantada, sense
mirar aquell noi al costat de qui caminava.
—De mi, suposo, i alhora de tu. Però ja et vaig dir que no tinc cap mena de dret a
explicar-te allò que el teu pare et nega. Principalment perquè si t’ho amaga deu ser
perquè jo no ho sé tot. I el que sé ja és prou dolorós.
La noia es preguntà si podria demanar-li per la tia, però pensà que no podria fer-ho
sense pensar en la mare, i no volia posar-se a plorar, i sabia que hi havia aquella amarga
possibilitat. Per això va deixar que ell continués, i que escollís per ella.
—Però no volia parlar-te d’això, sinó demanar-te perdó per comportar-me com un...
Per dir-te el que et vaig dir.
—No m’has de demanar perdó, si era el que pensaves.
—No ho era, Elisabeth. Saps que no ho era. És d’això del que et parlava abans:
sovint no entenc per què, però em comporto com el pare, o com l’oncle, i no vull que
sigui així.
—I per això m’estimes? Perquè no sóc com l’oncle o el teu pare?
—No, t’estimo perquè ets com la mare —va rectificar—. Perquè ets com la Matilde.
Un silenci estrany.
—Et recordo la teva mare? —va dubtar la noia.
El noi va assentir, però llavors va negar amb el cap.
—Crec sentir per tu el que el pare sentia per ella.
—Creus?
—Sé. Sé que ho sento, i que tu també ho sents.
Un altre silenci estrany, incòmode. Els ulls se li van omplir de llàgrimes, a ella,
perquè no sabia què havia de fer, i no tenia a qui preguntar-ho; sols al pare, i a Déu.
—Tant és què sentis per mi si no t’agrada el meu pare. Perquè jo l’estimo, encara que
tu no estimis el teu.
—No, no ho has entès. Jo estimo el meu pare, i sobre el teu... ja t’he dit que vaig dir
coses que mai no hauria d’haver dit. Però entén que hi ha temes complicats, i que no
sempre hi estarem d’acord.
—Som cosins —va recordar-li la noia.
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—I per això he de negar que t’estimo?
No va gosar respondre, sinó que va abaixar la mirada i va fixar-la en els seus peus,
gairebé nuus.
—No ho sé —va admetre—. No sé què hem de fer, Ferran. Per això et suplico que
em deixis estar, i et demano que no em diguis que m’estimes. No m’ho diguis més, si us
plau.
—Però...
—No. No ho facis més difícil. Si realment m’estimes, deixa’m estar.
—Si així ho vols, que així sigui —va dir-li el noi—. Però, abans, deixa’m explicart’ho tot. Si la teva decisió no ha canviat quan arribis a casa, no ens tornarem a veure.
La noia va girar-se, amb la intenció de convertir el dia en nit, i la nit en més nit. Ell
va mirar-se-la, defugint els ulls, defugint el cor.
—Els pares es van casar durant la guerra. Van fugir, és cert, i no van dir-ho a ningú.
Sabem que el teu avi no aprovava el matrimoni, però els pares del meu pare tampoc ho
feien, perquè deien que la meva tia es va treure la vida per culpa del teu pare.
—No m’ho crec.
—No ho facis. Ningú no t’hi obliga. El fet és que l’oncle em va explicar que ella
l’estimava, però com que el teu pare havia d’heretar, va considerar que no podia casars’hi, i ella, desesperada, va fer el que va fer.
—Per què em dius això? —va dir la noia, plorant—. Em demostres que tu també
odies el meu pare. Que tots ho feu.
—No. L’oncle odiava la meva mare; deia que es mereixia morir perquè la Margarida
va fer-ho. És boig. Però tota cosa que s’inventa té un rerefons cert. És en aquest rerefons
que jo em basava, injustament. Perquè havia oblidat una història que em va explicar ella
quan jo era petit.
—Ella? —va dubtar, la noia.
—La mare —va somriure el noi, mentre palpava l’escorça d’un roure—. La història
que explica el per què van fer-se amics, tots plegats.
—Amics? —va estranyar-se l’Elisa, totalment desconcertada.
—El teu pare i el meu, tot i de ser de classes socials diferents, van fer-se amics. Com
es van conèixer no ho sé, tot i que pot ser que la mare m’ho expliqués, però el que sí
que sé és què feien. I m’agrada pensar-hi, perquè m’imagino el pare d’una manera molt
diferent de com és ara. La mare va dir-me que en Guifré solia deixar-li llibres a en Pere.
En un principi eren llibres de nens, llibres d’aventures, llibres que els van fer somiar a
tots dos. Quan el pare acabava un llibre, pujava fins a casa del teu i el comentaven,
sobretot quan el teu avi no hi era. Una vegada, però, el seu pare va tornar abans d’hora
d’un viatge, i ells sabien que si s’assabentava que eren amics les coses podien acabar
molt malament per a tots dos, sobretot perquè els meus avis eren revolucionaris, mentre
que els teus... —no va gosar fer suposicions—. Bé, no sé ben bé què eren, però suposo
que no hi estaven massa a favor, precisament. Eren, el que es podria dir, dues famílies
completament diferents, sobretot perquè a vegades el meu avi diria que havia provocat
problemes amb les terres i els masovers. En fi, pots entendre la situació, oi?
La noia va fer que sí amb el cap, una mica més assossegada.
—Doncs un d’aquests dies, mentre en Guifré i en Pere xerraven la Matilde va entrar
a l’habitació. Estava força nerviosa, cosa que els altres dos de seguida van percebre, i
van haver de fer-li-ho repetir tres vegades perquè no l’entenien. Havia vingut corrent
des de les oliveres, i no deixava d’esbufegar.
—El pare ha tornat. Voldrà veure’t. En Pere ha de marxar si no vols que us
descobreixi.
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Les últimes paraules sobraven. Quan van mirar per la finestra, van veure que el pare
enfilava camí amunt.
—Sortiré per la porta del darrere —va suggerir el noi.
—Impossible, te’l trobaries pujant.
—Doncs per la de davant! —va provar.
—Passaria el mateix.
—Què voleu que faci, doncs? —va preguntar, espantat.
En Guifré va mirar-se la Matilde, suplicant.
—D’acord, us ensenyaré un dels meus amagatalls, però oi que em prometeu que no
li’n direu res al pare?
Els nois van somriure i li ho van prometre. Sense gaire convenciment, la Matilde va
obrir la porteta de la lleixa de la biblioteca i va fer-hi passar en Pere. Quan en Guifré
estava a punt d’entrar-hi, però, va advertir-lo.
—Si el pare vol parlar amb tu què faràs?
—És veritat, no hi havia pensat. Però no podem deixar-lo sol, no?
El noi se’l va mirar.
—Què vols dir que no podeu deixar-me sol?
—Doncs que no sé quanta estona t’hi estaràs, tancat.
—Ei, ei! Que jo he d’anar a casa —va queixar-se.
—Molt bé, ja m’hi quedo jo —va fer morros la Matilde—, però a canvi avui et toca
llegir un conte a l’Esteve.
—D’acord —va sospirar el noi—. Puc refiar-me de tots dos?
Van fer que sí amb el cap i van tancar-se en aquella cambra estranya. Tan bon punt la
llum desaparegué la Matilde encengué una espelma.
—Si no anem amb compte cremarà tot plegat, així que no se t’acudeixi moure’t gaire
o l’olor ens delatarà. I del foc ja ni en parlem.
El noi va fer que no amb el cap, encara atònit.
Aquell dia, curiosament, el pare va decidir xerrar amb en Guifré sobre els llibres de
la biblioteca. En qualsevol context allò hagués estat una alegria, sobretot perquè feia
anys que en Guifré li ho demanava, però ja ho diuen que les coses passen quan menys te
les esperes.
Feia mitja hora que parlaven quan l’espelma va caure de la taula.
—Es pot saber què has fet? —va queixar-se la noia—. No t’he dit que anessin amb
compte?
—Ho sento, m’estava adormint i
—Ara ja està. L’he apagat a temps, però l’olor prou que se sent, saps? I el pare segur
que ho coneix, això.
—Vols dir que entrarà?
—I és clar que ho farà, de seguida que sospiti que aquí hi ha algú.
Va encendre l’espelma de nou.
—Però què fas? —va preguntar-li al noi, que movia fulls i fulls sense parar.
—Busco als llibres.
—És que ets boig? —va espantar-se la noia, davant la idea que el pare els sentís i que
el foc tornés a atacar-los.
—No! —va dir el noi, deixant els llibres per un moment—. Les respostes sempre són
als llibres, i aquí n’hi ha una pila!
—Desgraciadament —va lamentar la noia, mentre bufava—. Si en lloc de llibres hi
hagués una porta...
—O si els llibres ens fessin de porta...
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Semblava que l’olor havia fugit de l’habitació. Potser era tan poc el tros cremat que
ningú no ho havia notat, van pensar. Però de totes maneres, si en Guifré havia de veure
tota la biblioteca, què podia fer-los pensar que el seu pare no obriria aquella porta,
també?
La Matilde va asseure’s a la cadira, enfadada. Havia deixat el seu diari sota l’olivera i
tenia por que algú l’hi prengués. Va posar els colzes sobre la taula i les galtes sobre les
mans, observant atentament el moviment de la flama. Vacil·lava. Va pensar que l’aire
que entrava per la biblioteca la volia apagar, i va cobrir aquell costat amb la mà
esquerra.
—Què fas? —va dubtar el noi.
—Res —va respondre ella, però aviat es va adonar que la flama s’inclinava cap a la
direcció contrària d’on venia l’aire. Allò era molt estrany, a no ser que...
—Què has dit abans, sobre els llibres? —la Matilde va interrogar en Pere amb mirada
ferma.
—Que s’hi troben totes les respostes —va respondre el noi, com si es tractés de la
resposta d’una pregunta d’història, com ara els noms de les caravel·les que van dur
Colom a Amèrica el dotze d’octubre de mil quatre-cents noranta-dos.
—No, una mica després —va continuar la noia, encara amb mirada ferma.
—Que si fessin de porta, doncs que podríem sortir —va dir, com aquell que en lloc
de dir La Pinta, La Niña i La Santa María diu que vaixells, perquè amb carros no
podrien travessar el mar.
—Exacte. I és una porta, però jo no ho sabia —va somriure la noia, i aquesta vegada
va ser el noi qui va pensar que ella estava tocada de l’ala.
En efecte, rere dues barreres de llibres hi havia una petita obertura per on podrien
fugir.
A la biblioteca, en Guifré observava atentament el pare, i intentava escoltar—lo
perquè de debò que allò l’interessava però no podia. Dins del seu cap només corrien tres
paraules: fugir, Matilde, Pere. De tant en tant, el pare el descobria mirant aquella paret
rere la qual s’amagaven els nois, i en sentir l’olor de cremat, quan el pare va dir:
—No sents aquesta fortor? D’on deu venir?
El noi sols va poder dir:
—No sento res, pare.
Una hora més tard, aproximadament, l’home va començar a parlar-li d’en Boquica i
de passadissos secrets, i de coses estranyes de la casa que eren herència oral.
—Per això, vull ensenyar-te aquesta habitació —va dir l’home, mentre premia un
llibre.
En Guifré, tenia unes enormes ganes de cridar.
—Pare, no ho feu! —va dir, al final. Però un cop oberta la porta, es va adonar que no
hi havia ningú al seu interior.
—Que no faci què? —va dir l’home, completament sorprès.
—Res, res. Perdoneu. M’havia semblat que... res.
En entrar, només el rastre de l’espelma encesa recentment i la cera que havia caigut
de la taula van tranquil·litzar-lo i, alhora, esbalair-lo totalment. Com podien ser allà,
aquelles mostres que indicaven que el noi i la noia hi havia estat, però podien no ser-hi
ells dos?
L’explicació del pare durà mitja hora més, encara. De fet, podria haver-se allargat
molt més, però va recordar que havia d’escriure una carta i va deixar-lo dient-li que
esperava que algun dia ell pogués parlar de tots aquells llibres als seus fills. El noi va
assentir i, sense poder esperar més, tan bon punt va veure que el pare desapareixia
passadís avall, va examinar amb cura tota l’habitació. El resultat: incert.
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—No pot ser! —va dir-se, bocabadat, i va preguntar-se com s’ho havia fet aquella
vegada, la seva germana.
No podia imaginar-se de cap manera que la Matilde i en Pere feia ben bé tres quarts
d’hora que havien sortir de l’habitació, i una mitja hora ben bona que eren fora de la
casa.
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35. Danses folklòriques romaneses (Béla Bartók)
Les teles de la nit sovint s’emboliquen amb el vent que produeixen les nostres
emocions en veure’s sacsejades pels nostres sentiments, normalment contradictoris.
Quan això passa, és complicat que la son ens amari les parpelles i s’endinsi a la recerca
d’un lloc on trobar cambra per passar la nit. Potser és per això que el desig de fugir, en
aquests casos, augmenta fins a impedir-nos estar quiets: la respiració pausada s’agita, el
parpelleig es transforma en un tic molest i la cadeneta amb qualsevol figura religiosa
se’ns embolica al voltant del coll com si tingués la intenció d’estrangular-nos en
qualsevol moment. La suor regalima, ens sentim més cansats que mai i notem que el cor
també vol fugir. Fugir del pit.
De fet, és una situació estranya que podria assimilar-se, de manera abstracta, a
l’obertura d’una crisàlide. Nosaltres som la papallona amb desig de volar, que intenta
trobar camí entre el capoll que fa hores, minuts i segons que teixeix, i que tan valorat és
per la seda. Volem sortir, fugir, obrir les ales. Som un insecte perdut, submergit en el
neguit de la incertesa. La diferència principal és que tot i voler sortir del capoll,
nosaltres no tindrem ales de colors. Si aconseguim desenvolupar-ne algunes, seran
transparents. No som capaços de més, o això creiem. I, en la majoria dels casos, ens les
tallarem per la por de què passaria si les féssim servir. En conclusió, potser som una
papallona amagada en una crisàlide tancada en un pot de cristall amb alcohol. Som part
d’una col·lecció de milers d’espècies, però a nosaltres ens tenen en un racó, on sols es
veu el que érem abans de ser, però mai allò que podríem haver estat.
Els pensaments començaven a emmagatzemar-se en la seva ment fins arribar al punt
que havia perdut la noció de la realitat. No sabia si aquell udol era real o si havia estat
producte de la seva ment; no sabia quan dormia, quan somiava o quan, senzillament,
estava despert i a l’aguait de qualsevol so que la nit pogués regalar a la seva anguniosa
vigília. De fet, les papallones volaven dins el seu llit, i els grills cantaven a tocar de les
seves orelles quan els seus ulls estaven tancats, però quan els obria la sensació de llum
era estranyament gran. O potser era al revés? Tant era. Feia hores que s’havia rendit;
realitat i ficció eren ara el mateix. Aquella pregunta, però, seguia cavalcant per la seva
ment.
El llençol començava a semblar-li una corda cruel i rasposa que el lligava al llit,
obligant-lo a adormir-se quan ja se sentia totalment desvetllat; una corda que l’obligava
a afrontar dilemes que volia deixar que la nit tapés amb el seu vel de seda. Una seda que
a ell, una papallona morta abans de sortir del capoll, li recordava sovint el perquè de
l’eterna foscor dels seus somnis. Potser la nit sempre havia estat la seva mare, tot i que
el pare s’entestés en separar-los i abraçar-los. No. Havia estimat el pare. De fet,
l’estimava. No li donava les culpes de res. Bé, no tenia dret a donar-les-hi. Mai no
n’havia tingut.
En sentir el quart o cinquè esgarip d’un mussol que visualitzava en prémer les
parpelles amb força per tal d’agafar el son, es desféu del llençol i, entre paraules dolces
amb un rerefons recriminatori, va dir a la nit que l’havia vençut. Altra vegada l’alè del
bosc l’havia dut a la terrassa solitària il·luminada per la dolçor d’una lluna evaporada,
esdevinguda pols dels pastels que tan hàbilment utilitzava l’Elisabeth en aquells
paisatges rurals on el cel adquiria els colors de les fulles tardorenques. Sí, de fet n’havia
de parlar amb l’Elisabeth, de tot allò. Tenia l’estrany pressentiment que ella no
comprendria que a vegades hi ha gent que et fa oblidar el passat.
—Oblidar? —li va semblar sentir, d’uns arbusts propers, i es va sobresaltar, però no
podia haver-lo sentit ningú, i d’altra banda era impensable que algú rondés per aquells
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indrets en aquelles hores. Prengué aire de nou, i pensà que a la seva consciència li
agradava jugar-li males passades. Qui podria saber, sinó, què volia oblidar?
—Oblidar —va sentir, novament, però sense interrogació aquesta vegada. Amb la
convicció que no podia ser ningú més que el seu pensament, encara endormiscat, va
prendre un cigarret i va mirar-se el cel, completament estrellat. Va recordar de nou les
paraules de la Matilde, que per un instant li van semblar llunyanes, i es repenjà a la
barana, com si hagués estat víctima d’un pensament d’aquells que, sovint, l’havien fet
trontollar quan era un marrec. Pensaments fugaços que oblidava un cop se li posaven els
pèls de punta, i que per això temia. Pensaments prometedors, a vegades, o nostàlgics,
d’altres. Pensaments impossibles.
—Per això crec que ell no era com són els altres. Ell no era com el teu avi.
—Era? —va preguntar-li l’Elisabeth, encara intentant imaginar-se el seu pare viatjant
entre els llibres de la biblioteca.
—És, suposo.
—Suposes?
—Bé, jo... La gent canvia, saps? El pare, per exemple, ja no és el mateix. Potser el
teu també ha canviat.
—No canvia —va recordar les paraules d’un algú abstracte, fugaç, de la seva
infància—. Madura amb el temps.
—No, Elisabeth. No sempre madura. A vegades ens convertim en fantasmes del
passat, en ombres d’aquells que érem. Quan passa això, Elisabeth, no és perquè hàgim
madurat.
Una escorça va ser lleugerament palpada per la noia, com si d’ella volgués treure’n la
força que necessitava per prosseguir amb la conversa. Ell seguí endavant, sense posar la
mirada enlloc. Els ulls se li entelaven.
—Parles del teu pare, encara? —va preguntar-li ella, tornant al seu costat.
—Del pare, de l’oncle... Tant és, ja. No val la pena lamentar-se per aquells que no
tornaran, no creus? —va mig somriure, forçosament. Aquella noia no havia de saber tot
allò. No calia que li ho expliqués. Però volia explicar-li-ho.
Ella va fer que no amb el cap.
—T’equivoques. Estic convençuda que el teu pare té remei. No és lluny, no és
—Sí que ho és —va interrompre-la.
—No és mort, encara.
Un silenci teixit com una teranyina plena de gotes de rosada que brillen amb la llum
de l’alba els va envoltar. No era mort, encara, no ho era.
—Depèn de tu, també, que torni —va recordar-li, mentre ell no deixava de buscar el
no-res a través dels arbres.
Les gotes, en estirar la teranyina, havien fugit. Sols quedava el fil enganxós que volia
atrapar—los de mica en mica.
—Parla-hi. Pregunta-li si està bé —va insistir-hi.
Ell va fer que no amb el cap.
—No voldrà fer-ho.
—No ho saps, això.
—Ho sé.
Aquella resposta clara, ferma i segura va sorprendre-la. No hi havia dubte en les
seves paraules, però sí aquella tristesa que confirma, secretament, la seva veracitat.
—Encara que no vulgui fer-ho veurà que et preocupes, que hi ets, que no està sol.
Veurà que no només existeix l’ abans, sinó que també hi ha un ara. A partir d’aquí,
però, serà ell el qui haurà de decidir amb quin dels dos móns vol quedar-se. Ha de ser ell
qui es digui que vol tornar.
225

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

—I si no vol tornar, Elisabeth? —la por li feia tremolar la veu. Temia que un món
fictici amb la mare fos més bell que un de real amb el seu fill. Potser, amb el pas dels
anys, ell també havia oblidat que existia.
—Pocs decideixen que no volen tornar, i el teu pare no és un d’ells.
—Com ho saps?
—Ho sé —va dir-se, pensant en el seu pare. Ell era un d’aquells casos estranys que
viuen del passat creient que ho fan del present. Estrany? No. Tots ho fem, a vegades.
Tots. Viure del passat és inevitable.
La lluna va fer-se lloc entre els núvols i els va acariciar les cares amb la seva llum
ensucrada. Es van mirar l’un a l’altre, i van redescobrir aquella essència màgica, del
color dels glans, que els eriçava la pell i els decorava els ulls amb flors silvestres. De
sobte, però, un núvol trapella tornà a amagar la blanca esfera imperfecta i l’encís es va
desfer, mentre ambdós posaven la mirada ben lluny de l’altre, en aquells boscos on
tantes històries dolces havien ocorregut, i alhora tantes de salades i d’amargues. Eren els
mateixos boscos que les generacions passades havien observat amb orgull, considerant
la fusta com un bé important, i que les futures mirarien com una nosa, sense veure més
enllà dels troncs inútils després que la importació de la fusta hagués esdevingut l’opció
més barata. Els camins deixarien de ser arreglats en esdevenir innecessaris i les cases
serien devorades per la mare natura, protectora.
Quan ell els mirava no podia veure-ho, tot això. La suor seguia regalimant-li front
avall tot i la fresca de la nit, i el pit li demanava a crits que abandonés l’angoixa que li
provocava haver de prendre aquella decisió, però era incapaç de fer-ho.
Sovint solia apropar-se a l’habitació de l’Elisa i l’observava secretament a través del
finestral. La respiració pausada aixecava els llençols a un ritme regular, i sota els cabells
esbullats que s’amuntegaven al damunt del seu caparró, ell dibuixava aquells ulls que,
quan era una nena, escrutaven els seus buscant respostes a totes aquelles preguntes
incontestables que li feia. Eren els ulls de l’Anna, però alhora es convertien en els de la
seva germana, i en els seus quan la nit era massa freda.
Sí. Mirar-la, encara que fos a través del vidre, solia salvar-lo dels abismes dels
malsons. Aquella nit, però, no hi era. Cap d’elles hi era, i la soledat l’escanyava mentre
es preguntava si havia de posar-li fi demanant-li a aquella noia setze anys més jove que
es convertís en la seva esposa. Setze anys, els mateixos que feia que l’Anna havia mort.
Eren prou anys per escollir una altra dona?
—Mai ho seran —va dir-se, amb la veu serena—. De la mateixa manera que mai
brillaran prou les estrelles.
Confús per aquell pensament, aquella frase mig amagada, recordà que era allà on
havia de buscar-la per tal de no sentir-se sol. Hi havia anat, una o dues vegades, i la
simple presència de l’arbre, de les formigues viatgeres buscant la seva amiga, de les
fulles verdes esperant-la, de les flors blanques que solien adornar-li els cabells sense que
se n’adonés... amb allò sentia que hi era, tot i que, en el fons, sabés que es tractava
d’una il·lusió.
A poc a poc, es vestí. Sentia aquell estrany desig que a vegades sentim les persones
quan recordem. El desig de reviure la dolçor d’una imatge, o de tornar a sentir el tacte
rugós de l’escorça, o l’escalfor secreta de l’arbre. Caminà entre la nit, amb la rapidesa
d’una llebre, i s’atansà on les oliveres dansaven amb la fina brisa. Buscà aquella que
s’havien disputat anys enrere i, en trobar-la, la decepció l’envaí, perquè ella no hi era.
—I és clar que no hi és —va dir-se, però un llàgrima va caure-li galta avall, i va
asseure’s al peu de l’arbre a recordar-la. Era lliure de fer-ho, al cap i a la fi.
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Tancà els ulls i invocà aquella imatge dolça que sovint buscava en les estrelles, i en
obrir-los la màgia de la nit havia tenyit l’arbre de llums groguenques que volaven amb
delicadesa.
Meravellat, s’aixecà, i un record dolç li besà les temples com si fos una papallona
blanca i fràgil.
—Cuques de llum —somrigué—. Són cuques de llum aquelles que brillen més que
les estrelles.
Un univers lluminós s’obrí davant seu, i les llàgrimes començaren a caure-li com si
de pètals de nit es tractessin. De mica en mica la tristesa es desfullaria i apareixeria
aquella joia amarga que sols els records encenen.
Els brillants insectes de misticisme delicat volaven arreu, aixecant la llum tot i
allunyar-se de l’aigua que els agrupava, enviats allà per la noia que somreia en veure’ls
quan la foscor arribava al cel i que els cantava cançons a canvi dels seus espectacles
nocturns, els mateixos que les fades utilitzaven durant les festes majors com a principal
atractiu.
Aquella nit, havien d’encisar els cors de tres persones oblidades, despertant la claror
del seu esperit. Somiadores, intercanviaven rialles apagades que intensificaven la
brillantor dels seus cossos i s’extraviaven entre els matolls. Aquella era nit de sarau i
revetlla, i estaven disposades a dur aquella alegria allà on calgués.
Els nois caminaven en silenci quan, de sobte, les lluernes aparegueren amb la màgia
de les fades. Semblaven dur una melodia dolça i embafadora per companya, que les feia
ballar i saltironejar d’un cantó a un altre. Això els va fer somriure alhora per primera
vegada aquella nit.
D’ entre els matolls, fades i follets sortiren, disposats a passar la nit ballant sota la
llum de les estrelles i amb aquells insectes com a làmpades voladores. En un dels
extrems, una orquestra tocava la segona de les Danses folklòriques romaneses de
Bartók.
—No sé quina obsessió té aquest director amb Bartók —comentava un dels assistents
a la festa a la seva acompanyant, elegantment vestida amb una rosa assecada la
primavera passada.
—Deu ser que ell també és hongarès —va suggerir la noia, mentre es retocava el
pentinat—. Tot i això, no negaràs que aquesta en particular és una peça fantàstica per
ballar.
—Massa lenta pel meu gust —va somriure l’home.
La tercera dansa va arribar a les orelles d’en Guifré, com si d’un lament angoixant es
tractés. Els aguts feien que la seva ànima s’encongís i, a poc a poc, els pianos penjats li
humitejaven els ulls. El final li va semblar un sospir de pau, i va somriure.
—No era el reflex de la llum en una fulla d’heura. La Matilde era una lluerna enmig
de la foscor de la nit.
Mentre la quarta dansa sonava, en Ferran i l’Elisabeth es miraven, completament
bocabadats. Eren incapaços de dir si allò que veien era real o si la seva ment, de cop i
volta, havia embogit. Tot i això, quan la cinquena de les danses començà, i arribaren els
accents i els sobtats sforzati, una estranya boira va envoltar-los i van veure’s entre
desenes de parelles, fent salts i voltes i ballant allò que mai no havien sentit.
—Aquesta t’agrada més? —va dir la rosa a la seva parella, i ell va somriure, satisfet.
Els violins dominaven els arquets com si fossin simples prolongacions dels seus
braços, i movien els dits amb una rapidesa extraordinària, mentre que un piano
estrafolari les cordes del qual eren tiges de nenúfar no deixava d’espantar les mosques
que s’aturaven a descansar en aquelles tecles fetes a partir de còdols de riu
adequadament tallats.
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Cançons lentes s’intercalaven amb cançons ràpides perquè els ballarins poguessin
respirar, però l’Elisabeth i en Ferran no deixaven de ballar —a vegades abraçats,
d’altres, simplement, en una estrafolària rotllana. Era com si el poder de la música els
hagués extasiat, i com si la lluna i les lluernes els haguessin sotmès a un encanteri.
Quan els núvols taparen el cercle blanc, el ball desaparegué. Els vestits de lliris,
margarides, tulipes, roses i d’altres flors alegres van desaparèixer juntament amb fades i
follets, i ells es van veure davant de l’antiga entrada de la casa, l’un al costat de l’altre.
Havia estat un somni, tot plegat? Un estrany deliri conjunt? Havien estat embruixats,
potser?
Ell va apropar-se a ella i ella a ell, a poc a poc. Els ulls de l’un estaven fixats en els
de l’altre mentre els seus llavis volien trobar-se. De cop, però, ell se n’allunyà.
—He de marxar —va dir-li, mentre abaixava el cap, avergonyit pel desig que l’havia
encegat—. He promès que ho faria quan arribéssim, i així ho faré.
Ella va assentir, sense mirar-lo als ulls i ell es va girar.
El camí de sorra es feia fonedís amb aquella foscor, i els arbres semblaven gegants
amenaçadors que tenien per objectiu fer-lo desaparèixer. A poc a poc, el veié allunyarse pel bosc, i l’angoixa la sacsejà. Era el noi que estimava, i fugia sense aturador. Tard o
d’hora lamentaria no haver-lo besat abans que arribés la matinada, i no volia que aquell
es convertís en un d’aquells records amargs que el pare guardava tancats en clau. Féu un
pas i un altre, a poc a poc, però el pit l’encoratjà a caminar més de pressa, i més, fins a
córrer. S’agafà el vestit verd i, amb l’únic temor de perdre’l, oblidà qui era i l’anà a
trobar, amb els ulls tenyits d’un blau més profund, del color del mar, i les lluernes
dibuixant-li els somnis als cabells. En sentir els passos ell es girà, espantat. S’abraçaren,
sense més, en silenci, i es besaren. No permeteren que cap paraula ho pogués embrutir, i
deixaren a la lluna, que tornava a sortir entre els núvols, que fes la resta.
—M’estimes? —li preguntà ella.
—T’estimo —li respongué ell.
I així decidiren que oblidarien tots aquells motius que els deien que intentar-ho era
l’error més gran que cometrien, perquè el major error que podem cometre és no viure.
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36. Els jugadors de cartes (Paul Cézanne)
És estrany com, sovint, coneixem les persones a partir d’allò que escriuen i que
nosaltres llegim. Ho fem inconscientment, determinant-ne les expressions i els
sentiments sense que quedin explícits. És com si, en escriure, deixéssim part d’allò que
som en papers daurats per la llum. En cada coma, un sospir s’eleva fins a esdevenir
perceptible, i en cada punt curosament arrodonit aquell sentiment estrany de fugir d’allà
on ets, de sentir-te còmode amb allò que fas o, simplement, de preguntar-te què és allò
que escrius. Cada espai en blanc, o cada petita lletra escrita de diferent manera,
suggereixen aquell aixecar-se de la cadira a mirar el cel; cada esquitx de tinta, un
moviment sobtat perquè algú ha entrat sense trucar a la porta i t’has espantat, pensant
que era el pare aquell qui et venia a veure i que descobriria que escrivies cartes a gent
que ell volia allunyar de tu, o que no volia recordar. Cada lletra amb la tinta escampada,
una llàgrima assecada, salada, i un sentiment amagat.
Sí, en llegir allò que els altres escriuen podem entendre una mica com són, com es
senten. Gairebé podem veure’ls experimentant les escenes que ens expliquen amb lletra
cargolada i sovint il·legible. Potser per això, després, en veure que les cartes s’han
acabat i que el pit continua trist, i que la història està inacabada, sentim que hem perdut
part de la nostra vida, i que aquella companya i amiga és lluny en els segles, ben lluny, i
no ens coneix, mentre que nosaltres, a ella, l’estimem i l’estimem inevitablement. Per
això, sovint, acabar els llibres m’entristeix, i evito aquelles vint pàgines finals d’una
trilogia que m’ha fet sentir part d’un món excitant i exòtic, amb companyes divertides
que m’han eixugat les llàgrimes i a les quals he besat milers de vegades. La meva
germana diu que sóc estúpida, quan faig això, però no entén que mentre la història no
acabi, jo continuaré sentint-la dins, i veuré com el protagonista no es separa de la noia
que estima i que, segurament, mor quatre pàgines endavant. Amb els anys he après a no
fer-ho, però encara no sé com es fa per evitar el buit que et deixa acabar un llibre. Tot i
això, m’ajuda començar-ne un de nou, estimar uns altres personatges i tancar-lo pàgines
endavant. Al capdavall les bones històries són com les persones: quan et separes
d’aquelles que estimes la tristesa és enorme, però l’alegria que has sentit en conèixer-les
compensa, i sempre et queda aquell sentiment dolç de saber que algun dia, si ho
necessites, les pots rellegir, i que elles, al mateix temps, mentre tu en coneguis de noves,
seran conegudes per persones que també aprendran a estimar-les, i això et fa feliç.
Potser per això, en llegir aquelles cartes, ens vam sentir part de la vida de l’Elisabeth,
part d’ella fins i tot, i ella va ser part de les nostres vides. Caminàvem pels passadissos i
la sentíem respirar, tranquil·lament; ens posàvem al llit i la seva veu ressonava, com un
cant celestial; posàvem l’orella a les parets i en palpàvem la seva porositat i ens
convertíem en ella, demanant històries noves; remenàvem els llibres de la biblioteca i hi
trobàvem, irremeiablement, anotacions a les vores amb la seva mateixa lletra, o notes
fetes en papers blancs, sovint per al seu pare, que li deien com l’estimava; a l’habitació,
fins i tot, vam trobar la marca d’una mà en una rajola vermellosa i ens vam preguntar si
no seria seva, també. És arreu on anem que la trobem, sense conèixer-la, i això ens
espanta, sovint. Fins i tot hi busquem consol, quan les hores passen.
El regust amarg de no poder llegir aquelles últimes vint pàgines que t’expliquen el
perquè de tot plegat, però, no desapareix. No ho fa, tot i que li ho demanem, potser per
això llegim una vegada i una altra tots aquests fulls de paper, amb l’esperança de veurehi un senyal que ens digui on és, ara.
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Estimada mare,
Sé que fa temps que el pare es veu amb una dona, i finalment m’ha demanat el
consentiment per casar-s’hi. És una pregunta que m’he fet durant molt temps, i una
situació que m’estranya que hagi trigat tant a arribar. És natural que un home torni a
casar-se si això l’ha de dur a la felicitat, i ella és la dona amb qui sempre he pensat que
seria feliç, ara que tu no pots fer-li’n. Sospito que l’ha escollit pensant en tu, i tot i que
no és tan bella com els teus retrats em suggereixen que eres, té un cor dolç i és bona
amb mi. Tímida a vegades, té por que jo la rebutgi, que cregui que ella desitja
substituir-te i anul·lar-te en el teu paper de mare i d’esposa. Però tot i la reticència
inicial a estimar-la, ara sé que m’és impossible no fer-ho.
T’estimo, mare. Aquest matí, quan t’he dut flors i t’he suplicat que m’ajudessis a
decidir-me, com tantes vegades he fet, el vent m’ha xiuxiuejat a l’orella una paraula
estranya. Una frase, més aviat, i l’he escrit per tal d’entendre-la: «Amor animi arbitrio
sumitur, non ponitur». Diu que l’ànima escull estimar, però no deixar de fer-ho. És de
Publili Sirus, un escriptor llatí del segle I aC; m’ho ha dit el pare.
Tinc por, és cert, d’oblidar-te, però he de córrer aquest risc, com fa el pare, si vull
seguir amb un somriure als llavis. Et deixo lliure, mare. Sé que tu li has donat el teu
consentiment, ho pressento, per això li ho diré. Li diré que em farà molt feliç, tot i que
no sigui completament veritat. Ara que s’ha donat una altra oportunitat per estimar jo
no sóc ningú per negar-la-hi. Si ell és feliç jo també ho sóc.
Un petó,
Elisabeth
Va acabar de llegir aquella primera carta que reposava sobre l’escriptori blau de
l’habitació de l’Elisabeth. Les trenes descansaven sobre el seu pit, intranquil·les i
calmades alhora. Esperava trobar enmig d’aquelles lletres les respostes dels dubtes que
la seva ment es negava a aclarir. Què havia de fer? Les persones que el temps s’havia
endut havien de continuar formant part del seu món o havien de ser reemplaçades per
altres persones? El veritable dubte era, però, si podia seguir recordant la mare i
estimant-la, i anomenar mare a la dona que s’havia casat amb el pare quan ella en va fer
vuit. Podia estimar-les totes dues o, potser, anomenar mare a una era oblidar l’altra?
Després de llegir aquelles paraules ho va tenir clar: podia estimar-les totes dues sense
trair-ne cap, sense fallar-li a cap; tot i això, era estrany però li costava sentir-ho. No
podia deixar de veure les ombres i de tenir por de la foscor. Era petita, encara, buscava
entre aquelles cartes les paraules que l’asserenessin i la retornessin al seu estat natural.
Quan els focus l’il·luminaven a la passarel·la tenia por. Abans no li passava, però
últimament fins i tot amb els flaixos de les càmeres de fotografiar s’estremia. Es
transformaven en les llums de la sala d’operacions on la seva mare reposava.
S’apagaven de cop i es trobava a l’habitació, amb la seva mà a prop i l’arbre estrany
ballant a la finestra i amenaçant-la amb endur-se la mare. Tot gris i fosc, i la seva cara ja
ni la veia.
Un soroll va espantar-la i va girar-se. S’eixugà ràpidament els ulls en veure que es
tractava de la Clàudia.
—Perdona Susanna, no volia molestar-te.
Va somriure fent que no amb el cap.
—Véns a jugar a cartes?
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Aquella tarda, cansats de buscar entre els somnis dels altres, havien decidit asseure’s
al voltant de la taula i començar una partida de naips. La proposta havia vingut de
l’Andreu, segurament en veure les cares llargues de tots els seus companys. En Sergi
era, potser, el qui més decebut estava, al cap i a la fi.
Estaven encallats, altra vegada, en aquell misteri estrany, que més que un misteri era
la història d’una nena. Amb inquietuds, somnis i pors. Amb llàgrimes als ulls i
somriures als llavis. Una nena de la seva mateixa edat. De fet, potser per això ells eren
els escollits, perquè tot i que els anys havien passat encara podien entendre les paraules
d’unes cartes groguenques i pensar que aquella noia era cada un d’ells, en alguna cosa.
El foc estava encès, i la simple idea de sortir a fora era inimaginable: havia gelat, i
l’Assumpta havia dit que, segurament, aquella nit nevaria. Nevar, quant feia que no ho
havia vist fer?, va pensar la Clàudia. Tot i això, els flocs caient no eren el desig més
gran que l’omplia. Es preguntava quan podria tornar a casa i continuar amb els estudis
que li exigien, veure els pares, els companys de classe... Ja no recordava quant feia que
havien arribat a la casa. Deien que una setmana i mitja, però a ella allò li semblava poc
comparat amb l’eternitat que vivia endins. Feia uns dies que en Sergi s’havia distanciat,
que no li explicava res, i allò l’amoïnava.
—Amb quin joc voleu fer la partida? —va preguntar l’Andreu, que havia comprovat
que tots els pilons tinguessin les cartes corresponents.
La Susanna va assenyalar—ne un de qualsevol.
—Qui juga?
Sorprenentment, no tots ells van aixecar la mà: en Pau va quedar-se en un racó amb
un cub de Rubik a les mans, per exemple.
—Va, no siguis antisocial —va punxar-lo la Susanna.
—Deixa’m estar, d’acord? Això m’ajuda a tranquil·litzar-me i a entrenar l’agilitat
dels dits.
—L’agilitat dels dits? —va riure-se’n.
—Un bon mag necessita entrenament —va respondre-li ell, força mosca—. Apa,
enllestit.
—Ei, no fotis que l’acabes de fer —va apropar-s’hi en Marc.
—És clar que l’acabo de fer, no veus que no m’hi he posat fins fa uns segons?
—Va home, va! Això és impossible —va dir-li en Roger.
—Vols que et demostri que no ho és? Doncs barreja’l tant com vulguis. Mira, si vols
tancaré els ulls mentre ho facis.
El va agafar i va fer girar els quadradets de colors a l’atzar, mentre pensava de quina
manera seria més complicat de fer.
—Que fàcil! —va respondre en Pau, arrogant—. De seguida te’l tinc fet.
Amb quaranta moviments i trenta—sis segons el cub estava fet.
—No m’ho crec —va admetre en Marc—, i això que ho he vist!
—Ei, mag. No vols dir que ens l’estàs colant?
—L’he trobat aquí, així que no. No està trucat.
—I jo que desenganxava els quadrets de colors... —va somriure la Paula.
—Ei, tu també ho feies? —va posar-se a riure la Xènia.
—I jo! —va admetre la Clàudia—. Però després no volien tornar a enganxar-se.
Unes rialles.
—Ei, nois! Qui juga, així? —va insistir l’Andreu.
La Sara va fer que no amb el cap, aniria al piano una estona; en Sergi va acceptar,
després d’una estona de fer que no amb el cap; l’Anna i en Marc havien d’ajudar
l’Assumpta a preparar el sopar; la Dàlia va dir que s’estimava més dibuixar una estona, i
la Xènia estava engrescada amb el cub de Rubik que en Pau li havia promès ensenyar-li
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a fer, estranyament; en Miquel deia que hi havia un llibre a la biblioteca, una biografia
de Napoleó que...
—D’acord, d’acord. Vés. Però que consti que sou una colla d’avorrits.
Finalment, a la taula, sols eren sis, quan el joc va començar. S’havia determinat,
després d’una votació força igualada, que jugarien a la brisca amb parelles. Així que la
partida va començar quan es va girar el trumfo: un as d’espases.
—Ei, ei! Que el set la treu! —va exclamar la Paula, que anava de parella amb en
Roger.
—Ja ho sabem, no cal que ens ho recordis —va queixar-se la Susanna.
Dos torns enllà ja era intercanviada, i quatre després el dos treia el set.
Justament després que l’Andreu casés l’as amb el tres i guanyés per quinta vegada
consecutiva, l’Anna va entrar amb llet calenta.
—No s’hi val, què us hi jugueu que compta les cartes? —va queixar-la la Paula—.
Sinó hauríem pogut guanyar nosaltres!
—Si no hem guanyat és perquè has fet el que t’ha donat la gana —va protestar el
noi—, perquè jugues fatal i, a més a més, no em fas cas.
—Què vols dir que no et faig cas?
—El que sents —va dir-li el noi—. Què me’n dius de quan has llançat el dotze
d’espases i sols hi havia fullaraca, eh? Amb el dotze mates totes les cartes menys dues! I
quan t’has oblidat de canviar el tres d’oros pel set? I mira que has estat tu, eh, la que ens
ho ha recordat!
La noia prengué el got de llet de sobre la taula i li tirà al damunt, s’aixecà i marxà
com si res, enfadada.
—És ben boja, aquesta noia. Què li ha agafat, ara? —va queixar-se, desconcertat—.
On s’ha vist que es tiri la llet pel damunt de la gent?
—Si fossis el meu xicot, Roger —va començar a parlar la Susanna—, et ben prometo
que et posaria verí a la llet, no només te la vessaria pel damunt.
—Si fossis la meva xicota, Susanna —va dir, enfadat, el noi, mentre s’aixecava per
anar a buscar la Paula—, et ben prometo que me la beuria, la llet.
—Ostres! —va queixar-se l’Andreu—. Han deixat les cartes ben molles!
—No passa res. N’agafem un altre piló i ja està —va somriure la Susanna, prenent-lo
d’allà a prop.
—Qui remena aquesta vegada?
—Em toca repartir —va recordar la Clàudia.
—Anna, t’ajudo amb la taula? —va preguntar-li l’Andreu, veient que estava netejant
la llet vessada.
—No cal —va somriure, i quan poc després va sortir de l’habitació ja estaven jugant
una altra partida.
De camí a la cuina va veure en Roger demanant perdó a la Paula que, enfadada,
s’havia girat d’esquena.
—Au va, dona. Que no ha sigut per tant! Hauria de ser jo el qui estigués enfadat, no
tu. Al cap i a la fi m’has llençat la llet al damunt.
—I ho tornaria a fer. Ets un idiota.
Va travessar l’habitació amb cura i va arribar a la cuina una mica després.
—Què eren aquells crits? —va preguntar l’Assumpta, en veure-la entrar.
—Res. Bestieses d’enamorats —va respondre-li l’Anna, amb un somriure, i la dona
se’n rigué, potser rememorant les seves històries de joventut. Quan semblava a punt
d’explicar-n’hi alguna a l’Anna, un crit més fort va espantar-les.
—Si tornen a ser ells els haurem de demanar que facin el favor de festejar en una
altra banda —va suggerir l’Assumpta, mentre enviava l’Anna, de nou, al menjador. Tot
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i això, quan pel camí va trobar-se els dos nois també semblaven preguntar-se què havia
sigut allò, i continuà. En obrir la porta els veié a tots drets, al voltant de la taula, i amb
diversos gots deixant caure el seu contingut al damunt de les cartes. Tots tenien els ulls
mirant un mateix punt, i una cara d’horror que la feia tremolar.
—Què passa? —els preguntà, espantada.
—Hi ha sang! —van cridar—. Hi ha sang en aquesta maleïda baralla!

