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èmfasi en aquells detalls precisos i
sensorials que enriqueixen la prosa.

Solitud
És un dilluns, gris i plujós, amb l’aspecte que tindrà un final més
llustrós que l’inici.
Aparco el cotxe en fila, al costat de la vorera, sembla que avui
el meu serà la fitxa discrepant no es vol arrecerar massa al llambordí.
Pels costats de la riera de la Bisbal no s’hi passeja massa gent, tot i
que són les onze del matí, tan sols a l’escola que hi ha més amunt si
sent xivarri, és l’hora del pati, moment de parlar, xisclar i riure, sons
que adornen tota l’avinguda.
Camino pel carrer a un bon ritme, la motxilla que porto a
l’esquena em pesa com un ase mort, la mascareta la porto a la mà,
encara no em fa servei. Al pas de vianants no cal ni que m'hi esperi
no passa cap cotxe. A la cantonada veig la pastisseria, els vidres
semblen un pèl glaçats, es nota que fa dies que no veuen el drap. La
pastissera es veu bellugar cap a un costat i altre. És buida,
misteriosa, la porta semioberta espera que algú l’espenyi i l’obri.
Continuo muralla amunt. Els carrers no estan massa contents
de les visites que tenen, són freds i amb poca claror. Les cases tenen
les portes tancades, les finestres amb les persianes mig abaixades
com si encara no haguessin esmorzat. A la font de la punta del carrer
l’aixeta goteja, fa un soroll pausat entre gota i gota, té ganes que un
canti es posi sota el rajolinet.

Entro al carrer 1 d’octubre on jo vaig, començo a sentir un
grinyol, no sé d’on ve, quan més camino més fort el sento, ja hi he
arribat. Als baixos d’una casa hi ha dues persones grans que trien
unes boletes petites de color beix de les pedretes i alguna altra cosa
que hi pugui haver, quan mi acosto veig que són cigrons. M’aturo per
saludar-los i valorar la feina que fan.
Continuo el meu recorregut fins al casal on vaig, allí ja hi ha un
altre moviment, diferents homes i dones esperen el seu torn amb
cares llargues i de pocs amics. Entro cap dins, dono el bon dia,
demano els meus estris a la noia de recepció, agafo l’ascensor i pujo
al segon pis. Obro l’aula, tot i tenir molta claror està freda i arrupida.
Començo a preparar els materials perquè aviat arribaran les usuàries
i els usuaris. A poc a poc la classe es va omplint, arriben amb l’alegria
que requereix el primer dia de la setmana, amb ganes d’aprendre
nous conceptes i practicar el que ja han après les setmanes anteriors.
Entre elles hi ha complicitat, algunes estan contentes i animades
mentre altres continuen a les beceroles. L’estona passa de pressa i
quan se n’adonen ja és hora de marxar. Es queixen perquè els hi
agradaria que els tallers fossin més llargs, no s’hi pot fer res. Amb
cares rialleres i d’agraïment van sortint per la porta i a esperar la
propera.
És la una del migdia i aviat serà hora de dinar. Fins a les quatre
de la tarda i ha temps de llegir, dinar, anar a caminar per aquells
vells carrers deserts on no s’hi veu ni una ànima.

A dos quarts de cinc arriba la Marta a fer un taller de xarxes
socials, hi ha força gent, la tecnologia ha arribat massa tard per a
certes persones que ja els hi ha passat el tren i ara per a pujar a
l’estació propera i recuperar el camí recorregut feina rai. Amb
voluntat i esforç es pot aconseguir.
Són dos quarts de sis i arriba el taller esperat, estimulació
cognitiva, un bon gruix de senyores grans s’acosten dilluns rere
dilluns per treballar els diferents aspectes de la memòria per
mantenir-la fresca. La Paula té un cert grau d’impertinència cap a les
seves companyes fet que hi ha moments els produeix certa
incomoditat. Després de tenir alguna conversa ha reflexionat i s'ha
adonat que un cert respecte cal tenir-lo amb les persones.
El taller d’avui és molt participatiu, per tant, s’acaba amb
alegria. Recullo les meves coses i una vegada he deixat les claus a
recepció, començo a caminar per aquells carrers solitaris per anar a
buscar el cotxe. Aquesta tarda sembla que hi ha més persones
passejant, deu ser que fa més calor. Una vegada arribo al cotxe
l’engego i en marxa cap a casa. L’autopista va plena de camions i de
cotxes amb conductors frenètics.
A les vuit tocades arribo a casa, aquesta ha sigut l’experiència
d’un dilluns.

Rosa Ll.

Descripció en bloc
L’edifici és gran i ampli, com un bloc rectangle gegant de Lego, de
dos pisos i amb moltes finestres. Potser s’haurien de renovar els
ampits blancs de les finestres, que el temps ha esgrogueït i en alguns
casos esberlat, però en general l’aspecte exterior, amb maons polits a
la vista, encara fa patxoca.
Davant de l’edifici hi ha un pati, immens per alguns, enorme, però
normalet per la majoria. La major part d’aquest espai l’ocupen les
pistes del centre, de futbol i de bàsquet, costat per costat, amb les
porteries i cistelles corresponents.
Al fons hi ha la zona de terra, amb el sorral a una punta, els típics
tubs de formigó i un modest bosquet. Més endavant aquesta zona la
van ocupar els barracons, substituint el sorral i el bosquet, tres tubs
es van salvar. A la banda oest del perímetre, bancs, papereres i més
arbres. A l’altra banda, una zona de terra, on no hi poden faltar els
gronxadors blaus (sense gronxadors, és a dir, només “la barra”), el
tobogan vermell i la mitja lluna groga, que connecta amb el carrer
amb la porta gran que normalment només s’obre per final de curs
quan la brigada porta els taulons pel sopar amb la camioneta. Al
costat, tocant a l’edifici, hi ha una mica de zona enjardinada amb una
petita rampa que dóna accés al gimnàs.
A banda i banda de les pistes hi ha una rampa que connecta el pati
amb la zona de l’edifici, que queda a un nivell més elevat. Just

