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Per sort no estàs ací Maria. No has de veure el que jo 
veuré.  Intente  recordar  la  teua cara,  però,  com tantes 
altres coses, s’ha desdibuixat; és una imatge borrosa, i 
tanmateix  em  queda  el  record  de  la  felicitat.  Potser 
s’esborre  la imatge, siga incapaç de recordar-la, però sí 
que  et  recorde.  Recorde  els  teus  ulls  mirant-me,  les 
teues mans acaronant-me, la teua presència omplint la 
casa, omplint la meua vida i, sobretot, la felicitat. 
Els  veïns,  des  que  te  n’anares,  sempre  m’han  tractat 
amb deferència; sempre amb simpatia i comprensió. Em 
fa la impressió que sentien llàstima per mi, els produïa 
una immensa pietat. Crec que sempre han pensat que la 
meua  soledat  era  producte  de  la  infelicitat.  Quina 
equivocació! Ells no han entés mai res. S’han portat molt 
bé amb mi, he de reconèixer-ho: sempre preocupats per 
si em faltava alguna cosa, per si necessitava ajuda. Però 
han ignorat la realitat. He sigut immensament feliç. Ells 
no poden entendre-ho, perquè no han conegut la felicitat 
com tu i jo la coneguérem. No han sentit com tu i jo ho 
férem,  per  això  són  incapaços  d’imaginar  la  meua 
felicitat, perquè qui ha viscut tant intensament com tu i jo 
ho férem, qui ha conegut la felicitat amb majúscules, la 
felicitat  senzilla  i  nua  d’ornamentacions,  no  serà  mai 
desgraciat,  encara  que,  com  jo,  l’haja  perduda.  La 
persona  que  ha  viscut  la  felicitat  mai  no  serà 
desgraciada. I això molt pocs ho sabem.
Crec  que  els  faig  llàstima  Maria.  Crec  que  els  faig 
llàstima perquè, tot i que perdré el mateix que ells, ells es 
consideren acompanyats. No saben que l’únic que fan, 
l’únic  que han fet  sempre és omplir-se mútuament els 
espais buits. Omplir les seues vides de paraules per por 
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del silenci, omplir les seues vides de persones per por de 
la soledat i omplir-se d’objectes per por de la misèria.
Ells em miren, em diuen que m’alce de la meua cadira, 
no fóra cas que un cudol em caiga al cap. No entenen 
res.
Ara  estic  assegut  a  la  porta  de  la  casa,  ells  m’han 
preparat la maleta, la tinc al meu costat, la rateta està als 
meus braços. Crec que t’he parlat alguna vegada d’ella. 
És una gosseta que em vaig trobar a la sèquia. Era un 
cadellet prim, tremolós i espantat. La vaig agafar i des 
d’aquell dia m’ha fet companyia.
Davant  meu  els  policies.  Desenes  de  policies  ben 
armats,  trepitjant  les  carabasses,  les  tomaqueres, 
destruint els cavallons que amb esforç vaig llaurar fa uns 
mesos.  Veig  les  seues  esquenes  amples,  els  seus 
cascos lluents, el seu posat altiu. Alguns semblen gaudir 
de la seua feina,  d’altres tenen el  semblant  seriós i  la 
mala consciència els esclata en les cares. Enfrontats a 
ells, els nostres veïns: Vicenta la  Cebes,  Tina la de la 
sèquia, Maru la de la Casa Frare i Carme, la de Casa 
Tano. Estan gairebé tots. I al seu costat, les joves veïnes. 
Crec que d’elles no te n’havia parlat. Vingueren fa uns 
anys,  quan  tot  això  començà.  Han  estat  aprenent  a 
conrear. Són xiquetes de ciutat i, fixa’t Maria, han vingut 
ací a aprendre a treballar el camp. Pense que algunes 
d’elles  coneixeran un dia  la  felicitat.  No em preguntes 
com ho sé, però ho sé. Ho note en les seues cares. Són 
emotives, valentes, el  foc els corre per les venes, són 
joves, molt joves. No he parlat mai amb elles, però les he 
observades llaurant el  camp, regant, preguntant coses, 
interessant-se pel nostre món.
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Ara tots ells em criden, em diuen que me’n vaja, que les 
màquines van a destruir la casa i que, si no me’n vaig, 
potser  em caurà  damunt.  Però  no.  No  me n’aniré.  Hi 
estic assegut d’esquena. No vull veure com cau. No vull 
veure  com  afonen  anys  de  felicitat.  Els  anys  en  què 
m’alçava de matinada i tu ja havies fet el desdejuni. Els 
anys  de  cuidar  l’hort  com si  fora  un  jardí,  i  engreixar 
gallines i arreplegar-ne els ous. Ja t’he dit adés que sóc 
feliç, que tinc una felicitat que no em podran llevar tirant 
la casa, ni tirant totes les cases. La meua felicitat està 
per damunt de tot això, de l’hort, de les gallines, del forn i 
de totes aquestes pedres que foren testimonis del nostre 
amor. Tanmateix he de reconèixer-te, Maria, que tinc una 
estranya sensació, una mena de nus a l’estómac...