234

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

37. Ficus carica
Es tancà a l’habitació gairebé sense poder notar l’aire que entrava pels seus narius.
La finestra era oberta i les cortines grises es deixaven endur pel vent, que volia entrar
violentament, com si s’hagués convertit en la figura de la Matilde i corregués a abraçar
el seu espòs, que semblava haver perdut els sentits.
Tenia el cap recolzat a la porta i les cames, mig doblegades, fregaven el llit. Els
braços oberts a banda i banda del cos, i l’ànima lluny, ben lluny. I tot per aquelles
maleïdes figues que havia dut la veïna i que la Maria havia portat a taula. Massa dolces
i, alhora, massa amargues.
Les llàgrimes banyaven els vidres de les ulleres, i la blancor de la seva cara
preocupava els qui no el veien. Els ulls, estranyament clars, se li agrisaven, i els llavis,
com sempre prims, es contreien en un rictus de dolor que mostrava aquelles dents
groguenques a la cambra banyada per les últimes paraules del dia, que entraven
sigil·losament des de l’única finestra i principal pulmó de l’estança. Uns nens eren
cridats per les seves mares a tornar a les respectives llars, que somreien davant el declivi
del sol perquè reunirien a dins tots els membres de les famílies.
Les ombres semblaven allargassar-se, i el terra fred i raspós li demanava a crits que
hi rasqués els canells fins a perdre la vida. Això li recordava altra vegada que no estava
bé; no ho estava, no ho estava.
—Merda! —va cridar, en veu alta, prenent consciència que si continuava així
acabaria boig, i estirà els braços i les mans mentre intentava fugir del seu cos, o si més
no que fossin tots aquells sentiments amargs els que en sortissin. Res, el dolor seguia
allà, insistint en arrencar-li la pell mentre ell es resistia. Solia acabar baldat d’aquelles
lluites, per això procurava evitar-les amb la beguda del diable, fos quina fos.
Alçà el cap i recordà que, de fet, devia tenir una petaca al calaix de la tauleta de nit.
Intentà incorporar-se però s’adonà que, lamentablement, no tenia forces per apropars’hi. Maleí el moment en què havia decidit no dur-la a sobre i intentà arrossegar-se fins
al moble. Estirà el calaix amb dificultats i agafà l’ampolleta aplatada. En desenroscà el
tap i, en alçar-la mentre dirigia la mirada cap al sostre de l’habitació, s’adonà que no en
quedava.
—Maleït el dia en què vaig néixer —va cridar mentre es deixava caure al terra i,
sense poder-ho evitar, tancava els ulls.
Tancar els ulls. Tancar els ulls sense que l’alcohol el devorés. Quina havia estat
l’última vegada que ho havia fet?
—En vols una? —va sentir dins seu—. Són molt dolces.
Obrí els ulls, de cop. Potser si els obria no veuria els seus cabells, ni els seus ulls, ni
la pell blanca, ni els deliciosos clotets que, a vegades, se li feien a les galtes quan
somreia.
—Pere, que m’escoltes? —insistia la nena amb un somriure—. De veritat que són
molt bones.
—Jo... Si tan bones són potser sí que en tasti una.
La Matilde va somriure tancant els ulls. En obrir-los la seva cara va canviar una
mica:
—T’has posat vermell —va dir-li, i el noi va tocar-se la cara, com si fos una cosa que
pogués comprovar-se amb el tacte—. Et fa vergonya parlar amb mi, potser?
—No, no és això —va mentir el nen, que no entenia ben bé què li passava. Però si ell
era un pocavergonya! Era dels típics nens sense pèls a la llengua!—. A vegades em
passa amb la calor.
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La noia va somriure i va col·locar un peu al damunt del tronc mentre amb les dues
mans s’agafava d’unes branques properes que l’ajudarien a donar-se impuls.
—T’agraden gaire madures? —va preguntar-li sense enfilar-se, encara.
—Vols dir que pujaràs? —el nen va quedar-se de pedra.
Ella va esclatar a riure. Eren unes rialles boniques: dolces i musicals però alhora
naturals i lliures. Sempre li havia agradat com reia.
Uns cops a la porta el van deixar sortir del record que l’hipnotitzava i aconseguí
incorporar-se per tal de respondre. Els cops seguien.
—Sí? —va preguntar, sense intenció d’obrir perquè, fos qui fos, veiés el lamentable
estat en què es trobava.
—Pare, es troba bé? —va preguntar una veu seriosa, preocupada i delicada.
S’assemblava a la d’en Guifré, a vegades. Potser l’havia obligat a convertir-se en un
nen trist, sense companys, sense vida. No sabia com hi havia anat a parar, allà. Primer
sols volia fugir del dolor, i en Joan n’hi va donar una copa, i una altra, i l’ampolla
sencera, i el dia següent va beure perquè s’estava morint de pena, i l’altre, i l’altre... i
deu anys després, o potser més encara, seguia igual, o pitjor, perquè havia perdut tot
aquell temps entre copa i copa, i alhora no sabia què era viure sense beure. Ja no se’n
recordava, i tampoc tenia ganes de tastar res diferent. Hagués estat més senzill si la dalla
se l’hagués endut a ell, Pere Gòsol, un home sense res interessant, i no a la Matilde
Fontcoberta, que era, sense cap mena de dubte, la noia més bella i amb més bon cor
que... era com la Margarida.
—Pare, entro —va advertir-lo en Ferran, en veure que no contestava.
—No, no! —va cridar en Pere—. No entris!
El to de súplica que havien adquirit aquelles paraules va espantar el nen qui,
seriosament preocupat, va sincerar-se amb el seu pare.
—Miri, pare, jo no sé si hauria d’entrar.
—No, fill, no. No ho facis. No ho facis, si us plau.
—Però, pare...
—Només vull estar sol. Et prometo que no faré res que puguis lamentar. Vull dir,
que estaré bé.
El noi seguia darrere la porta, espantat. En Pere va pensar que no aconseguiria que
marxés.
—Dóna’m una hora. Llavors digues-li a la teva tia que vingui.
La tia?, va dubtar en Ferran.
—Però, pare...
—Ferran, si us plau. T’ho demano per favor.
El nen, no gaire més tranquil, va cedir i, a poc a poc, va baixar els esglaons que
separaven el segon pis del primer. En Pere va agafar aire i va donar gràcies al cel, a un
cel en què no creia.
La figuera rasposa, plena de formigues que li omplien les mans i caminaven buscant
refugi, havia tornat a aparèixer davant seu.
—Vigila on poses els peus, que les figueres són molt traïdores —la Matilde va
prevenir-lo—. Sembla que les branques siguin prou gruixudes per suportar el nostre pes,
però de cop i volta un crec ens estremeix i apa! Cap avall!
—Ara estic més tranquil —va dir, irònic, el nen.
—Se’t nota. Abans eres incapaç de fer broma.
El nen, sorprès, va adonar-se que era cert, però no va dir res, perquè les galtes se li
havien tornat a tenyir de roig.
—Ui! Potser he parlat massa aviat —va somriure la noia—. Pugem més?
Ella havia trobat estrany que en Pere mai no hagués tastat les figues.
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—Deus ser l’únic del poble! —havia fet broma.
De petits, els altres nens solien pispar-les al mossèn, que tenia un jardí del qual
sobresortien branques que queien al pati de la casa del costat. Ell, però, no sabia ben bé
per què, mai no en prenia. Eren unes fruites llefiscoses, que deixaven la terra plena de
grana i polpa violàcia que atreia milers de vespes i mosquits. Potser, si n’haguessin
tingut una els pares... Però no era així.
—Veus? Quan la figa és madura el coll se li dobla pel propi pes, a més a més sol ser
menys verda, més groguenca, i en prémer-la lleugerament veuràs que és tova.
—Tota una experta.
—Sí, bé, però no li ho diguis al pare. S’enfadaria si sabés que sóc l’única que s’enfila
a la figuera.
—L’única.
—Bé, sense comptar-te a tu —va somriure.
Un altre camí de formigues li feia pessigolles a les cames, i era la tercera vegada que
havia de batallar amb una vespa per una figa. A més a més, aquell líquid blanc li
causava urticària.
—Escolta, és normal que piqui tant, això? —va preguntar-li a la nena.
—Si surt llet és que encara és verda —va somriure—. Però sí, és normal. Després
podem atansar-nos a la riera, si ho vols. Les mans ens quedaran fetes un fàstic.
De tant en tant aixecava el cap i la mirava. Quan les fulles, aspres també, li
amagaven la cara, ell desitjava que el vent bufés i les hi separés per tal de poder-la veure
millor. Alguna vegada tenia sort i la veia amb els ulls tancats, normalment quan el vent
bufava. S’hi sentia bé, allà dalt. Trobava el lloc on posar els peus a cada branca, i
coneixia quines eren les que trontollaven amb una mica de pes i que, per tant, no podien
ser utilitzades com a suport. A vegades, dos o tres branquetes cargolades li impedien el
pas i, delicadament, les passava pel darrere d’una altra branca que les subjectés, sempre
comprovant que no es tranquessin. Semblava que ho hagués fet des de sempre, i que li
agradés fer-ho. Era com si pogués trobar la tendresa de la grisa escorça de la mateixa
manera que la trobaven les formigues, buscant un nou cau.
Només havia tastat figues de les que ella li havia donat, de les que havien collit
plegats. Càpsules verdes que s’obrien amb facilitat pel coll i que deixaven al descobert
una polpa estranya: dolça i embafadora, i alhora lleugera i delicada. Feia temps que no
en tastava, molt de temps. De fet, sempre havia pensat que no tornaria a menjar-ne, o
potser simplement no hi havia pensat, perquè el sol fet de pensar en el gust d’aquella
fruita l’obligava a recordar el seu rostre, el d’una nena que volava amb el vent i que
floria amb la primavera.
El soroll d’una trencadissa el va despertar de nou. Venia de fora, potser? No,
semblava que a baix els nens n’havien fet de les seves.
—Nens? —va preguntar-se. Ja no ho eren de nens, ja s’havien fet grans. Devien tenir
aquella edat que els feia bullir el cor i que els obligava a estimar amb totes les paraules,
fins a l’extenuació. Ell l’havia estimat així, i a vegades pensava que l’error era que
seguia estimant-la de la mateixa manera. Potser havien d’haver fet cas als seus pares i
abandonat allò que sentien.
—Però això no ens hauria fet més feliços —va admetre, i de sobte una nova
trencadissa li ho va recordar tot: ell no l’havia pres per ser feliç, sinó per tal de protegirla de la infelicitat.
Els pots de melmelada embrutien les rajoles pobres de tons diversos, sobretot d’una
gran varietat de taronges provinents de carabasses, albercocs, préssecs, melons i
taronges. La melmelada de figues i la de maduixa es confonien, sense saber ben bé per
què. Totes dues havien adquirit un to fosc, entre el marró i el vermell violat, però el seu
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gust devia ser completament diferent, d’això n’estava segur. Les pomes deixaven un
color incert, gairebé transparent, i els tomàquets anaven per lliures, ensenyant a les
altres confitures la intensitat del seu vermell que, en realitat, cada vegada estava més
apagat, com ell. S’havia quedat mirant aquells colors ensucrats que atraurien insectes de
varietats infinites sense adonar-se que al seu voltant la gent xiulava i deixava anar grans
riallades sarcàstiques sense parar. Semblaven boigs, tots ells. Completament boigs. N’hi
havia un o dos que s’ho miraven, també com ell, amb ulls diferents, però la gran majoria
es divertia amb l’espectacle. El convent era seu, i podien fer-ne el que els hi vingués de
gust. Podien destruir-lo tal com consideraven que l’església, el poder, i el món en
general els havia destruït a ells. Era cert, molts semblaven haver perdut la raó, el seny,
el sentit comú i fins i tot una simple raó que els permetés l’existència. La veritat és que
la majoria d’ells semblaven ànimes que vagaven pel món amb l’objectiu de destruir-lo, i
en Joan era, malauradament, una d’elles. De tant en tant es girava i deixava aquell banc
que serviria per a fer-ne llenya, o aquell calze que aniria a parar a la pila dels estris que
havien de fer desaparèixer. Llavors se’l mirava i li cridava que anés a ajudar—lo. Ell es
movia un o dos passos, però poca cosa feia.
—Per què has vingut? —li preguntava en Joan, recordant-li que era ell el qui, de
menut, desitjava la revolució.
—Suposo que amb el temps he decidit que hi ha moltes maneres de fer-la, la
revolució, de lluitar pels propis ideals, i això que ara feu vosaltres sols serveix per
embrutir-ho tot plegat —va dir-li.
El seu germà, lluny d’enfadar-se, va posar-se a riure:
—Som aquí perquè l’església no pugui corrompre més les ments dels pagesos,
perquè deixin d’enganyar-nos amb promeses falses, per deixar clar quina mena de país
voldrem quan s’acabi la guerra, per buidar-ho tot de gent dolenta, per la laïcitat de
l’estat, i la llibertat de religió.
—O no religió! —va sentir-se des del fons.
—Som aquí perquè volem demostrar que el món és injust i que Déu no existeix —va
aclarir un dels nois que trencaven les estàtues de l’altar—. I com que Déu no existeix tot
això és fals.
—Nosaltres només volem que el poble no se senti enganyat —va resumir un tercer—
. No és el que tu vols?
Va aixecar les espatlles, moix. Ja no sabia què volia.
—La teva germana es deia Margarida, oi? —va preguntar un noi de l’edat del seu
germà—. Creus que és just que aquells qui es desesperen siguin exiliats fins i tot un cop
morts? Separats dels altres morts? Creus que la teva mare no pateix cada vegada que la
veuen entrar a la part del darrere del cementiri?
—La Margarida era una bona noia, Pere. Fes-ho per ella.
Va aixecar-se del llit i va apropar una cadira a la finestra, encara oberta. Les cortines
seguien movent-se amb el vent. El record de la Matilde va trencar-lo per complet aquell
dia. Ja ho estava des que havia vist que els esbarzers donaven móres que el sol pintava
de negre i que la Margarida collia cada primers d’estiu, quan la calor les torrava, per a
fer-ne un pastís. L’havia vist entre unes nenes que somreien a prop, i que havien
esborrat de les seves cares aquella expressió d’alegria en veure’ls vestits de soldats. Ell,
a vegades, també l’esborrava, el somriure, quan s’hi veia.
Van donar-li un calze i li van dir que provés de llançar-lo contra el terra, que es
sentiria millor. Ho va fer, i part de la ràbia que l’emmetzinava va sortir. N’agafà un
altre, i un altre, i aviat oblidà que l’avergonyia destruir tot allò.
Tenia una creu a les mans quan uns crits van buidar aquelles habitacions. Deien que
dues germanes s’havien negat a abandonar el convent.
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—Bah! La vella és molt lletja —va dir un, que en sortia col·locant-se bé el barret.
—Però les velles són les que més mal fan. Aquesta ens l’hem de carregar.
—A més es nega a deixar anar el calze, diu que és una relíquia de no sé què.
—Si és tan important, no hi ha dubte que l’hem de fer desaparèixer.
—Què t’hi jugues que si el llancem per la finestra la dona se’ns mor de l’espant.
—Vols provar-ho?
Una onada de rialles va envair el passadís. En Joan va entrar-hi a continuació, atret
pels comentaris, acompanyat de dos nois més del poble. De seguida que la van veure,
asseguda en aquell llit amb la mirada avall, van reconèixer-la. Les havien obligat a
treure’s el vel, encuriosits per veure els seus cabells. Els tenia curts, potser per això més
arrissats que mai, i la cara pàl·lida. Havia canviat: ja no era la nena que s’enfilava als
arbres i que els feia llengots de tant en tant —quan el seu pare no mirava. S’havia
convertit en una dona, però ells seguien sent els mateixos nois de sempre; ells no havien
canviat.
—Vine cap aquí, Pere! —va cridar en Joan amb un somriure—. Ha arribat l’hora de
castigar als qui tant mal ens han fet.
El noi va entrar encuriosit. No podia imaginar-se de cap manera que aquella que
veuria era la noia per qui havia resat, sense fe, durant molts anys, esperant que es
produís un miracle en què no creia. Ella, en veure’ls també va semblar sorpresa.
—Deixeu-me-la a mi, aquesta —va dir en Joan mentre somreia amargament—.
M’encarregaré que en Guifré sàpiga què és haver perdut una germana. Potser d’aquesta
manera s’ho pensarà dues vegades abans de matar algú més.
—El meu germà no va fer res a la Margarida —va respondre la Matilde, mentre
seguia mirant el terra—. No en va tenir la culpa, de la mateixa manera que vosaltres
tampoc en sou culpables.
—Ell la va matar, i segueix indemne.
—No, ella va desesperar-se. A tots ens passa, a vegades, però desgraciadament no
sempre s’obté l’ajut que es necessita.
—És mentida. Ella no era tan feble. Ell la va... Estic convençut que va obligar-la a
fer—ho.
—Quines raons li durien? Tu hauries fet una cosa semblant amb mi? —va atrevir-se
a preguntar, mentre veia que la ràbia seguia pujant per la gola d’aquell home.
—Comparar-me amb ell és una ofensa.
Va girar el cap mirant la finestra apagada.
—Però no respons a la pregunta que t’he fet.
En girar-se, la ràbia li bullia als ulls, i al pit li creixia l’odi que els anys havien gestat.
—Tranquil·la, no siguis impacient. M’encarregaré que el teu germà s’assabenti de
tots els detalls, que pateixi fins que el cor li exploti i s’hagi d’acabar penjant, o
estrangulant amb les seves pròpies mans a causa del dolor. Et prometo que
m’imploraràs que et mati, o que aprofitaràs qualsevol ocasió per fer-ho tu mateixa. Juro
que el teu pare, tan bon punt s’assabenti de la teva mort i vingui a implorar-me el teu
cos, sols rebrà un tret al front i l’enterrament que reben aquells que són enemics de
Crist. I els teus germans no tindran la sort d’acabar la guerra amb vida. No quedarà de
vosaltres ni la pols.
El silenci absolut regnava. Aquelles parets mai no havien sentit un odi tan gran com
el d’aquelles paraules, i imploraven compassió per aquella noia que tenia el front amarat
de suor i les mans tremoloses.
—Joan, no creus que en fas un gra massa? Vull dir que la noia no ha de pagar amb
allò que el seu germà va
Una mirada va escapçar l’oració.
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—La sang per la sang mai no serà bona —va respondre la vella, fent-li costat.
—Vostè calli si no vol patir el mateix que ella patirà. Recordi que és a un pèl
d’acabar foradada.
La dona va somriure. Per què la tractava de vostè? No era aquell un respecte que
semblava no voler-li oferir de cap manera? Potser tot allò sols era la ràbia que li bullia a
dins, res més.
—Gos que lladra, no mossega —va escapar-se-li, i com una sageta enverinada va
clavar—se al pit d’en Joan, que agafà la copa que la dona duia a les mans i la llançà
finestra avall.
—No sóc un gos, jo. Aquí en té la prova.
Van posar dos o tres homes vigilant-les mentre s’asseguraven de no deixar cap
estança intacta. Potser sí que eren gossos que necessitaven dibuixar la seva empremta
allà on passaven per tal de mostrar als altres la seva autoritat. Gossos sense racionalitat.
Un estremiment va sacsejar-lo. La porta tornava a ser colpejada.
S’havia endormiscat amb el cap recolzat a l’ampit de la finestra, res més. Els records
seguien vagant-li per la mirada, tant era si tancava els ulls o si els obria. No hi havia
manera de fer-los desaparèixer.
—Pere, vols que entri? —la Lluïsa era a l’altra banda de la porta.
—No et preocupis, estic bé. Cansat, res més.
Semblava millor, pel to de veu. Era cert que la malenconia no havia desaparegut,
però mai no havia pensat que pogués fer-ho. Els anys havien passat, i ja formava part
del seu caràcter.
—Si necessites alguna cosa som a baix —va recordar-li, i els seus peus van trepitjar
els graons de les escales.
Era curiós que els sentís sempre baixar-les, però mai pujar-les. Realment, el simple
fet que sentís algú en aquell espai de soledat l’estranyava. Mai no li havien preguntat si
estava bé, mai. Fins aquell dia.
El sol es ponia, ja gairebé no en quedava llum. Se sentia la cantarella que cada hora
el sereno deixava anar: «Alabado sea Dios. Las ocho han dado» i el dringar de les claus
que duia al cinyell, al compàs d’un tempo que marcaven els seus peus, cansats tot i la
llarga nit que els esperava.
En Pere se’l mirà de la finestra estant. Era de la quinta del seu germà, d’aquells nens
que semblaven competir pel nombre de càstigs que se’ls adjudicava. Era estrany veure’l
encabit en aquell uniforme blau fosc i amb un xuixo a les mans; model d’ordre i
d’autoritat. El saludà lleugerament i fou correspost amb un subtil moviment de cap
mentre s’agafava el barret. Si no ho recordava malament s’havia casat amb la gran de ca
l’Horta. Prou feina devia haver tingut aquella pobra noia a fer-lo un home assenyat.
En Josep, aliè als pensaments del seu observador, desaparegué carrer enllà, com si de
boira es tractés, i en Pere, inevitablement, tornà a les cabòries que l’havien ocupat fins
llavors, decidit a passar les pàgines d’aquell àlbum de records amb la major rapidesa
possible. De fet, les coses havien passat més de pressa del que ell hauria desitjat.
D’aquí, segurament, havien vingut tots els mals. Tot havia sigut senzill, al cap i a la fi:
havia dit al seu germà que ell, de tots, havia estat el més traït perquè el seu amic s’havia
convertit en el botxí de la seva germana i, per tant, considerava que era el més adequat
per fer justícia. En Joan havia somrigut, convençut que havia aconseguit despertar
aquella fúria que el seu germà guardava endins. Seguidament havia aconseguit que
l’escena es traslladés fora de la ciutat, argumentant que era al mig del bosc, on les
bèsties poguessin arrencar-li la carn verge, que havia de morir.
—A més, per a tota monja morir en casa de Déu és un desig —va justificar-ho,
convençut que aquelles paraules convencerien el seu germà de la brutalitat de què era
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capaç. I així va ser. Encara recordava els crits dels altres en veure que presa i caçador
havien fugit plegats. De fet, la sorpresa va obligar-los a reaccionar tard, i quan els trets
se sentiren ells ja eren lluny del punt de mira dels soldats.
S’havien convertit en pròfugs, però si més no havia salvat la seva vida.
—Però no per sempre, perquè Déu se l’havia d’endur, ho havia de fer. És per això
que m’és impossible tenir fe en algú que permet les injustícies, els plors, l’odi, les
morts...
Dels seus ulls l’aigua queia com si es tractés d’una deu. Cada llàgrima era un record
que havia intentat treure’s del damunt. Un somriure al bosc, mentre els cabells se li
enredaven amb els esbarzers i els ulls li brillaven; un altre mentre caminaven al camp,
encara de nens, i ella arrencava la grana d’un bri de civada perdut i sec, com si es tractés
d’una flor d’or; aquella primera vegada que la va veure, aparentment seriosa, amb un
vestit de dol i els ulls serens tot i el somriure pàl·lid i fi. Era un somriure que poques
vegades li havia vist des de llavors, però sabia que a vegades plorava d’amagat, sense
dir-li que es sentia culpable perquè els seus germans eren morts i ella s’havia casat amb
l’enemic, però l’estimava.
—Per què hem de viure amb ells, Pere? —va preguntar-li un dia, sense que ell en
sabés el perquè—. Per què hem de viure amb algú que ens odia i ens vol mal?
Sí, era un dels dies tenyits de negre, una d’aquelles baralles que es lamenten amb els
anys, i en què un es pregunta si l’altra no tenia raó. Una llàgrima més, i aquell gust
amarg a l’esòfag que l’escanyava, i la sensació que la figuera era morta i la noia de les
figues s’havia convertit en vent, i ell era la sorra que el vent arrossegava.
Tancà la finestra i les cortines deixaren de volar. No permetria que el vent entrés cap
més vegada.
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38. La tempestat (Piotr Tchaikovsky)
Caminaven en silenci, cadascú absort en els seus pensaments. En Sergi duia el fil,
encara. Havien escoltat atentament les paraules de la Sara i l’angoixa els havia
submergit, però en aquell moment estaven disposats a seguir endavant, fins al final del
misteri.
La Clàudia pensava en aquelles cartes que els havia mostrat, i en els dibuixos de les
vores. No era la primera vegada que els veia, no podien ser casuals. De tant en tant feia
una ullada a la seva amiga, ja recuperada de l’ensurt, i es preguntava com havia pogut
guardar allò tant de temps. Ella, de ben segur, hagués estat incapaç de fer-ho.
La Sara tenia els ulls plorosos, i li va passar la mà pels cabells. Absorta en els seus
pensaments, la noia va espantar-se, però va somriure a la seva amiga, i llavors va deixar
que, de nou, els sentiments i els pensaments se l’enduguessin lluny, per tercera o quarta
vegada consecutives.
El pare encara li feia adéu amb la mà. L’ havia abraçat durant una llarga estona fins a
fer-li mal, gairebé:
—Ai, pare —havia rigut ella—. No m’abracis tan fort!
Ell li havia confessat que ho feia per poder-la recrear quan fos lluny de casa, per
recordar-ne l’olor quan estigués trist. Ella li havia dit que si estava trist podia trucar-les
però ell havia fet que no amb el cap, i li havia fet un petó al front. Després havia abraçat
la Laura i la mare, i ens havia promès que tornaria tan avia com pogués. Havia pujat en
aquell cotxe gairebé d’immediat i havia desaparegut entre la boira, però el seguia veient
dret, amb un paraigües plegat en una mà i la maleta a l’altra. A terra els bassals
impedien als vianants transitar per la vorera sense entrebancs, i el cel seguia gris,
apagat. Havia marxat aviat, i el fred ens havia esperonat a apressar-nos amb l’adéu.
Potser havia estat massa sec, però eren les sis i havíem baixat les escales descalces,
sense jaqueta sobre el pijama, i l’havíem acompanyat fins a l’entrada. Si ens haguéssim
calçat la mare potser ens hauria deixat sortir, però abans hauríem d’haver-nos posat uns
mitjons, i no recordàvem on havíem deixat les sabates. La veritat és que cap de nosaltres
s’imaginava que seria l’última vegada que el veuríem.
És impossible determinar quan serà l’última vegada que veurem els que estimem
amb vida, però encara més per a nosaltres, perquè el pare era un home sa, que evitava
els excessos i que viatjava sovint perquè la música li ho demanava. De fet, quan la mare
ens va dir que marxava, vam pensar que seria una d’aquelles setmanes estranyes que
podríem dedicar a altres aficions que no fossin la música —el pare ens exigia quatre
hores mínimes d’assaig diàries—, i tot i trobar-lo a faltar ens consolàvem amb la idea
que vindria amb anècdotes brillants de violinistes que havien perdut l’arc minuts abans
de començar a tocar i que l’havien trobat col·locat a la seva funda en arribar a casa; de
partitures equivocades que es transformaven en confeti gegantí enmig del concert i de
directors que es comunicaven en francès, o en alemany, o en tantes llengües més, amb
els músics, i que necessitaven que cada secció escollís un intèrpret que els digués en
quin compàs havia dit que volia l’accelerando.
Una vegada, tornant d’un assaig, va parlar-nos d’una situació insòlita en la qual un
dels violins havia perdut una costella:
—És d’algú aquesta costella? —preguntava el director, bastant indignat perquè coses
com aquestes no haurien de passar en una orquestra de categoria—. Algú ha perdut una
costella?
—No, senyor. Jo les tinc totes ben posades —havia respost un dels violoncel·listes, i
tots s’havien posat a riure.
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La Laura, la meva germana, solia contraatacar amb anècdotes també enormement
divertides, com la d’aquella vegada que una viola havia deixat un arquet sobre un
radiador apagat mentre agafava la resina de la funda.
—Se li va empassar i no hi havia manera d’agafar-lo, i faltaven cinc minuts pel
concert! El director estava que treia foc pels queixals, perquè era l’única viola i no hi
havia més arcs, i no sabíem pas com fer-ho. L’única cosa útil per allà era un paraigües,
perquè tenia el mànec en forma de ganxo, però era massa gruixut i no passava.
—Normalment aquestes coses es desmunten, no? Em refereixo al radiador —va
preguntar la mare.
—Bé, sí, però creus que al director li hagués fet gaire gràcia dir: disculpin les
molèsties, però és que a una de les intèrprets se li ha quedat l’arc atrapat rere un
radiador i hem de desmuntar-lo, algú porta un tornavís o qualsevol eina que ens serveixi
a sobre?
Aquella vegada vam riure molt.
—I com vau aconseguir treure’l d’allà? Perquè el concert va començar a l’hora.
—Doncs va aparèixer la Laura, bé, l’altra Laura. La coneixeu, oi? És la que fa de
concertino tan sovint. Doncs va venir amb un penjador d’aquests que semblen un
filferro de nyigui-nyogui i el vam tòrcer de tal manera que vam aconseguir fer-lo passar
pel forat aquell i va sortir l’arc. Això sí, destensat i ple de pols. I així és com un
penjador et pot salvar la vida!
El pare va marxar un vint d’octubre de fa poc més de dos anys. Aquella vegada, tot i
ser com les altres, no ens va explicar on anava ni quin era el repertori que tocarien. De
fet, si hagués tocat el violí o la flauta ens hauríem adonat que no la duia a sobre, però
tocava el piano —excepte quan era requerit per tocar el violoncel.
Va arribar una carta alegre, una segona, una tercera i una quarta. En totes elles
enviava un o altre xec de quantitat considerable i en prometia més.
—Vau investigar el número de compte que sortia al xec? —havia preguntat en Sergi.
—Sí, però estava a nom d’algú que feia anys que havia mort. Era tot molt estrany,
sabeu?
Les cartes parlaven de la gent, però sense detalls, i el pare era un home que descrivia
enormement aquells amb qui s’estava. Cap anècdota, només la informació que
justificava la manca de trucades: no hi havia cobertura a prop ni hi arribava la línia
telefònica.
—Que no hi hagués cobertura a prop exigeix que estigui en un pis molt elevat, a sota
terra o, potser, al mig del bosc, en un lloc allunyat i alhora elevat.
—Com aquest, oi? On no arriba la línia telefònica o, si més no, si hi arribava ha sigut
tallada sense remei.
Vam capgirar l’estudi del pare, i l’única referència al seu viatge era una carta escrita
amb paper antic que li prometia una gran suma de diners i poder resoldre un gran
misteri. Estava firmada amb unes paraules que segurament us sonaran.
—Qui no és, potser?
—Exacte.
Van deixar d’arribar cartes sense cap explicació. Vam pensar que potser s’havien
extraviat i vam demanar a correus, però no en tenien cap amb el pare com a remitent. La
policia va obrir un cas, però la falta de dades els va dur a creure que el meu pare havia
fugit de casa i ens havia abandonat, però jo sé que aquesta és la suposició més absurda
que es pot fer. El que més em dol no és que sigui mort, és no saber si ho és, i si ho és,
no saber on és.
—Creus que és mort? —va preguntar la Clàudia, una mica espantada, mentre
observava les cartes que la Sara duia al damunt.
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—N’estic gairebé segura, sobretot ara que he vist que el meu pare no és l’únic que va
desaparèixer.
—De fet, la casa és plena de taques de sang i de forats de bala —va explicar en
Sergi—. No hi ha cap indici que ens prometi que sortirem vius d’aquí.
—Vols dir que amb el pretext del misteri aquest tenen pensat liquidar-nos a tots? —
va preguntar la Susanna, gairebé histèrica.
—Dona, no crec que s’hagin pres tantes molèsties per acabar fent forats a terra.
—Doncs ja n’hi ha dos que no hi són. A veure quan triguem a desaparèixer, els
altres.
S’havia fet un silenci estrany, i llavors la Dàlia li ho havia preguntat:
—Has vingut aquí en veure que el remitent de la nota amb l’enigma era el mateix
que el de la carta?
Ella havia fet que sí amb el cap mentre mirava a una altra banda.
—Tot i saber que podries acabar de la mateixa manera que el teu pare?
—Precisament he vingut aquí perquè aquest remitent és l’única pista que tinc del
meu pare, i si he de córrer aquest risc el correré.
Feia una bona estona que havien abandonat el mort, ja, però encara seguien a dins del
laberint. Quant temps devia haver passat?
Quan ja no tenien esperances de sortir-ne, quan totes les bobines de fil s’havien
gairebé exhaurit, una habitació petitona i arrodonida va aparèixer davant seu. No van fer
cap exclamació, cap somriure, només van mirar les parets cobertes de lletres i van
asseure’s a descansar, gairebé morts després de tot plegat.
—Quan s’acabarà, això? —va preguntar la Susanna, sense intenció de queixar-se, ja.
—Quan s’hagi d’acabar —va somriure en Miquel.
—I no sabem quan serà, això —va admetre l’Anna—. És per això que la gent es
desespera abans d’arribar al final, perquè sembla que no hagin d’acabar mai totes
aquestes sales.
—Però s’acabaran, i llavors les trobarem a faltar —va somriure la Dàlia—. Perquè al
cap i a la fi els misteris ens agraden, oi?
Van assentir amb un somriure i, asseguts, van parar atenció en totes aquelles lletres
que somreien, d’A a Z, al davant, i en els nombres escrits en cada un dels tres quadrats
gravats al darrere, d’allà on venien:
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—Jo i les matemàtiques no ens hem dut mai bé —va admetre la Susanna—. Així que
serà millor que ho resolguis tu, Andreu.
—Quina barra que tens —va fer el noi, tot i així, amb un dels guixos que encara
duien a la mà de l’habitació anterior, va començar a escriure nombres al terra.
El primer cub eren divuit, quinze el segon, vint-i-tres l’últim. Si buscava les lletres de
l’abecedari equivalents havien de ser ROW.
—Row? —va dubtar en Miquel.
—Vol dir filera —va traduir-li-ho la Xènia de l’anglès.
—No n’entenc el sentit en aquest context, però podem provar-ho.
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—Doncs una filera de lletres. Què sinó? —va riure-se’n la Susanna, mentre es
col·locava bé les trenes.
L’Andreu va aixecar-se i va prémer la R de l’abecedari, després la O i finalment la
W. De cop, la paret va començar a trontollar i va fer tremolar el terra. La porta d’on
venien s’havia tancat, inexplicablement. Tots van mirar-se el noi, que seguia dret i
confús.
—D’acord, això no pinta bé. No pinta gens bé.
Tot i això, la cosa encara no s’havia acabat: del sostre va començar a rajar-ne aigua,
com si de pluja es tractés, i va començar a humitejar tota l’habitació.
—Però què és això? —va queixar-se la Susanna, que odiava mullar-se.
Esperaven que la pluja deixés de caure, però no tenia la més mínima intenció de
fer—ho, i era impossible taponar els forats per on sortia.
—Què hi farem! —va donar-se per vençuda l’Anna—. Fins que no resolguem aquest
misteri no podrem sortir de l’habitació ni posar-nos a sopluig.
—Sí, però ara haurem de fer totes les operacions de cap! —va queixar-se la Susanna
en veure que els guixos s’havien estovat i les parets i el terra ja no servien per escriurehi.
—També hem hagut de fer-les de cap amb Fibonacci —va respondre-li amb
optimisme l’Andreu.
—Sí, i ha anat com ha anat.
—Què vols dir? Som tots aquí, no?
—De miracle.
—Podeu parar de queixar-vos? —van intentar posar-hi pau la Paula i la Xènia, però
fins que en Roger no va fer-los veure que tenien un problema molt més gran la cosa no
va calmar-se.
—Us heu adonat que les parets no semblen deixar travessar l’aigua?
—Què vols dir que no deixen travessar l’aigua?
—Doncs això! S’està fent una bassa, i si triguem gaire a respondre potser fins i tot
acabarem amb l’aigua al coll.
—Ara entenc per què s’ha tancat a porta! No només per no deixar-nos sortir, sinó per
no deixar sortir l’aigua!
És quan estem en perill que ens despertem de cop per tal de salvar la vida d’aquells
que ens acompanyen a més de la nostra. Tot i això, encara que hi ha gent que sota
pressió treballa millor, semblava que cap d’ells ho feia, i l’aigua seguia pujant amb la
dificultat de les operacions que l’Andreu suggeria.
—Ei, un moment! —va aturar-los la Dàlia—. I si l’aigua tingués un sentit pràctic.
—El té. El sentit de l’aigua és fer-nos veure que si no ens espavilem hi deixarem la
pell.
—No em refereixo a això. Primer ens hem equivocat perquè hem fet càlculs, potser
l’aigua ha de mullar les parets perquè no puguem fer-hi càlculs.
—¿Vols dir que no hem de sumar, ni restar, ni dividir, ni
—Exacte.
—Però llavors què hem de fer?
Va alçar les espatlles. No ho sabia, però estava convençuda que no era una mera
operació matemàtica, sinó una cosa molt més senzilla, que els nens petits podrien ser
capaços de veure.
—Per què els nombres van de l’u al sis, per exemple? No podria ser un dau?
—Un dau?
—No ho sé, i substituir els nombres pels punts.
En Sergi va apropar-s’hi i, després de mirar-s’ho va exclamar:
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—Que en som d’idiotes. Tens tota la raó, Dàlia.
Sense més explicacions va apropar-se a l’immens teclat que contenia l’abecedari i va
prémer tres lletres.
—Ei, ei! Sergi que això pot anar a pitjor! —va cridar en Roger amb la intenció
d’aturar-lo, però l’aigua ja havia deixat de caure i les portes s’obrien deixant-la fugir.
Completament sorpresos van mirar-se el noi.
—Com t’ho has fet? —va preguntar la Paula.
—Pensament lateral —va somriure—. No heu vist els números?
—És clar que els hem vist! —va queixar-se la Susanna—. Portem tota l’estona
parlant-ne!
—Però els heu vist com a números.
—I com vols que els veiem?
—Símbols, dibuixos... Amb punts ho veureu millor.
—Punts? —van exigir una explicació.
—Com a les cares d’un dau. Per això els nombres són només de l’u al sis. És una
pista. Si dibuixeu el nombre de punts que pertocarien a cada una de les cares ho veuríeu.
Llàstima que cap guix no hagi quedat sec.
—Espera’t, diria que tinc un llapis a la butxaca. On les parets siguin seques pot
servir.
—Bé, sí. Si no queda res més...
Amb dificultats, va aconseguir traçar quatre o cinc ratlles, tot i això, alguns semblava
que encara no ho veien, per això va unir-ne els punts més significatius conformant la
paraula que els havia dut a la llum.

