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La  Carme  sempre  havia  estat  una  dona  bonica,  alta  i 
prima, potser un pèl massa prima, però amb uns ulls d’un 
verd  tan  viu,  que  enlluernaven  sota  una  cabellera 
rinxolada, negra i brillant.

De jove havia tingut molts pretendents, però l’únic que li 
va robar el cor va ser en Manel. 

En Manel era un xicot deu anys més gran que ella, alt i 
ben plantat que no la tractava com els altres pretendents 
que havia tingut. Ell no li anava al darrera com un babau, 
més  aviat  la  mirava  amb  indiferència  i,  tot  i  que  això 
irritava la Carme, ella se’n va enamorar com una boja. 

Quan sortien els diumenges a passejar per la Rambla, en 
Manel  li  passava  el  braç  per  l’estreta  cintura  que 
aleshores tenia la Carme. Llavors ella aixecava el cap per 
mirar-lo de reüll i era en aquell instant en què es podia 
sentir la noia més feliç del món. 

De  seguida,  després  de  tres  mesos  de  passejades  de 
diumenge  a  la  tarda,  ja  parlaven  de  casar-se,  de  com 
serien els fills que tindrien, del piset que volien llogar al 
barri i de com s’ho ferien per pagar-lo. 

En  Manel  ho  tenia  molt  clar,  ella  hauria  de  deixar  de 
treballar de seguida que es quedés embarassada, cosa que 
seria ben segur aviat. Llavors ell hauria de demanar per 
fer algunes hores extres a la fàbrica i, d’aquesta manera, 
ella es podria quedar a casa per cuidar la canalla i tenir el 
dinar i el sopar a punt per quan ell vingués cansat de la 
feina. 

A la Carme, tot això li semblava bé. De fet, li semblava bé 
tot el que digués en Manel. L’únic que l’entristia una mica 
era pensar en deixar la feina a la fàbrica. Allí hi tenia les 
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seves  amigues,  la  Montserrat,  la  Rosalia,  l’Àngels  i  la 
Consuelo. Des que havia entrar a treballar ara feia quatre 
anys, just quan va fer els catorze, que havien estat juntes 
a les taules de repassar peces. Totes tenien més o menys 
la mateixa edat, menys la Consuelo que era tres anys més 
gran.  D’ençà  d’aquells  quatre  anys,  que  ho  havien 
compartit  tot,  neguits  i  alegries,  però  sobretot  havien 
rigut  molt.  I  això  va  ser  el  que  trobaria  a  faltar  més, 
aquelles  estones  de  rialles  sense  malicia,  de  riure  per 
riure,  que  s’encomanaven  unes  a  les  altres  i  que  no 
podien parar fins que el senyor Ramon, l’encarregat, els 
anava a fer quatre crits, com si fossin criatures. I és que 
eren criatures, però criatures a qui ja se’ls havia acabat el 
temps de jugar i que ara els tocava treballar cada dia un 
munt d’hores. 

Però quan el senyor Ramon no rondava molt a prop, la 
Carme els explicava tots aquells plans amb en Manel,  i 
elles se l’escoltaven embadalides i mortes d’enveja, totes 
menys la Montserrat, que era la que més se l’estimava. 

Al cap de pocs mesos, la Carme va deixar la feina, ja no 
podia amagar el seu embaràs i van haver d’organitzar un 
casament  senzill,  amb  els  pares  i  germans  i  quatre 
parents que hi van voler anar, potser només per a fer-ne 
safareig després, vés a saber. El cas és que no hi va haver 
vestit  blanc,  ni  música,  ni  ball,  ni  fotografies;  però  la 
Carme era feliç, i de bracet d’en Manel, el seu marit, va 
sortir de l’església, se’l va mirar de reüll, i va pensar que 
l’estimaria sempre. 

Des d’aquell primer embaràs els anys van passar molt de 
pressa per a la Carme, que es va dedicar exclusivament a 
tenir cura d’aquella família que anava augmentant cada 
dos anys. Era feliç tenint la casa neta com una patena, no 
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deixava sortir la canalla al carrer sinó anaven ben nets i 
clenxinats, i en Manel sempre trobava el sopar i el dinar 
calent a taula. 

Els diumenges,  la Carme s’arreglava els  cabells,  aquells 
cabells que havien estat tan llargs i que ara tot just podia 
recollir-se’ls amb un monyet, i sortien a passeig. Però el 
Manel ja no li passava el braç per la cintura, com a ella li 
havia  agradat.  Ell  caminava  dues  passes  davant  d’ella, 
agafant de cada mà un vailet, mentre la Carme tibava el 
cotxet amb el més petit de tots. 

Encara era bonica, però el Manel ja no la mirava, no la 
mirava ni amb aquella mirada indiferent que tanta ràbia 
li havia fet. 