Saps una cosa, Maria? Això està ple de fotògrafs.  Em 
fotografien  a  mi.  També  hi  ha  càmeres  de  televisió. 
M’apunten  i  buiden  els  seus carrets  contra  mi  com si 
foren armes. És curiós com un gos, una maleta i un vell 
assegut a una cadira a la porta de sa casa a punt de ser 
enderrocada pot interessar tanta gent.
Sent el soroll de les màquines i de les pedres que cauen, 
sent  els  crits  de les veïnes,  són plors i  crits  de ràbia. 
Alguns  han  intentat  trencar  el  cordó  policial.  Els 
uniformats  s’han  posat  nerviosos  i,  porra  en  mà, 
persegueixen els nostres veïns pels camins prop de la 
sèquia.  Crec  que  tot  ha  acabat.  Un núvol  de  pols  ho 
cobreix tot.  Gairebé no puc veure res,  gairebé no puc 
respirar,  però  saps  una  cosa,  Maria,  mai  no  podran 
esborrar la felicitat del teu record.
Un lleuger vent de llevant s’ha endut la pols i veig els de 
blau colpejar les joves, veig la seua immensa infelicitat, 
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la  seua  incapacitat  d’estimar,  la  seua  miserable 
existència, el seu cos com a mera extensió d’una porra i 
no  a  l’inrevés.  Els  nostres  veïns  ploren,  alguns  amb 
amargura,  altres  amb  ràbia,  les  joves  criden  amb 
llàgrimes als ulls, els de blau colpegen.
No ho veig, però puc sentir que darrere meu només hi ha 
runes.  Les  parets  que  allotjaren  el  nostre  amor  ja  no 
existeixen,  són  pedres  apilades,  fustes  estripades  i 
teules esguerrades.
A poc a poc torna la calma, el sol cau per ponent i veig 
homes  amb  jaqueta  i  corbata  i  casc  al  cap.  Els  sent 
parlar de l’inevitable progrés que farà de tot això un lloc 
millor, els veig llepant les seues consciències, carregant 
les decisions en altres, no em miren,  tinc la impressió 
que els faig por. No em preguntes per què, però ho note, 
eviten mirar-me i parlen com si jo no estiguera.
Prompte caurà la nit i faré el que he de fer. Els éssers 
humans només som propietaris de la nostra felicitat, de 
la nostra dignitat i de la nostra vida. Però tots aquests no 
ho saben; canvien la dignitat per diners i substitueixen la 
felicitat per un bon cotxe, una dona que no els estima i 
uns fills que disposaran de la seua vida quan ells siguen 
grans,  ja  no  produïsquen  i  siguen  una  càrrega. 
Miserables!

*****

-Andreu!
-Sí, Galiana?
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-Has fet la crònica de la Punta.
-Sí Galiana.
-En quin estil?
-Havia pensat tractar el factor humà. M’ha impressionat 
molt el que ha passat avui. La lluita la duen les dones, 
podria  fer-se  un  bon  reportatge  parlant  de  la  força 
d’aquestes dones i la solidaritat de les joves amb elles. A 
més hi ha una imatge que m’ha impactat molt. Han tirat 
una casa d’un vell  mentre ell  romania assegut   a  dos 
metres amb una maleta i un gos al braç.
-Li ha passat res al vell?
-No. 
-Aleshores quina merda de notícia és?
-Les veïnes i les joves s’han enfrontat a la policia, hi ha 
hagut  alguna  càrrega  i,  mentrestant,  el  vell  romania 
impertorbable a la porta de sa casa. M’agradaria tornar-
hi demà i entrevistar l’avi per donar a conèixer el drama 
humà del que està passant.
-Andreu! Que no saps qui et paga?
-Sí. Un periòdic crític amb el partit que governa.
-Sí, però algunes de les empreses que hi ha darrere del 
projecte són sòcies capitalistes de la nostra capçalera. 
Així doncs, has de trobar la manera de carregar contra 
l’ajuntament  per  les  formes  i  no  pel  fons.  Ja  saps:  el 
progrés és imparable, però podria haver-se fet millor.
-Ok, Galiana –va dir Andreu a disgust.
-Ah!  I  alerta  amb  el  llenguatge.  Recorda  que  has  de 
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separar veïns i okupes. Res de joves i majors.
Després  de  redactar  la  notícia  ajustant-se  a  la  línia 
editorial del periòdic, se n’anà a casa amb mal sabor de 
boca. A la nit no va poder dormir gaire, la imatge del vell 
amb  el  gos  assegut  davant  la  casa  enderrocada  li 
colpejava quan la son intentava obrir-se pas.
Al matí va desdejunar, va agafar la gravadora i se’n va 
anar a l’horta. –Si això no ho vol el periòdic, jo sí que ho 
vull –pensava.
Quan va arribar, es va trobar amb la imatge de sempre. 
Antiavalots corrent pels camins perseguint els llauradors, 
fotògrafs  caient  entre  els  cavallons  mentre  disparaven 
les seues màquines.
Quan  arribà  a  casa  del  vell,  només  trobà  una  cadira 
buida,  una  maleta  i  una  muntanya  d’escombraries  al 
darrere.
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