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El viatge
❚  J. Pijuan

COL·LABORACIONS LITERÀRIES EL CONTE

H avia arribat el moment de la
partença. Per la megafonia de
l’estació se sentia com el crida-

ven pel seu nom. En sentir-lo no va dubtar
ni un instant a posar-se en moviment, però
de seguida quedà immobilitzat per la
munió de gent que s’anava aplegant al seu
voltant per a acomiadar-lo. Fou tanta la
multitud, que els va haver d’empènyer cap
a un costat per poder passar. Mentre es
dirigia amb el seu lent caminar cap a
l’andana per a cercar el seu transport, la
gent començà a seguir-lo amb el cot baix
en una silenciosa processó. L’andana que
es trobava situada a l’altra banda de
l’estació tenia el seu accés per un pas
soterrani. Quan el bon amic hi arribà va
veure que l’accés es trobava completament
a les fosques. La tenebra imposava respec-
te. Va creuar les portes de la foscor amb el
rostre tranquil, potser interiorment
l’amargor de la partença el corroïa, però
exteriorment no ho demostrava. Mentre
s’endinsava en l’obscuritat del passadís, el
seguici restà aturat a l’entrada per una bar-
rera invisible que impedia l’accés. Des
d’aquest lloc només podien fer que obser-
var com la fosca l’embolcallava.

El bon amic no les tenia totes quan li
comunicaren que havia arribat l’hora
d’emprendre el gran viatge. Poc avesat
que estava a les sortides, aquest viatge
significaria un enrenou per al seu tarannà.
La comunitat va quedar compungida en
assabentar-se que l’Amic deixaria el poble
en un temps no massa llunyà. Tots sabien
que en un moment o altre hauria de
realitzar el gran viatge que tenim reservat,
però cap d’ells s’imaginava que seria tan
aviat.

Durant un temps relativament curt es
va despreocupar de l’assumpte. Amb la
quantitat de projectes que tenia en ment
no estava prou entusiasmat en realitzar
cap viatge, i amb aquest pensament
continuà fent la seva vida com si res. La

seva força interior començà a defallir a
poc a poc exigint-li un merescut descans.
Minvaven les ganes de treballar i de fer
quelcom de profit. Els dies transcorrien
amb penes i treballs i sense cap al·licient.
Poc temps després no es reconeixia. Es
mirava al mirall i no coneixia la persona
que s’hi reflectia. Al final va haver de clau-
dicar davant la insistència del suprem que
no estava disposat a acceptar una negati-
va per més temps. Aleshores es preocupà.

Superada, per fi, una grip
que em va deixar per un
temps completament

inoperant, retorno a la rutina del
dia a dia sense gaires sorpreses a
l'aguait.

L'arribada mensual de SIÓ tren-
ca una mica aquesta monotonia i
m'informa de les activitats que es
desenvolupen a tots els nivells i
també, últimament, de les opinions
i criteris entorn a la gestió del nou
Consistori. Confesso que m'ha
sorprès l'interès que es demostra
últimament per les coses del poble
derivades de l'Ajuntament. A cau-
sa de la distància i manca d'in-
formació no estic gaire al corrent
de l'evolució de les noves forces
polítiques. Per tant, qualsevol
novetat estimula el meu interès
encara molt lligat al poble.

La llibertat d'expressió ja fa
temps que s'ha establert i, no
obstant, fins ara els comentaris
sobre les actuacions municipals
eren escasses, gairebé inexistents
(no sé si per manca d'estimulació
o bé per sobrar indiferència).

A poc a poc els pobles van sortint
de la seva llarga letargia i opinen,
critiquen o lloen d'acord amb el seu
criteri personal sempre respec-
table.

La polèmica és sempre inte-
ressant i a voltes aclaridora quan
per part dels que manen hi ha la
voluntat de diàleg o d'informació
que no sempre s'assoleix.

És innegable que és més viu el
poble que parla que el que viu,
voluntàriament o no, al marge del
fet social o polític i es tanca dintre
la seva individualitat.

La ignorància és sempre nega-
tiva. ■

ESPURNES

Actualitats
❚  Teresa

Mentre
contemplava aquell
munt de paperam
l’envaïa el dolç
regust d’haver fet
una feina ben feta.

Caminava per l’habitació fullejant amb
molt de compte antics papers que havia
recopilat al llarg dels anys. Mentre
contemplava aquell munt de paperam
l’envaïa el dolç regust d’haver fet una
feina ben feta. A l’instant s’adonà que
els papers que tenia a les mans s’anaven
descomponent entre els seus dits. Aquella
imatge el va deixar totalment sorprès.
De manera instintiva aixecà la mirada i
els seus ulls fitaren els prestatges de
l’habitació. El que va veure el va deixar
encara més atònit, ja que els prestatges
eren plens de cendra i no hi havia cap
rastre de papers. Mentre contemplava
aquella buidor tingué l’estranya sensació
que la seva vida s’estava apagant, i
aleshores va comprendre que havia
arribat el moment del gran viatge.