davant de l’edifici hi ha una petita zona lliure, amb arbres i una font, i
també hi ha les grades fetes d’obra, amb la zona del centre en
semicercle, que miren cap al camp de futbol.
Ja per acabar amb l’exterior, quan entres del carrer per la porta
principal, a mà esquerra, hi ha un petit espai entre el mur del pati i
l’edifici gran, que està separat de la resta per una tanca vegetal i una
porta, i que s’utilitza com a pati per als infants dels cursos inicials. Té
un sorral, una caseta feta d’obra, arbres i una petita construcció amb
lavabos annexada a l’edifici principal.
Per dins l’edifici es divideix en tres nivells: un de subterrani, la
planta baixa i la primera planta, connectats amb escales a cada
banda. El subterrani es divideix en dos espais que no estan
connectats. Un ocupa part de la banda dreta de l’edifici, s’hi pot
accedir per les escales o a través de la porta d’emergència de la
rampa del pati i s’utilitza com a gimnàs i sala polivalent. L'altre és un
espai d'emmagatzematge al qual s'accedeix per una porta que hi ha
al final de les escales de la dreta, i és una gran font de misteris i
històries de por.
Pel que fa a la planta baixa i el primer pis tenen una distribució
força semblant: un passadís central travessa l’edifici de banda a
banda, amb classes a cada costat. A la planta baixa, a banda de les
classes d'infantil i de cicle inicial i mitjà, hi ha el vestíbul amb la porta
principal de l’edifici, uns lavabos i la zona de menjador. A la banda

dreta hi ha una altra porta amb una rampa que facilita l’accés a
persones amb discapacitat física.
Al primer pis, en canvi, a banda de les aules de cicle superior, hi ha
els despatxos de direcció, la sala de professors, uns altres lavabos, la
sala d’ordinadors, la biblioteca, un petit armari per la neteja, i alguna
aula extra que normalment s’utilitza per a les classes de reforç.

Laia.

Carrer Mare de Dé u de la Pineda
Són dos quarts de vuit del matí, és dissabte. En aquesta hora no hi
ha gaire gent al carrer. S'escolten les branques que dansen amb el
vent fort del gener. Xiulets terribles s'escolen pels carrers. El rostre
em crema, els llavis se'm tallen. Qui collons s'aixeca tan aviat un
dissabte? El gos que passa pel costat i que la senyora va estirant en
contra seva fa un crit ofegat. També és massa aviat per a ell. Mentre
camino cap a la rambla, vaig olorant tot d'una el cafè de ca Sans, el
carrer sencer fa olor de pa acabat de fornejar i de ceba de les coques
amb recapte, famoses al món sencer. Un cop de vent fort em
despentina i un manyoc de cabell em va directament als ulls. Em
piquen i em couen entre el vent i la sorra que també entra, que no se
sap ben bé d'on ha sortit. Penso que seria una desgràcia que arruïnés
les coques en recapte, si aconseguís escolar-se dins del paper que les
embolica. M'atura un senyor que conec del club de lectura. S'alegra
molt de veure'm. Fa olor de pa acabat de comprar. Diu que és el
millor pa del poble, diu que l'han fet amb massa mare, que és el pa
de tota la vida. Jo encara no he esmorzat i amb això de la covid em
sap greu, però no em prendré un cafè a dins que ja se sap com estan
les coses ara... Bé diu ell, llàstima! Haguéssim parlat sobre el llibre
d'aquest mes. Llàstima, penso també, perquè la coca amb xocolata
fa molt bona cara. Un altre cop serà, li dic. Avanço pel carrer de la
Mare de Déu de la Pineda i arribo al Portal de Sant Antoni. Algun gos

deu haver-se pixat... quina ferum! Quan passo l'arc un cop de vent
em colpeja. Sort que no visc a Mont-roig, penso tot d'una. Les fulles
s'arrosseguen i friccionen el terra, sembla que t'expliquin que just
estàs al carrer que et porta a la mar, que unes quantes dècades
abans, baixaven els mariners cap allà, i sabien que tenien una hora
per arribar. Les fulles xiuxiuegen els cops de les onades a la sorra de
la pineda, de quan hi havia pinedes de veritat, de quan ningú l'havia
prostituïda encara. Les fulles s'agrupen als portals en petits grups.
Encara s'olora el pa. Un cotxe trenca el matí, com si hagués de dir
que ja és hora d'aixecar-se. Em molesta la intromissió. Continuo amb
el sol als ulls i quan arribo a la plaça d'Estudi giro cap a la biblioteca,
d'alguna manera em fa pena deixar el camí de la mar, però avui de
segur que hi ha temporal, de segur que no s'hi pot parar a la platja,
així que millor girar cap a l'esquerra ja no queda gaire per arribar al
mercat.
Maria Fernández

El mas
L’olor de tarongina omple l’ambient, els tarongers de davant de la
bassa estan ben florits. Les abelles brunzeixen enfeinades d’un arbre
a l’altre. El gessamí cobreix la paret frontal de la vella granja. Un
grup de pardals dansen per la teulada i un d’ells, ben atrevit, picoteja
les engrunes de pa que han quedat del berenar de la canalla, mentre
una mirada felina segueix els seus saltirons.
El til·ler que hi ha davant del mas s’ha omplert de fulles verdes
i tendres en pocs dies. Hem tingut un hivern tan suau que els arbres,
confosos, han brotat abans de temps.
Al mig del jardí hi tenim la gossa de la veïna, la Piga. Una
bretona jove, blanca amb una graciosa taca marró a la cara, que
torna a intentar fer jugar a la Til·la, de tots els gats del mas la que té
més males puces. Aquests intents de joc sempre acaben igual:
esgarrapada ràpida, lladruc adolorit, crit de la veïna.
Dalt del terrat, la Grace. Una gata carei inflada de corticoides. I
és que on s’és vist, una gata de tros amb asma i al·lèrgia al pol·len.
La taula de ferro forjat, amb les tres cadires a joc, està encara
envoltada de pinassa que s'ha anat acumulant durant l'hivern. Petites
violetes treuen el cap buscant l'escalfor del sol. El jardí i les plantes
de

sota

els

pins

necessiten

una

bona

neteja.

A mesura que avança la tarda, el so dels cotxes i camions disminueix
i es deixen de sentir les brusques frenades a la glorieta que queda

sota del mas. Durant els mesos d'hivern, les tardes al mas són
silencioses, però amb l'arribada del bon temps i dels dies llargs, les
masies del voltant s'ompliran de famílies i grups d'amics que busquen
allunyar-se de l’estrès, gaudir d'una estona de natura i de les nits
més fresques. I els mosquits, encantats amb la seva arribada, van
despertant del llarg hivern

Txus Lima

Personatges
L'aspecte físic,
el seu caràcter,
l'estat d'ànim, la forma
de parlar, de pensar
i d'actuar...
Construïm
personatges
interessants.

