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Històries de vora la finestra:
La Trànsit Xubasquero

❚  Guillem Viladot

SOM A RIELLA HISTÒRIES

M ira, Urc, aquesta dona d'edat molt feta, que camina
amb un peu desnivellat i una espatlla caiguda, és la
Trànsit Xubasquero. De noia feia molt goig i el jovent

de La Barretina, a l'hora del ball, de sol·licitar-la no parava. Fins
i tot els municipals li demanaven per ballar. Es diu si va tenir
molts pretendents, si bé a l'hora de decidir-se ho féu pel Babel,
l'hereu de cal Conna. Va ser un casament de molt bon veure i,
segons que s'explicà molts anys als cosidors, només el dinar, que
se celebrà a cal Crich, costà la friolera de mil duros i el viatge de
noces arribà molt més amunt d'Andorra, prop de París. La Trànsit
i en Babel van estar cinquanta-tres anys casats i van portar al
món set fills i mig, perquè hi va haver un avortament i el producte
d'aquella concepció no va poder passar dels cinc mesos. Malgrat
la gran descendència, la parella no va ser mai feliç. A l'hora de
fer l'amor entre els llençols, sobretot a l'hivern, sí que s'ho
passaven bé, i es diria que eren dos en una mateixa carn; però
mentre durava la llum del dia o no s'apagaven les bombetes de
la casa, la relació anava de mal borràs. Això sí, ningú del poble

mai no va sospitar res, i fins i tot tenien fama
de família de molt equilibri i de virtuts
cristianes. Per això va sorprendre que quan
portaven més de cinquanta anys de vinculats
pel sagrament del matrimoni, la unió es desfés
i demanessin la separació. O potser no la van
demanar. El fet és que casdascú tirà pel seu
compte i la casa es desfeu quedant només el
gos, el gat, els mobles, l'aigua de la cisterna i
un cau de ratolins en un racó del rebost. Quan
va ser un fet consumat, el poble no se'n sa-
bia avenir i per més tombs que hi donessin a
la taula rodona del cafè, ningú no hi trobava
sentit. Un dia, però, lo Quimet de cal Patilla
es dedicà a esbrinar el succés i no parà fins
que aconseguí d'assabentar-se del per què,
del com, del quant i de tot plegat. Resulta
que la Trànsit tenia un amant des de l'edat
de la floritura, o sigui des que es tornà púber.
Era un tal Clemanzell que arribà al poble
procedent del camp de Tarragona. El
Clemanzell mai no s'atreví a tocar un fil de la
roba de la Trànsit, o sigui que sempre la

respectà; però aquesta mena de dejuni o d'abstinència, encara
acreixia més l'amor que es tenien els dos jovenets. Tant és així
que la Trànsit el conservà de recanvi quan es decidí per l'hereu
de cal Conna. Però resulta que un cop va parir el primer fill, el
Clemanzell va veure obertes les possibilitats carnals amb la
Trànsit, i aquesta va creure que, amb el pas obert, ningú, o sigui
en Babel, no podia sospitar res. I així, la Trànsit va anar fent el
triangle fins que en un part va tenir bessons, un pastat al Babel
i l'altre calcat del Clemanzell. Ningú no remarcà la coincidència
fora d'en Babel. Aquest, però, que tenia molt predicament local
i tothom el respectava pel que tenia i era, va fer veure que no
s'assabentava de res i fins i tot simulà una certa eufòria. Però
enmig del pit se li quedà clavada la rancúnia i el païdor se li
emplenà de coragre. Quan tots els fills van estar col·locats, i ben
col·locats, i el matrimoni restà sol, en Babel plantà la canya a la
Trànsit, i sense esperar a rebre explicacions, que no calien, va
dir que tot s'havia acabat. En Babel de resultes de l'envitricoll
que se li formà i li va créixer darrere de la tendrella, morí de
càncer al cap de poc de la separació. En canvi, la Trànsit, ja la
veus, Urc: una mica pengim-penjam, però, segons que es comentà
l'altre dia al bar de cal Mora, de tant en tant encara concubina
amb el Clemanzell. ■
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