—Ostres! —van exclamar, sorpresos, els qui no ho havien vist encara. De fet, no
podia ser una paraula més indicada.
—Però si és una bestiesa! —va queixar-se la Susanna.
—I no ho hem sabut veure —va admetre-ho l’Andreu. Aquesta és la gràcia.
En Sergi va fer una ullada a l’expressió de la Clàudia, però ella semblava estar
concentrada en una altra cosa. Havia aconseguit que les cartes de la Sara es
mantinguessin més o menys seques, sense perdre la tinta, i estava absorta llegint-les.
—Què hi has trobat? —va apropar-s’hi el noi, mentre els altres seguien intentant
comprendre per què no havien sigut capaços de trobar la solució.
—Pigpen —va murmurar, amb un somriure.
—A què et refereixes? —va preguntar en Sergi.
—Abans, en veure els quadrats, m’ho ha semblat, però ara n’estic segura.
—Continuo sense entendre-ho.
—Veus aquests dibuixets que hi ha als extrems?
—Et refereixes als que adornen la carta?
—Exacte, sols que no l’adornen: són la carta.
El noi se la va mirar completament atònit.
—Vols dir que les cartes eren revisades per algú?
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—A això em refereixo. Per això va haver d’explicar el que els passava amb el codi
que utilitzaven els francmaçons.
—I ningú se’n va adonar?
—Home, has de ser molt temerari per fer passar una carta amb un missatge ocult
davant dels ulls d’algú que pot escollir per tu si vius o no.
—I a casa seva?
La Clàudia va fer que no amb el cap.
—És més lògic pensar que és una decoració que un missatge, sobretot si no vols
llegir-lo ni saber la veritat.
—L’has transcrit?
—No, però estigues segur que quan ho fem la por ens arrencarà les entranyes.
—No siguis tan optimista, si us plau.
—Sergi, tu mateix has dit que hi ha sang en aquesta casa, i tots dos sabem que només
pot haver-hi una explicació.
—I és la història de la Sara, juntament amb aquestes cartes, la que provaria la nostra
hipòtesi.
—I si ho fa, podem estar preparats pel pitjor.
—Però, espera. Per què ens haurien dut aquí, llavors?
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39. Noia a la finestra (Salvador Dalí)
Entre les cortines de la nit, busco els somnis d’una sola persona. El fred, de cop,
m’ha tenyit els horitzons d’un blau estrany i ha vençut la fred, que amb la seva capa
d’ocres mitigava els blaus tenebrosos. Potser per això la nit és grisa, nostàlgica, i les
gotes de pluja que caminen per la finestra es deixen arrossegar pels meus dits, que les
persegueixen des del vessant interior del vidre. Al final, la neu s’ha convertit en aigua
aquí on sóc jo, però continua essent freda, i els colors canvien. És estrany perquè em
sento trista, obligada a recordar coses que no recordo perquè no són reals, tampoc són
meves. No em sento jo, i és la primera vegada que em passa, i les parets ja no em
xiuxiuegen històries agradables sinó que ploren, i jo no sé per què.
M’he arraulit en un dels sofàs de la torre, amb els peus descalços notant el terra fred i
la sorra que s’hi amaga. M’agrada fer xocar el dit gros contra la pedra de l’entrada, o
fer-lo lliscar amb l’enrajolat que hi ha a la part modernista; sí, aquí on sóc ara.
M’agraden els mosaics dibuixats en aquestes peces quadrades perquè em duen enllà, i al
record apareixen les tessel·les que conformaven els passadissos que els romans
construïen per a les seves domus o les seves villae. En Miquel deia que aquestes també
estan molt treballades, perquè cada color és una peça diferent, i que només les cases
benestants podien permetre-se-les. De fet tenen un nom, un d’aquells que recordes sense
saber ben bé per què, com els de les capitals de Madagascar i Mongòlia, que són
Antananarivo i Ulan Bator. D’altres sembla impossible retenir-les, però aquestes...
Potser és la musicalitat d’alguns mots el que els fa tan interessants. És més, potser és
subjectiva, a vegades, i si preguntes per la paraula preferida d’algú uns et diran aixella,
d’altres tendresa, d’altres somni i d’altres no sabran què dir, perquè escollir només una
paraula els sembla impossible.
S’assemblen en alguna cosa una aixella, un somni i la tendresa? No, diria que no. De
fet, seria complicat construir una oració on incloure-les totes elles, i quedaria una cosa
com ara: el meu somni és trobar la tendresa de la teva aixella. Una d’aquelles oracions
que no saps tampoc per què, però t’ajuden a memoritzar els significats dels vocables
que desconeixes.
Són curiosos els camins dels mots i el camí de la raó, que em duu a parlar de les
paraules a través de les rajoles mentre intento recordar-ne el nom que, per cert, no té res
a veure amb totes les bestieses que durant els últims cinc minuts han passat per la meva
ment.
—Mosaic hidràulic.
Ara sí. Per fi! De fet, diria que és la son la que em duu amunt i avall, com en una
muntanya russa, i la meva capacitat de raciocini sembla incapaç de mantenir-se en un
punt fix. Sembla totalment boja, perduda, folla, desequilibrada, obsessa, maniàtica,
llunàtica i... A veure, ara mateix, què em duu a recitar aquest seguit de sinònims d’una
paraula que no m’agrada? És ben bé que tan sols és quan dormo que hi veig clar, foll
d’una dolça met... I ara Foix en un context que no és, ni de bon tros, el més òptim. I si
no vigilo diré el mot rosa i em posaré a afegir morfemes o desinències a l’arrel o lexema
d’aquesta meravellosa paraula de la primera declinació de les paraules llatines, que
majoritàriament engloba paraules femenines i algunes de masculines com ara poeta,
nauta o...
Agafo aire i el deixo anar a poc a poc.
És per això mateix que no puc dormir, perquè penso, per tant existeixo. I ara
filosofia, amb Descartes.
Agafo aire, deixo l’aire.
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Bé, suposo que és millor això que no pas passar-me la nit reflexionant sobre les
desgràcies del món, com ara que... No. Prou. Ara sí que prou.
Diuen que el fred obliga les cèl·lules a estar menys actives. Doncs bé, potser haurien
de parlar amb les meves neurones i convertir-les en congelats, perquè la meva ment
sembla un immens calaix de sastre que desordena totes les idees quan no pot dormir.
Potser amb una til·la o qualsevol infusió s’asserenaria, però no sé si sabria fer-me’n
una, aquí. Sóc capaç de deixar el foc encès i que es cremi tota la casa, i aquí els bombers
no sé pas com arribarien. Ara que, també és veritat que si plou, doncs que no...
Tanco els ulls, agafo aire i el deixo.
A vegades, quan no puc dormir, recito les declinacions o els pronoms llatins. És
estrany, però sovint és gràcies a les paraules que m’adormo. Però avui no. Avui he
recorregut els temps del perfet i el verb sum i ni així he aconseguit desfer-me de
l’angoixa que, sense saber per què, em demana que segueixi desperta. De fet, la que em
neguiteja és l’olor de lavanda que, de cop, ha tornat a aparèixer.
A fora cada vegada plou més, ho sento. Miro el vidre i les desenes de gotetes que hi
xoquen. Són tan deliciosament temptadores que em veig obligada a caure en el seu
encanteri. Sempre m’ha agradat la pluja.
Apropo la galta al finestral i, a poc a poc, faig silenci per tal de sentir-les caure a poc
a poc. El vidre és fred i em tranquil·litza. El so és suau, indescriptible, i m’adorm a poc
a poc. Sense adonar-me’n, em deixo caure al sofà i, en una posició estranyament
incòmode, el son se m’emporta després d’hores de desesperada vigília. La pluja cau
encara amb més intensitat, però no obro els ulls, perquè el món sovint és més dolç entre
cortines de sucre.
En Fosc, que s’havia amagat a sota d’un dels mobles, es desfà de les barreres de
coixins amb un petit miol de mandra, però no m’alço tot i moure’m lleugerament; em
llepa els dits de la mà perquè li he pres el seu sofà preferit, l’enretiro. Tot i això, quan
em salta a sobre, m’alço de cop espantada i em pregunto què ha estat. No hi ha ningú a
l’habitació. M’he quedat adormida.
Miro per la finestra i l’aigua segueix caient, com si sols haguessin passat dos minuts
des que el son m’ha clos les parpelles. El rellotge, però, toca les dues o les tres. Una
hora.
En Fosc s’acomoda al meu costat, i a cada moviment que faig sembla observar-me
amb supèrbia. M’està suplicant que, com a serventa seva, faci el favor de deixar-lo
dormir. Si no descansa les hores necessàries es desperta de mal humor i això li destrossa
el dia.
Faig morros, però opta per canviar la positura per tal de no veure’m suplicar. És un
gat molt poc raonable, la majoria de vegades.
Exasperada i vençuda m’alço i, en notar la fredor del terra els peus s’encongeixen a
l’instant, però retornen al seu estat natural i s’avenen a sostenir la resta del cos. Miro el
gat i li ensenyo les urpes, com si ell fos l’humà i jo la bèstia animal sotmesa a les
activitats del seu propietari. Camino a poc a poc, amb un trip-trap curiós, talment el
d’un fantasma.
—Deuen deixar petjades els fantasmes? —em pregunto, mig adormida—. No, segur
que no. O potser només són petjades de brisa que no es veuen però es noten, com els
petons. Potser...
Un badall interromp els meus raonaments esbojarrats i les meves hipòtesis sonades i
decideixo fer-li cas i abandonar-los a tots plegats. Apa, fora! Així m’asseguraré de no
desvetllar-me gaire més del que ho estic en aquest moment.
—Per què no pots dormir? —em pregunto en pujar les escales—. És per la sang, per
en Sergi o, potser, per l’Elisabeth?
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No apareix resposta, i em comprometo novament a abandonar les cavil·lacions fora
del dormitori, així que tan bon punt tanco la porta em fico a dins del llit. He enretirat
abans, però, l’escalfador, i en posar-m’hi noto el fred fugint del meu cos i me l’imagino
amagant-se als racons de la cambra, enfadat perquè no l’he deixat dormir amb mi.
—Pobret, potser també té fred, potser està sol —me’n compadeixo, completament
adormida—. Li diré a l’escalfador que es prepari una bona conversa perquè ja no es
senti tan sol. De fet, podria parlar-li dels beneficis que faria a l’estiu per animar-lo. Seria
una conversa interessant, sobretot perquè a l’estiu l’escalfador fa nosa.
Les possibles converses entre dos elements tan contraris la duien a voltar d’un cantó
a l’altre del llit, perquè l’escalfador s’havia enfadat amb el fred i no deixava de donar-li
cops, com si fos una paella. El fred el congelava i després ja no escalfava els llits sinó
que els refredava.
—No entenc per què us heu enfadat —va demanar-los raons que pogués agafar com
a guies per desfer el conflicte.
—És obvi, no? —va dir el fred—. El seu objectiu és acabar amb mi.
—I el teu no deixar-me fer la meva feina —va queixar-se l’eina de coure mentre
deixava que les pedres calentes sortissin de dins seu.
—Tu, paella! Que si jo no hi fos ningú no t’hauria inventat —va queixar-se el fred.
—T’he dit mil vegades que no sóc una paella! —va començar a treure foc pels forats.
—Ah, no? Doncs estic convençut que si et tiressin un ou al damunt es couria —va
riure-se’n el fred.
—Com a mínim jo sóc visible.
—I jo invisible. Algun inconvenient?
La Clàudia s’havia assegut a terra, amb les mans sostenint-li el cap i els ulls que li
anaven d’un costat a l’altre, perquè la batalla no semblava haver acabat.
—Sou molt pesats! —es queixava.
—Això la paella! Jo sóc lleuger com el vent —va cridar el fred, i va gelar
l’escalfador de llit, una altra vegada.
La porta va entreobrir-se a poc a poc, i els ulls d’una nena van escapolir-se habitació
endins. Va somriure i va tornar a tancar la porta.
—Aquesta és la Beth? —va preguntar-se la Clàudia, i va cridar-la, però aquella
criatura ja s’havia perdut escales amunt i s’havia tancat en aquella maleïda torre.
Des de dalt se sentien els crits dels elements en plena batalla.
—Obre’m, si us plau! —va pregar-li.
—Només si vénen amb tu els teus companys.
—Companys? —va dubtar. La nena va fer una gran rialla.
—Els que es barallen. Fan molta gràcia.
L’escalfador de llit i el fred van aparèixer a dalt d’aquella escala.
—Ens cridàveu? —van dir, alhora, i la nena va obrir la porta.
Milers de flors ballaven entre les parets, i el sostre era un cel blau i curiós. La nena
els va fer seure en una fulla i els va demanar que li expliquessin el seu conflicte.
—Mira, el problema és que quan jo treballo ell m’empipa —va queixar-se
l’escalfador de llit.
—Dona, és que tu em fas mal cada vegada que treballes! —va queixar-se el fred,
mostrant-li el seu cos foradat.
La nena els va preguntar quina era la seva feina, i li ho van explicar amb molts
detalls.
—No entenc quin és el problema! —va dir, finalment—. A l’hivern, fred, amaga’t de
l’escalfador de llits i l’ajudaràs a fer la feina. Quan arribi l’estiu —va dirigir-se al segon
individu—, agafa el fred i posa-te’l a dins. Així podreu refredar els llits!
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Ambdós objectes van avenir-se al tracte completament convençuts que era una
magnífica solució, i la Clàudia va quedar-se de pasta de moniato. De sobte, però, la
nena es va girar, com si hagués sentit que algú la cridava, i va convertir-se en una
estàtua de sal, com la dona de Lot en veure com Sodoma era destruïda, o Eurídice en
fugir dels inferns. La Clàudia s’apropà a la finestra, i veié que del cel queien estrelles.
Estava a punt de preguntar a l’escalfador i al fred, però havien desaparegut.
—Ha començat la guerra —va sentir que cridaven, i de sobte van començar a caure
boles de neu del sostre.
—He de sortir —va dir-se, però a fora feia molta calor i queien bombes. La gent se la
mirava amb expressió d’horror i de pena. Li deien que estava morta i que per això tenia
calor, però a ella li havien explicat que els morts estan freds, per tant si estava morta
havia de notar el fred.
Una dona que mirava la casa des del jardí va assenyalar la finestra, en el moment just
que ella va posar-hi la mirada la veié caure de la torre i intentava agafar-la, però als peus
li havien sortit arrels i espines als braços i tot i que intentava créixer per ser-hi a temps i
prendre-la, no podia anar tan de pressa, i pensava que encara que pogués atrapar-la
acabaria fent-li mal. No sabia, però, a qui havia d’agafar.
De sobte, queia una bomba i les làpides del cementiri s’esquerdaven, i els rosers que
havia plantat la Matilde es morien i la nena plorava perquè la seva mare era morta.
—Jo també ho sóc, de morta —pensava ella, i de cop semblava que tots estiguessin
morts i no quedessin vius a la terra. Però queia una altra bomba i la llum els tornava al
llit, i enmig de la llum la veia a ella, somrient.
Obrí de cop els ulls, i es trobà les mateixes parets blanques que l'abrigaven quan es
posà a dormir. Els raigs blancs despuntaven, donant sentit a l'alba. Com fils de vida,
somreien als qui desitjaven posar fi al sentit de la nit. Entreteixits en harmonies
melòdiques li semblaven teles de caramel amb flors de lavanda enganxades, igualment
dolces. Llargues pinzellades de violeta aigualit dibuixaven les ombres dels racons de
l'habitació, com en una aquarel·la vaporosa i lleugera. El somni continuava vestint—la,
potser? Els bon dies d'hivern mai no eren tan lluminosos, tan alegres. Era el blau enrarit
el que seguia pintant les persianes de casa en aquelles dates.
S'abrigà més amb el llençol lleuger, fet d'aire, i tancà els ulls. No plovia. Es
sorprengué que el dia fos tan poc fred i el cel tan serè, tot i això continuà impedint a la
llum d'entrar en les seves parpelles. Notà un pessigolleig a les cames, un altre més
amunt i encara un altre a l'alçada de la nuca. S'estremí, i l'espígol tornà a besar-li les
orelles i en sentí la fragància acariciant-li els ulls. Es girà, i veié la llum concentrada en
un racó delicat del llit. Era una llum blava, sedosa i transparent. De fet, més que llum,
semblava la transparència d’un vel que la llum recreava, el reflex d’una campaneta
tenyida de blanc i, alhora, el rastre que deixa un dibuix que l’aigua ha esborrat però que
encara es veu, com un miratge.
—Elisabeth? —pregunto, i intueixo un somriure en el seu rostre. Què puc fer sinó
seguir-la? Estén la mà i jo permeto que els seus dits s’entrellacin amb els meus. El
contacte és curiós, certament. Tranquil·litzador. De sobte m’envaeix una mena de pau, i
puc sentir el que ella sent. És una sensació estranya, però per res del món no voldria
perdre-me-la.
Caminem. Cada habitació, amb els seus passos, rep la llum del dia, i una mena de
brisa l’allibera. El camí no és gaire llarg, però em costa adonar-me que em duu a
l’habitació tancada amb clau. La pren de la seva butxaca, que sembla feta de vent,
també, i la posa al pany. Dues voltes a la dreta. Un petit clac. S’obre.
—Però com —començo una pregunta, però ella fa que no amb el cap. Es posa el dit
índex davant dels llavis i es converteix en un colom, que s’escapa per l’escletxa que
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separa el passadís de l’habitació desconeguda. Obro la porta de bat a bat i sento que els
conillets de la pols s’amaguen. Somric. Només veig, davant meu, una finestra
completament oberta i sense paisatge. El blanc és l’únic color que ho cobreix tot. Sols el
blanc i el marc de la finestra, marró intens, color de fusta envernissada. També hi ha una
cortina de color beix que el vent fa volar, però és a la dreta de l’obertura.
A poc a poc, captivada pel moviment de la tela, m’hi apropo. M’aboco agafada a
l’ampit de la finestra i, sense adonar-me’n és com si tot anés amunt. Però no són les
coses les que pugen, sinó que sóc jo la qui cau i tot em dóna voltes. Tanco els ulls ben
fort i dins meu repeteixo una sola cosa: t’estimo.
Em desperto espantada, i m’incorporo per tal d’agafar l’aire que em manca. Els
pulmons no donen a l’abast, de la mateixa manera que els ulls tampoc són a temps
d’aturar les llàgrimes.
—Estàs bé? —em pregunten la Dàlia i la Sara, que s’han despertat per culpa meva.
Tinc el front amarat de suor i els ulls esbatanats. El cor em demana per sortir del pit i
les meves mans intenten contenir-lo.
—Només ha sigut un malson, Clàudia. Ets amb nosaltres.
Observo les parets, els colors a les cares dels altres, la brisa freda i la llum tènue.
Busco l’espígol i no el trobo. L’olor ha desaparegut. A la dreta, a terra, l’escalfador de
llit reposa immòbil.
—Només ha sigut un malson —respiro alleujada, i les meves companyes en sentirme s’asseuen al llit, també amb la satisfacció d’haver-se tret una preocupació del
damunt. M’abracen i m’acaricien el cabell.
—Què somiaves? —em pregunta la Dàlia.
—Somiava que —començo l’oració, però una sensació estranya s’apodera de mi i
fujo de l’habitació a corre-cuita. Si la clau és al pany voldrà dir que no m’equivocava. Si
la clau és al pany, la història és més trista del que haguéssim desitjat. Si la clau és al
pany, la vida d’aquelles dues persones estic convençuda que va ser un calvari. Si la clau
és al pany
Però la clau no era al pany, era a la seva butxaca.
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40. El carrer estret (Josep Pla)
Caminava pels carrers deserts amb les llàgrimes imaginàries colpejant-li les galtes.
Mirava endavant, amb la cara seriosa i les mans a les butxaques. Es sentia mort com
tantes vegades, però potser no de la mateixa manera. Havien sigut dos cops molt forts;
tres potser, o fins i tot quatre, en un mateix dia. S’havia passat la nit en vetlla, la segona
nit en vetlla si no ho recordava malament. O potser era la tercera? No ho sabia, però de
ben segur era la primera que estava serè. Bé, de fet de serè no n’estava gaire, però
l’alcohol no circulava per la seva sang. No aquell dia.
Després del que havia passat, prendre una ampolla hagués sigut clavar-se el ganivet
que li havia brandat el seu germà, i no era ni de bon tros el que volia. La confessió entre
rialles havia sigut testimoni d’aquella amargor estranya que, alhora, l’havia fet veure
que la vida d’en Joan no era, ni molt menys, una vida sana, i que la ment perversa del
seu germà no era ni seria la primera vegada que actués.
Cansat, es veié a prop dels horts i s’assegué en una vora, amb els camps segats a
banda i banda i el vent de l’albada alçant-li la camisa per l’esquena. Les llums aviat
sortirien, i potser aquell indret s’ompliria de pagesos preparats per suar la cansalada. Ell
no es veia capaç de tornar a casa. Es sentia abatut. De fet, començava a ser capaç de
recordar amb claredat per què no havia deixat de beure, i les raons l’empenyien a beure
de nou, però no ho faria. No volia convertir-se en el seu germà, en aquell que es
balancejava amb la corda al coll, d’un costat a l’altre de la cadira mentre apuntava els
qui l’estimaven amb un fusell carregat. Ell no seria el seu germà, ni tampoc el seu pare.
Ell no seria cap d’aquells que utilitzaven un odi que els anys havien evaporat i que ells
s’entestaven a recuperar com a principal raó per la sang. No seria cap d’ells, encara
podia canviar. Tot podia canviar, i canviaria. Aquella noia els havia obert els ulls, a tots
plegats. Una altra noia.
En Ferran havia arribat la matinada anterior amb una bossa sota el braç. Plorava,
silenciosament, amagant-se dels seus ulls. En Pere va fer una d’aquelles bromes àcides i
desagradables que el feien sentir malament, com sovint feia, però per primera vegada el
seu fill va mirar-se’l com un home i li va respondre el que feia temps que li hauria
d’haver respost:
—Avui no, pare. Avui no. Rigui’s de mi tantes vegades com vulgui en els propers
dies. Si ho vol, escarneixi’m tota la meva vida, que estic convençut que serà més curta
que la seva. Però avui, si us plau, deixi’m plorar en pau, perquè l’única raó per viure
que tenia és morta. S’ha acabat ser bo, pare. A partir d’avui qualsevol comentari que em
faci li serà respost de la mateixa manera. És el que hauríem d’haver fet tots plegats,
sense tenir compassió de vostè, perquè la mare és morta per a tots. És morta per a tots,
ho sent? I si no vol viure cavarem una altra tomba. I plorarem. Sempre es plora, fins i
tot per aquells que no s’ho mereixen.
Ell s’havia quedat astorat. Tremolava dret, davant del noi, sense veure’l enllà.
S’havia esmunyit cap a la seva habitació, i ell per primera vegada des de feia uns anys
havia sentit que tenia un fill, i s’havia adonat que el seu fill patia.
—L’Elisabeth, la filla d’en Guifré Fontcoberta —va apropar-se la Lluïsa, responent
la pregunta que s’havia fet.
—La meva neboda? —va dubtar. I va sorprendre’s en utilitzar aquell terme—. Què li
passa?
—És morta.
Hi ha paraules que si són utilitzades d’una manera massa freda poden gelar els cors
de les persones alegres, però que poden encendre els de les persones gelades.
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—Morta? —va dubtar l’home, mentre sentia una gran tristesa endins—. Però com
pot ser que...
—Ella i en Ferran havien decidit fugir de tots vosaltres, que ho heu trencat tot. En
veure’s tancada a l’habitació on s’estava ha intentat despenjar-se per la finestra, amb
uns llençols. Ha relliscat. Ell l’esperava.
—S’estimaven i, per culpa vostra així han acabat. Com Romeu i Julieta, oi? —va
somriure en Joan mentre s’apropava. Les arrugues dels ulls i la foscor que l’escassa
llum regalava a les seves faccions el feien un home extremadament horrible—.
M’encanten les tragèdies. Ara només falta que ell es tregui la vida.
—Sents el que dius? —va preguntar enfadat en Pere—. Parles de dos nois. D’una
noia real, d’una noia morta! No lamentes les teves paraules?
—Només lamento que a aquesta no podré vanagloriar-me d’haver-la matat jo —va
dir-li, i cap mena de gest va fer-los apreciar que es tractés d’una broma.
—No parles seriosament —va afirmar en Pere, però un arqueig en les celles del seu
germà va fer-lo dubtar—. No pots parlar seriosament, Joan!
—Tu també hauries de sentir-te satisfet d’aquesta mort. Això suposarà la fi dels
Fontcoberta, i la culminació de la meva promesa.
—Insinues que
—Prou que en vas ser testimoni, germà. I jo sempre compleixo les meves promeses.
Un estrany sentiment, una impressió d’aquelles que et converteixen en cendra, el
petó de la mort que arriba prematurament i per a aquells que no l’esperaven, el fred
endins i el desig de no formular la pregunta però la necessitat de fer-ho per tal que sigui
negada.
—Però no els vas matar —l’afirmació necessita una pregunta: l’expressió del dubte
que cap persona hagués volgut sentir—, oi?
El somriure del boig va convertir-se en les ombres que la nit projectava quan les
llums del dia gairebé havien entrat a l’habitació i l’omplien amb la seva estranya dansa.
Era una afirmació, allò?
—Joan, digues que no vas ser tu, si us plau —va repetir aquell nen amagat en el cos
d’un home.
—No —va respondre, i en Pere va notar que el cor tornava a la seva velocitat natural.
Tot i això, cap d’ells no s’havia adonat que els mirava amb ulls perduts i somriure
animal. No havia acabat la resposta—. No a tots.
El silenci va plantar-se com un bonic avet, però en créixer, l’arbre va clavar les seves
punxes als temeraris que havien comès l’error de considerar que cap realitat podia ser
guardada com una mentida enganyosa amaga la veritat.
—Joan, si parles de la guerra...
Una riallada estrident va envoltar la casa.
—L’eternitat és una guerra. L’avui és l’assalt que demà serà homenatjat fins que
siguem vençuts al camp de batalla.
La seva esposa va mirar-se’l suplicant, i l’home s’assegué mentre somreia. Havia
arribat el moment d’explicar als vius allò que havia fet perquè els morts tornessin a la
vida. Es sentia orgullós dels seus actes, i era l’orgull el que el deixava viure; l’orgull i la
venjança.
—El primer va ser en Francesc. Aquest no el vaig matar jo, Pere, el va matar el pare.
—No sabia que eren dins de l’església, Joan. No ho sabia.
—Oi tant que ho sabia, per això va manar que la cremessin.
—El pare no
—Te’n faries creus del que va fer el pare. Ell també sabia que quan no hi ha justícia
les víctimes han d’acabar amb els seus botxins per impedir que cometin altres crims.
254