Presentar un personatge
Porta els cabells blancs i curts, ben pentinats cap endarrere amb una
mica de colònia. Agafa els clips i, amb moviments feixucs davant el
mirall, se’ls posa darrere l’orella. Dos a cada costat, com cada dia.
S’agafa fort a la pica i es mira. No porta ulleres, però la vista ja
fa temps que no és el que era -bé, res és el que era-, i potser és per
això que li queda fixada en les arracades que porta. D’or. De la seva
mare. Amb tanca catalana, tot i que una va fluixa. És ben bé que res
és el que era. Sospira i camina cap a l’habitació.
Damunt el llit fet amb una precisió infinita hi ha un quadre de
l’ermita del poble pintat per l’artista local, a la seva tauleta de nit una
foto en blanc i negre del seu marit, amb un marc d’aquells de fa uns
quants anys. Agafa el bastó que des de l’última caiguda sempre
l’acompanya i repassa per enèsima vegada tot el que ha de fer avui.
Les sabatilles amb goma, negres i tapades no fan soroll mentre
creua el rebedor. S’acosta al penjador, agafa la jaqueta granate de
punt i botons daurats i se la posa. Estreny fort la bossa amb les dues
mans, mentre les orelles, amb ajuda de l’audiòfon, s’escarrassen a
seguir els moviments dels veïns.
Tanca la porta del pis suaument amb la facilitat de qui ho ha fet
tantes vegades, creua el replà i baixa les escales lentament, sense
pressa i mesurant cada esglaó. Surt de casa, ja és al carrer.
Laia

Mai mé s res tornarà a ser igual
Era d'hora. Massa d'hora per trobar a qui saludar; les ànimes
romanien encara als seus llits, mandroses, somiant inconscientment i
inútilment que aquell dia el despertador els fes la concessió
d'emmudir; que el sol perdés el rumb; que les hores de son passessin
amb alentiment generós... perquè aquell dia, era un dia que es
llevava sota una manta llisa i grisa teixida d'incomptables molècules
d'aigua tan lleugeres com per romandre suspeses, tan atapeïdes i
envalentides com per deixar el sol enrere; una manta tan atapeïda i
feixuga com la que a ella li havia caigut a sobre des d'aquell dia, des
d'aquella tarda de dissabte de fa moltes primaveres.
Els porticons dels balcons i les finestres d'aquell carrer restret,
llargarut i ofès del casc antic de la vila, oblidat i deixat de la mà de
Déu, estaven encara ajustats, testimoniant la poca vida interior que
de moment hi havia a les cambres que custodiaven. Cambres a les
quals el dia hi entrava amb prou feines, en canvi el regust a rònec, a
ranci i descolorit no cedia a abandonar, entestat a no sucumbir,
encastat a les parets i als catres, a la roba de llit i als coixins que tot i
no posar-hi el nom de l'embalum que hi jeia, sí que hi tenien el motlle
gravat dels clatells de cervicals tenses, agarrotades i derrotades de
la gent que hi reposava.

La foscor, també aquell dia, es resistia acomodada i tossuda a
abandonar el recer de les parets on reposava, retenint els malsons,
allargant-ne la seva agonia. La foscor, coneixedora del poder que
exercia sobre ella el més minúscul raig de llum que s'escolava per la
més diminuta de les escletxes de la vella fusta començava ja, a
desgrat, a posar un peu a fora en senyal de rendició; revestint
d'aquesta manera d'un mínim de dignitat la seva imminent derrota.
Els fanals de ferro forjat, de llum minsa, encastats amb decisió
a les parets de les façanes ventrudes gràcies a un braç tornejat amb
formes recargolades col·locats de forma alternada, permetent-los
només reüllades entre ells i guardant distàncies generoses, no
gosaven plegar, de la mateixa manera que el dia no es veia amb prou
forces per enderrocar l'allau de molècules atrinxerades. I el cel,
continuava massa llis i massa gris encara. Malgrat tot, l'absència del
tot poderós al llarg de la nit havia permès alleugerir el pes del
fantasma gris que ho cobria tot. Una allau d'incomptables gotes
s'havien desprès. Les llambordes d'aquell terra polsós, trepitjat, i
deshonrat tantes vegades per improperis de pixats, merdes i deixalles
ara exercien de miralls trencadissos i efímers. Dibuixaven el perfil
dels teulats de banda i banda del carrer i entremig, un riu de plata
discorria de punta a punta, un plata tímid, tan tímid com la claror que
s'hi reflectia des del cel: llis, i gris.
Malgrat tot, aquella matinada el carrer posseïa un encís
aclaparador. Lluïa com mai sense la polseguera i la brutícia ronyosa

que s'hi assentava, poderosa, satisfeta i descarada més sovint del
que voldria. Avui abillat amb aquella aigua regalada, desprenia certa
bellesa. Un gat fosc caigut de molt alt, amb posat altiu i sense
presses creuava orgullós. Era el primer a desflorar aquell terra verge
d'una matinada plujosa d'una primavera jove revestida d'un oreig
impertèrrit, fresc, impol·lut amb el poder de revifar ànimes però no
pas la d'ella.
Alegraven cors, les branques d'una magnòlia centenària que
sobresortien del mur de pedra irregular de l'únic pati del veïnat, tan
panxut i malmès com incapaç d'inspirar confiança a qui el vorejava.
Guaitaven farcides d'un fullam espès, d'una verdor intensa i avui
d'una esplèndida lluïssor mullada. Molts ulls, encara entelats

pels

sotracs i balancejos de la nit, despertaven contemplant-les darrere
els vidres ara alliberats de l'opressió tirànica dels porticons.
De cop i volta, sense previ avís, sense miraments de cap mena
es va obrir un portal. Aquell grinyolar matiner i cridaner d'unes
frontisses rovellades i desmanegades ja al límit després de tants anys
de servei abnegat, omplien de nou d'enrenou aquell carrer restret,
llargarut i ofès. El fràgil silenci, tan cobejat!, conquerit al llarg
d'aquella negra nit, s'esmicolà fent-se fonedís sense deixar rastre.
Els peus de la Ramona, assossegats per la sola de goma d'unes
espardenyes prou balderes per poder-hi encabir les protuberàncies
adquirides pel pas de tants anys de feina dura, on el descans
escassejava i les obligacions imperaven, ara trepitjaven el carrer

disposats a seguir la rutina de cada dia.
La Ramona acompanyà la porta amb cura i poca força fent-la
grinyolar, i amb aquell caminar neguitós i poc estable, però tossut i
voluntariós i guiant-se per la flaire del pa acabat de fornejar de la
fleca veïna va ser la segona ànima que va trepitjar aquell terra
renovat. Mentre desfeia carrer es delia respirant aromes de cafès
fumejants, de torrades acabades de fer, de perfums exhalats de
testos florits que embellien balcons i lleixes de finestres. I també,
mentre desfeia carrer, li arribà el xiulet estrident i estremidor del tren
que passava sense parar lliscant temerari per les vies. Aquell tren
que encara no ha perdonat. L'aire acabat d'esbandir, per aquella pluja
nocturna, li feia de bàlsam per amortitzar la pena que aquell maleït
xiulet li manté tan viva.
—Ramona, bon dia!
La Carme se l'apreciava a la Ramona, eren molts dies que
sumaven un grapat d'anys que entrava fidel per la porta a comprar el
pa i de tant en tant... alguna pasta dolça.
—Bon dia, filla meva, avui... —Es queda uns instants amb la
mirada extraviada—. Avui sí que ha plogut!
—Segui Ramona. De seguida estic per vostè —Li diu sabent que
no li corre cap pressa.
S'hi passarà una bona estona davant del taulell de la fleca. Es
farà seva la cadira que cada dia l'espera al racó de sempre i deixarà
passar

davant

tanta

gent

com

pugui.