El tren arribà puntual. El cap de l’estació
obrí la porta i convidà l’Amic a pujar. El
vagó era buit. Es va asseure al seient que
duia el seu nom al costat de la finestra.
Quan el tren es posà en marxa va veure
en la llunyania els seus amics que l’aco-
miadaven. I es va sentir molt feliç. ■
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❚  Jordi Viladot Puig

La tia Rosario

COL·LABORACIONS LITERÀRIES COSES DE LA VIDA

La tia Rosario era una dona de molt
caràcter. Estava casada amb un
germà de la mare que es deia ni

més ni menys que Gemiano. Vivien a la
dreta de l'Eixample de Barcelona. Eren
macos, simpàtics, anaven ben vestits,
feien goig, guanyaven diners i tenien
molta relació social, però no varen tenir
fills. Ella era la meva padrina i quan anava
a casa seva, que era anar del meu poble a
ciutat, la meva mare em posava net i polit
i em sermonejava: porta't bé, saluda a
tothom, no cridis, no et toquis el nas...
Quan entrava a casa de la tia Rosario
quedava enlluernat: obria la porta una
donzella amb còfia, tot era lluent, feia una
olor especial, una olor de casa bona. El
que més m'encandilava era quan el
majestuós rellotge de peu, que hi havia a
la sala d'estar, tocava les hores: ho feia
suaument com si volgués que el temps
passés més a poc a poc. Però el que més
m'atabalava era tot aquell reguitzell de
coberts a l'hora de menjar, sobretot els
del peix: no m'aclaria amb la pala, el
ganivet i les forquilles. A casa dels meus
pares el peix que menjàvem no passava
de les sardines i sols quatre vegades a
l'any. Al poble no hi havia peixateria, tant
era així que quan la Marieta del Xurroviu
rebia peix l'agutzil de l'Ajuntament, que
li dèiem el Ramon de les crides, feia el

pregó donant la notícia. Jo em trobava
bé al costat de la tia Rosario, s'interessava
per mi, em donava conversa i em feia uns
regals esplèndids.

Però de cop i volta el tio Gemiano, el
seu marit, es posà malalt i morí al cap de
quatre dies i la tia Rosario començà el
seu pelegrinatge de la viduïtat, sense fills,
sola i amb problemes econòmics. No
havien estalviat i tampoc no havien previst
una defunció prematura. Ella tenia un
petit negoci, però amb el temps acabà
venent-lo. Es traslladà a un habitatge
modest del barri de Gràcia. Tenia
estudiants a dispesa i feia tapets de ganxet
que després venia. Tot plegat moltes
dificultats i privacions. Els anys passaren
i, a l'ensems, les seves facultats físiques
minvaven. I acabà vivint a casa d'una
neboda carnal que era casada i amb cinc
fills.

La família de la neboda tenia un pro-
blema constitucional de salut que feia que,
de tant en tant, es moria d'un atac al cor
d'una manera fulminant. I arribà un dia
que això li va passar a la neboda de la tia
Rosario i el viudo es quedà amb els seus
cinc fills, i la tia Rosario que, al fi i al cap,
era la tia de la seva difunta esposa. Davant
d'aquest panorama ens convocà a tots els
parents més pròxims de la tia Rosario,
ens exposà els fets. En definitiva, ens

demanà que ens féssim càrrec d'ella. I aquí
començà el viacrucis de la pobra tia Ro-
sario. Quin contrast amb aquell temps que
per ella tot eren flors i violes! Tinguérem
vàries reunions i com que ningú no es va
oferir per emportar-se-la a casa,
decidírem ingressar-la en una residència
de gent gran. Després de molt pregun-
tar, triar i remenar, ens decidírem per una
magnífica residència que les monges de
la mare Magdalena de Banyoles tenen a
Vilafranca del Penedès i que pagaríem
entre els parents. Amb tot això la tia Ro-
sario tenia la salut molt deteriorada, però
el cap clar. Amb tota delicadesa li
comunicàrem la nostra decisió. Encara
recordo la seva expressió de profunda
tristesa en rebre la notícia, de sentir-se
abandonada, de perdre tots els seus. Li
diguérem que allí estaria bé, que tindria
un dormitori per a ella sola, que estaria
acompanyada i ben assistida, que a la seva
habitació hi portaríem els seus mobles que
més estimava, que l'aniríem a veure
sovint,... però ella no deia res.

I arribà el dia d'ingressar-la. Era un
capvespre de tardor, encara càlid, la llum
del dia inspirava nostàlgia i meditació, el
sol estava prop de l'horitzó. Les monges
ens reberen amb tota delicadesa i afecte.
La instal·len al seu dormitori. Restà
absent, inexpressiva, freda, distant. Li
férem una estona de companyia i
marxàrem amb la promesa que l'endemà
l'aniríem a veure.

I l'endemà a primera hora del matí va
sonar el telèfon. La tia Rosario era morta.
Havia mort de tristesa. ■