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

—No ets la víctima, ets el botxí.
—Doncs no veig que hagin vingut a clavar-me ganivetades —va riure.
Silenci.
—L’Esteve no el vaig matar jo, tampoc. Tot i que vaig recomanar-lo per les zones
més dures, i estava convençut que tard o d’hora l’acabarien matant. M’hagués agradat
acabar jo mateix amb la seva vida, però d’aquesta manera ni tan sols n’han pogut trobar
el cos.
—Ets detestable.
—Tranquil, germanet. No ho coneixes tot, encara, perquè al seu pare el vaig matar
jo. D’aquest sí que me’n recordo. Un home tan seriós, que semblava tan valent... Tan
estirat, que diríem. Tan home, a més a més. Prou que va cridar quan vam tallar-li els
—Prou! Prou! —va cridar en Pere—. Ja ho hem sentit tot. No calen els detalls.
—Ets una persona detestable —va dir-li la Lluïsa.
—M’afalagues —va riure ell.
—T’adones que són persones humanes, amb una vida?
—Van matar la teva germana, Pere. Es mereixien morir.
—No van matar la meva germana —li respongué—. La meva germana la vas matar
tu. L’has matat cada vegada que un d’ells moria. Ens has matat a tots.
S’alçà de la cadira i intentà sortir de l’habitació.
—Si que marxes aviat! Ja veig que no vols sentir com va acabar tot plegat.
—No hi ha més víctimes —va dir-li, disposat a seguir caminant—. No vull sentir-te
més.
—Carai! Jo que em pensava que voldries saber com va morir la teva estimada
esposa.
En Pere va girar-se amb la cara blanca.
—No pronunciïs el nom de la meva dona.
—Tranquil, no ho faré. Però acabar amb la seva vida va ser la cosa més senzilla que
vaig fer, al capdavall. Tan sols amb una pols... És curiós, irònic fins i tot: la van matar
aquelles flors que havia collit desenes de vegades. Com es deien? Bah! Tant se val.
Totes es marceixen algun dia, ella no n’era excepció.
La cara seguia pàl·lida.
—Menteixes.
—I la seva pell —va seguir, sense aturador, en Joan—, cada vegada més blanca, més
blavosa fins i tot. Hauries d’haver vist la cara que feia el seu germà quan va morir. Mai
no havia patit tant per ningú com per ella.
—No pots haver sigut capaç.
—Jo? —va somriure en Joan—. Si vols donar-ne la culpa a algú dóna-te-la a tu
mateix per no escoltar-la. De fet, t’he de donar les gràcies. Si no l’haguessis dut aquí
potser encara seguiria viva.
Prengué un ganivet del damunt de la taula, la ràbia li omplia el cos i li ennuvolava la
ment. Havia d’acabar amb aquell que els havia matat a tots, amb el qui havia matat la
seva esposa. Es girà i s’hi apropà, agafant-lo amb força.
—Veig que, per fi, t’has decidit a fer alguna cosa de profit, germanet. Acabaràs amb
aquell qui et va dur la desgràcia?
En sentir aquelles paraules s’aturà, i obligà els seus dits a llançar el ganivet a terra.
—No. Jo no vull posar fi a la vida de ningú. No vull ser com tu, germà. Sempre he
volgut seguir-te en tot el que feies, des que era un marrec. Però no estàs bé, Joan. Ets
boig!
—Qui no ho és? —li preguntà aquell home—. Tots som boigs, Pere. Però la mort ens
retorna el seny.
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—No, la mort dels altres només ens obliga a adonar-nos de l’immens valor que té la
vida. Si no ho has entès, Joan, és que no et mereixes ser viu.
La llum ja daurava tots els camps. Els homes i les dones arribaven de tant en tant i el
saludaven, una mica estranyats. Ell seguia assegut i agitava dèbilment la mà. Devien
pensar que, com el seu germà, l’alcohol el devorava.
S’aixecà i es decidí a voltar pels carrers del poble. Les parets projectaven ombres
delicades sobre les voreres grises però el silenci encara podia tastar-se sense necessitat
de tancar els ulls. El carrer Cinto Verdaguer apareixia a l’esquerra, el de l’Est una mica
més endavant, amb la plaça d’Orient. Si s’hagués tractat d’un dilluns —l’últim del
mes— l’enrenou del bestiar que preparaven pel mercat d’animals s’hagués sentit
inevitablement, però no recordava quin dia era. Dimarts, potser. Feia anys que no s’ho
preguntava i, gairebé li era impossible dir si el dimecres anava abans o després del
dijous. Potser també era boig, al cap i a la fi. Tots ho eren.
Ensopegà amb una rajola mal col·locada i acabà descobrint aquella tapa de metall,
amb el forat d’una clau:
—Aguas de Sta. Maria —va llegir-hi, i al costat un número: 1904. A sota, a la dreta,
hi havia gravades dues inicials: N.G. De cop recordà que a l’altra vorera n’hi havia un
altre de ben diferent. S’hi apropà i, d’amagat de la llum del sol, ho llegí:
—Aigües de Mataplana del Bosc.
Al costat, 1937, i més avall dues inicials, també: J. G.
És ben bé que són els carrers i les façanes de les cases les que testimonien els records
de la gent. Aquella primera tapa l’havia fet el seu pare quan el poble es deia Santa Maria
de Mataplana. La segona, amb tota seguretat, l’havia fet el seu germà durant la guerra,
posant—li el nom que el comitè havia decidit donar al poble: Mataplana del Bosc. Era
un nom ben ridícul, però feia joc amb tants d’altres: Pins del Vallès, Aurora del
Lluçanès, el Cirerer de Llobregat... Tots tenien la seva gràcia, el seu encant, la seva
lògica.
—Mata, plana i bosc —va somriure.
Era curiós que, fins i tot, haguessin volgut esborrar dels noms dels pobles les
referències als sants. És cert que, així, s’aconsegueix la total laïcitat en la toponímia,
però s’esborra l’origen del nom, l’origen del poble. Potser fins i tot la història perd
sentit. Tot i això, mentre en Pere mirava aquella tapa fosca tan sols podia pensar en la
velocitat del temps i en els canvis inesperats que patien les coses. Aquell n’era un bon
exemple, realment, perquè tot i que el nom havia anat canviant, en certa manera el poble
sempre havia sigut el mateix, amb la mateixa gent i els mateixos prejudicis, les mateixes
pors, les mateixes dones que xerraven fora de casa, els mateixos nens corrent pel carrer.
Eren els mateixos i, alhora, ja no ho eren. Tot canviava, com ell.
—I en Joan? Havia canviat? —aquesta era una pregunta que es feia des que aquella
nit, o potser l’altra, havia sortit de casa espantat. Era encara el seu germà aquell que
parlava de la mort com si res? O potser sempre havia sigut així però ell mai no li ho
havia vist als ulls? Cec i sord, segurament també mut. Ell havia sigut l’únic causant de
la mort de la seva esposa. Però no podia tornar enrere i endur-se-la enllà, sinó que havia
de viure descosint-se les parpelles, els llavis i les orelles. Havia de ser franc amb ell
mateix i marxar. Denunciar el seu germà acabaria amb una altra vida i seguir a la casa
seria cometre el mateix error que havia comès amb la Matilde. Havien d’allunyar-se’n,
encara que li dolgués, encara que no conegués el com.
Entre aquests pensaments, sovint se n’infiltraven d’altres de més tristos que li
recordaven les paraules de la Matilde pregant-li que marxessin de la casa. Els esquivava
com podia, sovint recolzant-se a les parets de les cases, i seguia caminant.
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—L’Elisabeth —va sentir en boca d’una dona que parlava amb dues dones més, i va
pensar en el seu fill, i en la infelicitat que li suposava aquella notícia que li havia donat i
que, segurament, tan sols era un comentari, una xafarderia entre aquelles dones. Va
esforçar-se a reproduir les paraules que, la nit anterior, havia deixat sobre la taula abans
de marxar, i va preguntar-se com podia, la gent, creure en un Déu que s’emportava els
nens i deixava que els vells els ploressin. Com podien, al cap i a la fi, aguantar aquell
dolor, admetre que si Déu volia endur-se’ls ells només podien pregar per les ànimes dels
difunts?
L’Elisabeth era la seva neboda, la filla del seu millor amic, la noia que estimava en
Ferran i que era de la seva mateixa edat. De la seva mateixa edat.
—Podia haver sigut ell, i no ella —va dir-se—. I hauria mort sense saber que
l’estimo, hauria mort orfe, i jo l’hauria plorat sense que ell ho sabés i m’hauria dit que,
la vida, era totalment injusta. Continua essent-ho, però ell és viu. És viu i pateix.
Caminava amb la imatge d’aquella nena petita que havia vist alguna o altra vegada, i
amb l’estranya impressió que no sabia què havia de sentir. Potser amb els anys s’havia
resignat a viure allunyat d’allò que seny, raó i sentiments li suggerien. El temps en què
havia estimat era tan lluny que ja no podia veure’l, i tot i això el sentia massa sovint.
Les coses de cada dia, l’època en què vivia... tot era estranyament beix i transparent, i
ell era incapaç de sentir res tantes vegades que ja no sabia si era humà, si era real.
Sovint tot plegat l’entristia, perquè es sentia buit o, simplement, no es sentia. Queia tan
lluny la joventut on els desigs i les ànsies de canvi, de revolta, de millora, el sacsejaven
que era incapaç de somiar. Els llibres eren pàgines inexplorades que ja no li robaven
somriures, i tot coneixement era quelcom inabastable i, per tant, no desitjat.
Aquells que volen eliminar el desig per evitar el dolor sempre acaben caient en
l’error de no voler sentir, i llavors arriba la pregunta inevitable:
—Si no sento per què vull viure?
Perquè, realment, no sentir és la pitjor manera d’existir. Però ell encara estimava i
patia, per tant encara existia i, aviat, viuria.
Dues cantonades abans d’arribar a casa, va notar una flaire desconeguda i agradable.
Una olor floral, de lavanda. Aviat desaparegué, però abans sentí l’ombra de les fulles de
figuera damunt seu i les rialles d’ells de nens. Somrigué per primera vegada en recordar
i notà el gust del fruit i l’olor de llibres vells, i el color dels seus cabells i el tacte de la
seva pell innocent. Podia sentir la brisa que feia deliciosos els dies passats i alhora els
somriures que podia haver tingut en dies presents. El que més el colpí, però, va ser la
bombolla de records on en Ferran somreia en veure’l: sovint el duia a l’esquena, fent el
cavallet; d’altres vegades l’ensenyava a disparar però recordant-li que llevar la vida a
algú —encara que fos a un animal— sempre era una cosa desagradable; d’altres li
mostrava l’ofici o, en algunes, caminaven pels camps en fer-se fosc i li explicava
històries de por, o feia memòria de llibres que havia llegit i els transformava en relats
que el seu fill agraïa. La majoria de vegades, però, veia el nen amb un somriure als
llavis sense motiu aparent. De fet, amb saber que pare i mare l’estimaven en feia prou.
Sempre n’havia fet prou.
De tant en tant, algun record amarg es camuflava entre tots aquells somriures, però
procurava passar-hi de llarg i es concentrava en les rialles que mare i fill sovint feien.
Havien sigut uns anys feliços tot i l’escassetat i les dificultats que s’havien trobat
després de la guerra, i que els havien obligat —de la mateixa manera que a una gran
majoria— a tirar amb l’estraperlo. Tot i això, havien sigut inevitables les truites sense
ou —quan per a cinc o sis que eren només els en tocava un—, el cafè substituït per
llavors de garrofa o closques de cacauet —perquè el malt era un luxe—, l’oli d’oliva
canviat pel de gira—sol o de soja, la mantega per margarina, el sucre per sacarina... I el
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pa, sempre negre, perquè el blanc podia arribar a costar vint-i-cinc pessetes, que era el
sou de dos o tres dies. Anuncis al diari que parlaven de la implantació del «dia del plat
únic» o del «dia sense postres». Tot arran d’una ordre del maig del 1939 que deia que
per regularitzar producció i mercat es començarien a utilitzar unes cartilles de
racionament distribuïdes setmanalment amb les que s’aniria a buscar pa —sí, negre—;
llenties plenes de cucs entre les quals solien amagar-se unes quantes pedres que,
inevitablement, acabaven destrossant les dents d’aquell pobre home que se les menjava;
sucre roig; xocolata terrosa amb gust de garrofes i algun moniato, per exemple. Potser sí
que, en certa manera, havien sigut temps extremadament complicats, però si més no ella
hi era i el nen somreia. Estaven units.
Cada vegada que, entre els records, el veia créixer, s’adonava que el somriure se li
esborrava de la cara. No recordava quina era l’última vegada que l’havia vist somriure,
tot i que des que l’Elisabeth havia començat a formar part de la seva vida hagués pogut
sentir-se menys desgraciat. Ell era el seu pare i no s’havia adonat que el noi havia
crescut amb els ulls negats de llàgrimes. Quina mena de pare havia sigut?
L’olor de lavanda va tornar a fregar-li el nas. Davant seu va aparèixer la imatge del
seu fill omplint una bossa, preparant-se per marxar, per fugir... S’espantà. Era l’única
persona que s’havia preocupat per ell centenars de vegades, que realment l’estimava, i
mai no li havia mostrat que aquell sentiment fos mutu tot i que, sovint, ho era. Si
marxava, potser les coses li anirien millor, potser seria feliç lluny d’ell, lluny del seu
germà. Potser tot seria millor.
—Marxes? —va preguntar-li la seva cosina Maria en veure’l entaforant coses en una
maleta.
Ell va fer que sí amb el cap, ocupat amb la seva tasca.
—Per què? —va preguntar-li, però el noi no va respondre i ella va repetir-li la
pregunta. Cap resposta encara. Va prendre-li la roba de les mans i li va demanar que li
donés una resposta.
—Perquè si m’estic uns minuts més en aquesta casa pararé boig, com el meu pare i
com el teu.
La noia va fer que no amb el cap.
—El teu pare no és boig, i el meu... La guerra li va fer molt mal.
—Sí, ja ho sé —va respondre, irònic, i va seguir preparant les quatre o cinc coses que
havia decidit endur-se—. Però més aviat va ser ell qui va fer mal a la guerra.
—No en aquesta, sinó a l’altra.
—L’altra —va sorprendre’s, i va deixar les coses.
—Quan feia el servei militar li va tocar anar a la guerra que Espanya feia amb el
Marroc. Ja deus haver sentit a parlar del desastre d’Anual, oi? Doncs ell va ser en aquell
front molt de temps. La majoria dels seus companys va morir, però ell va quedar atrapat
sota un dels morts, ferit de bala. De fet, van donar-li una carta de recomanació per la
seva valentia.
—Que és la que va fer servir, juntament amb la important donació per arreglar
l’església, per no haver d’anar a l’exili.
—Perquè al cap i a la fi, només havia comès l’error de formar part del comitè, i
d’aquí va ser d’on va treure els diners que li van salvar la vida!
—Però i els morts?
—El nostre avi va ser el qui, veritablement, va fer verdaderes atrocitats. Per això va
ser afusellat. El pare...
—Tranquil·la —va somriure, perquè al cap i a la fi entenia que tot fill no vol parlar
malament del seu pare, si més no quan es tracta d’adjudicar-li la culpabilitat d’un
assassinat, o de diversos.
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—Jo estimo el meu pare, encara que sigui com és. Tu abandonaràs el teu, que l’únic
mal que ha fet ha estat recolzar-se en el meu?
—Jo... —va dubtar el noi, perquè si s’ho miraven d’aquella manera la cosa
canviava—. No ho sé.
—A més a més, tot i que l’Elisabeth sigui morta, no crec que volgués que ho
trenquessis tot d’aquesta manera, no creus?
—Trencar el què? —va preguntar-li.
—La teva vida. No és el que vols fer?
La porta de l’habitació va obrir-se de cop. El noi estava blanc i no va atrevir-se a
girar-se cap al seu pare.
—Ferran —va dir-li l’home, esbufegant—. Ho sento.
Ell va fer que no amb el cap mentre l’abaixava.
—No et disculpis. L’únic culpable de tot plegat he estat jo.
—No és veritat, fill. Hem estat nosaltres, en Guifré i jo, per això ens hem vist
obligats a veure la desgràcia davant nostre. És culpa meva, Ferran.
—No ho és, l’únic culpable sóc jo. L’estimo i... —hi ha paraules que a vegades la raó
no deixa sortir tot i que els sentiments ens supliquin que les diguem.
—...vull morir amb ella —va dir-se, però procurant que el seu pare no el sentís,
amagant una llàgrima perquè mai no s’havia sentit tan feble, tan covard, tan infeliç. Tan
egoista.
L’home va apropar-se on era el seu fill i, recordant com ho havia fet quan era un nen,
va envoltar-lo amb els seus braços, essent conscient que seria una de les poques vegades
que ho faria. Sabia que, quan et sents sol i increïblement mort, l’única cosa que pot
retornar-te a la vida és una abraçada.
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41. La mort del cigne, El llac dels cignes (Piotr Tchaikovsky)
Va girar la clau cap a la dreta fins que va fer un clac. Llavors, amb la Sara i la Dàlia
al costat, va obrir la porta i aquella habitació va aparèixer davant seu com un miratge.
El primer que va veure va ser la finestra sense un paisatge clar, aquesta vegada
tancada i amb cap cortina de color beix que l’amagués de la resta de l’habitació. A la
seva dreta reposava el que en Miquel denominaria armari canterano i que dataria fins i
tot, cosa que els sorprendria enormement, com sempre que en Miquel els parlava de la
història a través d’allò que tenien al costat i que podien tocar.
—Possiblement és del segle XVIII —diria, assenyalant aquella calaixera amb tapa que
es podia fer servir d’escriptori i que, al damunt, tenia un petit armariet amb quatre o cinc
llibres. Però elles, en entrar, sols havien vist els diversos fulls de paper que descansaven
sobre la taula. Alguns tenien dibuixos i d’altres, senzillament, estaven rebregats.
Damunt de tots ells hi havia un sobre dirigit al pare de la noia que havia viscut allà.
Incapaces de llegir la carta en veu alta, se la van anar passant. La primera en agafarla va ser la Clàudia, i mentre aquesta obria el sobre groguenc les altres dues van fixar-se
en la resta de la decoració d’aquella habitació que havia estat reservada a la pols durant
anys i anys, tancada amb clau com si fos amagada a la gent.
El primer que es veia en entrar —ometent la finestra— eren dues butaques vermelles
encarades al llit i disposades sobre una catifa amb dibuixos de llàgrimes dins les quals
s’amagaven desenes de flors vermelles. A la dreta també, un llit de monja —que és el
nom que s’utilitza per designar els llits individuals, us podeu imaginar el perquè—
cobert amb uns llençols blancs plens de puntetes que acabaven en un serrell divertit que
tocava el terra. Capçal i peus del llit amb petxines cargolades daurades que destacaven
entre el negre dels barrots. Més enllà, una altra finestra lluminosa.
A l’esquerra, una estufa estranya de color verd gairebé idèntica a la de l’habitació
inferior que comptava amb cargolades fulles verdes.
—Modernista —dictaminaria en Miquel, més tard, segur de les seves paraules.
Al costat, llenya.
Un cop acabada de llegir va passar la carta a la Dàlia i es va posar a mirar per la
finestra. No gosava obrir-la, però un petit pom ornamentat va cridar la seva atenció i va
palpar-lo. Estava fred. Va fixar-se en els porticons i es va preguntar quina era la raó
d’aquelles cortines que havia vist. Perquè eren cortines, oi? Bé, si havia de parlar amb
propietat, en realitat sols n’hi havia una: una cortina blanca. No, una tela blanca.
Mirant a través de la finestra buscava el paisatge que aquella noia devia haver vist,
anys enrere, mentre escrivia la carta. S’acomiadava no només del seu pare, al capdavall,
sinó de tots aquells arbres que li havien fet ombra, dels estels que es veien des d’allà, de
les postes de sol i les albes que veia des de la torre, des del balcó... S’havia asserenat
després dels plors i els crits i les súpliques. El pare l’havia tancat allà en adonar-se del
seu desig de fugir amb en Ferran i, descoberta en ella la presa senzilla d’un llop afamat
—que bé podria haver estat en Joan— l’havia amagat i guardat considerant aquella com
a la millor de les opcions sense pretendre preguntar-li si d’aquella manera es sentia
protegida. Havien sigut uns dies durs i havia reaccionat com no hauria d’haver-ho fet,
però un cop presa la decisió només podia acceptar que el resultat no havia sigut —ni de
bon tros— el desitjat, sinó tot el contrari: amagant la seva filla de la mort l’havia obligat
a precipitar-s’hi.