Encetarà

converses

intranscendents amb un i amb l'altre. Converses que procurarà
allargar tant com pugui. La gent, tot i la pressa, se l'escolta.
Entre conversa i conversa, la mirada de la Ramona es perd, els
sentits se li tanquen i la ment li torna tèrbola a aquella tarda, a aquell
bramar d'aquell tren que no tenia previst aturar-se. Com es podia
ablanir la seva pena si cada dia de la seva vida se succeïen les
xiuladisses de tants trens anònims que lliscaven aliens sobre

les

mateixes vies que aquella tarda ho van permetre? Alguna xiuladissa
s'estalviaria! L'aldarull de la gent engegant el dia les amortiria: La
canalla..., els motors de cotxes, tractors, motos... lladrucs de gossos,
miols de gats, xerrameques de carrer, ràdios i televisions, fogons,
aigua que bull, el ganivet que serra el pa que cruix, aixetes que
gotegen, persianes, portals que s'obren i es tanquen, timbres,
telèfons, el pregó de l'Ajuntament, paletes, operaris fent i desfent,
rentadores,

rentaplats,

assecadors

de

perruqueres,

bramar

de

nadons, disputes dels que conviuen, terrasses de bars amb converses
banals, cafeteres expres rondinejant, corredisses d'un i l'altre,
botzines, frenades i accelerades, la percussió de les gotes de pluja, la
dringadissa de la calamarsa topant els vidres, la remor del vent
enfurit, qualsevol soroll era benvingut per ofegar aquella xiuladissa
que era incapaç de tapiar.
Asseguda a la cadira s'espolsa la faldilla fosca que duia posada
d'una pols imaginària i n'allisa arrugues invisibles, i es mira les cames
esprimatxades que no poden parar quietes i li sap greu veure's

aquells turmells ossuts que no omplen ni de bon tros aquelles mitges
gruixudes que aviat haurà de treure de la circulació. De nou la veu de
la Carme l'aparta dels seus pensaments.
—Ramona aquí ho té.
S'aixeca, no sense esforç de la cadira i remena pel moneder
amb aquelles mans tremoloses que fan que el més senzill resulti
complicat. La Carme se la mira amb tendresa, amb ganes de dir-li
porti Ramona que ja li busco jo!, però se n'estarà. Al final la Ramona
decideix agafar a l'atzar un grapat de monedes i escampar-les a la
safateta i dir-li a la Carme: Fes tu, filla meva!, que acabarem més
aviat.
En sortir, els carrers plens de vida li feien companyia. El cel
encara... llis i gris.
—On vas ara Miquel?-Li va preguntar la Ramona. Era una tarda
de dissabte, un dissabte de primavera. La canalla per casa, avorrits.
—Amb l'Ernest a jugar.
—Que prens al Pere?
—No mare que és massa petit. Si us plau, mare no me'l facis
prendre avui, si us plau!
—Però vine a berenar! Que em sents Miquel?
Però el Miquel ja no l'escoltava. Escales avall va obrir la porta
pesant del portal de casa seva amb energia de sobres. En aquella
època les frontisses aguantaven fort, ni cruixien ni es queixaven. Un
cop sec va envair el carrer i la corredissa del Miquel es va anar

esmorteint carrer enllà. La Ramona l'escoltava sempre atenta fins que
els passos del seu fill es perdien en girar carrer major avall. Si li venia
bé, guaitava al balcó per veure'l marxar. Aquell dia no va guaitar i el
bramar del més petit li va tapar la corredissa del seu fill gran.
Va preparar-li el berenar. Pa amb oli i sucre, i avui dissabte una
presa de xocolata. El faria feliç. El va deixar sobre el taulell de marbre
fred de la cuina, tapat amb un tovalló per evitar les mosques. Va
passar el temps feinejant per casa, amb el petit enganxat a les
faldilles incapaç d'entretenir-se amb res. Amb la ràdio de fons i aquell
marrec que no callava ni va sentir la xiulada del tren de les sis. Vivia
a prop de l'estació, al principi aquell terrabastall d'anades i vingudes
de trens l'atabalava, però al final s'hi va anar habituant i ja ni el
sentia.
Com tarda aquest fill meu! Mira que li he deixat clar que el volia
aquí per berenar! La Ramona patidora de mena ja no les tenia totes.
Amb el Pere petit als braços va córrer a obrir la porta. Algú
picava frenèticament amb la balda fent un escàndol esfereïdor.
Escales avall, ja li tremolaven les cames que mai més no ho deixarien
de fer. Sentia com una mà poderosa li estrenyia el cor de la que
tampoc ja mai se'n lliuraria. Va obrir la porta i va confirmar el que ja
sabia des del primer cop de balda. Ramona, el Miquel, el tren,
jugant..., i ella va pensar amb el berenar que l'estava esperant i els
seus genolls van caure a terra i estrenyia amb tanta força el seu petit
que no n'era conscient que l'estava ofegant i li van estirar els braços

com van poder i ella que no el volia deixar anar i les llàgrimes que no
s'escoltaven i els crits que no brollaven, i l'aire que se li resistia i una
llum fosca la va envestir.
Avui feia més de trenta anys que per molt que va xiular el tren,
per molt que les rodes freguessin embogides les vies i per moltes
guspires que llencessin intentant frenar-lo, no n'hi va haver prou per
salvar-li la vida. Avui sota aquell cel gris i llis berenaria pa amb oli i
sucre i una presa de xocolata i li caurien llàgrimes salades sobre el pa
dolç, i els seus plors se sentirien carrer enllà. El veïnat els escoltaria i
l'acompanyaria anònimament, un any més, en el seu dol infinit. I de
nou posaria les seves mans quasi transparents sobre aquell marbre
on un dia hi va deixar el berenar del seu fill, igual de fred que el
marbre que els separaria per sempre.

Mollemiro

El

temps
Retrospeccions, prospeccions,
allargaments, pauses,
digressions, escenes i resums...
Juguem amb el temps del relat.

