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Violència domèstica
❚  J. Pijuan
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E s trobava dempeus darrera la
finestra contemplant l’altra pun-
ta de carrer. Tremolava de dalt a

baix i tenia els ulls plorosos pel que
s’esdevindria properament. Malgrat que
ja havia pres la determinació no estava
del tot segura d’ella mateixa i pregava
per no haver de donar aquell gran pas.
La interminable espera l’estava angoixant,
però havia de ser valenta i aguantar fins
al final, no podia defallir abans d’hora si
no volia penedir-se més endavant.
L’angoixa augmentà quan va veure la fi-
gura girar la cantonada i dirigir-se carrer
amunt. Durant uns instants contemplà
com avançava aquella imatge encara
desdibuixada en la llunyania. En el seu
interior el subconscient intentava fer-li
creure que no era ell sinó qualsevol altre
individu, però la llarga canya que duia a
les espatlles li refermava que se’ns dubte
era ell. El cor començà a bategar-li a mil
per hora en veure com l’individu s’anava
atansant pas a pas amb aquell aire de
superioritat i de prepotència que tan bé
coneixia i brandant aquella canya a les
mans. Aleshores no va dubtar ni un
instant més i va trucar els Mossos.

Des del primer dia el seu company havia
procurat que ningú no s’assabentés que
li posava la mà a sobre esborrant
qualsevol rastre visible. Per part seva, a
pesar dels maltractaments a què es
trobava sotmesa, no tenia prou força de
voluntat per enfrontar-s’hi obertament
malgrat que cada any es plantejava aban-

donar-lo d’una vegada per totes i acabar
amb el seu patiment.

Es trobava palplantada al bell mig del
jardí, observant com la intensa calor de
l’estiu marcia la vegetació que l’envoltava,
quan va percebre la seva presència
darrera seu. Es va girar i el va veure allà
mateix escrutant-la fixament, amb una
estranya mirada i duent a les mans una
llarga vara que no havia vist mai. De cop
i volta i sense dir paraula va començar a
estovar-la sense parar amb aquell
instrument. Els cops eren tan contun-
dents que percebia com el seu cos
s’esmicolava a poc a poc. A mesura que
els seus sentits defallien cap a la
inconsciència, entrellucà com el terra es
recobria de les seves pròpies engrunes.
Al final va perdre el coneixement. Quan
al cap d’una estona va recobrar de nou
els sentits, s’adonà que ell continuava a
la seva vora arreplegant amb molta cura
totes les traces de l’escomesa escampades
pel terra i va veure astorada com el seu
rostre mostrava una gran satisfacció a
mesura que omplia el cabàs a vessar.
Mentrestant, ella romania atuïda pal-
plantada en aquell lloc sense comprendre
el per què de tot plegat. L’endemà, la seva
parella es comportà com si no hagués
passat res oferint-li tota classe d’aten-
cions per al seu benestar. El dolor dels
cops anà minvant a mesura que cica-
tritzaven les nafres produïdes. Després
d’aquell fatídic encontre, els dies van anar
passant amb absoluta normalitat.

Després de la calor vingué el fred i
novament la calor. En aquell moment es
trobava passejant pel jardí, reconfortant-
se de la calitja del temps, amb el poc vent
que feia, quan el va veure aparèixer de
nou amb aquella llarga vara a les mans.
En veure’l avançar amb aquell instru-
ment, es recordà de la batussa de l’any
anterior i decidí de sortir esperitada
d’allà. Però no podia, els seus peus
romanien arrelats a aquell indret com si
esperessin el seu destí. En arribar a la
seva alçada va estendre una gran catifa al
seu voltant mentre ella implorava
compassió, però fent cas omís als seus
precs, de nou la va colpejar sense
contemplacions. Després de la batussa
enretirà la catifa i arreplegà totes les
engrunes que havien caigut fora d’ella. El
lloc quedà ben net. Un cop enllestida la
tasca, contemplà el treball realitzat i sortí
d’allà completament satisfet. L’endemà s’hi
presentà com si res no hagués passat.

Durant anys aguantà aquella violència
sense oposar resistència. Però al final es
cansà de rebre tants cops i va agafar
forces per a denunciar-lo. Quan el va
veure avançant pel carrer amb aquella
llarga vara a les mans, va fer la trucada.
Van arribar en el precís moment que
l’anava a apallissar de nou i el van detenir.
Mentre se l’enduien emmanillat el seu
rostre mostrava una gran sorpresa, ja
que no podia creure’s el que li estava
passant: ”si sempre havia collit les
ametlles a cops de canya!”. ■
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Aquell poble d’estiueig era una
delícia. Cada any s’hi trobaven
els mateixos, tots es coneixien,

la gent era amable, comunicativa i cada
estiu hom explicava el que li havia passat
des de l’estiu anterior. Un dels temes
predilectes era parlar de diners. Una de
les persones assistents a les tertúlies que
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❚  Jordi Viladot Puig

...i sempre els diners

es feien al casal del poble, tafanerota com
ella sola, no deia «fulano ha comprat...»
sinó «fulano s’ha fet amo de...». Estava
al corrent de tot.

Entre estiu i estiu va morir un dels
estiuejants molt conegut. Era un home
que va viure una època de gran esplen-
dor econòmic, però darrerament les co-

ses no li anaven pas massa bé. Aquella
defunció va ser motiu de comentaris en-
tre la colònia d’estiueig i aquella senyora
tafanerota li va preguntar al gendre del
difunt:

– ...i, la seva sogra com ha quedat?
La contesta va ser ràpida i definitiva:
– Doncs ha quedat vídua. ■

Uns dies entre cel i muntanya és
com una teràpia que t'allibera
de tots els fantasmes acu-

mulats durant l'any. La naturalesa es
mostra generosa, acollidora, sense
artificis. És aquí on trobes l'essència del
viure, la pau interior, la serenitat que
t'imposa la panoràmica d'unes muntanyes
eternes i acollidores. Semblen talment els

custodis perpetus de les petites Valls que
se senten protegides i emparades.

Qualsevol ruta que exploris et porta per
carreteres sinuoses, per rius i cascades
imponents i per panoràmiques sempre
canviants i agrestes. Cada revolt és una
descoberta de paisatge i vegetació. És
com si t'infiltressis per les entranyes
d'una eternitat boscosa i perenne. Els

verds intensos es confonen i s'abracen
amb uns núvols allargassats que, a voltes,
inesperadament, deixen caure una pluja
refrescant i sempre ben rebuda.

Sembla que el món s'hagi encongit i et
proporciona un recés en el viure quotidià.
Deixes, per uns dies, tota la càrrega emo-
cional que et pertorba i com una moder-
na Salomé et vas despullant dels vels de
les inquietuds.

Una teràpia que ens hauríem d'imposar
per renovar les energies i veure el món
amb una altra perspectiva més serena,
més realista i a voltes més humil. ■
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❚  Teresa

La Vall d'Aran