260

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

Estimat pare,
No vull fer-li mal, ja ho sap. Mai no he volgut fer-li mal ni vostè me n’ha volgut fer a
mi, però jo no sóc feliç si no em deixa estar amb ell. Per tant, si segueixo respectant les
seves ordres estic condemnada a la infelicitat, i ningú no té l’obligació de ser infeliç,
pare. Ningú.
Per això, i per altres raons que més endavant, si m’ho permet, li explicaré, hem
decidit de marxar. Anirem lluny, a l’altra banda de la frontera si Déu ens acompanya, i
sempre pensaré en vostè. Sempre. Perquè l’estimo. I espero que, en un futur, pugui
perdonar-me.
He de seguir el meu propi camí, pare, i no el que vostè hagi predisposat, per molt
que sigui el més òptim, sinó el meu. Marxo sense res, només amb el desig que, quan
torni, em continuï estimant.
La seva filla,
Elisa
En Guifré va deixar la carta sobre l’escriptori i va apropar-se a la finestra. Plovia
altra vegada, i el xiprer de l’entrada es movia amb el vent. Semblava mentida que
encara fos estiu. Estiu una altra vegada.
Una mà va acariciar-li l’espatlla i es va girar, espantat. Era la seva esposa. Va
sospirar alleujat.
—Saps que no t’ho has de quedar a dins. Si estem casats és perquè m’expliquis el
que et preocupa, encara que sigui sempre el mateix.
Va eixugar-se els ulls amb rapidesa i va fer que no amb el cap.
—No és res.
—Res? —va preguntar l’Enriqueta, convençuda que la culpa tornava a assaltar-lo.
—Només la recordava —va admetre-ho.
Ella va abaixar els ulls i va fixar-se en el terra ple de creus cargolades omplertes amb
blau fosc. Li hagués agradat poder-lo acompanyar en aquells moments tan durs però la
seva mare s’havia posat malalta i ella havia hagut d’anar a Barcelona, de manera que no
havia presenciat aquella mort de la manera que ho havia fet el seu espòs. No podia, ni
podria, alleugerir-li el dolor encara que li recordés que tenia un fill, i que aviat els en
naixeria un altre. No podia.
S’assegué al llit i se’l mirà, suplicant-li que l’abracés. Ell se n’adonà i s’assegué al
seu costat mentre li passava un braç per darrere l’esquena.
—Ho sento. De veritat que intento no fugir d’aquí on sóc, no fugir de tu i dels nostres
fills, però m’és impossible tantes vegades que ja no sé com hauria de
—Ho entenc —va somriure la noia—. No et demano que deixis de pensar-hi, només
que deixis de sentir-te’n culpable.
—Si no l’hagués tancat aquí potser no hauria
—No ho sabràs mai, i de totes maneres va ser mala sort. Ningú no sabia que trenaria
els llençols per despenjar-se per la finestra. No és culpa teva. No hi pensis més.
—Si els hagués deixat trobar-se potser seria viva, potser jugaria amb l’Esteve, potser
seria feliç.
—Guifré, saps que no pots pensar en allò que hauria passat. Estic convençuda que és
feliç al cel, i
—Jo hauria d’haver mort amb ella —va deixar anar, sense ser conscient que ho deia
en veu alta.
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—No vulguis marxar —va suplicar-li la seva esposa—. No vulguis deixar-nos sols,
si us plau. No ho facis.
—Jo... —va començar la frase—. Perdona, no ho hauria d’haver dit. Saps que us
estimo, oi?
Ella va fer que sí.
—De fet, fa temps que hi penso, saps? —va explicar-li, amb la veu una mica
trencada—. Em sembla que el millor que podríem fer és marxar d’aquesta casa. Que els
nens creixessin a Barcelona i oblidessin que aquest lloc existeix. Potser així ella no
—Has d’aprendre a recordar-la —va somriure amargament la noia—. Un cop ho
facis formarà part de tu de la mateixa manera que en formen els altres records. Has
d’alliberar-te de la culpa.
Ell va somriure i, després de fer-li un petó a la galta va enretirar el braç de la seva
espatlla mentre s’alçava i tornava altra vegada a la finestra. Era inevitable fugir d’allà i
sentir—se tancat a tot arreu. Era inevitable.
Ella també es posà dreta i, en silenci, sortí de l’habitació. No va poder evitar pensar,
altra vegada, en el dolor que estrenyia el seu marit el dia plujós i vestit de negre. Les
llàgrimes li queien galtes avall. Ell que feia anys que no plorava davant la gent, que
s’entestava a ser fort, i fort, i fort i que llavors s’oblidava d’allò que realment era
important a la vida —ser feliç— desitjava poder morir, fer-ho aviat. Deia que ja no
podria ser perquè per ell, per culpa seva, havia mort, i ell per ella moriria. Perquè ella no
havia pogut viure, i ell no viuria més. Mai més. No podia permetre’s ser feliç sabent que
ella havia trobat la mort per ell. Aquell havia estat, des de llavors, el sentiment que cada
dia semblava cargolar-lo en un moment o altre, sovint sense que se’n pogués adonar.
Els comentaris que la gent havia fet quan el capellà els havia indicat que la noia seria
enterrada en un sagrat cementiri l’havien acabat de destrossar: s’escandalitzaven. Com
si realment ella hagués tingut alguna cosa a veure amb la seva mort. Com si hagués
volgut entregar la seva vida a Déu abans d’hora. Com si hagués de pagar per tot quan ja
havia pagat per no res. Per sort, el mossèn els havia fet callar i la resta de la missa
s’havien limitat a lamentar la jove edat de la criatura.
La gent és injusta tantes vegades que sovint és complicat confiar-hi. Per sort, no
sempre és així.
—Mare, m’ajudes? —li va preguntar el seu fill mentre li ensenyava un dibuix.
Ella va somriure i va asseure’s a prop amb el llapis a la mà.
En Guifré seguia mirant el núvols de tempesta mentre recordava la serenor de la nit
que s’havia endut la seva filla.
Blanca, com si la seva innocència fos proclamada als quatre vents pels dèbils raigs de
la lluna, que es preguntava —de la mateixa manera que el seu pare— per què ella. Els
seus cabells castanys clars, convertits en rossos com a últim regal de la incolora i
imperfecta esfera, descansaven sobre el seu pit, en un mar de daurat aram cargolat sobre
espigues tendres. Tenia els ulls oberts, i li semblà veure-hi una tempesta naval que els
agrisava quan els hi tancà. L’havia agafat amb força contra el pit i plorava a llàgrima
viva sense adonar-se que la sang li tacava les mans, i el blanc vestit de la nena.
No podia pensar, gairebé no podia plorar, ni tan sols podia sentir, o recordar, o resar.
Havia deixat de ser conscient de qui abraçava, havia oblidat per qui plorava, i l’únic que
podia sentir era el desig de morir, de notar que el seu cor es parava, de deixar de
respirar, de deixar d’existir. I, segurament, si hagués pogut, s’hauria llançat, ell també,
d’aquella torre.
Voldria dir que la recordà. Recordà quan era una nena i duia trenes amb els llaços de
colors diferents, o quan abraçava el seu osset de peluix perquè tenia por d’adormir-se
sola, o quan escoltava les seves llargues històries de reis que oblidaven que tenien un
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poble fent veure que era la primera vegada que les sentia. Ho voldria dir, però no seria
veritat. Sols podia plorar, agafant-li els rínxols amb força, i maleir. Maleir Déu, els
homes, el món i a ell mateix. Un home que mai no havia dit res políticament incorrecte
es desfeia en insults, i fins n’inventava si no en coneixia suficients. I els criats, al voltant
seu, amb cara d’horror també ploraven, però de por.
Quan la lluna s’amagà entre els núvols ja no hi quedava ningú, al jardí, llevat del
pare i la filla. Havia recolzat el cap d’ella sobre les seves cames, i li acariciava la
cabellera com si tan sols fos una nena adormida en braços del seu pare. I ella s’ho
mirava, dreta estant, essent conscient que la mort no li alleugeria la pena. Perquè l’havia
deixat sol, i amb ella entre els seus braços, sense un t’estimo, un perdona’m o un sóc jo,
pare, no pateixis, sóc amb tu i sempre hi seré.
Intentà tocar-lo, acariciar-li l’esquena, però ell no la sentia. L’abraçà, de la mateixa
manera que ell l’abraçava, però no semblà adonar-se’n. S’assegué al seu costat i recolzà
el seu cap contra l’espatlla del seu pare, com tantes vegades havia fet, i plorà perquè era
morta i per totes les coses que no veuria, les paraules que els seus llavis no
pronunciarien, el moments que no viuria... Plorà perquè no entenia res, perquè en Ferran
l’esperava en una masia propera i ella mai no el podria trobar, ni besar, ni abraçar-lo.
Plorava perquè tot era estrany, al cap i a la fi, i tenia por, i estava sola. Plorava perquè
per primera vegada volia que es fes de dia i aquell horrible malson fugís amb la boira
matinera. Volia despertar-se al llit i anar a la saleta, on el pare l’estaria esperant llegint
el diari. Volia tocar melodies amb el piano i llegir, i escriure, i pintar, i recordar i existir.
Volia oblidar aquella escena amarga i que el blanc del vestit fos menys blanc, més real, i
que la Cecília aparegués amb els seus nens i la dona del seu pare l’acompanyés a
caminar pel bosc tot explicant-li entremaliadures dels seus germans. Volia fer-se gran
de qualsevol manera, viure cada instant dolorós com un més de la vida i cada ferida com
un testimoni de l’existència. Es sentia estúpida per haver volgut separar-se d’aquell que
més estimava, per no haver lluitat prou per dur la mena de vida que volia i, alhora,
perquè amb cada llàgrima del seu pare sentia les raons que l’havien dut a prohibir-los
que es veiessin. Era molt jove, massa, i la inexperiència l’havia dut a la mort. Però per
la seva mort patirien tots aquells que estimava, per la seva inconsciència qualsevol
somni els seria arrencat de la mateixa manera que li ho era a ella.
S’eixugava els ulls amb el dors de les mans. La brisa seguia fent-li volar els cabells,
potser com a comiat, i la lluna, quan sortia d’entre els núvols, li acariciava les galtes.
Era com si el temps s’hagués aturat. De fet, el temps havia deixat d’existir per a ella.
L’eternitat transparent li havia sigut donada, però ella no la volia, l’hagués canviat per
un petó del pare, per una abraçada, per un dia més en ombres de plata.
Petites espurnes de foc, cuques de llum que portaven dolçor a l’escena freda, anaren
a trobar-la. Es girà i mirà les llàgrimes que llepaven les galtes del seu pare. Li hagués
agradat ser una d’elles només per tal que ell la sentís, però no podia convertir-se en
aigua perquè estava feta de vent, d’aire. Li llençà un petó mentre tancava els ulls i es
deixà conduir per les lluernes a través del bosc, fins allà on l’esperava la mare.
No li va costar reconèixer-la, tot i que en aparença era més bonica del que s’havia
imaginat: els cabells de posta de sol li queien sobre el pit, amagant petites margarides;
els ulls —tot i que descriure’n el color era impossible— li deien paraules boniques i
tranquil·litzadores, i els llavis eren dues pinzellades de rosat que s’allargassaven en un
somriure. Grapats de lluernes li alçaven el vestit i la il·luminaven, com si d’un àngel es
tractés.
Li atansà la mà i la nena l’agafà, mentre somreia, llavors van abraçar-se i la mare li
va dir que havien de marxar.
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—Però i el pare? —dubtà—. No he pogut dir-li adéu, ni demanar-li perdó, ni tan sols
recordar-li que l’estimo.
La dona somrigué i li besà el front. Li donà un bri de lavanda i després desaparegué
entre els arbres amb la llum dels insectes fonedissos.
L’Elisa va quedar-se amb la vista posada en la petita inflorescència que tenia entre
els dits i que els divertits animalons envoltaven amb la seva llum. Va somriure. Era una
altra flor pel seu jardí de records, potser la que la simbolitzaria a ella en un futur: la seva
essència.
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42. Dansa macabra (Camille Saint-Saëns)
La flama tremolava, com les seves mans a l’hora d’encendre-la. Eren rasposes, amb
un estrany solc al dit gros que indicava que la major part de la seva vida l’havia passat
escrivint, potser històries del passat, vivències del present o errors del futur.
En veure el balanceig del foc en l’espelma blanquinosa va somriure, evocant el
sentiment invers al que omplia el seu cos cansat.
La cera, que amb l’escalfor de la llum havia començat a desfer-se, regalimava per
aquell cos delicat sense lliscar pel camí més curt, sinó fent agradables giragonses.
Distretes, les mans envellides, es deixaren tacar per la blanca massa i van amagar un
lleu crit de dolor. L’ algú va somriure i va tancar els ulls mentre deixava una lleugera
llàgrima. Intentà veure la llum amb les parpelles closes, respirar l’olor de l’escalfor
d’una flama en l’hivern dels dies. Potser, sense saber-ho, pensava en la nena dels mistos
que apareixia als seus contes d’infant, aquells que li llegien d’amagat persones que feia
anys que no hi eren. Sempre l’havia fascinat la facultat de la nena, que aconseguia que
amb la llum els desitjos no desapareguessin, i l’entristia que amb la foscor el fred de la
neu tornés a vestir-la per complet. L’obligava a prendre un altre llumí, i un altre, i un
altre, fins que la neu es desfeia juntament amb el seu horitzó.
L’habitació estava a les fosques; sols l’espelma emetia un núvol de claror intermitent
que afluixava amb el so del vent que s’infiltrava a l’espai per entre les escletxes de la
porta i algun o altre forat amagat a les roques fredes.
Pressentí uns passos, tot i que la nit hagués teixit el son dels nois i noies, i una dona
entreobrí la porta silenciosament. En adonar-se de qui era decidí observar-lo en silenci.
Semblava haver corregut per la casa, preocupada després de no haver-lo trobat on se
suposava que s’amagava. Tot i la tristesa que li llepava els ulls —perceptible gràcies a
la brillantor que li descobrien les flames— semblava alegre. No l’havia oblidat, tampoc.
Palpà la pedra del terra fred i s’imaginà que la besava, per tal de retre homenatge a
aquells qui vetllaven per la seva inútil existència. Intentà aixecar-se, amb l’ajut d’un
bastó tallat que havia oblidat a qui pertanyia, però tan bon punt hagué aconseguit
aixecar-se lleugerament de la posició en què es trobava, una expressió diferent li encegà
la mirada, i buscà en la vella butxaca d’aquella jaqueta fosca, en un lloc vestit de llop.
Els dits, tremolosos, semblaven subjectar una fina branqueta que l’ancià temia trencar a
causa de la falta de delicadesa que la velledat li havia regalat. Sí, era vell; per desgràcia
seva.
La dona no arribà a veure de quina flor es tractava, però no li calgué fer-ho; havia
endevinat amb facilitat aquella amarga pregunta. Somreia.
Les ombres que la lluna projectava variaven de forma i de mida en la nit serena,
sense por de desaparèixer. L’espelma encesa, de blancor vestida i formada, s’apagà
davant la buidor de la cambra un parell d’hores més tard, entre petons de fada. Aquell
lloc que feia temps que havia perdut el seu ús original i que tantes celebracions i olors
havia dibuixat, o havia deixat que li dibuixessin, lluïa la nit, vestit amb la humilitat d’un
ermità que abandona el càrrec de papa per esdevenir allò que el duu a la trobada amb
Déu més pura, com Ramon Llull explicava al Blanquerna, entre paraules estranyes.
El fred amb el fred, altra vegada. Ningú no podia restablir la pau que volava amb la
llum desperta. La nit era bella quan de pau es tractava. Més bella, però, ho era l’alba.
Abans que els ocells del dia comencessin a buidar l’església de la penombra nocturna
i serena, unes passes curioses i delicades entraven per la porta. Eren unes passes noves;
joves. Les parets s’alegraven de sentir-les, per això les van rebre amb la porta envellida
oberta, i un raig inexistent mostrant-li les perilloses escales.
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De fet, tot i la densa fosca, la llum encara omplia el sant lloc de tendra olor de
pregària. L’espelma apagada encara mantenia el ble, de punta socarrada, amb l’escalfor
d’un record de llarga durada.
Aquelles mans aspres tot i ser joves van prémer la cera deformada que havia gotejat
sobre la pedra dura. Encara cedia sense posar-hi resistència: encara era tendra.
Vora el ciri, una branca d’espígol de flors moderadament florides, escollida amb
cura, ampliava el misticisme de l’olor que la flama havia donat a l’aire. El fred moria
mentre la fred dansava, com si fos, en realitat, l’escalfor de l’hivern la que tot plegat ho
abraçava.
El noi, després de buscar amb la certesa que seria senzill trobar-ho, va obrir una
capseta de llumins a l’interior de la qual s’amagava una fulla plegada; seca des que la
verdor havia desaparegut dels camps. Una fulla d’heura. Prengué un dels bastonets i
l’encengué amb traça. S’extasià amb aquella llum, potser per això hagué de repetir
l’operació per tal d’encendre el ble tenyit de negre. Un cop encès el record, li preguntà a
la pedra per què seguia dreta, i la llum del silenci traçà dibuixos a l’espelma daurada
que, de mica en mica li van fer comprendre que no només seguia dreta perquè la sort
l’havia acompanyat.
Era com si milers de llums tracessin dibuixos a les parets. Delicades llums blaves es
creuaven amb brises rosades que ensopegaven amb flors taronges formant colors més
clars. Entre totes elles conformaven les pintures que havia tingut aquella pedra grisa
amb restes de foc. Eren sanefes juganeres de fulles i flors entrecreuant-se, de blat i
vinya en un mateix dibuix, d’arbres i vent aixecant les fulles. Petites sanefes.
El sostre, però, comptava amb els dibuixos d’uns àngels que jugaven amb unes
estridents trompetes. Eren nens rodanxons que inflaven les galtes vermelles mentre
tancaven els ulls per anunciar el naixement de Jesús. A l’ absis, imitant els pantocràtors
medievals, Jesús beneïa amb la mà dreta tots els fidels, mentre a la mà esquerra
subjectava un llibre obert que, com el de Sant Climent de Taüll, deia: «Ego sum lux
mundi». Era cert, gràcies a ell l’església sencera estava il·luminada, i els cors dels
assistents a la missa també. Recordà que totes aquelles imatges tenien el mateix objectiu
que els retaules, que era il·lustrar la població analfabeta en un temps on sols els monjos
i algun o altre monarca sabien escriure i llegir i parlar-los de les escenes bíbliques.
Pogué veure aquell nen petit que no entenia la missa contemplant els apòstols al voltant
d’una taula tallada. Sabia que sant Pere duia les claus del Regne del Cel a les mans, i
que els quatre evangelistes eren representats per dibuixos diferents: l’àngel simbolitzava
Mateu, el lleó era Marc, el bou Lluc i l’àguila Joan. Escrutava els rostres dels àngels, i
es preguntava si ell, algun dia, podria entrar al Cel. No gosava apropar la mirada al lloc
on residien els diables per por que li robessin l’ànima però, de tant en tant, posava un ull
en la seva mare i somreia.
En Sergi s’assegué en un banc que semblava buit amb l’objectiu d’observar—ho tot,
la bellesa de cadascun d’aquells elements. S’entretingué a comptar els raigs de llum que
s’infiltraven a través d’una petitíssima obertura i, fins i tot, intentà identificar cada
apòstol que s’asseia al Sant Sopar. La gent desapareixia i apareixia, vestint robes de
naturaleses diferents. Era com si els anys només passessin en aquella cambra i, alhora,
com si el temps es convertís en una joguina que els seus ulls podien modelar, buscant
l’atzar per entendre el que era incomprensible. De sobte, però, el temps va quedar quiet,
com mort, i un soroll va fer ressonar la sala: algú havia obert la porta de l’església de
bat a bat després d’una llarga estona d’insistència. Els murs tremolaven.
Vestits d’un verd poc tranquil·litzador, del color de les fulles de roure quan la pols
les cobria, tres homes van entrar a l’escena. En veure’ls tan a prop, vestits de militar, en
Sergi s’espantà i retrocedí, però ensopegà amb els bancs de fusta corcada, que
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l’obligaren a romandre dret. Els homes, de la mateixa manera que tota aquella gent que
havia vist resar, no podien veure’l, però a les seves cares es podia llegir la satisfacció
que els produïa poder profanar una església com aquella, propietat de la gent contrària
al règim.
Abans de començar a estellar els bancs per a fer-ne llenya, s’aproparen al crist que,
dibuixat a la paret, imitava tots aquells crists romànics que el noi havia vist caminar
davant seu amb la gent. Un d’ells somrigué:
—Cinto! T’hi has fixat? Però si és igual que tu!
Un segon s’afegí a la broma:
—Osti, sí! Sí que ho és.
El noi, ofès, se’ls apropà i els digué que els únics que s’assemblaven a aquell dibuix
eren ells. Es posaren a riure. Segurament en Cinto devia ser el més petit de tots ells.
Aviat abandonares les bromes i es posaren a treballar. Els calzes van ser els primers
en caure i la patena no va durar gaire més. El sagrari al complet va ser obert i llançat
com si s’hagués tractat d’un simple armari de pedra, i la pica de l’entrada va rebre un
fort cop, però tot i desprendre’s de la paret no va esquerdar-se —de fet, amb els anys
podria tornar a ser enganxada al lloc on havia passat la major part de la seva vida útil.
Els dos primers bancs, amb els noms d’aquells que els havien pagat, van començar a
cremar de seguida al mig de l’habitació. Havien fet espai i les flames ja començaven a
ennegrir el sostre quan dos homes més van arribar, igualment vestits.
—Mireu què tenim aquí! —van cridar, entre rialles, i van mostrar-los quatre o cinc
llibres que semblaven força antics.
—I això? —va preguntar un dels nois.
—Res, que aquesta gent tenia una pila de llibres. Però ara ja no els faran servei; són
morts.
—Morts? —va espantar-se el més jove.
—Bé, a les criades les hem deixat fugir al poble perquè donin la veu, però el vell ja
no respira.
—Com que no respira? —va queixar-se un dels nois—. Però que ja l’heu matat? I no
m’aviseu?
—En Joan ha dit que només ell podia cuidar-se’n. Es tractava d’una venjança
personal.
—Bé, si és mort ja està —va respondre resignat mentre llançava més llenya al foc.
—Sí, però em sembla que pobre prou que ha patit. Ha sigut pitjor que sentir tota la
maleïda missa dels nassos!
—I a sobre ens ha demanat si podia resar abans que el matéssim.
—Però qui es pensava que érem? No en tenim per romanços, nosaltres, que hi ha
feina!
—I què ens portes? —va preguntar al noi esprimatxat que duia els llibres en una
bossa on, segurament, s’havia reunit el gra o guardat la farina.
—Dues bíblies, un llibre d’oracions, un altre de càntics, un missal...
—Però és que només tenen llibre religiosos o què, aquesta gent?
—No, ja t’he dit que n’hi ha molts!
—Doncs a veure si en trobes algun d’interessant.
—Ui, no! Ni te’ls miris. Cremem-los tots, no fos cas que algú n’aprengués alguna
cosa! —va riure un, i va prendre el sac de llibres de les mans del seu company.
—Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine patris, et filii, et spiritus sancti! —va
cridar, llançant una bíblia al foc. Llavors va llançar el sac al xicot del seu costat, que
casualment era en Cesc, i aquest va prendre un llibre de càntics.
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—Dona nobis pacem —va riure mentre llegia l’índex i, després de guardar-se’n una
pàgina de record, va obligar el llibre a patir l’oblit de la cendra.
—Però què fas? —va preguntar-li un altre, enfadat—. No pots guardar-te’n una
pàgina! Ha de ser destruït en la seva totalitat.
—Faig el que vull, i me’l guardaré de record com a prova que he estat aquí.
—Deixa’l estar —va intentar posar pau un dels altres—. Prou feina tenim, ja! Si se la
vol guardar que ho faci. Mentre no me’l trobi resant el rosari...
Els altres nois van riure i ell, enfadat, va donar el sac al xicot de la seva dreta.
Així, de mica en mica, el foc va anar creixent i els sacs es van anar buidant. Les
ombres dels qui romanien drets es projectaven a les parets de l’altar en forma d’éssers
grotescs i monstruosos. La llum no servia per aclarir els dubtes dels mortals, sinó per
destruir tota esperança de desfer-los. L’olor de la cendra i de la fusta cremada abans que
tot fos completament destruït no els suposaven ganivets estranys, sinó que els divertien.
Els meravellava el poder del foc i hi jugaven com criatures. Eren feliços destruint les
vides dels seus iguals, de gent que, com ells, patia pels seus fills i pels seus pares. Reien
sense adonar-se que aquell mal que volien destruir s’infiltrava dins seu i els ennegria
l’ànima de la mateixa manera que el fum, cada vegada que llençaven un llibre més al
foc, ennegria les parets de la capella.
Un d’ells s’enfilà damunt de l’altar i cridà:
—Ego sum lux mundi!
Era, ben bé, com si creguessin que acabant amb les esglésies, els capellans, les
imatges, els monestirs, els sacerdots, les escoles religioses... acabarien amb la fe, amb
els creients. Potser s’havien sentit obligats a creure en déus que els semblaven falsos,
mentiders i injustos i cometien l’error de voler-los eliminar, privant als qui hi resaven de
fer-ho; potser no els havien ensenyat a entendre per què creien els altres; potser,
simplement, necessitaven treure tot l’odi que duien dins, tots aquells odis de tots aquells
segles, de posicionaments al costat dels reis quan potser haurien d’haver-se posicionat al
costat del poble; de símbols encara vigents d’antigues èpoques opressives. Ells havien
sigut els oprimits i estaven cansats de ser-ho, per això havien promès venjança, sense
entendre què suposava tot allò que feien i quantes vides innocents sacrificarien.
En un moment indeterminat, perdut, van deixar de buidar la biblioteca:
—No els cremarem pas tots, tenim altres coses a fer i ens hi podríem passar una
eternitat —havia exclamat un dels nois, potser amb el desig de protegir els llibres que
quedaven. De fet, havia anat amagant els que considerava més valuosos i havia cedit als
seus companys aquells que, potser, esperava que no fossin grans pèrdues.
Tots ells tenien altres coses a fer. Sempre. Fugien ràpidament abans que la gent els
pogués veure en plenitud. Al cap i a la fi, potser ja sabien que la guerra no acabaria a
favor seu, i que tard o d’hora aquells amb les mans tacades de sang acabarien pagant
amb la mateixa moneda els seus crims.
Abans de marxar, però, van aprofitar per omplir sacs amb les monedes i les coses de
valor que trobaren. Allò ho destinarien a les escoles —o si més no era així com
justificaven aquells actes injustos. Abans de marxar buidarien els estables i, de seguida,
emprendrien camí cap al pròxim mas. Els quedava molta feina per fer, molta.
En Sergi veié com, de mica en mica, l’església s’anava cremant. Ja no hi quedava
ningú, a la masia, però encara se sentien els crits d’aquells que l’havien ferit. Eren crits
d’alegria, sí. Però estaven mesclats amb els crits de pena de les generacions passades
que, de cop i volta, havien perdut part de la seva història. Ploraven amb l’objectiu
d’apagar el foc amb les llàgrimes, però eren d’aire, i encara l’encenien més.
De sobte, les portes es van obrir de nou de bat a bat i van caure galledes d’aigua que
apagaren dues o tres flames que agafaven força. El noi es fixà en qui duia la galleda i hi
268

VIDES D’ESPÍGOL

Georgina Torra Guixeras

veié una dona jove però alhora cansada. Desaparegué ràpidament i aparegué un home, i
una altra dona, i un altre home, i així va entendre que, en lloc d’avisar la gent del poble
havien anat a buscar els masovers de les masies veïnes, algunes de les quals estaven sols
a mitja hora a peu de la casa, o potser menys.
Tots s’esforçaven en apagar les flames perquè la vida pogués tornar-ne a brotar. De
fons, però, se sentien els plors d’una noia i, de tant en tant, algun crit desesperat. Havien
deixat el senyor de la casa penjat d’un dels arbres més propers i amb un cartell enganxat
al cos:
—El meu fill m’ha matat.
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43. L’hivern, Les quatre estacions (Antonio Vivaldi)
Reunits a la sala d’estar gran, al lloc on hi havia aquell piano de cua tan esplèndid, es
miraven els uns als altres. Era curiós, potser fins i tot estrany, veure’ls tan callats.
Cadascú reflexionava mentre les notes del piano ressonaven per l’habitació,
tranquil·lament. En aquell moment era l’opus 15 de Schumann: Escenes d’infància,
però instants abans les notes eren encara més melancòliques i els dit caminaven més
lentament pel teclat, amb desànim.
Havia mort d’una manera tan tràgica que no se’n sabien avenir. No semblava real.
Buscaven paraules per dir-se, però no les trobaven; els versos que havien llegit tantes
vegades els semblaven buits, potser perquè no eren seus i tampoc podien explicar el que
sentien en aquell moment. No era només la tristesa de la mort, sinó el fet de saber que
una llavor que estava a punt de fer flor ha sigut atrapada per una inesperada gelada i ja
no podran veure-la obrir-se, perquè dorm. Dormir. Una altra vegada. Per això tocava
silenciosament i deixava que les notes ressonessin, de la mateixa manera que en Guifré
ho havia fet després que la seva filla fos morta. Tocava, encara amb la sang invisible
amagada dins les ungles, amb els ulls estranyament plorosos, amb el pit cavalcant.
Tocava. Poques vegades havia tocat perquè considerava que no tenia el do de la música
i gaudia més sentint-la que tement que el següent acord dissonés. A poc a poc premia
les tecles i deixava que la música ressonés. A poc a poc.
Ella, asseguda en una butaca propera, també l’escoltava. Pensava que havien sigut
tantes les vegades que havia tocat les tecles amb els ulls negats que aquella era la millor
manera de treure la foscor que els omplia el pit. Mai no l’havia sentit tocar, i li
agradava. Sobretot, el que més apreciava de la seva manera de tocar era la delicadesa
amb què premia cada una de les tecles, com si sols les estigués acariciant. I és clar que
les acariciava, perquè la música era el bé més preuat que la seva filla li havia deixat, la
veia entre les notes del piano.
Una flor d’espígol reposava davant les partitures. Ell, però, no l’havia vist. Atabalat
per un soroll proper, va deixar de tocar. La Catalina acabava d’entrar a l’habitació,
també tenia els ulls plorosos però ell no se’n va adonar perquè no podia allunyar la
mirada del no-res.
—Té una visita.
En Guifré volgué dir-li que li expliqués a la visita que estava de dol, que la seva filla
era morta i que no volia veure a ningú, però no ho féu; simplement assentí amb el cap.
La Catalina sortí a buscar aquell que el volia veure i tornà amb en Pere Gòsol. En
Guifré, en veure’l, tremolà i anà a asseure’s en un dels racons de l’habitació. Estava
pàl·lid i el seu pas vacil·lava enormement, i no tenia ganes de discutir amb ningú, ni tan
sols de barallar-se amb aquell que havia sigut el marit de la seva germana. Per què havia
de barallar-se amb algú si tant li era tot? L’Elisa era morta, passés el que passés.
Amb els ulls posats en el seu antic amic i els llavis contrets en una expressió de
compassió, potser també de dolor, en Pere s’apropà allà on era en Guifré i s’assegué.
Observà la sala de dalt a baix buscant les paraules adequades o, potser, un suport que
l’ajudés a començar. De fet, no estava segur de què hi feia, allà; les paraules no solien
ser el seu fort, si més no en situacions com aquella. Sabia, però, que havia de ser-hi.
—Jo... —va començar, però va callar de cop. Aviat ho va tornar a intentar, però va
tornar a callar.
En Guifré seguia mirant el no-res, com si estigués perdut. Allò l’aterria.
—Ho sento —va optar per dir.
—Jo també —va respondre en Guifré, sense deixar de mirar el no-res.
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En Pere no aconseguia trobar les paraules. En ocasions normals hauria recorregut a
bromes menys àcides que les que solia utilitzar, però en aquell moment no podia ni tan
sols pronunciar aquelles paraules desafortunades que ofenien els altres. Sols podia
mirar-se el seu amic i tenyir els seus ulls clars.
—Saps que no va ser culpa teva, oi? —va preguntar-li.
—Ho va ser. Però tant és. És morta.
El silenci de nou després d’aquelles paraules fredes, mortes, sense ànima.
—Jo... Guifré, no estàs bé.
No va moure’s, ni tan sols va respondre. Ell va preguntar-se què havia de dir-li.
—Sincerament em preocupes, com a amic que et considero.
—Amic —va repetir, en to sec. Potser un sospir acompanyava la paraula.
—No creus que seria hora que ens oblidéssim del passat?
—Oblidar —va repetir, també en to sec. Cap sospir aquesta vegada.
Sovint el pitjor sentiment de tots és la indiferència. És senzill aconseguir que algú
que plora es desfogui, explicar-li que no tot és tan dolent, abraçar-lo i desglaçar-li el pit.
És senzill, sovint. Si no sents res, si t’has convençut per no sentir res, si ets mort per
dins, per molt foc que t’apropin no t’escalfaràs. No et poden fer enfadar, ni fer plorar, ni
fer riure... si no sents res només tens ganes de no sentir res. Només tens ganes de deixar
de sentir, que és sinònim de deixar d’existir, eufemisme de morir. No sentir res significa
que el món no t’importa, que no té color, que ets lluny... És molt trist no sentir res.
La Catalina entrà amb una mica de cafè i en Pere aprofità per apropar-s’hi i assaltarla.
—Quant fa que està així?
La dona se’l mirà amb pena.
—Massa temps, que vol dir una setmana.
—I la seva dona?
Va arronsar les espatlles.
—És inútil. No vol parlar amb ningú. Tampoc menja, ni dorm... Sols toca el piano i
mira el cel.
En Pere va mirar-se el seu amic i s’hi va apropar a poc a poc. Va esperar-se a veure
tancada la porta de la sala i va treure el paquet que duia amagat.
—L’Elisabeth va donar-li això a en Ferran. Ell m’ha dit que t’ho donés, que voldries
llegir-ho. És un llibre de records, de sentiments. Això t’ajudarà a veure-la viva, a
recordar-la tal com era. T’ajudarà a ser.
Va allargar-li però l’home no el prengué, per això l’obrí i en començà a llegir la
primera pàgina:
Si jo canto,
si jo busco
la cançó de les alzines
trobaré un camp d’espines
amb la flor del romaní.
(Beth, 1947)
Va mirar-se l’home que tenia davant, però semblava incapaç de reaccionar, per això
va passar el full amb delicadesa i va llegir-ne la pàgina següent:
Tota persona és un misteri. No és un jardí plegat de flors, sinó una simple
margarida, o una rosa, o potser només un pixallits. Tota flor és bonica, però té
peculiaritats que, sovint, fan que els altres se l’estimin o, pel contrari, que la rebutgin.
Una flor neix d’una cosa petita, creix, floreix i, com que tota vida és efímera, tard o
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d’hora mor. Tot i això, abans d’acomiadar-se de les flors més jovenetes, deixa la llavor
d’una futura flor, o potser de moltes futures flors, i això és el que, d’alguna manera, la
seguirà mantenint en vida. La feina del jardiner és que la flor creixi forta i que rebi
l’aigua que necessita, però a vegades per tal de salvar la vida d’una altra flor ha de fer
menys espessa la mata.
Cada flor té la seva funció, i mentre que unes s’usen per a fer licors o bones
medicines en trobem d’altres que simplement fan bonic, o d’altres que són utilitzades
com a model per a escriure llibres o pintar quadres que passaran a la història. Algunes
són part d’una cosa més gran, que donarà fruit, mentre que d’altres estan poc
acostumades a veure’s molestades. Totes són flors, però, i aquesta és la condició que
les uneix: que mai no podran fer la funció del jardiner.
Aquest llibre parla de les flors que han format part de la meva vida. De fet, no crec
que mai pugui estar acabat, però estaré contenta si en reuneixo les principals perquè
algun dia, quan els altres ho necessitin, em puguin conèixer o, fins i tot, recordar.
Gràcies per regar-me cada dia!
Elisabeth
En Guifré va prendre el llibre i va mirar-se el seu antic amic per primera vegada des
de feia molts anys. Va obrir-li els braços i ell, amb un somriure, va recordar que havien
sigut nens molt pocs anys enrere encara que tot plegat els semblés una eternitat i va
abraçar—lo, també.
—Ho sento —plorava en Guifré.
—Tranquil —va dir-li en Pere, i es va preguntar per què havia calgut la mort d’una
noia per tornar-los a unir.
Ella, asseguda a la banqueta del piano i amb la lavanda encara entre els dits, somreia
mentre deixava que li caigués una llàgrima galta avall.
El piano sonava a poc a poc i tots tretze seguien esperant que les paraules trenquessin
el silenci però sense gosar ser ells els qui ho fessin. Finalment, la Sara va acabar de
tocar.
—No us fa mal, tot plegat? —va preguntar, fluixet.
Tots van assentir, alleujats.
—Sembla mentida que aquestes coses passin —va admetre l’Anna.
—Però passen —va lamentar-ho l’Andreu—. Ja ho veus.
En Sergi, amb el desig de fugir d’aquella mena de pensaments, va apropar-se al
piano i va mirar-se la partitura, encuriosit en veure aquelles dues claus en pentagrames
diferents units per un claudàtor immens.
—Sento si hi havia acords que sonaven buits —va justificar-se la Sara, davant una
possible crítica—, però és que hi ha notes que no sonen.
En Sergi va semblar confús.
—Notes que no sonen?
La noia va assentir.
—És natural, el piano deu ser vell —va treure-li importància en Roger.
—Sí, però és estrany —va intervenir-hi la Paula—. Està molt ben afinat, de fet dubto
que faci gaire de l’última vegada que el van
—I això que el piano és l’instrument més desafinat de tots —va admetre l’Andreu—.
Vull dir, que és gairebé impossible que es mantingui completament afinat gaire temps, i
com que hi ha tantes cordes...
—És clar, pensa que amb els canvis de temperatura... —va justificar-ho l’Anna.
—Són gaires les que no sonen? —en Sergi va trencar el debat.
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—Bé, quatre o cinc, diria —va recordar la noia i, aviat, va comprovar que de tot el
teclat sols eren quatre les notes que no sonaven, i totes relativament properes.
—Un re, un mi, un la i un re, en aquest ordre —va concretar.
—Re, mi, la, re —va repetir en Sergi, mentre es posava a rumiar donant voltes per la
sala. Anava repetint les notes fins que, al final, ho va preguntar.
—Hi ha algun codi que solessin utilitzar els músics?
—Ostres, no ho sé! —va admetre la Sara—. No se m’acudeix res.
—I les dels acords? —va preguntar la Xènia, acostumada a veure-les sobre les lletres
dels musicals.
La Sara va quedar sorpresa.
—Bé, de fet la seqüència de notes si bemoll, la, do i si natural es denomina BACH, i
ha sigut utilitzada per molts autors en homenatge al compositor.
—Bach? —va dubtar la Xènia—. Entenc les tres primeres notes, però d’on surt la
lletra hac?
—La notació clàssica alemanya fa distinció entre si bemoll i si natural. Mentre que el
primer es representa per la lletra be, el segon ho fa amb la hac.
—A veure, podríeu explicar-nos què és això de la notació clàssica? —va suplicar la
Susanna.
—En anglès, les notes no s’anomenen de la mateixa manera que en català —va
aclarir la Sara—. L’escala comença al la, que és una A, el si és una B, el do és una C i
així successivament fins al sol, que és una G.
—Per tant, si apliquéssim això que has dit a les notes que no sonen, sortiria... —va
començar en Sergi, mentre rumiava.
—DEAD —va fer-los veure la Clàudia.
—És a dir, mort —va aclarir en Miquel.
—O morta, en aquest cas, no? —va suggerir la Dàlia amb un somriure tímid.
En Sergi tocava les tecles que no sonaven mentre intentava esbrinar què volia dir allò
de morta. Ja ho sabien que l’Elisabeth era morta. Tots eren morts, de fet. Què volia dir,
allò? En prémer les quatre tecles a la vegada, un so metàl·lic va ressonar a la sala.
—Què ha estat això? —va preguntar en Marc.
—Això! —va somriure en Miquel mentre prenia la clau del terra que acabava de
sortir d’un petit compartiment de sota el piano.
—Ha de ser la clau de l’església que hi ha al cementiri —va dir la Clàudia.
—Exacte! —va exclamar en Miquel—. Potser és allà, la tomba de l’Elisabeth.
Sense mirar el cel, tots tretze van arrencar a córrer i, sense adonar-se’n van fer caure
un dels papers que descansaven sobre el piano:
«Amor, quan jo ja sigui morta
no em cantis planys, soliu;
no em plantis roses al capçal
ni un xipreret ombriu:
sigue’m, a sobre, l’herba fresca
de rou i pluja humida;
i si llavors et plau, recorda,
i si així et plau, oblida.»