DAMN LOVES V
I-DANTE´s
(I)-Hi havia una vegada a la ciutat de Danse´s un grup d'amigues les quals
cansades del dia a dia van decidir apuntar-se a jugar a pàdel. D´elles, una
d'elles portava un collaret que li havia regalat un amor passat i el portava
encara; encara que haguessin passat 40 anys. La joieta era un cavallet blanc.
Li van preguntar si volia jugar i ella va dir que no jugaria a pàdel perquè
li feien mal els genolls i des de feia molt temps no tocava cap pala;
darrerament tampoc tenia massa facilitat de moviments. Havia anat observant
que també li faltaven els reflexes, a més, quan es mirava al mirall amb aquells
cabells blanc-grisós... No només per això, tampoc tenia ganes de comprar-se
un joc de pàdel.
A poc a poc i partit a partit, les amigues es van anar desplaçant d´ella.
Anava a entrenar alguna vegada per a conservar l´amistat. L´Alfred,
l´entrenador, un dia li va fotre unes pilotades que va quedar estabornida, a
més, li va fer recollir totes les pilotes de terra. La va matxucar aquell dia.
Va arribar plorant a casa, i amb un sac de ràbia que portava a dins, es va
mirar al mirall i es va va dir:¨No puc canviar la carcassa, però puc canviar el
meu reflex¨. Es va fer un xulo color coure, es va tallar els cabells i es va
comprar unes sabates de mig taló vermelles (segons ella) per seguir caminant
amb garra”. Cada dia pel matí quan s´aixequés es diria: Avui amb garra, amb
garra! Sabates vermelles i run! Caminarem endavant amb garra!

Ja havia tirat molts trets a la seva vida que no havien anat precisament
on ella havia volgut. Es preguntava si d'alguna altra forma tot hagués estat
d'una altra manera, més fàcil, diferent... Ara se sentia tan moixa...
Aquella tarda havia estat plujosa, feia plugim. Una tarda d’aquelles que
no eren precisament per anar a la perruqueria. Sí que portava paraigües, no
obstant això, s´havia mullat el preciós cabell que li havien deixat a la
perruqueria. Va arribar a casa, es va treure les sabates i es va mirar al mirall:
el cabell el portava humit, portava la jaqueta mig xopa. Va agafar una tovallola
i davant el mirall es va eixugar la cabellera que li havien deixat de color coure
vermellosa i es va anar eixugant els cabells, a poc a poc. De sobte, es va anar
fent com metxes amb els dits de la mà. No s’hi acabava de veure. Ara davant
el mirall el veia més vermellós, més taronja. No s´hi acabava de sentir a gust.
Van començar a envidriant-se-li els ulls, va intentar contraure una
llàgrima negra per haver-se-li barrejat amb el rímel. La va deixar caure per la
galta fins arribar-li als llavis. Els llavis eren prims i premia fort les dents. Fins
que una gota de sang va brollar d´ells. Sang, rímel salat, es respirava un aire
de tristor, per tot com havia canviat... Aquella il·lusió de com havia entrat a la
perruqueria era això; una mera il·lusió. Un gran sentiment d'impotència es va
apoderar d'ella.
El dia a dia, el pas del temps, l´havien anat corrompent per dintre.
Aquells pensaments trencadissos s´havien apoderat d´ella. Davant el mirall no
hi havia mentides, mentides imbuïdes. No n’hi havia. El mirall no enganyava.
La seva vida havia estat un trencadís, encara que en la seva ¨face¨ (cara) no
es reflectís en el dia a dia.

Ja no es podia amagar. Aquell trencadís mental en aquell moment, la
tristor i els núvols grisos eren com un vel que s´apoderaven d´ella.
Ombra d´ulls corroint les galtes; mossegada de llavis tot pintant una gota de
sang; ulls vidriosos de color maragda.
Va agafar un cotó fluix i se´l va passar per la cara... quina brutícia! I es
va dir: Cadascú ha de cremar els seus dimonis i jo els cremo davant el mirall.
Va agafar una tisora i es va tallar un tros de cabell. Es va asseure a la paret de
la banyera i va deixar anar tota aquella ràbia que tenia contra sí mateixa.
Mentre sonava¨ Beautiful Day ¨a l'Alexa.
I va cridar: Beautiful Day!
(II) Tot seguit, la va trucar a la porta la seva amiga Sara que quan la va veure
va quedar astorada del guapa que estava i li va dir: Nena que guapa que estàs;
et queda molt bé aquest color coure.
—Però, Àngela, què et passa que fas aquesta cara?
—És que he passat un mal dia avui. He estat com el temps: Nuvolada,
fins que ha caigut el ramat, és clar!
—Ei, no saps a qui he vist avui? Aquell escriptor que coneixies tu del Milà!
—Del Milà?
—Sí, aquell que li diuen:¨el llop del Milà¨.
—Què dius ara? El llop del Milà? Saps que un dia en vam estar parlant i
em deies que t'agradava molt com escrivia?
—Sí, sí... el llop del Milà. Vam fer el batxillerat junts a Valls.
—He fet un cafè amb ell i li he dit que et coneixia. Ell sí que es recordava

de tu, Àngela. Àngela Maiol Pérez... sí, sí ha dit. I ha afegit que guardava un
bon record de tu...
—Sí, ell em va regalar el cavallet blanc quan sortíem junts a batxillerat...
—Què és això del cavallet blanc?
—Un regal, una gargantilla que em va fer. I de què heu parlat?
—Del seu darrer llibre que es titula: “AURIA”.
—El tens? Me'l deixaràs?
—Oi tant que sí!
—Expliquem coses d'ell.
—Portava un barret gris que li arribava quasi bé fins al nas. Feia cara de
molt content quan li he parlat de tu.
—Què dius?
—Sí, sí! Et recordava, I tant. M´he fixat també que té unes mans molt
boniques... deu ser això de treballar d'escriptor.
—Tornaràs a aquell bar ? Per què no hi anem un dia?
—Sí, sí! Em va comentar que aquest divendres a la tarda estarà a la
llibreria Adserà de Valls on farà una presentació del llibre i signarà exemplars i
nosaltres portarem una foto i el llibre i que ens faci una dedicatòria ben
especial i a veure si podem fer un cafè amb ell.
—Vaja!, amb el ¨Llop del Milà¨.

