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COL·LABORACIONS LITERÀRIES COSES DE LA VIDA

❚  Jordi Viladot Puig

El lloro dels nostres veïns i el gos
dels nostres parents

E ls nostres veïns són una família
encantadora a la qual ens uneix
una bona amistat. Són gent del

nostre país a qui els agrada molt els
animals domèstics, especialment un llo-
ro que estimen quasi com un fill.

Un cap de setmana vàrem convidar uns
parents a passar uns dies amb nosaltres i
varen venir amb el seu gos. Un dia, estàvem
amb ells al nostre jardí fent la xerradeta,
quan de cop i volta apareix el gos amb el
lloro dels veïns a la boca i mort. El sobresalt
de tots plegats va ser gran, pensant amb
el disgust dels nostres veïns. Després de

donar-hi mil voltes i aprofitant que els amos
del lloro eren fora, vàrem decidir anar
ràpidament a la Rambla de Barcelona a
comprar-ne un d'igual i deixar-lo a la gàbia
dels veïns, com si res no hagués passat.
Però després de veure totes les parades i
paradetes, no en vàrem trobar cap que
s'hi assemblés. La nostra estratègia
quedava sense solució i vàrem decidir tor-
nar cap a casa, rentar el lloro i deixar-lo
dintre la seva gàbia com si hagués mort
de forma natural.

L'endemà va sonar el timbre de la por-
ta. Era la nostra veïna. Per uns segons

vàrem pensar l'impensable, però la seva
expressió no delatava cap contrarietat. I
amb aquestes, diu:

– No us podeu pas imaginar què ens
ha passat. Abans d'ahir va morir el nostre
lloro i el vàrem enterrar al nostre jardí i
avui l'hem trobat net i polit a la seva
gàbia, quins misteris passen en aquesta
vida!

Tot plegat, que el gos dels nostres
parents va anar al jardí dels nostres veïns,
va remoure la terra, va desenterrar el
lloro i ens el va portar com trofeu de les
seves aventures. ■
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Tercer grau
❚  J. Pijuan

COL·LABORACIONS LITERÀRIES EL CONTE

Contemplava el calendari que te-
nia penjat a la paret de l’ha-
bitació amb certa intran-

quil·litat. Tan sols feia uns instants que
havia acabat de senyalar amb una creu
l’acabament del dia, que ja començava a
amoïnar-me pel que s’esdevindria l’en-
demà. Contemplava amb tristor la munió
de creus vermelles que s’estenien al llarg
de gairebé tres mesos, sabedor que avui
s’acabava la meva llibertat i dintre de
poques hores hauria de prendre el camí
de retorn a la captivitat.

Havien transcorregut ben bé tres mesos
d’ençà que la porta del recinte s’obrí de
bat a bat per deixar-nos sortir. Durant molts
dies havíem esperat amb impaciència aquell
moment. Les hores transcorrien tan
lentament que teníem la sensació que el
temps anava en contra nostra i s’havia
aturat. Anàvem errats del tot perquè al fi-
nal va arribar el dia que tant esperàvem.
Les portes es van obrir i una alenada d’aire
fresc del carrer penetrà a l’interior i ens va
embolcallar a tots de cap a peus. Ens envaí
una sensació tan sublim que semblava com
si flotéssim en l’aire. Malgrat que els nostres
rostres mostraven una desmesurada
alegria, vam dubtar uns instants a donar el
gran pas cap a la llibertat. La porta es
trobava oberta i ens invitava a traspassar-
la, però ningú no gosava moure’s del seu

lloc com si l’esperit del recinte ens estigués
subjectant fortament per no deixar-nos
partir. Llavors algú d’entre la multitud va
exclamar: “Endavant companys! Som
lliures!” Aleshores ens vàrem encoratjar a
donar el gran pas, ja que estàvem ansiosos
de marxar d’allà. Havíem esperat tant de
temps la partença que ara que teníem
l’autorització, se’ns feia difícil abandonar
la rutina de tants dies de reclusió, però vam
donar el pas, ningú no es va quedar enrera.
Traspassàrem la porta amb la mirada fixa
al davant, temorosos de girar el cap enrera
per no ser atrapats de nou per l’esperit del
centre.

Mentre contemplava el calendari no em
sabia avenir que havia arribat l’hora de la
tornada, però la visió d’aquelles marques
vermelles, que jo mateix havia dibuixat
dia rera dia en aquell full, així m’ho
confirmaven. Romania tan absort en els
meus pensaments que no la vaig sentir
entrar. Em vaig girar tan bon punt vaig
notar una presència al meu darrera. I allà
la vaig veure, palplantada davant meu
observant-me amb cara de satisfacció.
Durant uns instants m’observà detalla-
dament i després sortí de l’habitació sense
dir res. Quan hagué sortit vaig restar una
bona estona pensatiu intentant endevinar
el motiu de la seva satisfacció.

Aquella nit la vaig passar gairebé

desvetllat. No podia dormir de pensar que
l’endemà havia de tornar de nou al cen-
tre duent a sobre aquella feixuga càrrega
que havia preparat temps enrera.

El permís havia acabat i ja era hora de
retornar al centre. L’autocar va arribar
puntual a recollir-nos. D’una llambregada
vaig estudiar l’altra gent que s’esperava
com jo. Els seus petits rostres expres-
saven –com el meu– un desig d’escapolir-
se, que es veia frustrat per la presència
dels vigilants que no ens treien els ulls de
sobre. Quan el vehicle va reemprendre la
marxa amb tots nosaltres a dins em vaig
adonar que tots els vigilants mostraven
una gran alegria per la nostra partença
com si haguessin esperat amb ànsia
perdre’ns de vista.

L’estació, que es troba davant mateix del
centre, està plena de gom a gom, i tot i
així encara va arribant més personal. La
gent va carregada amb voluminoses bosses,
algunes deuen de pesar considerablement
que les han de portar arrossegant. Tan bon
punt arribem ens col·loquem de manera
instintiva a la fila. La gent avança lenta i
pesada cap al centre. A les portes, els
carcellers ens reben amb els braços oberts,
però amb una mirada inquietant. A mesu-
ra que traspassem el llindar ens envaeix
una fredor a tot el cos en desconèixer com
serà el nou curs. ■