Era la primera estrofa d’un poema de Christina Rossetti que algú, temps enrere, havia
deixat entre les partitures del piano amb una petita flor olorosa esperant que el seu pare,
aquell que no la sentia, el llegís. Era complicat fer-li arribar els missatges d’aquella
manera, però s’havia de resignar a fer-ho. Les lluernes l’esperaven i ella —nit sí, nit
també—, sacsejava el cap negativament esperant que algun dia ell pogués dir-li adéu i
fer-li un petó el front de la mateixa manera que la mare. Mentrestant, la flor d’espígol
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intentava arrencar-li somriures i preservar l’alegria, però no sempre era senzill. No
sempre ho era.
L’Assumpta va apropar-se a collir aquell full esgrogueït amb un somriure i va repetir
en veu alta aquelles frases que li havia dit centenars de vegades i que mai no havia
arribat a escoltar, perquè al sentir-les les deixava escolar amb el vent:
—Si vols recorda-la, si vols oblida-la.
Turons amunt, els nens corrien sense adonar-se que el cel havia perdut els núvols.
Només volien arribar al lloc on reposava aquella nena i veure on anava a parar tot aquell
embolic. L’eco els obligava a percebre aquelles paraules, però l’alegria no fugia dels
seus pits, ni la tristesa dels seus ulls i de les seves ànimes.
Amb el vent, els remolins de fulles seques s’enlairaven convertint-se en fantasmes
del bosc. Esperits que dansaven i es desfeien en pocs segons. Vides efímeres,
simbòliques, irreals. Sovint com les nostres.
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44. La reina de la nit, La flauta màgica (Wolfgang Amadeus Mozart)
És senzill transcriure el codi Pigpen. De fet, el sistema de xifratge d’aquesta mena de
codis sempre és el mateix: un símbol equival a una lletra. En cas de no conèixer la
relació de lletra i símbol podem buscar lletres independents i esbrinar quines són: i, a, o;
si trobem lletres dobles seran ss, rr, ll. És així com, amb un bolígraf, un paper i una mica
de temps podem anar descobrint l’alfabet secret.
En Pigpen, a més a més, tot és més senzill, simplement perquè l’abecedari es
constitueix a partir d’unes caixes:

—Gràcies a això podrem desxifrar tot el missatge amb poc temps —va somriure la
Clàudia.
—I ho saps perquè... —en Sergi va començar la frase, esperant que ella l’acabés.
—Ho sé perquè llegeixo, i casualment fa poc utilitzaven aquest mètode de xifratge,
res més. No sóc francmaçona ni res per l’estil. De fet, no crec que ell ho fos. Interès
històric i cultural, suposo.
—Creus que estem preparats per llegir-les? —va dubtar el noi.
—No ho sabrem fins que no ho fem, ja ho saps.
Van prendre la primera carta i van anar transcrivint cada una de les lletres que la
constituïen.
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—No ens deixaran marxar fins que no haguem resolt un misteri —la Clàudia va
llegir la primera frase, completa—. Si més no té sentit, oi?
El noi va fer que sí amb el cap i va instar-la a continuar.
Hi ha gent important que no goso esmentar, també hi ha persones estranyes. Ens han
explicat la història d’una noia i ens han dit que hem de descobrir l’enigma que li va fer
construir el seu pare. No tenim cap pista.
Després van prendre la segona:
Com que la gent es preguntava per què érem aquí els han explicat la història d’uns
quadres que valen una autèntica fortuna. Diuen que entre tots els que som hi ha
l’organitzador, però ningú no en coneix la identitat. Tinc un mal pressentiment.
La tercera:
Un dels assistents ha aparegut mort, i em sembla que sé per què. Si la cosa continua
així tinc por que aquesta sigui l’última carta que us arribi.
L’última era la més llarga i s’havien fet servir els marges de les dues cares:
Un company i jo hem descobert el nom del poble: Santa Maria de Mataplana. Estem
a la muntanya i sortir d’aquí és impossible sense algú que conegui la zona. Hi ha hagut
dos morts més i tothom té por. Diuen que ens han dut aquí per matar-nos però jo crec
que és la cobdícia d’alguns la que acaba amb les vides. He resolt l’enigma, si més no el
primer de tots, però tinc por que si l’explico també em mataran a mi. Us estimo.
—Tal com ens imaginàvem —va admetre en Sergi.
—Però que passés això no vol dir que passi aquí! —va calmar-lo la noia.
—No, aquí no passarà el mateix, però hem de pensar que els autors de la primera
vegada han de ser per força els mateixos que la segona vegada.
—Vols dir que no van aconseguir arribar al final?
—Precisament és això el que suggeria. Per això no crec que haguem d’ensenyar
aquestes cartes als nostres companys.
Se’ls miraren. Estirats en un racó, dormien. Tenien gana, però alhora la son els feia
tremolar i el camí semblava enormement llarg. En un racó, havien trobat mantes i pots
de conserves que s’havien atrevit a obrir. De fet, ells dos eren els únics que estaven
desperts en aquell moment.
La noia va fer que no amb el cap.
—Quan decideixes això t’equivoques. En primer lloc, no tenim cap mena de dret a
guardar—nos informació que ens incumbeix a tots, i en segon lloc, Sergi, ja t’he dit que
no estem obligats a amagar als altres allò que ens amoïna sols per evitar que es
preocupin. No en un lloc semblant. Si fas això, quan no hi siguis, creus que algú els
evitarà les paraules amargues? Sé que ho has fet altres vegades, i saps que no és bo per a
ningú.
El noi va entendre que, en certa manera, ella tenia raó. Per això poc després, en
despertar-se, van parlar del que aquelles cartes suposaven. Sabien, però, que qui més
patiria seria la Sara, i no van poder evitar que les llàgrimes tornessin a sortir-li dels ulls.
Havia de saber que el seu pare havia mort, com tots els altres.
Un cop debatudes les seves opcions van seguir caminant, convençuts que si els
quedaven oportunitats de seguir amb vida eren en aquella direcció. Era un passadís
estret, com els altres, però de fet havien perdut la por als enigmes que se’ls plantegessin.
N’havien trobat de tots colors i sempre els havien acabat resolent, al capdavall els
agradaven i estaven junts! Què havien de témer?
El passadís aviat va obrir-se en una sala en forma d’ou, de pedra freda. A les parets,
les portes els somreien, convençudes que es veurien obligats a desistir, i en part va ser
cert: en veure la quantitat d’obertures que apareixien davant seu van estremir-se i van
mirar-se els uns als altres.
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—Un altre laberint? —va queixar-se la Susanna.
—No —va somriure en Sergi—. Un altre enigma.
Al mig de la sala, un cilindre sostenia una pedra arrodonida. En Miquel va apropars’hi i va llegir-ne les lletres:
—Princeps.
—Prínceps? —va creure sentir la Susanna, i va expressar el seu desconcert—. Quins
prínceps?
—«Princeps» vol dir primer —va aclarir en Miquel.
—Ah! Va exclamar la noia alleugerida—. Ja deia jo que no podia pas ser això.
—L’estultícia és una de les teves principals qualitats —va dir-li en Sergi, finament.
—Gràcies —va somriure la noia després de dubtar uns instants sobre el significat de
la paraula.
—No es mereixen —va respondre el noi—. Veieu com tenia raó?
—Raó? —va preguntar-li la Paula, que no ho havia entès.
—Estultícia —va aclarir en Sergi amb un somriure després de comprovar que només
tres o quatre havien entès la broma—. De fet, diria que aquesta paraula podria servir per
definir bona part del país.
—Calma’t —va suplicar-li la Clàudia mentre s’eixugava els ulls. Era senzill que
endevinessin que els estava prenent el pèl si continuava per allà.
—Volia provar-ho amb idiòcia, però he pensat que se li veia massa el llautó —va
xiuxiuejar als que reien. Encara van riure més, davant la mirada desconcertada dels
altres.
—D’acord —va tallar amb la història en Roger—. I si comencéssim a pensar en
l’enigma?
—Sí,sí. Perdó —va deixar de riure en Sergi mentre pensava que, després del que els
havia passat, encara que aquella fos una broma absurda ajudaria la Sara.
La sala ovalada tenia dotze portes —sense comptar la d’entrada—, i cadascuna
comptava amb un dibuix al capdamunt: un relleu que sobresortia o, potser, només un
gravat a la roca. La primera hipòtesi no va trigar gaire a arribar, seguida d’unes quantes
més:
—Si el nombre dotze és significatiu, voto pels signes del zodíac —va proposar la
Xènia.
—De fet tens raó —va admetre l’Andreu, que tornava a calcular—. És el més senzill
d’identificar amb aquest nombre.
—També podrien ser els dotze treballs d’Hèrcules —va suggerir en Sergi.
—O els dotze déus olímpics de la mitologia grega —va proposar la Dàlia.
—La bandera europea té dotze estrelles, també —va recordar la Susanna.
—I dotze és el nombre atòmic del magnesi —va intervenir—hi l’Anna—. Però això
no té res a veure.
—I l’home té dotze parells de costelles —en Roger va picar—li l’ullet.
—Els apòstols són dotze, oi? —va somriure la Sara.
—Els dotze cavallers de la taula rodona, segons el mite Artúric —va proposar en
Miquel.
—Quants dotzes!
—És un nombre especial perquè en un any la Lluna gira unes dotze vegades al
voltant de la Terra —va explicar l’Andreu.
—Dotze vegades? Per això els mesos de l’any són dotze? —va preguntar la Paula.
—Els mesos de l’any! —van exclamar alhora.
—Com no se’ns ha acudit abans? —va preguntar en Sergi.
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—Però si són els mesos de l’any —va començar la frase, la Susanna, després
d’observar les portes i els seus relleus—, què carai hi pinten, aquests números i
dibuixets?
—Dona, suposo que ja que la paraula gravada a la pedra és en llatí deu fer referència
a l’origen del calendari i dels seus noms.
—Ah! Que els mesos vénen del llatí? —la Susanna va mostrar la seva sorpresa.
—I els dies de la setmana —van somriure els altres.
—Vols que torni amb la broma de l’estultícia? —va amenaçar-la el noi, i ella va
arrufar les celles, indignada.
—Dotze mesos, dotze dibuixos —va somriure la Dàlia—. Això són dotze enigmes,
oi?
—Bé, tant com dotze... N’hi ha de molt senzills, oi? Per exemple els números; tots
sabem que set, vuit, nou i deu en llatí són septem, octo, novem, decem.
—I donen lloc a setembre, octubre, novembre i desembre.
—Apa! Doncs quatre menys. Ens en queden vuit, oi? —va somriure l’Andreu.
—Les efígies deuen ser August i Juli Cèsar, no?
—August? Juli Cèsar? —va preguntar la Susanna confusa.
—Coi! Juliol és Juli Cèsar, no és tan complicat! I August és
—Sí, agost. Ja ho he entès. Però per què formen part del calendari?
—Quan Juli Cèsar fou assassinat, l’any... —va començar en Sergi.
—44 aC —va somriure en Miquel.
—Exacte, petit lapsus. Doncs el Senat, en honor seu i com a petició de Marc Antoni,
va canviar el nom del mes Quintilis pel de Julius.
—És lògic, ja que Cèsar va encarregar-se de fer unes reformes al calendari que
l’apropen al que tenim ara. De fet gràcies a ell l’any ja té tres-cents seixanta-cinc dies!
—I qui va fer el calendari? —va preguntar la Susanna.
—Numa Pompili, successor de Ròmul, oi? —va esperar verificació en Sergi. En
Miquel va assentir.
—I August?
—No volia ser menys que Cèsar, també volia tenir un mes que portés el seu nom, pel
que el Senat li va concedir el mes Sextilis, canviant-lo per Augustus.
—De fet, segons una llegenda, August va enfadar-se una mica perquè el seu mes
només tenia trenta dies, a diferencia del de Juli Cèsar, que en tenia trenta-un. Per això el
Senat va afegir un dia al mes d’agost després de treure’l del febrer.
—D’acord, però quin és quin? —va preguntar la Susanna, assenyalant les cares
allunyades dels dos emperadors.
—Ostres, això ja... —en Miquel i en Sergi van rascar—se el cap alhora.
—Em sembla que hi ha una inicial —va intervenir-hi la Clàudia, que observava de
ben a prop els relleus. I així havien aconseguit tenir-ne dos més, els en quedaven sis per
identificar.
—I si comencem pel del costat de la porta d’entrada: l’home de dues cares —va
suggerir la Paula—, i ho rumiem en el sentit de les agulles del rellotge?
—D’acord —van somriure, i van començar a pensar-hi.
—El gener —va exclamar la Dàlia de seguida—. És Janus!
—Ah! És veritat que el representen amb dues cares.
—És clar, com que és el guardià de les portes i dels principis doncs també és guardià
de l’any.
Van saltar-se l’agost i van veure que al següent hi havia diverses flors dibuixades,
però com que no aconseguien esbrinar ben bé qui era van buscar al del costat —després
de saltar-se el novembre. Era un paó reial.
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—Juno! —va somriure la Dàlia, altra vegada. La seva professora de llatí i grec
estaria contenta i tot.
—Sí, a Juno la representen així sovint.
—Qui és Juno?
—L’esposa de Júpiter i mare de Minerva, amb els qui forma la tríade capitolina.
—Ah! És l’Hera de la mitologia grega, no?
—Exacte.
Després del juny van saltar-se l’octubre i van topar amb un gos de tres caps i amb
una cua que semblava una serp. La veritat és que feia una mica de por.
—Només pot ser el ca Cèrber —va identificar-lo la Clàudia.
—I aquest és... —la Paula va començar la frase esperant que l’acabessin.
—El guardià dels inferns. És a dir, de l’Hades.
—No se m’acudeix quin sentit té, aquí —va dir en Sergi, mentre rumiava—. Alguna
idea?
Tots van fer que no, per això van saltar al següent. Bé, després de saltar-se el
desembre. Una llança i un gos, res més.
—Podria ser Mart, déu de la guerra —va suggerir en Miquel.
—Sí, però i el gos? —va dubtar en Sergi.
—Potser és un llop, i no un gos —va suggerir l’Anna.
I març ja estava damunt la taula. Van saltar-se el Juliol i van arribar en un dibuix en
forma de petxina.
—Venus —va dir la Dàlia amb un somriure.
—Com és que te’ls saps tots? —va preguntar-li la Susanna.
—Perquè l’art em meravella, i la mitologia és un tema molt recurrent.
—És clar! El naixement de Venus, de Botticelli —l’Andreu va recordar-lo en veu
alta.
—Per exemple —va somriure, la noia. Ja tenien el mes de març.
—Molt bé —va començar en Sergi—. Ara tan sols ens falten el febrer i el maig. Se
us acudeix quin és quin?
Van mirar-se altra vegada els dibuixos gravats a la paret: unes flors i el ca Cèrber.
—Home, les flors fan més de maig, no? Però no sabria dir-te de quin déu es tracta.
—Se m’acudeix —va fer en Miquel—, que podria tractar-se de Maia, la deessa de la
primavera i mare de Mercuri. Et sembla que podria ser?
—Sí! Exacte! Per això les flors. Sí, el maig.
—Per tant, el ca és el febrer, no?
—Suposo, però no sé per què.
Van seguir rumiant, sense voler donar-se per vençuts.
—Espera! —va espantar-los en Miquel—. Sabeu què és februàlia?
—Què? —van quedar completament estranyats.
—Sí, les festes romanes! Hi havia la de les purificacions que es deia així. I em
sembla que a Plutó, déu dels morts, se’l va començar a anomenar Februus arran d’això.
—Ah sí? —van preguntar tots alhora, i en Miquel va enrogir.
Aclarits els dubtes —més o menys— es trobaven amb els mesos identificats. Tot i
això, algun d’ells sabia on havien d’anar, exactament?
—El primer de tots —va dir en Roger, fent referència a la paraula llatina.
—El gener, doncs —van somriure, i van començar a caminar per aquell passadís que,
pocs metres després, va resultar ser un cul-de-sac.
—Ei! No pot ser! —va indignar-se l’Andreu—. És per aquí!
Palpaven les parets però no hi havia cap rastre d’un passadís secret —bé, d’un altre
passadís secret.
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—Però si el primer dels mesos de l’any del calendari és el gener! —va fer la Susanna
enfadada—. O és que, potser, ho he tingut mal entès tota la vida també, això?
—Espera, potser no. Potser no és el gener, el primer mes —va sorprendre’ls la
Clàudia.
—Què vols dir? —van espantar-se.
—Vull dir que al calendari gregorià el primer mes sí que és el gener, però si us hi
fixeu el desembre bé que és deu, i no dotze.
—Bé, sí, el primer calendari tan sols tenia deu mesos —va dir en Sergi.
Tots van fer una exclamació de sorpresa.
—Si correm deu mesos enrere partint del desembre sabrem quin era el primer mes de
tots —va suggerir la noia.
—Però potser els van afegir enmig dels altres, i no al principi.
—Haurem de córrer aquest risc —va respondre en Miquel.
El primer mes del calendari era el març, per tant, així que començaren a caminar
passadís endins. Van agrair que no acabés en una paret recta i sense portes, tot i això, el
que els esperava al final era molt pitjor que això: s’enfrontarien a les seves pors, al
passat i al futur, i ho farien sols. Sols? Segur?
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45. El cant dels ocells (tradicional catalana)
Hi ha llocs dels quals es desprèn una pau estranya, gairebé mística, que ens és
impossible descriure. Solen ser llocs de naturaleses diverses —des del mar fins al
desert, passant per boscos i muntanyes— però la sensació que ofereixen als qui tanquen
els ulls davant seu sempre és la mateixa, potser amb pinzellades diferents. S’assembla al
fet de tastar la vida concentrada en una cullereta de fusta; a obligar els segles que
t’acaricien les temples a omplir-te el pit; s’assembla a tocar la mort amb els dits mentre
els peus segueixen arrelats a la vida; potser, sense saber-ho, és l’aproximació a la pau
que els qui creuen en el paradís, o en el cel, busquen trobar. És de tots els colors i de cap
color alhora, sentir el fred i al mateix temps l’escalfor de la vida. És i al mateix temps
no és.
Sovint la pau ens fa plorar; ens desconsola perquè ens obliga a veure que hem viscut
amb ella absent. Al mateix temps, notem el desig de quedar-nos allà eternament, perquè
si sortim potser la desapareixerà, i és massa dolça per abandonar-la.
És estranya, indefinible; potser per això quan la trobem en llocs inesperats quedem
desconcertats, atònits, bocabadats, i busquem entre el no-res amb el desig de no separarnos-en.
Aquella església era un d’aquells llocs màgics que l’oferia, obertament. Només tenia
una sola nau quadrangular i senzilla que acabava en un absis sense més ornaments que
tres finestres. Demostrava que les coses més boniques solen ser les més humils, perquè
era molt dolça, increïblement dolça. Tres petites creus a l’esquerra i un Crist a la dreta
eren les úniques figures religioses que hi havia; la resta estava només vestida de blanc,
cosa que transformava aquella capella en un lloc on la pau es respirava només d’entrar,
creguessis en allò que creguessis.
A la Clàudia, l’arc de Sant Martí li vestia els cabells, com si estigués una mica allà,
entre aquelles branques d’heura amagades a la pedra. Agenollada davant l’altar
principal, demanava perdó a Déu mentre acariciava el terra fred i es preguntava si era
veritablement allà on descansava l’Elisabeth. Si més no així ho posava, bé que s’ho
havia de creure. Tot i això, se li feia impossible pensar que algú tan viu feia tan poc per
a ella pogués fer tant temps que dormís allà, amagada del món, protegida de la
humanitat.
Una finestra al centre deixava que la llum blanquinosa travessés la superfície
translúcida, il·luminant la pedra on estava escrit el seu nom i on totes aquelles flors es
dibuixaven, divertides, i aquella frase enigmàtica hi tenia cabuda:
—Omnis creatura nobis mundi speculum est —havia llegit en Sergi, que l’observava.
Els altres feia estona que havien marxat, una mica desil·lusionats, però ella s’havia
quedat allà, potser amb l’objectiu de trobar una tranquil·litat que li faltava, potser
perquè necessitava sentir-se a prop de Déu i aquell lloc la feia feliç, l’alliberava. Potser
ni tan sols sabia per què restava allà, quieta, però no podia deixar de fer-ho.
L’altar, un simple bloc de pedra blanca, tenia unes tovalles igualment blanques que el
cobrien, potser més tenyides de groc, i ella va imaginar-se que, damunt seu, descansava
un ram de lliris tallats que ella, quan marxés, li duria a la tomba.
En certa manera s’havia quedat perquè per primera vegada sentia que estava a prop
de la noia que l’havia cridat i esperava que li expliqués què més li amagava. El temps,
allà dins, semblava inexistent, i la mort era una nova vida que l’omplia d’alegria, de fe
d’esperança. Era estrany, però sempre havia estimat les esglésies petites, les ermites
amagades. Era allà on, sense saber per què, trobava a Déu, i no en les parròquies dels
pobles.
Potser era el silenci. Potser el silenci i res més.
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Resseguia amb els dits els orificis de la roca i notava aquella necessitat estranya,
potser fins i tot malaltissa, de tocar la pedra amb els llavis. Li hagués agradat abraçar-la,
algun dia.
En Sergi, encara dret, la contemplava sense paraules a la seva ment més que per a
ella. Paraules inexistents que semblaven miratges. Paraules de sucre sense forma
definida. Paraules, al cap i a la fi, que teixia el silenci. Era aquella llum la que la feia tan
bonica o sempre ho havia sigut? Potser la claror obligava el cor a admetre que el que
veien els ulls era real, a descobrir la veritat dels miratges.
S’apropà a ella i va veure que plorava. Ho feia silenciosament, amb dolçor a la cara,
però plorava. Potser s’havia adonat que havia intentat conèixer una persona que no hi
era, que havia deixat de formar part del regne dels vius, que vivia sols gràcies als
records. Potser la realitat l’havia destruït, havia trencat les seves il·lusions de viure al
passat. Plorava.
Les llàgrimes queien a poc a poc a la tomba i n’humitejaven la pedra del damunt
tornant-la més grisa, més fosca, menys blanca. Potser l’Elisa plorava, també, perquè mai
no podrien arribar a trobar-se ni a dir-se que es farien amigues. Eren d’èpoques
diferents, de vides diferents, d’històries diferents. Totes dues, però, eren i no eren.
Potser, d’alguna manera, això les unia.