Damn Loves IV
El LLOP DEL MILÀ (II)
Les dues amigues van quedar per anar a veure ¨El llop del Milà¨ però no
anava sol, anava acompanyat de la Lia ,una mestra ben coneguda a Valls, la
Lia Brown era d'ascendència britànica i ara era ¨l´amigueta¨ del Llop del Milà.
La van trobar aquell dia, a la Srta. Lia Brown, asseguda a la llibreria al
seu costat amb una tauleta on hi tenia els llibres per signar. ¨El llop del Milà¨!
Era, si més no, una mica famós. Ell escrivia contes i novel·la Negra. Famoset
per aquelles contrades on sempre escrivia sobre crims, històries una mica
negres, lladregots, històries per a no dormir... Era un xic ben eixerit el llop del
Milà. Feia un temps que sortien junts, no obstant tenia èxit amb les dones i
això la posava una mica nerviosa a la Srta Lia Brown.
Bé, la primera que les saludà fou la Lia. S´havien conegut amb la
l'Àngela en un curs de teatre a Reus; al Bartrina.
Va quedar astorada del diferent que estava. Feia temps que no es veien i
la Lia la va veure més maca tota ella en conjunt. Es va començar a posar
nerviosa, la mirava. Mirava aquell cabell vermellós amb metxes coures que
portava, i jo, es preguntava: semblo una bruixa.
L'Àngela va saludar al llop del Milà i van començar a entaular conversa,
mentre la Sara,la seva amiga, anava mirant llibres i toquetejant-los. El llop li
va ensenyar el seu bolígraf i va treure uns quants llibres seus de la cartera i
n'hi va voler regalar un, signat. Mentre li ensenyava el llibre, l'Àngela li va

tocar una mica la punta del dit. A més començaven a entaular conversa quan
el Llop va treure la seva ploma Montblanc de la butxaca dels pantalons...
i ...mentre la Lia Brown ho estava observant tot, no va poder més, i va
començar a tirar-li els altres llibres que portava el Llop a la bossa per la
llibreria, sense sentit.
La Srta. Lia Brown va començar a cridar.
—Teniu, teniu llibres de l'escriptor més famós de

la comarca!!!

Teniuuuuu ... —cridava dins la cafeteria—. El llop del Milà! El llop del Milà!
També ho repetí varies vegades en anglès :
—¨I´ll

share

books

of

the

most

famous

writer

all

the

region

share¨ !!.... ¨I´ll share books of the most famous writer all the region
share¨ !!....
Tothom va quedar parat, ningú va poder amb l'atac de la Srta Brown,
cridant i dient-li: Malparit, cabró, ets un cregut! Ja n´he vist de tots colors jo,
a mi no m´enganyaràs... Mentre volaven llibres per aquella llibreria. Aquell
barret que portava va anar a parar per terra i el va començar a trepitjar fort.
Només cridava:”My love!, my love Llop m´has enganyat! Que et penses que
per portar aquest barret ets més que ningú? Però si ets calb! My love, my
love... m´has enganyat.
—The Wolf of Mila, The Wolf of Mila. You will not lie to me my
love ,You deceived me —cridava.
Tot seguit van arribar els Mossos i la van portar al Pere Mata on li van
diagnosticar un atac profund d'ira i de gels i li van subministrar un Diazepan.

A poc a poc la cosa es va anar calmant i es va anar adormint a la cadira de la
sala on la van atendre. L'endemà, dissabte, va venir un cotxe a buscar-la, el
del seu germà. Quan el va veure, va arrencar a plorar, el va abraçar mentre
deia: Mai més!
Quan ja al cotxe explicava el que havia passat a la llibreria del centre de
Valls, el seu germà Will, va parar la ràdio. I ella li va dir: Mai més em tornaré a
enamorar, només us estimo a tu, a l'Elisenda, a la Paula i a l'Àlbert (eren la
seva dona i els seus fills). El seu germà la convidà a passar uns dies amb ells
per tranquil·litzar- la i patia que es quedés sola. I el seu germà un dia li va dir
mig en broma i mig en serio: Mai trobaràs... el teu Príncep Blau, com diu la
cançó de Sopa de Cabra, sinó molts Llops.
Es va asseure al sofà i regirant la prestatgeria dels llibres on també hi
havia CD´s en va trobar un que es titulava ¨Dissabte¨. El va treure de la
caràtula i ostres!, estava trencat, era d'un cantant reusenc, en Joan Masdéu.
Li va preguntar com és que estava trencat. Li va dir que havia trobat als nens
la setmana passada jugant al Frisbi amb els CD´s i algun s´havia malmès.
Jugaven a veure qui el tirava més lluny i més alt. Ves per on! M'hi vaig enfadar
molt!, però què hi podia fer si ja estaven trencats...Què n'has de fer? -li
preguntà ella? Perquè no els llances?
En Will li respongué amb anglès: Look at them and I will fix them with
heaven and so the children when they want to play again that they play with
the broken. Ah... He also told me that maybe he'll take one for the bag to
make him a mirror when his lips are painted. "No problem, we'll buy them
back," he said. (Will said). (Tr 1)

(Tr 1)- Mira els guardo i els enganxaré i així els nens quan vulguin tornar a
jugar que juguin amb els trencats. Ah!, l'Eli també m'ha dit que potser
n´agafarà algun pel bolso per fer-li de mirall quan es pinti els llavis.
—No hi ha problema, els tornarem a comprar.-a afegir en Will.
En Will va anar a preparar els esmorzars. Ei!, Lia. Se n´ha salvat un! Vols
escoltar els Pets de Constantí?
I es va posar a escoltar el CD que tenia el seu germà, allí, estirada
damunt del sofà. I sonava ¨dissabte” que parlava d'un babau.
Ja li havia passat l´atac de raó i follia?

Damn Loves VII
DISSABTE
L´Àngela
Avui l'Àngela s'ha llevat a 3/4 de 8 perquè entra a treballar a les 9. S'ha
aixecat després d'un malson on hi sortien ratpenats i papallones negres,
normal després del que havia passat, d'aquelles que ballen al voltant de la llum.
També hi havia un cavall negre, ella queia del cavall negre i la trepitjava, la
mossegava. No hi havia manera d'enfilar-s'hi. De sobte es veia enmig d'un
pantà d'aigua bruta i enfangada fins que el cavall negre desapareixia després
d'haver-la colpejat.
I s'ha aixecat a més, amb el temps just. Contracturada, feixuga i trista.
Es renta ràpidament les dents, les mans, la cara... Es vesteix i surt
ràpidament de casa sense esmorzar. Baixa les escales tot corrents...l´ascensor
està ocupat, i baixa volant per les escales quan arriba a l´entrada troba el noi
que viu a l'àtic, en Wences. S'han copejat a l´entrar ell pel llindar de la porta i
li han caigut les claus a terra. Perdó Wences, li diu ella. Ell a aprofitat l'ocasió i
li ha diu: ERES MARAVILLOSA. ME GUSTAS! I ella que es posa vermella, millor
dit: morada i no sabia que respondre. Sol li va sortir: ¡Gracias!
Ha continuat corrents cap el cotxe, avui no tindrà temps d'entrar a la
pastisseria on cada dia es compra un croissant i saluda als amics del barri.