Quan va girar-se amb la intenció de marxar, va veure’l al darrere i li va somriure. Ell
va atansar-li la mà amb la intenció d’ajudar-la a aixecar-se i ella, tot i dubtar si havia de
refusar-la, finalment la hi va agafar. Tenia els ulls tan clars que, d’alguna manera, en
Sergi va pensar que s’assemblava enormement a l’Elisabeth, però s’ho callà. Els cabells,
daurats per la llum, però amb un color pàl·lid, també semblaven els seus. Somrigué i li
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obrí la porta de l’església, després l’empenyé i la tanca amb clau. Ella se’l mirà mentre
es preguntava si calia tancar-la allà, en aquell lloc, per sempre; ell li va dir amb els ulls
que ja no hi era allà, sinó que sols s’hi amagava la seva pau.
Baixaren pels camins gelats amb el fred a fora i la calor a dins. Ella s’apropà a ell i li
féu un petó a la galta, sense saber ben bé per què. Ell va veure’s tenyit de roig i
s’encongí una mica, però somià que sabia que aquella era la resposta a la pregunta que li
havia fet dies abans a la torre i que ella havia esquivat, fugissera. Ell sí que l’estimava,
l’estimava amb bogeria. Sobretot des d’aquell dia que li havia confessat que es sentia
culpable d’una cosa que no era, al cap i a la fi, culpa seva. Tots dos s’hi sentien, però
ella mai no li havia dit de què, i ell no volia forçar-la a fer-ho. Mai no ho faria. Forçar
els records no era bo, no ho era.
—Històries com aquesta no semblen reals —va dir la noia mentre mirava el cel,
davant seu.
—No. No haurien de ser-ho —va admetre el noi entenent a què es referia.
—Les guerres, les morts, les famílies... Creus que la gent és feliç?
Ell va mirar el terra, fragmentat i gelat, i va trigar a respondre, però ho va fer:
—Jo crec que sí, que som feliços. Potser no sempre, és cert, però moltes vegades, i
per coses petites, per coses molt petites.
Ella va somriure fent que sí. Pensava en la Beth, en aquella nena petita i en els
somriures que havia despertat al seu pare. Pensava en l’Elisa i en les converses que
havien pogut mantenir. Eren dues cares d’una mateixa moneda, cares diferents, però
plenes de semblances perquè, al capdavall, es tractava d’una mateixa persona. Eren els
somriures d’una mateixa persona, sols que per coses diferents.
—I ara què farem? —va preguntar-li al noi—. Creus que el misteri és això?
—No. Aquesta és la història de la noia, el misteri més gran que hi pot haver, el més
complicat, el més bonic... tot i això, no és l’únic.
—Insinues que
—Sí. Encara no sabem qui ens ha dut on som. Aquest és el misteri.
—I creus que
—Sí, que les paraules gravades a la pedra tenen alguna mena de significat especial.
Omnis creatura nobis mundi speculum est.
—Significa que tota criatura és un mirall del món per a nosaltres, oi? —va preguntar,
una mica insegura que la traducció fos correcta, perquè eren paraules de tres
declinacions diferents.
El noi va assentir.
—Aquells qui diuen que el llatí no serveix per res van ben errats, ja ho veus —va
respondre-li, ella va fer que sí amb el cap.
—No t’enyores?
—Enyorar-me? —va quedar sorprès el noi.
—De casa.
Va somriure.
—No ho sé.
—No ho saps?
—Bé, sí que m’enyoro, però sé que un cop sigui a casa ja no podré ser aquí, tocar
aquesta terra, llegir, aprendre de vosaltres...
—Aprendre de nosaltres? Més aviat nosaltres de tu!
Va fer que no amb el cap.
—Diuen que estimem allò que no tenim, i perquè no ho tenim ens hi llancem quan ho
trobem. No sé quina intenció ha tingut el qui ha organitzat tot això, però creu-me si et
dic que li dono les gràcies.
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I dins seu va afegir:
—...gràcies a tot això t’he conegut a tu, així que no. No vull tornar a casa perquè sé
que un cop allà no et veuré cada dia, ni podré quedar-me fins tard parlant amb tu, ni
veure’t plorar, ni somriure, ni llegir, ni tan sols burxar-te perquè et riguis de mi o
t’enfadis. Perquè tot i que estiguem a prop estarem lluny. Perquè tinc por, al cap i a la fi,
que no m’estimis prou per recordar-te de mi.
Ella va assentir i van seguir caminant mentre tots dos pensaven, sempre en silenci.
Sentien l’olor del bosc, el so del silenci, el gust de la vida... potser s’impregnaven de tot
perquè sabien que en marxarien ben aviat i no volien oblidar-se’n. No podrien
abandonar tot allò a mercè dels records, del que la seva ment volgués mantenir i del que
les futures vivències volguessin solapar. Eren feliços allà, d’alguna manera. Per què
havien d’abandonar-ho? El món de fora era tan poc real comparat amb aquell que els
semblava completament il·lusori. Eren els homes tancats a la caverna que veien la
realitat com unes ombres davant seu. Havien aconseguit sortir, però tot allò que veien
ara era tan diferent, tan bell, que sabien que a la cova no hi tornarien més. Ells no. Tot i
això, el deure era més fort, i també era cert que no podien estar-se allà eternament.
Quan la porta de fusta del costat de les quadres es va obrir, ja se sentien les rialles
dels nois des del menjador. Jugaven.
Van pujar per les escales blanques i van asseure’s a la sala dels coixins tacats de sang
amb la intenció de rumiar i seguir mirant el cel. Era tan bell tot plegat, i alhora tan trist.
Era estrany, tenyit de boira i de colors convertits en aigua bruta. Però tenien l’esperança
de fer-la neta i de pintar i pintar desenes de quadres.
—Tota criatura és un mirall del món per a nosaltres —va repetir en Sergi, content.
—És bonica la frase, oi? —va somriure la Clàudia.
—Molt. Molt bonica. Significa que, a través de la història d’una sola persona podem
conèixer el món i cada una de les històries dels homes. Ens parla de la necessitat de la
memòria històrica, dels records, del valor de la vida.
—Jo crec que, a més a més, també ens diu que coneixent els altres ens podem
conèixer a nosaltres mateixos.
—I coneixent-nos a nosaltres mateixos també podem conèixer els altres.
—Potser per això havíem de conèixer la història de l’Elisabeth, per tal de conèixer, al
mateix temps, la nostra.
—Un mirall. Sembla mentida que un mirall pugui dir-nos tantes coses —va somriure
el noi.
—Un mirall com ara aquest —va assenyalar la noia en direcció al que penjava de la
paret.
Tots dos es van mirar.
—Hem de transformar-nos en el reflex del mirall, és a dir entrar-hi!
—Pot tenir un significat tan clar com aquest?
Ell va fer que sí amb el cap.
—L’ha de tenir, per força.
—I com podem convertir-nos en el reflex del mirall? Com podem entrar-hi?
En Sergi va fixar-se en els dibuixos que hi havia als extrems, totes aquelles flors que
s’amagaven del món i que es convertien en la realitat i en el reflex. Eren les
intercessores entre les dues visions, les dues realitats, els dos mons. Intercessores entre
la realitat individual i la col·lectiva, entre l’individu i el món. Eren unió. Eren, a
diferència de tots els altres.
Van cridar els qui estaven reunits al menjador o dispersats per altres sales i els van
ensenyar aquell misteri, aquell secret, aquell missatge.
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Les portes del destí tenien quatre flors estranyes: una era blanca, i estava
acompanyada per fulles semblants a les del julivert; la segona era una heura cargolada;
la tercera les roselles vermelles que tant estimava la noia, i la quarta contenia un conjunt
de flors rosades i liloses en forma de campanetes enganxades en una tija fina. L’Anna
els va dir que la primera devia ser cerfull mentre que l’última era fumària.
Van tenir clar que el llibre de l’habitació de l’Elisabeth els salvaria la vida i els diria
quina flor havien d’escollir, quina qualitat necessitaven per convertir-se en un reflex.
—La fumària és la por —va llegir la Xènia, i la van descartar d’immediat.
—La rosella la son —va dir la Paula, i aquesta vegada van dubtar, però van esperar a
conèixer els altres significats.
—L’heura és l’amistat —va trobar la Sara.
La Susanna va trigar més a trobar el significat, però ja diuen que les coses bones es
fan esperar:
—El cerfull representa la sinceritat.
L’amistat era necessària, però no sempre significava ser un mirall, tot i que algun cop
poguessis arribar a convertir-te en el reflex d’un altre; la son et duia a llocs llunyans,
però t’ajudava més a fugir del món que a entendre’l; la sinceritat, en canvi, es convertia
en l’element més semblant a la transparència de cor i ànima, a esdevenir un reflex que
explica tal i com és la seva realitat. Van grapejar el cerfull i el mirall va desencaixar-se
de la paret com si fos una porta. Van entrar i, de cop, tot va deixar de ser real. Havien
trobat el camí que els duria al seu misteri.
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46. Composició VIII (Vassily Kandinsky)
Era una sala petita, delicada, perfectament ordenada. L’olor era estranya, certament,
però cada objecte disposat amb exactitud en un espai buit els tranquil·litzava perquè els
feia pensar que, per fi, havien anat a parar en una estança normal, sense enigmes que
poguessin neguitejar-los.
Una llar de foc al davant, i un balancí que es movia fent un grinyol que només
l’espetec del foc podia desafiar. Una taula entre dos sofàs amb un gerro ple de gossets
blancs, o conillets, o boques de drac. Noms curiosos per a una flor tan bonica, oi? Sota
el gerro, pintat amb dibuixos delicats, hi havia una petita peça de roba circular amb
brodats i acabat perfecte. Al fons, una prestatgeria amb llibres de tots els colors i
objectes curiosos tenia al costat un quadre ple de franges de tonalitats diverses que,
potser, desentonava amb la resta de la decoració de l’habitació per la seva modernitat.
Hi havia més quadres, més fotografies, més dibuixos amagats entre els llibres, més
objectes estranys que potser voldrien tocar i remenar. Era curiós que aquell lloc fos allà,
però tant els era, perquè hi estaven bé.
La Xènia s’havia apropat al foc i, agenollada, s’escalfava les mans —que tenia
glaçades— amb un somriure. La Susanna se li havia apropat, callada, i intentava notar
l’olor del foc, de la fusta, en cada inspiració. Somreia, també.
—Són boniques les flames, oi? —li havia dit la Xènia, però no l’havia respost.
Semblava estar lluny de tot plegat, cosa que l’havia sorprès força, perquè la Susanna
sempre estava allà, sense fugir del cos. Somreia?
Però aquella noia que havia deixat que les seves trenes caiguessin allà on volguessin
ja no veia el foc, sols sentia les rialles que ella i la seva mare hi feien a la vora, amb el
got de xocolata calenta i les torrades a l’abast. Ella era més de crosta, la mare potser
més de molla. Es complementaven.
—Oh! Para, mare! —cridava ella mentre tancava els ulls i girava la cara
lleugerament. Tenia els braços estirats, i amb les mans ben obertes intentava impedir
que la seva mare tornés a embrutar-li la cara de xocolata. Al mateix temps, però, li
agradava que ho fes.
—Prou, prou! —deia entre rialles, encara, i els pare les mirava des del sofà amb un
somriure i la pipa encesa. Perquè el pare, quan ella era petita, fumava amb pipa.
Si la mare es despistava, ella sucava la mà sencera a la tassa de xocolata i li embrutia
les galtes, però aquella noia que tenia al davant no s’enfadava, sinó que continuava
rient, contenta. De fet, eren poques les vegades que la mare no ho estava, de contenta.
Sempre era positiva i s’agafava els problemes amb alegria.
—Fins i tot quan li van diagnosticar la malaltia va agafar-s’ho rient —pensava—.
Potser era, però, perquè havia de ser forta per la seva filla, per no fer-me plorar. Potser
també tenia por de les ombres.
De sobte, les flames de la llar de foc havien desaparegut i es trobava en una habitació
grisa, fosca, i veia la mare estirada al llit. La cridava i la dona li atansava la mà, però
ella no podia donar-la-hi, no hi arribava!
—Mare! —la cridava, però la dona estava cansada i, a poc a poc, perdia els colors de
la cara i es transformava en vent que sortia per la finestra mig oberta. Anava petant amb
cada ràfega, i ella s’amagava entre els llençols, a sota el llit, perquè tenia por.
—Mare, mare! —la cridava, però no hi era. Feia temps que no hi era i el pare li havia
dit moltes vegades que no tornaria, però ella la seguia cridant, perquè tenia por de les
ombres, només volia que li encenguessin el llum, i cridava i cridava, però el llum estava
tancat i les ombres continuaven apareixent a la finestra, i ella cridava.
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—Porta’t com una nena gran —li havia dit el seu pare, cansat. Per això havia decidit
plorar en silenci i s’amagava sota els llençols i gairebé no respirava. Volia que les
ombres la portessin amb la mare, però li feien por. No podia llançar-s’hi.
—Tinc por —es deia, però la mare no hi era i el pare no li feia cas, estava trist i no
tenia temps per ella, perquè els de la feina no sé què i clar, doncs que no tenia temps per
preocupar-se dels fantasmes que li rondaven l’habitació.
Sempre tancava ben fort els ulls i murmurava les paraules que li havia ensenyat la
mare, i que eren una mena de cantarella curiosa:
Vols venir a jugar al racó?
Tinc una pilota nova
i un cubell amb molta roba.
Vols venir a jugar al racó?
Vols venir a jugar al jardí?
Tinc un gos i una galleda,
i ben lluny hi ha una pineda.
Vols venir a jugar al jardí?
La cançó continuava i s’allargava durant moltes estrofes: a la cuina, a l’escola, al
parc, a la platja... Recorrien tots aquells llocs que havien visitat plegades i ella somreia
perquè hi trobava la mare. De mica en mica i sense adonar-se’n, s’adormia abraçada al
seu conill de peluix, i en despertar-se ja s’havia fet de dia.
Un cop escalfades les mans, la Xènia va alçar-se i va recolzar el braç dret sobre un
petit sortint que tenia la llar de foc i on hi havia diversos objectes curiosos. Sense voler,
una bola de vidre va sortir-ne disparada com a resultat d’una petita empenta rebuda per
uns dits barroers, però va aconseguir agafar-la a temps, abans que caigués damunt la
catifa i l’embrutés.
—Uf! Ha anat de poc! —va dir-se, i la deixa al damunt del sortint mentre es mirava
les altres peces. Tot i això, no podia deixar de pensar què es devia amagar a l’interior
d’aquella bola amb neu, i va sacsejar-la. El que va trobar-hi va gelar-li la sang:
Entre la neu hi havia un home estirat amb una bufanda vermella sota la jaqueta i
l’equipatge d’escalada. Era mort.
Espantada, completament histèrica, va deixar-la anar fins que un crec estrany va
produir-se, i de la bola en va començar a sortir neu i més neu. Ella sabia qui era aquell
home, perquè li havia dit adéu molts anys enrere i no l’havia tornat a veure més. Havia
mort fent escalada; una allau l’havia colgat i havia desaparegut entre el blanc sense
deixar cap mena de rastre. Els seus companys, que sabien perfectament que no podrien
endur-se’l, li havien resat una pregària i havien continuat el descens, espantats.
—Oncle! —cridava mentre corria entre el fred i, amb les mans nues, intentava
separar la neu del lloc on li havia semblat que ell reposava. Deien que sols eren quinze
els minuts que tenia per salvar-lo. Quinze minuts de silenci.
Les mans li feien mal, feia estona que havia deixat de notar els dits, però seguia
gratant i separant la neu sense saber si allà hi hauria el seu cos.
No podia plorar, perquè si ho feia les llàgrimes se li gelaven als ulls, però cridava de
dolor mentre separava el fred del fred. Tot era blanc i la neu no deixava de caure. De
sobte, però, unes petites taques vermelles van aparèixer a la neu i ella va pensar que
potser era la bufanda o la ferida que tenia l’oncle, però no: eren les seves mans que
havien començat a sagnar, suplicant-li que deixés de buscar-lo, suplicant-li que
l’abandonés.
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Passaren els quinze minuts, i els vint, i els trenta. Els flocs no deixaven de caure. La
neu ja era roja i no blanca, i ella, cansada i incapaç de seguir, s’havia estirat al pàl·lid
coixí de plomes i de gel.
Eren tants els que perdien la vida en aquells llocs... Però potser la pau els
acompanyaria sempre, juntament amb la neu, que en aquells moments tenia la intenció
de sepultar-la a ella també.
La Dàlia es mirava aquell quadre estrany que hi havia entre el foc i els llibres. Tenia
tants colors que l’impactava, però al mateix temps li feia por perquè semblava jugar
amb la seva ment. Sabia que l’autor era un pintor famós: Kandinky, però no en
recordava el nom —el del quadre—, i tampoc sabia què significava. L’art abstracte, en
general, sempre havia sigut un tema que intentava evitar, perquè la feia sentir ignorant.
No veia res entre aquelles rodones i línies rectes. Era bonic, alegre, però no l’entenia.
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Un sol gegant, o una terra amb el nucli lila i el mantell negre, emetia una llum
vermella que es difuminava amb el fons pàl·lid, ataronjat. Una esfera del color de la
sang hi topava i li retia culte amb una llum groga curiosa. Enmig del quadre, milers de
figures geomètriques, i horitzons amb quatre sols de colors diversos,
semicircumferències apagades, potser sols morts, i vaixells navegant per l’immens espai
aquós. Una piruleta era devorada per un gos i un disc volava amb lleugeresa. Ella, de
mica en mica, anava saltant al damunt de tots els colors mentre preguntava a les figures
què eren. Cap li parlava, es limitaven a mirar-se-la amb supèrbia perquè eren figures de
dos dimensions i, per això, tenien més estil que ella, que en tenia tres.
—Però jo... —començava la nena, plorosa.
Elles li giraven la cara i es deien les unes a les altres que era diferent i que, per això,
no podia formar part del quadre. Li llençaven mirades amargues i, fins i tot, de tant en
tant se’n mofaven a la cara. Ella es sentia estranya, més petita, i quan sortien llàgrimes
dels seus ulls les figures es queixaven, perquè deien que les desfaria i destrossaria el
dibuix.
—Però jo no... —tornava a començar, però elles es giraven altra vegada i adquirien
perspectives diferents. S’havien posat a jugar a beisbol i l’havien deixat de banda, altra
vegada, perquè deien que no sabria agafar el bat si era de tres dimensions. Ella estava
enfadada i trista perquè no volia ser de tres dimensions, sinó de dues, però no podia
fer—hi res. No coneixia ningú que pogués aplanar-la.
—Ei, ei! —havia cridat un—. Jo en conec un! El vaixell et pot dur a dalt de la
muntanya i el vent et podrà convertir en una figura plana.
Ella havia fet que sí amb el cap, i en pujar a la barca havia vist que les figures
prenien la forma dels seus antics companys de classe, i les llàgrimes li queien galtes
avall mentre pensava que si es transformava en una figura de dues dimensions deixaria
de ser ella mateixa.
La Paula s’havia apropat a la lleixa i havia pres unes sabatilles de ballet gastades que
hi havia trobat. Eren de color rosa pàl·lid i tenien les puntes dures, per fer dansa clàssica
i estar-se amb els talons sense tocar el terra de parquet. Se les havia posat sense pensarhi, amb una facilitat extraordinàriament gran, i en ballar havia sigut transportada entre
centenars i desenes de persones que, com ella, no deixaven de donar voltes i fer salts
que acabaven amb un plié. Sovint, amb les piruetes, sentia que la llibertat la deixava
convertir-se en un cérvol i somreia, contenta. Un passé que acaba en tendú, passé
developpé en totes direccions... Realment tots els passos li agradaven, sobretot perquè
notava la lleugeresa del seu cos i es sentia vent. Vent.
Un petit desequilibri l’havia espantat, però havia pogut aturar-se a temps. Si no, de
ben segur hauria caigut sobre la noia del costat.
La porta s’obria, la Marina acabava d’arribar. Era la més bona de totes i la professora
l’havia escollit com a protagonista del Ball dels cignes. Com l’envejava! Ella havia
practicat tant com havia pogut, però sols havia aconseguit saber que, en cas que passés
alguna cosa inesperada, s’acabaria encarregant de substituir-la, però sabia que no
passaria res.
Un pensament acabava de recórrer-li la ment, però va censurar-lo.
La classe va començar aviat, la Marina no deixava de mirar-se les companyes amb
arrogància i recordar a tothom que ella era l’única protagonista. L’odiava.
De cop i volta, un desequilibri casual va fer-la precipitar-se sobre la seva adversària
i, sense voler —clarament— va fracturar-li el turmell, al mateix temps, però, va notar
que el peu també li feia mal, i en mirar-se’l veié que el tenia enganxat amb un clau al
terra de l’escenari. La Marina duia un martell a la mà.
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—Apa! Ara estic segura que no podràs tornar a ballar, i si te’n queden dubtes
espera’t i te’n clavaré dos més.
Espantada, va intentar arrencar el peu d’allà, però en estirar-lo el clau se li enfonsava
més endins, estava atrapada.
—Per què em fas això? —li va preguntar, suplicant-li compassió.
—Perquè ets odiosa i per culpa teva no podré ballar mai més, per això t’ho faré pagar
amb la mateixa moneda!
La Marina, amb els ulls plens d’odi, brandava el martell. Ella va obligar les parpelles
a cloure’s i, en veure’s perduda, es deixà vèncer.
En una taula propera, rodona, un tauler d’escacs amb una partida començada. En
Roger, content, va preguntar-se qui havia estat assegut a l’altra cadira, la de les fitxes
negres, i buscà quin moviment hauria de fer el de les fitxes blanques.
La partida estava en aquell punt emocionant que acabava amb el descobriment del
guanyador; per això, decidit a ajudar les peces blanques a guanyar la partida, prengué la
torre i la col·locà en un punt estratègic. Després, decebut per la falta de rival, girà el cap
i es fixà en la Paula. Mirava alguna cosa des de l’altre punt de l’habitació. Era tan
bonica... rossa, ull foscos, caràcter...
Un soroll semblant al d’una figura arrossegant-se pel tauler va arribar a les seves
orelles. Confús, va assegurar-se que no hi havia ningú, però el cavall negre s’havia
mogut! N’estava segur. Va fixar-se en els seus companys, però estaven massa lluny per
haver-li fet aquella broma, i el moviment era massa bo. Va prendre’l i se’l va mirar
detalladament. Sí, era una peça normal i corrent, encara que li sonava d’alguna cosa. La
deixà al tauler i mogué el seu cavall, també, disposat a comprovar que les figures de
l’adversari no es movien; però el rei va fer un pas l costat.
—És impossible! —va dir-se, però va moure una peça, i una altra, i de mica en mica
va anar veient que per la manera de jugar, el qui tenia a davant sols podia ser una sola
persona, un fantasma: el seu avi. Quan aquesta idea li va venir a la ment, va recordar
que aquella era la famosa capsa que l’avi i l’àvia havien comprat a Madrid pel viatge
d’aniversari de noces. La caixa d’escacs de l’avi. Aquella era, doncs, la seva última
partida, la que mai no havien acabat i que, en aquell moment, a poc a poc, continuava.
—Aquesta vegada no marxaré, avi —va murmurar.
Voldrien acabar-la algun dia?
L’Anna veia, amb el moviment del balancí, les rialles de la Núria, que l’abraçava
amb força. Solien posar-se en aquella divertida cadira cada vegada que tenien ganes de
viatjar. Ella deia que farien la volta al món amb cavall, i la Núria es posava a renillar,
contenta. Visitarien molts pobles: Puigcerdà, Vilafranca del Conflent, Caldes de Boí...
Però el que més il·lusió els faria seria visitar els mons màgics: el món dels gnoms, el
llac de les aloges, els boscs de les fades, la muntanya dels gegants, el centre de la
Terra... Més tard, fins i tot, anirien a fer un safari per la sabana africana i coneixerien un
lleó que explicava que tenia por de les persones perquè sempre se’l miraven malament.
Eren petites i reien enfilades al balancí, fins que arribava la mare i les renyava:
—Apa, va! Que totes dues caureu i us fareu mal! No veieu que no és per fer totes
aquestes batusses?
I és clar, havien de deixar el balancí i asseure’s a taula.
Solien riure del dia a la nit, muntaven tendes al llit i sempre havien compartit
habitació. Però després es va posar malalta i tot això va arribar —d’alguna manera— a
la seva fi. Al principi no la deixaven sortir a fora perquè deien que no podia cansar-se,
després li van començar a fer proves i més proves i, al final, la van ingressar a
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l’hospital. El pare i la mare van començar a barallar-se perquè tots dos deien que la
culpa era de l’altre, i cada vegada que anava a veure la Núria —cada dia en sortir de
l’escola— la veia més trista, més apagada. Tothom pensava que es moriria. No ho
deien, però era senzill veure-ho als seus ulls. Al final, però, un metge la va curar, per
això ella havia decidit estudiar medicina. Tot i això, a vegades es preguntava si realment
seria capaç de salvar la vida a algú de la mateixa manera que el seu pare ho havia fet.
Potser passaria tot el contrari, potser...
L’Andreu també tenia por d’equivocar-se. D’alguna manera tots tenim por
d’equivocar-nos, i és perdre aquesta por el que ens deixa ser qui som, el que ens permet
viure. Havia obert un llibre de matemàtiques d’aquella prestatgeria curiosa i l’havia
tornat a desar. Estava assegut en un dels sofàs de color blau i, de tant en tant, la son li
tancava les parpelles. Estava cansat. De sobte, segurament en un d’aquests somnis, es va
trobar en una línia infinita. Era estrany, perquè podia veure el full des d’una alçada
considerable i, alhora, des de la seva pròpia perspectiva. Es trobava damunt d’una
asímptota. Va començar a córrer endavant, amb la intenció de sortir del maleït full de
paper, però cada vegada que arribava al final de la línia dibuixada a l’extrem superior
anava a parar a la que hi havia dibuixada a l’extrem inferior. Si corria en direcció
contrària al zero es trobava, de cop i volta, corrent cap al zero. No hi havia manera de
sortir.
—Què he de fer, doncs? —deia, però ningú no li responia, i de sobte ho va veure
clar. Havia d’anar al dos, però el dos no complia l’equació i, per tant, era el punt on la
línia s’apropava però no arribaria a trobar mai. Per això l’Andreu corria i corria cap a un
destí, però sense saber-ho, corria en va.
Cansat, va donar-se per vençut i va suplicar un llapis, una goma o qualsevol
instrument que l’ajudés a arribar al dos. Tot i això, els nombres van enfadar-se i li van
dir que qui era ell per canviar les matemàtiques. Si l’asímptota no passava pel dos, ell
no podia fer-li passar. Cansat, s’assegué al mig del camí i contemplà la línia infinita que
tenia per tot arreu. Estava acabat.
Una caixeta de música la feia somriure. Sentia el pare allà.
Sense adonar-se’n, havia descobert una finestra, una sortida. Havia retirat les cortines
de quadradets i hi havia descobert el carrer de davant de casa. Era curiós, però el cert
era que mai no havia entrat a casa dels veïns, així que potser... Bé, tant era. Mirava a
través d’aquell vidre entelat i advertia els moviments de la gent somniadora, tot i això
de cop va entendre que alguna cosa passava, perquè en lloc de caminar endavant, tots
anaven enrere. Una dona amb un barret gris que anava de conjunt amb la jaqueta de
franel·la tenia agafat un nen de la mà, i tots dos anaven enrere; el venedor de gelats
tocava la melodia al revés i, fins i tot els cotxes retrocedien. Intentà obrir la finestra,
però estava encallada.
—No heu de caminar endarrere. Camineu endavant! —els va ordenar, a crits—.
Endavant!
La gent, però, seguia retrocedint sense vacil·lar. Era francament sorprenent que no
s’entrebanquessin els uns amb els altres, però no ho feien! De fet, gairebé caminaven
amb més seguretat que si ho haguessin fet endavant. Potser era perquè el passat ja el
coneixien.
—És mentida —va cridar—. Si us quedeu al passat no viureu el futur! —els va dir, i
va començar a picar la finestra fins que aquesta es va trencar, i llavors ho va veure: no
estaven en cap habitació, sinó en una sala més sota terra amb una porta oberta al davant.
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Oblidant el que havien vist els seus ulls, va girar-se i va trobar la Clàudia entre els
altres. Semblava espantada, gairebé plorant, per això va decidir entrar al seu somni, i va
tancar els ulls respirant d’aquell aire viciat. Ell la salvaria de la mateixa manera que ella
l’havia salvat a ell.
La noia havia vist els gossos blancs de sobre d’una de les tauletes i havia pensat en
els milers de vegades que els havia fet bordar amb l’àvia, prement-ne les mandíbules.
—Has vist? Tots et diuen que ets molt bonica —li havia dit aquella dona força
reservada però que mirava de ser amable amb la seva única néta, i ella havia somrigut.
Sempre li somreia, però mai no va ser capaç de dir-li àvia; sempre l’anomenava pel seu
nom tot i saber que un dels seus desigs era que l’anomenessin així. Va morir sola abans
que ella pogués anar-la a veure. Va convertir-se en vent i mai no li podria dir àvia. Mai.
Potser ni tan sols sabia que l’estimaven.
Els gossos seguien bordant. Era l’àvia la que els hi atansava, oi? Sí, sí que ho era.
Havia de ser-ho. Sabia que ho era. Però i si no ho era? I si no era real? I si res era real?
Tenia por que el món, en general, fos una il·lusió dels seus sentits. Tenia por que la seva
veu no hagués arribat a existir mai i que tot allò que li passava, que aquella història
estranya d’uns nois en una casa al mig de la muntanya, també se l’hagués inventat ella.
Les ombres li deien que estava sola, que ningú no la volia, que estava boja i que ni
tan sols la humanitat existia tal com ella la coneixia. Li deien que estava adormida i que
tot plegat era un somni. Tot plegat era un somni. Tot plegat era un somni.
—Tot plegat és un somni —crido—. És un somni, i fins i tot jo sóc irreal. Totes les
persones que m’estimo són invents de la meva ment per apaivagar la meva soledat. Ni la
Dàlia, ni la Sara, ni la Paula, ni l’Anna, ni els pares, ni els mestres... Ningú no existeix,
de la mateixa manera que els fantasmes tampoc existeixen. Res és el que sembla. Res
és.
El buit és gran, és molt gran, perquè ja no sé què és real i què no ho és. Els records
són reals? Els desigs són reals? Les fotografies són reals? El món és real?
—Filla meva, la vida no només passa entre els llibres —sento ressonar al meu cap, i
sé que és el pare, que com tantes vegades em veu llegint i em somriu però alhora es
preocupa perquè fa dos mesos que sols aparec a taula per dinar quatre pèsols i un tros de
carn —sense postres— i em desfaig altra vegada a l’habitació. La vida no només passa
entre els llibres, però és més senzill viure-la entre històries que no són la meva. És molt
més senzill entendre els altres personatges i, fins i tot, al protagonista. És molt més
senzill, tot plegat, que viure el que he de viure.
—Potser he creat la meva pròpia història per abolir la realitat, perquè al capdavall
tinc por de tot, fins i tot de somniar o d’escriure. Potser res no és real! —crido.
—Sí que ho és —apareix en Sergi.
—No, no ho és. Ni tan sols tu ets real. T’he creat jo perquè tinc por d’estar sola.
—Sóc real, Clàudia. Tots nosaltres som reals, aquesta història és real, tu ets real.
—M’ho dius com a il·lusió meva, però no ets real, perquè no hi ha ningú que pugui
estimar-me. Ningú. Sóc tan
—T’estimo.
—Ho veus? Per això sé que no ets
Sense adonar-me’n, m’agafa per la cintura i noto els seus llavis amb els meus, sols
un breu instant, però un instant molt dolç. Molt real. Gust de mandarina.
—Ara em creus?
Desconcertada, veig que tot plegat es fon, però ell m’agafa de la mà, i veig que és
real. Massa real fins i tot per a mi. Una llàgrima em cau galta avall. L’abraço. Ploro. Em
desfaig.
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47. Amazing grace (John Newton)
Un cop creuada la porta oberta, els esperava una habitació transparent on un vell
escrivia amb verdadera dedicació. Era difícil determinar l’edat que tenia; potser noranta
anys, potser cent, potser més. Els ulls humits, cansats, esbossaven paraules al full daurat
al mateix temps que la ploma resava damunt del paper. Suplicava el perdó que tantes
vegades havia desitjat a aquella que més estimava.
En silenci, s’aproparen a l’espelma encesa esperant una resposta aclaridora a totes les
seves preguntes.
—Vaja! —somrigué, tot i que tenia els ulls plens de llàgrimes—. Així que vosaltres
dos sou els qui han arribat al final de tot el misteri.
Van assentir.
—I vostè és el senyor Guifré Fontcoberta —va afirmar la Clàudia—, pare de
l’Elisabeth i germà de la Matilde.
L’home va semblar sorprès, però després va somriure.
—Sí. Aquest sóc jo, per desgràcia.
—Per desgràcia? —va demanar-li explicacions en Sergi.
—Nens, sóc vell i ser vell no sempre és una sort, sobretot si vius el que he viscut jo.
Van mirar-se’l amb compassió, provant d’entendre amb totes les paraules allò que li
veien sentir.
—Hi ha moments en què un arriba a odiar la vida, sabeu? —va explicar-se mentre
tornava, distretament, a la carta.
—Per què segueix viu, llavors? —va preguntar, fluixet, la Clàudia a en Sergi, entre
petites llàgrimes denses i àcides que li cremaven els ulls.
—Perquè morir és senzill. És viure el que és difícil —va respondre el noi abaixant la
mirada.
—Insinues que... —va obrir els ulls com plats, la noia—. Però això és
—És una tortura. El càstig perfecte per a algú que no es considera digne de ser feliç.
—Però tot i això...
—Ho sé, una decisió complicada i recargolada.
Se’l miraren preguntant-se què l’havia dut allà. Podien intuir-ho, gairebé sentir-ho,
però segurament necessitaven que aquella confessió sortís dels seus llavis. Ell se
n’adonà i els demanà una mica més de temps.
—Perdoneu-me, però he d’acabar aquesta carta —els explicà—. Necessito acabar
aquesta carta abans de
Callà.
—Abans de què? —van preguntar-li el noi i la noia.
—No em feu preguntes, si us plau, l’Assumpta us ho explicarà tot —va assenyalar
una porta de fusta al capdamunt d’uns escalons. Van atansar-s’hi i van adonar-se que es
tractava d’una trampeta al trull.
—I per arribar aquí hem hagut de fer un camí tan llarg? —es queixarien els altres,
més endavant, però ells dos ja esperaven que passés alguna cosa semblant. Perquè al
capdavall els plats de sopa que l’Assumpta s’enduia de la cuina havien d’anar a parar en
alguna part, no?
Quan l’home acabà d’escriure allò que tenia entre les mans els somrigué i els explicà
que, a partir d’aquell moment, la casa era seva.
—Nostra? —va estremir-se la Clàudia.
—Vostra. Però m’heu de prometre que, per res del món, deixareu que caigui.
Els nois s’estremiren. Tenir una casa de pagès suposava haver-se de fer càrrec del
manteniment de l’edifici, i dels camins, i de
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—Tranquils —va somriure l’home—. Jo només vull que la vingueu a veure de tant
en tant, que l’ompliu de vida. Ja us he dit que l’Assumpta s’encarregarà de la resta.
—Però qui és l’Assumpta? —va acabar preguntant en Sergi.
—És la filla de la Cecília, oi? —va provar la Clàudia, deixant-lo sorprès.
—Com ho sabies, criatura? —li va preguntar l’home, mirant-la fixament als ulls.
Ella va somriure.
—Perquè s’estima l’Elisabeth, com la seva mare.
L’home va somriure.
—Tothom estimava l’Elisabeth.
Un silenci espès i la seva abstracció immediata. De sobte, però, va recordar que no
estava sol.
—I doncs, podeu fer-me totes les preguntes que vulgueu, però primer permeteu-me
que jo us en faci una.
—Endavant, doncs.
—Com heu arribat fins aquí?
Els dos nois es van mirar l’un a l’altre. Era una pregunta més aviat estranya.
—L’Elisabeth ens hi ha dut, en certa manera —va respondre la Clàudia, i l’home va
quedar sorprès.
—Que us hi ha dut? —va mostrar-se confús.
—De fet, diria que el seu objectiu sempre ha sigut guiar-nos fins al seu pare amb
l’espígol. Perquè vostè ha concentrat tots els motius per ser feliç en una sola persona:
ella, i això cap filla ho pot permetre, de la mateixa manera que cap pare ho permetria.
Estic convençuda que des que va morir ha intentat fer-li veure que no ha de deixar de
ser feliç per ella, que pot decidir oblidar-la si així ho vol, o recordar-la si ho prefereix.
Estic convençuda que l’única cosa que volia l’Elisabeth era aconseguir que vostè
estigués en pau i no es culpés de la seva mort.
—Però jo... —va dubtar l’home, estranyat.
—Creu que hauria volgut que la plorés? Si se l’estimava, aquesta és l’última cosa
que devia voler.
Ell assentí.
—Sí, però ara ja és tard.
—No ho és, només ha de dir-se que no va ser culpa seva. Estic convençuda que
només així podrà descansar en pau.
Un calfred va recórrer-li l’esquena.
—Estic convençuda que la seva filla l’espera, però que només quan vostè abandoni
la culpa podran marxar plegats i viure per sempre.
—Però jo...
—La gent pren decisions, pels motius que siguin. Ella sap què hi ha escrit en aquesta
carta, encara que nosaltres no ho sapiguem. Era imprevisible.
—Em perdona? —va preguntar l’home, espantat i amb els ulls inundats.
—No tinc res a perdonar-te, pare —va respondre-li la noia, i per primera vegada el
seu pare la va sentir. De fet, enmig de la nit semblava una pluja d’estels, un tel
blanquinós i violaci, un núvol de sucre, un somni de fades. Per què havia trigat tant
escoltar allò que feia anys que la seva filla desitjava dir-li?
—Sí que m’has de perdonar. M’has de perdonar per tot el mal que he fet a
—Només t’has fet mal a tu mateix, pare. És a tu mateix a qui has de demanar perdó.
Jo vaig prendre les meves decisions i he assumit les seves conseqüències. La mort no és
un càstig, de la mateixa manera que la vida tampoc ho és.
—Però jo...
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—Pare, jo vaig ser feliç. Sempre he sigut feliç, menys cada vegada que veia que
ploraves per mi i jo no podia fer-hi res. Pots entendre que aquest és de l’únic mal que
podries demanar-me perdó?
El vell somrigué i féu que sí amb el cap. Ella també somrigué.
Aquella matinada, quan els primers raigs de sol entressin a través de l’estranya
trampeta, pare i filla fugirien deixant tots els records en mans d’aquells nens. Ell li
donaria la mà i, com sempre haurien d’haver fet, caminarien plegats, sabent que al cel
els esperava la mare. Després de tants anys separats, estarien junts una altra vegada
durant tota l’eternitat.
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48. Jo confesso (Jaume Cabré)
El cel és gris, com sol ser-ho sempre. Es tenyeix del color del fum cada vegada que
la pluja amenaça la casa amb la seva tristor, i ens omple a tots d’una melangia
aterradora.
T’escric davant d’una finestra estranya que m’ha fet de companya tota la vida.
Podríem dir que la visió que tinc del món me l’ha donat ella, perquè jo sóc incapaç de
veure-hi amb tanta llum. Fa temps que visc a les fosques, no et vull enganyar, però
existeixo, i això és el que m’empeny a viure.
Avui fa exactament cinquanta-cinc anys de la teva mort, i segueixo pensant en tu
cada vespre, quan el sol es pon. Et veig agafada de la meva mà, mirant els colors del
bosc com si fos la primera vegada que te’ls mostrés. Estàvem en silenci, però el teu
somriure em deia totes les paraules que volies que sortissin de dins teu: em preguntaves
per la vida, pels colors de les fulles, pel fred, pels arbres nuus i per la mort, en petita
mesura. Era senzill trobar explicacions que et satisfessin, enormement senzill. Més tard,
però, vaig ser incapaç d’entendre les paraules que sortien de les pinzellades de verd que
sovint t’apareixien als ulls; els teus desigs de vent, de convertir-te en un ocell i volar
lluny, ser lliure. No vaig saber escoltar el silenci, ni vaig gosar respondre les preguntes
que em feies perquè sabia que no podria explicar-te cada petita part sense parlar-te de la
història sencera, i no estava preparat per explicar-te-la tota. Ni tan sols ara mateix, que
em disposo a començar des del principi, sé si estic preparat per tornar enrere i buscar
entre les runes d’una vida gairebé acabada els fonaments que la sostenien. De fet,
mentiria si et digués que és la primera carta que t’escric. Ni ho és ni sé si serà l’última i,
per tant, la definitiva. Sempre m’ha resultat senzill parlar de civilitzacions antigues, o de
persones mortes fa segles a l’altra punta del món, però quan arriba el moment de parlar
de mi, de la meva pròpia història, sols veig imatges sense nexes que les uneixin i que
m’ajudin a entendre les grans decisions de la meva vida.
Tot i això, per a tu, desenredaré aquesta pila de fils sense sentit, de colors diversos, i
els convertiré en un de sol. Dóna’m la mà i el tibarem plegats. No és la primera vegada
que ho fem, ja ho saps. De fet, si hi penses, recordaràs que amb cada història que
t’explicava podíem recórrer el temps estirant el fil. Endavant i enrere trobàvem petjades
del passat. Per entendre el ferm posicionament dels catalans en contra de Felip d’Anjou,
durant la Guerra de Successió, havíem de tirar enrere. De sobte, ensopegàvem amb el
Tractat dels Pirineus, on per posar fi a la guerra entre Espanya i França, com a càstig per
haver confiat en els veïns després de la Revolta dels Segadors del 1640, la Catalunya
Nord passava a mans dels Borbons sense que la decisió hagués estat sotmesa a
l’aprovació de les Corts Catalanes. Havien demanat ajuda a França, però no n’havien
aconseguit res de bo, per això el 1714 sabien que si Felip V arribava al poder no
respectaria les seves lleis, ni decrets, sinó que intentaria anul·lar la nació Catalana.
Podíem haver tirat més enrere, però el fil havia canviat de color. Era de nit, i badallaves,
i les ombres el tenyien. El vam embolicar i el vam desar en aquell calaix de cabdells de
colors que desfeies amb facilitat. Ho recordes, oi? Aquesta vegada no hi ets per agafar
el fil, per això el recorreré per tu, però ja em perdonaràs si camino amb rapidesa quan el
fil es tenyeixi de negre. Al cap i a la fi, encara hi ha records que no vull, de cap manera,
que surtin de mi.
El fil llisca entre els meus dits i els records m’encongeixen: la Matilde em mira,
l’Esteve juga, en Francesc escriu. Sempre li va agradar escriure. La mare mor, el pare
plora i el món és gris, i jo em pregunto si no l’he morta jo, i si em dol tant com m’hauria
de doldre. No sé què ha de sentir algú quan se li mor una mare, jo només sé que tinc
fred i les llàgrimes no surten, i tinc por. Però sóc gran, saps?
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La primavera torna de mica en mica i veig una cara en un estiu no gaire llunyà. Es
diu Pere.
Sovint t’aïllen del món dient-te que no et convé conèixer-lo. Et tanquen en una gàbia
i a vegades la gent s’apropa a mirar-te, i els nens —els més sincers, al capdavall—
formulen preguntes. D’entre totes en sents una:
—Per què no és com nosaltres?
No respons. Tu també t’has fet milers de vegades aquesta mateixa pregunta, però
amb els anys veus que mai no has deixat de ser com ells. Quan això passa, t’escapes de
la gàbia amb la intenció de conèixer-los, de conèixer-te. De sobte, sense adonar-te’n,
tens un amic. Saps que no tornaràs a la gàbia, si més no sense deixar la porta
entreoberta.
Fa temps vas dur-me aquell llibre, l’últim llibre que vaig deixar-li: Pilar Prim. El
cert és que no és un llibre per a nens, però el vaig veure entre els altres i el vaig escollir,
i em va agradar. Devia tenir catorze o quinze anys, llavors; tot i que podria haver-ne
tingut menys, o potser més. No ho sé, ja. Ha passat tant de temps... El pare va descobrirnos arran d’aquest llibre i ens va prohibir tornar-nos a trobar. Hi faltava una pàgina,
saps? L’havia arrencat en Joan, el germà d’en Pere; no em preguntis per què. En Joan
sempre va ser en Joan, però en Pere no sempre va ser en Pere. Més endavant entendràs
per quina raó t’explico tot això, prou que ho entendràs, però el fil continua corrent entre
els meus dits i la imatge d’una noia fonedissa desapareix instants després d’aparèixer.
Un instant breu que ens durà a una eternitat estranya. L’odi és l’única cosa que et
permeto odiar, filla. Fa mal, molt mal, i tots en patim les conseqüències.
Una tomba solitària, mirades trencades... Tots tenim dret a desesperar-nos, filla. És
injust que hi hagi gent que no ho entengui, encara ara. Siguem creients o no ho siguem,
tots tenim dret a desesperar-nos.
Si t’he parlat de tot això és, segurament, per evitar parlar-te de la meva verdadera
història. És difícil explicar-te tot allò que mai no he dit a ningú però que sempre he
desitjat confessar-te. Ho guardava per aquell dia plujós, de maig potser, que t'estiguessis
a la casa, però s’han acabat aquests dies. Ha arribat l’hora.
Quan el dinou de juliol de 1936 l’exèrcit s’aixecà en armes a Catalunya jo era a
Barcelona. Érem dos o tres al pis que ja coneixes, i que el pare va decidir comprar quan
jo vaig anar a estudiar a la ciutat. Vam sentir trets i, esverats, vam abocar-nos al balcó.
La gent estava presa del pànic, i cridava. Pel carrer passaven homes amb fusells,
mocadors vermells i el puny enlaire.
Van picar a la porta. Tots ens vam mirar preguntant-nos si havíem d’obrir. Teníem
clar que no esperàvem a ningú. Tornaven a picar a la porta, aquesta vegada més fort. Els
meus companys van mirar-me, esperant que reaccionés. Vaig ser jo qui va obrir la porta,
però per sort sols es tractava de la veïna. Ens va explicar que havien assaltat els quarters
i havien pres les armes. Amb raó tothom estava tan nerviós: era l’inici de la guerra que
feia temps que es temia però que no s’esperava que arribés tan aviat.
De les presons sortien lladres, presos polítics i criminals. No hi havia ordre: van
cremar convents i esglésies, van saquejar cases i van afusellar-ne els amos. L’exèrcit va
veure’s dissolt pel govern i desenes de camions plens de voluntaris armats que
demanaven als treballadors que s’unissin a la causa circulaven pel carrer. Les
inscripcions de la UGT, CNT, FAI i POUM es veien sobre camions i autocars, i els
taxis van ser pintats amb la bandera de la FAI, que era vermella i negra. Durant uns
quants mesos, per tot Catalunya circulaven comitès armats disposats a saquejar edificis
diversos i a perseguir monges, capellans i gent de bé.
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Ben aviat vaig assabentar-me que a Girona les Bernardes també havien sigut
assaltades, per això vaig tornar al poble tan de pressa com vaig poder, esperant saber
què se n’havia fet de la Matilde. Tot i això, ningú no ens en va saber dir res.
Uns mesos després —no gaires, per desgràcia—, van cridar l’Esteve a files. Va
acomiadar-se del pare, de mi i d’en Francesc i va anar-se’n amb resignació. Al cap i a la
fi era tot el que podia fer.
Poc després ens vam assabentar que volien cremar l’església del poble. En Francesc
va marxar, amb la promesa de tornar sa i estalvi i amb les imatges. Ell no va tornar, i
l’església va ser cremada. Dos dies després ens van dur les imatges. El pare va dir que si
en Francesc havia mort per protegir-les havíem d’assegurar-nos que arribessin senceres
al final de la guerra. Les vam amagar a les quadres, on vam fer una falsa paret que les
protegís de qualsevol mal. Quan la Generalitat va fer una proclama el pare va dur-les
amb tristesa. Sempre vaig pensar que les veia com al fill que havia perdut. Van dur-les a
Ginebra i, després de la guerra, van tornar-les.
No vaig poder acabar l’any a casa. De fet, ni tan sols el Nadal vaig poder-lo passar
amb el pare. Abans de marxar vaig pujar al cementiri i vaig resar a la mare. Les roses
que la Matilde havia plantat anys enrere estaven glaçades pel fred.
Quan vaig marxar el pare va mirar-me sense dir-me gaires paraules. Mai no havia
sigut un home de gaires paraules, però esperava que s’acomiadés de mi tal com ho havia
fet amb el meu germà. Tot i això, no va fer-ho. Tan sols, quan ja enfilava camí al poble,
vaig sentir que em tocava l’espatlla i em deia:
—Torna, fill. Torna.
Vaig pensar que, potser, el pare m’estimava. Potser quan vols dir tantes coses i tens
tan poc temps per dir-les sols pots estar en silenci en veure’t incapaç d’escollir les
correctes. Això va fer el pare, i això he fet jo des d’aquell dia, sense ser-ne conscient.
Vaig marxar amb més nois del poble i del poble veí. Quan vaig pujar al camió vaig
pensar que, potser, no tornaria mai més a veure tot allò. No vaig tornar-ho a veure tal
com era aquell 1936.
L’objectiu de la meva companyia era trobar l’enemic i fer-lo recular. Tot i això, la
manca d’organització de l’exèrcit es va posar de manifest en diverses ocasions. En una,
en concret, havíem de prendre una capella que es trobava sota el control de l’enemic i
que suposava ser un punt estratègic. No només no vam entrar a l’alzinar que envoltava
l’ermita en el moment acordat sinó que, a més a més, com que la brigada que havia
d’obrir-nos pas va començar a atacar, les posicions més avançades de la meva
companyia van acabar disparant sobre els mateixos republicans creient que es tractava
de les tropes dels adversaris.
De bon matí, els cuiners del batalló feien escalfar peroles d’aigua i hi abocaven pots
de llet condensada. Després nosaltres passàvem un a un, amb el plat d’alumini, a recollir
la ració de llet i pa que ens tocava. A vegades s’acabava abans que la fila arribés al
final. La veritat és que hi havia molta misèria, fam i sequera. Per poder beure, alguns
esperaven que passés un carro i amb les roderes que deixava feia sortir aigua que
aprofitaven. Si tenies set era l’únic que et quedava.
A les nits, la por d’un atac enemic no ens deixava dormir, i sovint parlàvem amb
aquells que teníem al costat. Així em vaig fer amic de tres nois: en Mateu, en Josep i en
Narcís. En Josep era alt i prim com una canya. A vegades, quan somreia —val a dir que
es somreia poc—, semblava un nen, però tenia els mateixos anys que en Mateu. Solia
explicar-nos que la seva mare feia els millors canelons de Catalunya, però que en ser fill
únic sols ell podia gaudir d’aquest privilegi. Constantment ens prometia que, quan
acabés la guerra, ens convidaria a dinar per sant Esteve. De mica en mica vam anar
comprenent que el seu pare havia mort de tuberculosi quan ell era molt petit, i que tenia
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una cosina que s’estimava com a una germana i que tenia per xicot un noi molt poca
cosa però molt bo. Ell no estava promès, però deia que quan acabés la guerra li diria a la
Marta —la filla del carnisser— si volia que la festegés. Era molt alegre, i no sé per què
però em recordava sovint a en Pere, i a l’Esteve, a vegades. Era molt bon noi.
En Mateu era força ros, i tenia els ulls ben negres. Es cartejava amb una noia que li
escrivia unes coses molt boniques. Mariona, es deia, la noia. Nosaltres fèiem broma,
demanant-n’hi una fotografia de tant en tant.
—Va, home, Mateu, que no te la robarem pas!
—Va, que no es pot presumir de tenir una xicota tan bonica si no ens la deixes veure.
Ell mai no ens en deia res, de la Mariona, fins que un bon dia se’n devia cansar,
suposo, i ens va explicar la història: la Mariona era la muller del seu germà, esperava un
nen pel gener i sí, era molt bonica. I ell no es deia Mateu, el seu nom era Isidre. Vam
quedar—nos sorpresos, sense gosar preguntar. Tot i això, va acabar d’explicar el que
ens havia d’explicar:
—Sí, en Mateu era el meu germà. Va morir fa dos mesos i em va demanar que fes
veure que era ell. Va suplicar-m’ho. La Mariona és òrfena, no té més família que l’espòs
mort i el nen nonat. Jo no tinc ningú que m’esperi. Ningú em plorarà si moro, sabeu?
No vam parlar-ne més. Ni tan sols vam atrevir-nos a fer-li veure que quan tornés —si
tenia la sort de tornar— de la guerra, en Mateu seguiria mort i la Mariona seguiria sola.
Tot i això, vam somriure i vam prometre no delatar-lo. Al cap i a la fi, deu ser difícil
creure que vals més com a mort que com a viu. Vals més com a aquell que no ets que
com a aquell que ets. Això, en certa manera, em recordava al que a mi em passava.
En Narcís era de Barcelona. S’havia fet voluntari i havia passat per diversos pobles i,
fins i tot, havia estat malalt. Tot i això, seguia allà, dret i preparat per defensar la
República. Era, de tots, l’únic que realment sentia que continuar lluitant valia la pena.
L’admiràvem sincerament, i a vegades aconseguia animar-nos a seguir amb les armes.
Entre ell i en Josep les coses eren més senzilles del que semblaven.
En Narcís va agafar el tifus i va ser transportat en un hospital de Manresa o d’una
ciutat semblant. Nosaltres tres vam seguir a les trinxeres. Cobràvem deu pessetes per
cada dia, i els qui de nit anaven a espiar l’enemic, que si mal no recordo eren anomenats
hijos de la noche en guanyaven quinze. Tot i això, aquests no solien tornar vius.
Sis mesos després, filla, em vaig veure rendit. Et despertaves i veies les mateixes
cares cansades i hi havia el mateix menjar —o més aviat la mateixa absència de
menjar— i les coses cada vegada semblaven més complicades. Molts dels nostres
companys havien mort, i no vam tenir més notícies d’en Narcís. A vegades escrivia,
però mai no tenia la certesa que les cartes havien arribat a casa perquè el pare no es
molestava a respondre. Un dia, em van cridar i em van dir que el meu germà havia mort.
Vaig voler saber el lloc, però no me’n van voler donar el nom. Gairebé vuitanta anys
més tard segueixo sense saber on va morir, tan sols en vam rebre una cartera foradada
com a prova que l’havien disparat. És molt trist, saps? És horrible no saber ni tan sols
on és el teu propi germà. Solia tranquil·litzar-me amb la idea que Déu té pietat d’aquells
que no són enterrats dignament, ara ni això em deixa dormir tranquil. De fet, diria que
poques vegades he dormit tranquil des que vaig anar a la guerra. A vegades els crits em
desperten, les bombes que cauen, les cares dels morts... És difícil descriure què és viure
una guerra, filla. Només sé dir-te que és una cosa que no desitjo a ningú, ni tan sols a
aquells que la debilitat et permetria odiar —i et recordo que odiar és dolent.
Feia dies que dèiem que no aguantaríem gaire més quan en Josep va caure ferit. Una
bala l’hi havia perforat l’estómac i li pressionàvem perquè la sang no sortís. Li feia mal,
evidentment, però somreia. Tenia els ulls oberts, com si en certa manera tingués por
que, en tancar-los, no els pogués tornar a obrir.
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En Mateu va anar a buscar una llitera, mentrestant jo seguia al seu costat, però les
bales continuaven caient i dos homes havien caigut a terra al seu costat, morts.
—Dóna-li la carta que tinc a la butxaca a la Marta, si us plau —va dir-me.
—Però Josep, jo...
—Dóna-la-hi, t’ho prego. Hi ha anotada l’adreça, però preferiria que la hi duguessis
tu mateix, i que li demanessis perdó a la mare de part meva.
Vaig prometre-li-ho. Va donar-me les gràcies i va somriure, llavors va afegir:
—Saps? Mai no m’han agradat els canelons.
Instants després, abans que arribés la llitera, es va morir.
Va ser això, suposo, el que ens va fer veure que si volíem viure sols podíem fer una
cosa: fugir. Hi havia gent que se n’anava amb els nacionals, però no era gens fàcil.
Travessaven els Pirineus i anaven amb les tropes de Franco. També n’hi havia que ho
feien al revés, però pocs.
En Jaume, un noi que vam conèixer més tard, deia que tenia un germà a l’altra banda.
—Serà una gran coincidència si ens trobem enfrontats algun dia —somreia, fent
broma, però tots sabíem que realment temia que aquesta acabés essent, realment, la seva
sort. No facis cas als qui et diguin que no van tenir por. Fins i tot els generals en tenien,
de por. És humà, tenir-ne. Sí que ho és.
A hores d’ara segueixo preguntant-me què fa que tots siguin morts i jo viu. No sóc
millor, ni més jove, ni més llest. No he fet res per canviar res i, ni tan sols, he sigut
capaç de ser feliç. Per què jo sí i ells no?
És una pregunta senzilla, oi? Una d’aquelles preguntes sense resposta que com més
vegades et fas més vegades et treu la son. No té resposta.
En Mateu, en Jaume i jo vam fugir. No t’explicaré com perquè encara no me’n sé
avenir, tan sols et diré que gràcies a la guerra vaig conèixer la teva mare.
De fet, en Mateu va marxar aviat, en direcció a casa seva. Vam dir-li que això seria
posar en perill la seva vida, que seria el primer lloc on el buscarien, però va dir-nos que
si la Mariona no en rebia carta es preocuparia innecessàriament. Vam desitjar-li sort i
vam seguir amb el nostre camí. En Jaume coneixia un home que creia que podria
amagar-nos un temps. Era cosí del seu pare i tenia una masia amagada a la muntanya
que, difícilment, haurien sigut atacada. Va ser allà on vaig veure-la per primera vegada,
mentre estàvem amagats al paller, i allà mateix vaig enamorar-me’n i vam prometre que
ens casaríem quan tot plegat s’acabés.
Al paller, a part de nosaltres dos també s’hi amagaven altres persones. De fet, més
que un paller, era un habitació amagada entre les corts, on ens posaven cada vegada que
les tropes o qualsevol persona entrés a la casa. També hi dormíem, de fet.
En total devíem ser quatre, comptant-nos a nosaltres. Els altres dos eren el capellà
d’una parròquia totalment desconeguda per a nosaltres i un pare de família que un cop a
la setmana era visitat per la dona i els fills, que venien amb l’excusa de comprar farina i
altres productes. Una vegada, quan estaven de visita, es van presentar diversos homes
vestits amb uniforme de soldat. Ràpidament, l’Anna els va fer amagar-se al lloc on ens
trobàvem nosaltres per evitar preguntes innecessàries. Feia una hora que hi eren quan la
petita va posar-se a plorar. Tenia sis o set anys i estava molt espantada. La seva
germana, no gaire més gran, va començar a cantar molt fluixet:
El pare va anar al mercat
El pare va anar al mercat
a comprar una burra cega, trau, trau
a comprar una burra cega, trau, trau.
Feia temps que no sentia cançons com aquella, saps? També feia temps que no veia
nens, que havia oblidat com de bonics són els nens, perquè són tot allò que nosaltres no
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som. Havia oblidat l’alegria que ens duen. Una alegria que, la guerra, es diverteix
destruint.
La cançó seguia, i la petita semblava menys espantada. De fet, tots plegats
semblàvem més tranquils. Potser era, però, perquè es tractava de La cançó de les
mentides.
A casa érem quatre germans, en començar la guerra. Érem feliços, dins del que era
possible ser-ho, i teníem motius suficients per donar gràcies a Déu. Quan va acabar, tres
anys després, el pare i els dos germans petits havien mort, la meva germana Matilde
havia desaparegut, i la casa havia sigut saquejada, l’església cremada... el món tal com
el coneixíem havia desaparegut d’un moment a un altre i els qui estimàvem eren morts.
Ens havíem despertat d’un malson però havíem caigut en una realitat més dolorosa. I, en
certa manera, filla, els culpables de tot havien sigut una mateixa família, i tu et vas
enamorar del seu fill, del noi que et va salvar del seu propi oncle.
No te n’explicaré més detalls, però m’agradaria que entenguessis que és complicat
donar la teva filla a algú que sempre t’ha volgut mal, sobretot quan dubtes que hi hagi
aigua clara al darrere. Sento no haver-t’ho explicat, però no volia fer-te mal, no volia
que patissis com jo patia, no volia que sabessis què era saber el que jo sabia. Volia
protegir-te de la maldat humana. Sovint la vida és complicada, jo vaig creure que seria
capaç de fer-te-la més senzilla i em vaig equivocar.
Els humans som ximples, Elisa, ara ho tinc clar. I jo he estat durant tota la meva vida
el més ximple de tots per... Per tantes coses! No hem de permetre mai que el passat ens
lligui el present i ens pronostiqui el futur, i menys si això ens fa infeliços. I ja no només
a nosaltres, sinó als qui ens envolten. Per això sóc ximple: perquè mai no he volgut ser
feliç, i ara, que sóc vell i visc ancorat en el passat, lluny de tots aquells que estimava,
em pregunto si ha valgut la pena tot plegat, si no he causat més infelicitat que felicitat,
al cap i a la fi. I això, com comprendràs, em fa immensament trist. Potser aquesta és la
raó d’aquesta carta, qui sap. Perquè la soledat em condueix al deliri i a rebel·lar-me
contra el temps volent tornar als anys que ja no són més que badalls dels infants, que
desapareixen en un obrir i tancar d’ulls dels adults que els acaronen.
El meu error, Elisa, va ser mirar què em mancava en lloc d’estar atent al que encara
es trobava amb mi. Vaig perdre uns germans però tenia una esposa, vaig perdre l’esposa
però tenia una filla. Et tenia a tu, i no sempre vaig ser capaç de veure-ho. Quan vaig
perdre’t vaig obsessionar-me amb retrobar-te i, en certa manera, en separar el que hauria
sigut teu del que volia per als meus fills. Vaig ser incapaç de veure que l’únic que ells
volien era que jo els estimés de la mateixa manera que t’estimava a tu. Volien recordarme que un cop els morts són morts, són els vius els que compten.
No et negaré que vaig ser un mal pare, i un mal germà i, de fet, segurament també un
mal fill. Per això dic que em mereixo tot això que em passa, i demano perdó a Déu pare
per ser la pitjor de les ovelles. I a tu, t’escric aquesta carta perquè quedi constància del
meu patiment, i perquè els qui demà vindran no cometin els mateixos errors que he
comès jo i dels quals pateixo les conseqüències. I si algú llegeix això i es sent identificat
amb el que he escrit, que s’adoni que no està sol, perquè cometre errors és humà. Jo
n’he comès molts, i dir que lamento que hagin format part de mi no seria cert. Lamento,
però, no haver sigut capaç d’arreglar les vides d’aquells que ja no hi són.
Quan vas morir, estimada Elisa, vam tancar la casa i vam anar a viure a Barcelona,
per sempre. No negaré que, amb els anys, vaig començar a oblidar-te i a ser feliç amb
l’Enriqueta i els teus dos germans. Eren feliços i jo intentava convèncer-los que eren
només ells els qui em preocupaven, de tot plegat. Però no era cert: tu no hi eres. Havia
anat delegant les meves responsabilitats a un administrador de confiança amb la
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determinació d’oblidar-me de la casa i, en certa manera, de tu, però era incapaç de ferho. Qualsevol excusa era bona per tenir-te de nou a la ment.
Un dia, ara farà uns quaranta anys si no m’equivoco, em van avisar que una de les
masoveries —no recordo ben bé quina de totes aquelles masies perdudes— havia
caigut. Vaig tornar al lloc on havia nascut i, entre les pedres, vaig veure els passats de la
gent que havia estimat també desapareguts entre la runa. És difícil descriure la força del
pensament, dels records, de les imatges que t’apareixen com tresors i que t’adones que
un dia o altre desapareixeran, i amb elles la vida d’aquells que ja sols habiten en el
record. Som instants guardats a la memòria dels altres, de vida efímera i llum fugaç.
Som plantes que necessiten ser regades amb les llàgrimes del record per ser vives,
poncelles que s’obren cada nit de sant Joan, sovint soles.
No podia deixar que els records, que tots vosaltres desapareguéssiu i us convertíssiu
en aire fred i calent. Tot i això, el passat només podia ser d’aquell que en pogués
esbrinar la història, l’havia de deixar en bones mans, i no estava disposat a donar-lo als
qui no volia que el coneguessin.
Les terres, de mica en mica, van deixar de valdre el que valien, però moltes d’elles
les vaig vendre a temps, i tot plegat va donar-me per construir el projecte que la meva
ment havia elaborat a partir de tots aquells camins que des d’un inici havien pertanyut a
la casa. Veritablement, mai no m’hauria imaginat que fos capaç de fer una cosa
semblant, però a força de desfer-me de les coses que apreciava vaig aconseguir que el
teu record es convertís en un misteri. Em veia vell i, com ja t’he dit, no volia que els
meus fills rebessin el que hauria sigut teu. No volia unir dues parts de la meva història,
sinó separar-les. Aquest, i cap altre, va ser el meu error, altra vegada.
Fa uns deu anys, els meus fills van trobar a la llista de propietats el nom d’aquesta
casa. Encuriosits, van preguntar, i després de molta insistència per part seva i de
negacions per part meva vaig haver d’acabar cedint i els vaig explicar que era teva
encara que fossis morta i que havia fet tot allò amb l’objectiu que la rebessis tu, perquè
aquell qui arribi al final serà com tu eres i, per tant, seràs tu. No ho van voler entendre ni
van voler escoltar-me i, sense que jo ho sabés, fa cosa de dos anys van gastar-se
l’herència de la mare en aquella maleïda casa i, tot i que em dolgui contar-t’ho, van ser
testimonis d’un horrible genocidi que va constatar, novament, que l’ésser humà és
imprevisible. Com a reclam, els parlaven d’una col·lecció de quadres que, molts anys
enrere, havien costat la fortuna d’un hereu que s’havia vist sense res. Deien que el meu
besavi, en veure que el primogènit comprava art a tort i a dret, va fer hereu al segon fill
abans que l’altre dilapidés tota la seva fortuna. Era una història que jo els havia explicat,
però també els havia dit que gràcies al valor que havien adquirit els quadres amb el
temps, la família s’havia vist salvada de la ruïna. Se’ls havien venut tots.
Sis morts —entre ells en Joaquim—, tres persones en coma —un d’ells l’Esteve— i
l’odi de bona part dels meus propis néts i d’una de les meves nores, que em van dir que
tot pare dóna als seus fills allò que els pertoca.
No ho sé, filla. Durant tota la meva vida he desitjat morir per un motiu o un altre, i
ara me n’avergonyeixo enormement, però continuo anhelant que se m’acabin els dies i
que el cos reposi sota terra nodrint les plantes que hi creixin al damunt. Què puc esperar
si en examinar la meva història sols descobreixo una vida buida, on l’única cosa bona
que he fet és tenir-te a tu i als teus germans per fills, i on el mal s’ha apoderat de tot el
que tenia?
No em facis cas, estic cansat i el cel em llança mirades cruels perquè s’adona que tot
això són preàmbuls innecessaris, i té raó: m'agrada fugir dels mots a través dels mots.
Però perdre’t a tu, perdre’ls a tots ells, no era la cosa més dolorosa que la vida m’havia
preparat. Si haguessis viscut el que he viscut jo sabries que l’eternitat no és un premi
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sinó una maledicció. De la mateixa manera que el compte Arnau va ser condemnat a
vagar com a ànima en pena cavalcant damunt d’un cavall per la terra a causa de les
seves maldats, jo he sigut també castigat per haver-vos dut a tots a la mort, i el descans
sembla tan lluny que els meus ulls deixaran de veure-hi abans que les meves mans
descansin sobre el meu pit amb fulles d’olivera entre els dits, quan els xiprers facin
ombra.
Recordo tantes coses de tu, que em sembla que encara hi siguis. Converses estranyes,
com cada vegada que no volies posar-te les sabates i jo et repetia insistentment que ho
fessis:
—Posa’t les sabates.
—No vull —deies, fent morros.
—Posa-te-les.
—No vull —insisties, i semblava una lluita impossible de guanyar.
—Beth, fes el favor de posar-te les sabates —començava a perdre la paciència, jo.
—Per què m’he de posar les sabates? —preguntaves, esperant una resposta clara i,
potser, mereixedora d’un argument que la refutés, però jo no te’l donava, perquè tenia
pressa i estava cansat.
—Perquè te les has de posar —et responia.
—Però jo no vull posar-me-les —continuaves insistint, sabent que tot i ser una
conversa absurda era l’única que podies mantenir.
Una mirada sempre aconseguia que t’assaguessis a posar-te-les. Sempre a terra,
esperant que jo m’enfadés i et digués:
—Però a terra no, que t’embrutes!
No sé com aconseguia, la Cecília, que te les posessis sense queixar-te. Jo mai no ho
vaig aconseguir.
Estic cansat d’aquesta farsa. No podré trobar-te enlloc perquè no hi ets. Fa anys que
no hi ets, però els meus ulls desitgen reposar sobre la teva cara dolça i bonica per tal de
trobar-hi consol. El món que han vist no és, ni de bon tros, el que haurien volgut veure.
Jo pensava que, amb els anys, deixarien d’haver-hi guerres, però n’hi ha, i no sé si són
pitjors que les que nosaltres vam viure. Tot és diferent, increïblement diferent, però no
per això millor. La gent viu estressada i amagada sota paraigües negres que els tapen el
sol o la pluja, i el bosc viu lluny.
A vegades, quan obro la ràdio, encara espero que la Generala adoptada com a
sintonia de la RNE estigui acompanyada per aquell «Gloriosos caídos por Dios y por
España. ¡Presentes!», seguit de l’himne, que hi havia en temps de Franco i trobar-me
soldats al carrer. Busco aquella roba ben feta i que la gent vesteixi decentment; que les
esglésies s’omplin cada diumenge i no només en funerals; que es llegeixi més i es faci
menys mal; que els joves coneguin la nostra història i que en passar pels carrers no
haguem de ser nosaltres els qui haguem de baixar de la vorera; que els pobles petits no
perdin el jovent que els dóna vida; que no es despobli el camp.
En una de les teves cartes, que vaig llegir, deies: «No sé què té el passat d’enigmàtic,
de bonic, de màgic, que només d’imaginar-me’l voldria viure-hi. Estic segura, però, que
si hagués nascut allà encara voldria anar més enrere o, qui sap?, potser més endavant».
Doncs jo et diria que avui en dia la majoria de gent vol anar endavant, perquè té
esperança en un futur millor. Els joves tenen tantes ganes de canviar el món que sovint
em fan creure que podran fer-ho. Però jo, Elisabeth, estic cansat. No sóc d’aquí, ni
tampoc d’allà. Tots aquells que coneixia ja no hi són, els pobles que m’estimava han
canviat, les botigues són plenes de coses que no necessito i... m’he hagut d’acostumar a
una moneda nova i a nous problemes que crec que no pertanyen a ningú més que a les
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generacions d’avui. Nosaltres teníem els nostres, i de mica en mica els vam anar
pal·liant. Ara els toca a ells.
Si em preguntessis per què t’explico la meva història, perquè et parlo de qui sóc i he
estat, o de qui són i han estat els altres, et diré que de la mateixa manera que el paisatge
és la història que l’ha definit, nosaltres som el que la vida ens ha fet ésser. Exacte, som
figures de fang que la ceramista modela amb mans més o menys hàbils. A vegades,
quan esternuda amb massa intensitat, sense voler ens aplica massa força i ens
deformem. És senzill deformar-se, sobretot quan encara som essent modelats, però
també ens és fàcil recuperar la nostra forma original. El problema sol venir quan
esperem tornar a convertir-nos en un gerro però no ens deixem modelar per la
ceramista. Llavors, inevitablement, ens assecarem i ens endurirem, i qualsevol mena de
força podrà representar que allò que siguem es transformi en no-res. Hem d’aprendre a
deixar-nos modelar i a escollir en quina mena de gerro volem transformar-nos.
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49. Epíleg
Ha passat un any des que vaig veure-la per última vegada. De fet, la seva existència
va ser estranya, dolça i imprecisa. Quan hi penso la recordo amb aquell regust de
lavanda, però amb menor intensitat que la que podia percebre aquelles tardes d’hivern.
D’ella i el seu pare he après que és complicat no trobar a faltar les persones que hem
estimat, però recordar-les intensament és més perillós que no fer-ho.
Quan la llum de l’endemà ens sorprengué, després d’adonar-nos que l’alba se’ls
havia endut, l’Assumpta va dur-nos al poble més proper. No recordo exactament com va
anar tot plegat, perquè de fet tots teníem els ulls humits i les galtes fredes, i el silenci
regnava àmpliament. Vam intercanviar números de telèfon i vam notar que els braços
dels altres ens agafaven amb força i que, al mateix temps, nosaltres tampoc no els
volíem deixar anar. Fins i tot en Sergi va deixar anar alguna llàgrima i va fer-me un petó
al front. No vaig entendre exactament per què, però vaig somriure.
Els pares van estrènyer-me amb força i, altra vegada, em va semblar que el món era
de sucre i que es desfeia en un got ple de les meves llàgrimes. Estava molt trista i no
sabia exactament per què. Potser era, tan sols, que sentia que tot s’hagués acabat.
Sempre ens fa mal que les coses s’acabin, i potser descobrim que, encara que abans les
trobàvem desagradables, ara les trobem a faltar.
La setmana següent va ser complicada. Posar-me al dia amb els apunts i les classes
va mantenir-me entretinguda, però en el fons sabia que un gran buit havia quedat dins
meu i desconeixia com podria omplir-lo. Era com si aquella casa s’hagués convertit en
una part tan gran de mi que la seva absència —i la de les persones que hi havia
conegut— em destrossava. Però allò que més mal em feia era ser incapaç d’explicar a
algú allò que ella havia significat per a mi. Hi ha coses que diuen que més val no
explicar a ningú, oi? Però jo no volia que ella desaparegués, que es convertís en aquell
record aigualit que el seu pare temia perdre. I tampoc podia permetre que ell es
convertís en pols i que no tingués més vida aquí, entre nosaltres. Volia entrellaçar la
meva vida amb les seves, que eren vent, sense que això em convertís en vent a mi
també, i en un principi em va costar molt entendre com podia combinar ambdues coses.
Però ara, un any després, per fi he acabat la meva tasca. He decidit immortalitzar els
seus records i les nostres vivències en un llibre recopilant les impressions dels meus
companys; recorrent a les dates històriques que en Miquel va proporcionar-me, delerós
de participar en el projecte —us he de dir que tot i el meu interès per la història no deixo
de ser una absoluta ignorant, i temia confondre elements tan bàsics com ara la Guerra
Civil i la Guerra del Francès—; vestint les pàgines amb les il·lustracions de la Dàlia,
que converteixen la nostra aventura en un somni de fades; donant vida a les paraules
amb la música de les tecles del piano que la Sara encara prem, amb un somriure, i així
successivament.
Podeu preguntar-me què se’n va fer del nostre locus amoenus, que, lluny de ser-ho,
va tenyir-nos la vida de colors diferents, i us diré que està en bones mans. La resposta
va sorgir dels llavis de l’Anna fa mig any. Ens va enviar un missatge dient-nos que
havia conegut un noi que, de ben segur, ens encantaria veure. Tot i les suposicions
inicials de seguida ens va dir que no, que no era allò que semblava.
—Es diu Guifré —va iniciar amb el joc d’endevina de qui et parlo.
—Com si es diu Robert! —li va respondre la Susanna.
—Sí, però és que es diu Guifré Gòsol.
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Arribat aquest punt, tots li ho vam preguntar:
—És...?
—Sí. És el nét d’en Ferran Gòsol.
—El seu avi és...
—Sí, és viu.
—Així doncs, què us sembla si
I d’aquesta senzilla manera en Ferran Gòsol va ser informat de les nostres estranyes
aventures en aquella casa que tants records li duia.
—Podria visitar-la una última vegada? —ens preguntà, després de conèixer tota la
història.
Llavors vam donar-li el llibre de records que l’Elisabeth va deixar-nos i va somriure
quan li vam dir que, de fet, volíem demanar-li si ens hi volia acompanyar.
—Sabeu, nens? Han passat molts anys, i seria injust dir això sabent que estic casat
amb una dona meravellosa, però no hi ha dia que no em pregunti què hauria passat si
aquella nit haguéssim pogut fugir plegats.
Vam somriure i, de fet, la idea de convertir la casa en una mena d’allotjament rural
va venir poc després. Havia de ser un lloc on la gent aprengués a sentir el cant dels
grills, a cuinar estofat de senglar i a fer la bugada com la feien abans. Un lloc perquè
aquells que no havien viscut el passat —com nosaltres— poguessin entendre’l, i perquè
els que sí que l’havien viscut poguessin recordar-lo. I ella pogués ser-hi present sempre.
L’altre dia, mentre passejava pel poble de camí a casa vaig travessar el parc que hi ha
al costat de la floristeria, i vaig veure-hi el mateix home que, temps enrere, m’havia
encuriosit. Em va somriure i vaig sentir que deia:
—Gràcies.
De cop i volta va desaparèixer.
Diuen que la mort no ens ha de fer por, ni l’oblit tampoc. La nostra vida és un full en
blanc. Podem agafar colors dels fulls dels altres o, fins i tot, fer barreges, i si no ens
agrada el resultat final sempre podem canviar de cara. No hem de tenir por de viure. Tan
sols hem de témer que la por ens impedeixi caminar. És això, d’alguna manera, el que
l’Elisabeth va voler dir-nos i pel que va morir.
Per això, quan em preguntin per vosaltres —pels qui tot i no ser-hi hi sou— , els diré
que us recordo amb la brisa, el color del vent, els xiuxiueigs del bosc. Els diré que us
recordo. I que, com deia Ciceró, liberae sunt nostrae cogitationes. I amb elles vosaltres,
i alhora jo.
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Arbre genealògic de la família Gòsol
Narcís Gòsol