—¿Quedamos algun día para tomar un café? —digué en Wences.
—En parlem. Ara mateix no tinc ganes de fer un cafè amb ningú, va
pensar.
—Tenemos muchos dias por delante —va contestar-li optimista.
------------------------Tornarà a veure el ¨Lop del Milà¨? Què passarà amb en Wences? Arribarà
d'hora a la feina?
I truca la Sara.
—No se’n sap res més?
----------------------CONTINUARÀ...
LWT
Lidia Walker Tolkien

Contes de
Nadal

Bizum
Tarda del 24 de desembre. Aquesta nit estaré més sola que la una,
així que per no ensopir-me, decideixo sortir al carrer a donar un
tomb. Em faig abans una truita amb patata per si torno més ensopida
del que he sortit i m’han passat les ganes de cuinar.
Un cop al carrer camino tranquil·lament, sense pressa. Vaig
pensant. La gran està confinada amb tota la família fins demà, el
segon soparà amb els amics, la tercera avui és a casa de la parella, el
petit té una xicota holandesa i demà a mig matí volaran tots dos cap
aquí. És veritat, avui estic sola, però no m’angoixo gens, la vida és
així.
El fred em cala els ossos en tot el tram del Passeig de les
Palmeres. El clima benigne de Tarragona no ho és tant quan la
humitat

és extremadament alta com avui. Ho he sentit explicar al

Molina aquest migdia. Arribo a la Rambla, això ja és una altra cosa,
gairebé m’agafa calor només de veure tan moviment de gent. Em
trobo tres músics de carrer. Un al Balcó, un altre al davant del Teatre
Tarragona, el tercer, després de passar l’Avi Virgili. Massa junts,
penso, a tu ja no et donarà res ningú. Em crida l’atenció el cartell que
té al davant. És gran, jo el tinc a un parell de metres, però es deu
poder llegir des de l’altra vorera. Hi posa “Bizum 634626129”. Cap
mocador a terra, cap gorra, cap capseta, només el cartell del Bizum.

Al seu darrere el músic va rascant una guitarra entusiasmat, no
sembla que el seu entusiasme s’encomani als vianants. Es veu
endreçat i polit. Molt endreçat i polit.
No acostumo a aturar-me en aquests llocs, des que, quan era
petita hi vam fer una parada

amb els pares i el músic em va

començar a fer preguntes i tothom mirant-me. Vaig passar molta
vergonya. Però ara no me’n puc estar. I tampoc ningú no em farà
sentir incòmoda, no hi ha ningú més. El noi deu tenir bona vista
perquè amb la mascareta posada només se’m veuen els ulls i ell ha
sabut veure que somreia. Sense deixar de tocar em mira i fa un gest
interrogatiu amb la barbeta. Jo assenyalo el cartell i forço el meu
somriure ocular, aquest cop a consciència. Em torna el somriure, de
rostre sencer, i mentre ell acaba de tocar la cançó, a mi m’acaba de
passar la vergonya.
—Com va? —li pregunto.
—Bé, bé, molt bé!
—Com ho saps? —demano amb certa ironia.
—Hi ha algú que s’apunta el número. Serà per alguna cosa, no?
Em quedo aquí palplantada mentre toca una altra cançó. Poca
gent es fixa en ell i no veig ningú que s’aturi a agafar el número. De
sobte, tinc un rampell. De generositat, sens dubte. Els fills sempre
m’ho diuen, que soc molt generosa, generosa i sense malícia,
innocent. Això últim és el que es pensen ells, però a mi encara és
hora que algú em prengui el pèl. He pensat que afegint una melodia

vocal a la guitarra, potser tindrà més èxit i m’ofereixo a acompanyarlo una estoneta. Ell fa cara d’incrèdul, però entre cançó i cançó anem
parlant. És estranger i xampurreja el català, ens podem entendre. Em
deu haver agafat una mica de confiança perquè, tot i amb malfiança,
em pregunta.
—Tu cantes?
—Provem-ho! —dic jo, que sembla que hagi desterrat la
vergonya de la meva vida i que hagi oblidat que mitja ciutat em
coneix.
Només

asseure’m

al

seu

costat

m’envaeix

una

olor

embriagadora. No és perfum ni aigua de colònia, ni tampoc porro ni
tabac. Tampoc és olor corporal, hi ha olors corporals bones. No sé
què caram és, però m’agrada. M’agrada molt!
Alguna cosa deu haver canviat en incorporar la meva veu
perquè ara la gent s’atura i cada vegada són més els que anoten el
número. És veritat que la majoria són coneguts meus, a qui deu fer
gràcia veure’m en aquesta insòlita escena, però això no resta mèrit al
nostre èxit.
Al cap d’una estona comencen a arribar els bizums. El noi està
entusiasmat. Jo també, encara que per motius diferents.

Per una

banda hi ha l’eufòria que m’encomana aquesta olor, inundant-me els
narius. Deu ser la mateixa eufòria, el que em fa pensar que la meva
bona obra em portarà a passar la Nit de Nadal amb el llit més calent
que de costum. Potser no serà només la Nit de Nadal, potser aquest

noi —jo li faig uns quaranta anys, per mi és un noi— serà l’amor que,
sense esperar-lo, arriba de sobte, potser serà l’acompanyant bohemi
que secretament he desitjat tota la vida. És veritat que arriba una
mica tard, però què hi fa? Qui ho ha dit que els últims anys de vida
no puguin ser els més intensos? L’avisador acústic dels bizums que
van arribant no para de sonar. Entre peça i peça ell els va comptant.
Estem exultants tots dos i ens mirem amb la complicitat de qui ha
aconseguit el seu objectiu. Em proposa canviar de lloc. Així nosaltres
serem nous en un altre lloc i els vianants seran nous per a nosaltres,
em diu. Penso que la meva intuïció no m’ha enganyat. Té ganes
d’allargar-ho, tantes ganes d’estar amb mi com jo amb ell.
—Ens repartirem els guanys, don’t worry! —em diu amb el seu
somriure meravellós sense mascareta.
I ens estem fins passada la mitja nit, ell tocant i jo cantant,
canviant d’escenari, fins a quatre de diferents. Alguns coneguts
intenten saludar-me, proven de dir-me alguna cosa, però jo estic
concentrada en la música del meu company i no vull desviar-me’n.
Tot i així, tots anoten el número i els bizums segueixen arribant en
tromba. Ara ja no els comptem, són tants que la rastellera d’avisos
acústics gairebé no em deixa agafar el to.