Maria Puigsoliu

(?-1939)

Joan Gòsol

Lluïsa Plana

(1899-?)

Pere Gòsol

Matilde Fontcoberta

(1910-?)

(1911-1946)

Maria Gòsol

Ferran Gòsol

Margarida Gòsol
(1914-1931)
s’enamora de

Elisabeth Fontcoberta

Guifré Fontcoberta

(1940-?)

Arbre genealògic de la família Fontcoberta
Joaquim
Fontcoberta
Joaquim
Fontcoberta

Teresa Bosch

(?-1937)
(?-1937)

(?-1919)

Guifré
Fontcoberta

1

Maria Anna Matilde
Donzella Fontcoberta
(1915-1941)

(1910-2016)

Elisabeth
Fontcoberta

Pere Gòsol

(1911-1946)

Ferran Gòsol

Francesc
Fontcoberta

Esteve Fontcoberta
(1916-1937)

(1914-1936)

(Seminarista)

(1941-12 jul. 1959)

2 (1957)

Enriqueta Vila

Joaquim
Fontcoberta

Esteve
Fontcoberta
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Mirades que s’entrecreuen buscant veritats
ocultes, històries del passat que es fan fonedisses
entre les corredisses dels infants, records
amagats entre les parets d’una casa solitària,
arbres que xiuxiuegen a la recerca del vent i les
cançons que els eren cantades, misteris guardats
per a ser descoberts...
La porta és oberta. Només tu pots decidir si
vols seguir endavant.