Malauradament, arriba el toc de queda i no tenim cap més
remei que plegar de la nostra agradable, compartida i prometedora
tasca. Jo estic convençuda que això no s’acabarà aquí, que quedarem
per fer música al carrer l’endemà i l’altre, que ell em proposarà de
viatjar pel món en la seva companyia. Quedo molt decebuda quan
amb efusives mostres d’agraïment sembla que va per abraçar-me,
però no, i ara sembla que em vol donar la mà, i tampoc. S’acomiada,
doncs, sense demanar-me el telèfon per poder-nos trobar demà.
Torno cap a casa una mica trista. Penso que m’he equivocat
amb ell, que no vol tornar a quedar amb mi, que demà no el veuré...
De fet... demà tinc feina, som onze a dinar. En fi... Només entrar
sento l’aroma de la truita amb patata que m’acaba d’eclipsar els
minsos efluvis que encara conservava de l’olor misteriosa del músic.
No em ve gaire de gust ara, però me la menjo. Està una mica
empedreïda, però és igual. La truita, un bocí de torrons i a dormir!
L’endemà a l’hora de dinar explico l’anècdota als meus fills,
sense parlar, és clar, dels meus sentiments, il·lusions, desitjos. El
petit, amb una mitja rialla, li comenta alguna cosa en holandès a
l’holandesa. La filla gran sembla empipada.
—Mama! I què? No et va demanar el telèfon ni res, oi?
Jo em quedo molt sorpresa. La meva filla, sempre aguda, ha
endevinat que jo volia que em demanés el telèfon. El que no entenc
és per què s’enfada.
—Ets una mina, mama! —em diu el segon.

No entenc res, però endevino que ara em diran que soc
generosa, que no tinc malícia, que soc innocent. Sempre ho diuen i
per això els veig a venir. Els conec. La meva filla petita encara no ha
dit res. Ho fa ara.
—Mama, saps que m’hauria agradat sentir-te cantar?
És un sol, ella.
—Ets tan generosa, mama...
Però veus? Ja ho ha dit!

Teresa Duch Dolcet

El dia de Nadal
Els dos gossets petits, inquiets i nerviosos bordaven com si aquell dia
fos l’últim de la seva existència. Els altres quatre en ser més adults,
tot i que estaven pendents del que passava, es feien notar menys.
Se sent el soroll d’un motor que grinyola, un cotxe blanc arriba
al mas. El senyor Martí, amo de la casa és baix esperant els
convidats. S’obre la porta del cotxe, baixa la senyora Marta.
—Bon dia, Martí, i bon Nadal
—Bon dia, Marta. Com prova?
—Ja ho pots veure, contenta de venir a dinar amb vosaltres.
Per l’altre costat del cotxe surt el senyor Pau, amb uns bigotis i
unes patilles gruixudes i espesses, roba impecable i unes sabates
lluents com els rajos del sol.
—Bon dia, Martí. Com estàs?
—Molt bé, amb ganes de passar una bona estona.
Tots junts pugen les escales i truquen a la porta del pis. La Laia
obre la porta als convidats i al seu marit.
—Bon dia i bon Nadal
En Pau pregunta:
—Estàs molt enfeinada, Laia?
Amb una tonalitat ridícula contesta:
—Estic tan contenta que ni m'adono de la feina. Deixeu les
jaquetes al damunt del llit.

Al menjador, la taula estava parada, no hi faltava detall:
Estovalles de cotó, d’un combinat verd i vermellós, tovallons llisos
d’un verd més fluix. Les copes alineades amb els gots, els coberts
feien parelles. Al mig un gran ornament que era un conjunt de pinyes
amb fulles d’avet.
És hora d’asseure's a taula. En Pau arronsa la cella quan veu
que li toca asseure’s davant del fill petit del matrimoni. Un noi de
quasi dos metres d’alçada, amb posat de pocs amics. La Laia
comença a servir la sopa de galets amb les mandonguilles que sortien
d’algun d’ells. L’olor del brou que anava perfumant la sala va fer
canviar la cara d’alguns. Seguidament, li tocava comparèixer al
pollastre. Unes rodanxes de pollastre farcit amb bolets omplien els
plats daurats que servia la Laia amb l’ajuda de la Marta que aquesta
feia cara de prunes agres perquè no podia estar a la conversa dels
marits.
Quan ja eren les cinc de la tarda en Martí es presenta al saló
amb una safata plena de dolços i torrons. Per l’altra porta surt la Laia
amb una plàtera de fruita fresca. Només calia mirar-los en tots, la
cara de satisfets que feien mentre endrapaven sense parar.
La conversa pacífica que es vivia al saló era d’allò més
agradable i harmoniosa que hi pugui haver. Fins que de darrere la
finestra es va veure un llum desaparèixer. Era el cotxe dels senyors
Bertran.
Rosa Ll

Taula de color Mostassa
Taula de color mostassa, coberts en ordre, copes lluents, els tovallons
amb forma d'onades cap a la sorra... els convidats impecables, els
maquillatges perfectes, els somriures intactes, selfies arreu... tothom
parlant i mirant el mòbil, alguns ja comencen a comptar els raïms...
s'acaba un any, comença un altre.
S'ha de començar bé, or a la copa, calces i calçotets de color
vermell, els nens volen obrir el cotilló abans d'hora, espereu collons!
Seieu, que això comença! Va, que queden només deu minuts... Uf
encara massa, això és una vida!!! Tothom riu. On fiquem la tele?
Homeeee...on l'heu de ficar...que no surt la Pedroche...doncs fiqueu
la Pedroche!!! Ja estem!! Si sempre fa el mateix aquesta!! És igual!
Fiqueu-la a veure com va!! Au, som-hi!
Una parella surt a la televisió, La Pedroche i el Chicote. I tot
d'una no puc deixar de pensar en la pel·lícula del Tim Burton, Mars
attack... La Pedroche porta una vestimenta dels noranta que pel que
es veu és una peça de museu de la moda. El cap el porta rapat a
zero. Es nota que els temps canvien... deu ser pel virus... diu un... i
els nens no paren de cridar que volen que fiquin la pel·lícula de Willi
wonca! Willi wonca! Volem veure el Willi Wonca! i jo que no deixo de
pensar que potser la Pedroche no s'allunya tant! Calleeeeu que això
comença!!!!!!!!!!!! Comencen els quarts, tilín, tilín, tilín tilín, ara són

els quarts (sempre hi ha un o una que ho indica, sinó no es comença
bé l'any). I ara sí, les campanades: tolon, una, un raïm, tolon, dues,
un altre, tolon, tot és concentració, a la cinquena ja em ve el riure,
no sé si podré amb totes a la vegada, aquest any els he agafat massa
grans... set, tolon.... deu.... bon any nou per a tothom!!!!
La Pedroche s'ha tret la bossa de plàstic estranya i llueix un
model que no deixa ningú indiferent, entre petons, abraçades i
brindis, el petit de la casa encara demana el Willi wonca i tothom el
mirem i l'abracem, ara petit, ara el fiquem!!!

Marieta Fernández