Ja no tenia aquella cabellera negra i brillant. Ja no tenia 
la cintura tan estreta, però els seus ulls verds continuaven 
il·luminant-li el rostre i donant-li una elegància que molts 
homes  admiraven  quan  en  Manel,  distret,  no  se 
n’adonava. Llavors, ella sentia una escalforeta al pit que li 
pujava a les galtes, baixava la mirada i deia qualsevol cosa 
a la canalla per fer-se passar la vergonya. Eren mirades 
de desig, un desig que ja no trobava en els ulls d’en Manel 
i que li feien recordar que era una dona, una dona bonica 
que  encara  podia  ser  estimada  i  desitjada.  I  aquells 
instants,  els  guardava  en  el  més  profund  del  seu  cor, 
sense  atrevir-se  a  explicar-ho a  ningú,  ni  tan  sols  a  la 
Montserrat amb qui ja no es veien gairebé mai. En el fons 
es  sentia  culpable,  no  haurien  d’agradar-li  aquelles 
situacions,  es  recriminava  ella  mateixa.  Però  el  cert  és 
que aquell secret era com un alè d’aire per poder seguir 
tota la setmana rentant, planxant, comprant, banyant als 
nanos, i esperant al Manel, que cada vespre arribava més 
tard. 
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Al començament l’esperava per sopar. Més endavant, va 
començar a sopar amb la canalla i l’esperava desperta per 
escalfar-li  el  sopar;  però,  cansada  com  estava,  després 
d’arreglar les criatures, va acostumar-se a anar a dormir 
sola. Al principi li sabia greu, però el Manel li deia que no 
patís per ell,  que ja s’arreglaria tot sol.  De manera que 
aquell costum del Manel d’arribar tard es va convertir en 
rutina. I la Carme sopava amb els nanos, i els posava a 
dormir  molt  d’hora  i  alguns  dies  en  Manel  la  trobava 
adormida al costat dels petits i ja no la despertava. 

Amb tants de colla, cada cop es va fer més difícil sortir els 
diumenges a passejar, i ho van anar espaiant. Primer va 
ser cada quinze dies, després cada mes, fins que en Manel 
va decidir que no valia la pena, que ell ja trauria la canalla 
al  carrer  mentre  ella  preparava el  dinar  i  endreçava la 
casa. 

La Carme ho va trobar bé, ella endreçaria la casa, faria el 
dinar i tindria cura del més petit. Mentrestant, el Manel 
trauria  a  passejar  els  grans,  que  ben  segur  que  ho 
necessitaven, no podien pas estar tancats al piset tot el 
diumenge.  La  Carme  ho  entenia,  però  cada  dia  que 
passava  s’ofegava  més,  li  faltava  l’aire.  No  ho  entenia 
perquè s’havia de sentir així. No els faltava res, tampoc no 
els sobrava, és clar. Ella col·laborava amb el que podia, 
feia la roba i els jerseiets a la canalla, repassava peces a 
casa  quan  no  es  trobava  prou  marejada  degut  als 
embarassos, i se’n anaven sortint prou bé per tenir tants 
fills per alimentar. Però ja no era feliç. I aquest sentiment 
de buidor, de mica en mica, es va anar fent més gran i 
cada vegada la feia sentir  més desgraciada.  Per què no 
podia ser feliç? Tenia sis fills preciosos i sans com unes 
pometes, un marit que els estimava amb bogeria, però no 
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n’hi havia prou. I a partir d’aquell moment cada dia va 
passar a ser com l’anterior. Vivia pels fills, pel marit, per 
la casa i pels pares del Manel, que des que es van posar 
malalts vivien amb ells. Tot s’ho carregava ella i la casa 
continuava estan neta com una patena,  la  canalla  eren 
l’enveja del veïnat, els pares sempre estaven ben atesos, i 
ningú no hagués dit mai que la Carme no era feliç. 

Però els anys passaven, la canalla s’anava fent gran, els 
avis van morir i ja ningú no la necessitava com abans. De 
mica  en  mica  els  fills  van anar  marxant  de  casa  i  van 
quedar tots dos altre cop sols, com feia trenta anys, però 
res no va tornar a ser com abans. 

Cada dia tenia un munt d’hores que no sabia com ocupar-
les, continuava vivint per als altres, no sabia fer una altra 
cosa. Esperava que algun dels seus fills vingués a sopar 
per passar-se tot  el  dia a la cuina,  tenia cura dels néts 
quan  estaven  malats  i  no  podien  anar  a  l’escola,  feia 
vànoves  per  quan  les  nétes  es  casessin  mentre  veia  la 
televisió i esperava el Manel per sopar. 

I  va  arribar  un  d’aquells  Nadals  que  tant  esperava  la 
Carme, perquè per a ella eren les festes més entranyables, 
on tornaria a omplir la casa amb tota la seva família a la 
que tant estimava i enyorava. 

Quinze dies abans ja va començar a adornar la casa i a 
rumiar el menú del que faria per dinar. Ho va preguntar 
al Manel, i la seva resposta va ser la mateixa de cada any, 
“no t’amoïnis dona, qualsevol cosa”. Però ella no va parar 
de donar-hi voltes fins que va creure haver trobat el que 
volia:  sorprendre’ls,  alhora que resultés econòmic i  que 
agradés a grans i petits. 
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El dia abans de Nadal, es va passar tot el dia a la cuina i al 
vespre  el  Manel  la  va  ajudar  a  treure  les  fustes  per 
muntar una taula ben llarga per a poder caber-hi tots. I 
ella  va  parar  la  taula,  una  taula  molt  ben  parada.  Va 
treure  les  dotze  copes  de quan es van casar  i  els  plats 
bons, va posar un rètol a cada plat amb el nom dels fills i  
dels  néts  i,  amb  molta  cura  va  adornar  la  taula  amb 
ramets de boix grèvol, com cada any. Llavors, quan ho va 
tenir tot a punt, la Mercè, la filla gran, la va venir a buscar 
per anar a Missa del Gall. Quan en va tornar ja va trobar 
al Manel dormint al llit i ella es va ajaure al seu costat, 
sense fer remor i amb el mateix desig de cada any, que 
alguna cosa canviés. 

L’endemà  ja  era  Nadal,  i  el  primer  que  va  fer  va  ser 
preparar-li roba de mudar al Manel, la camisa blanca i un 
vestit que s’havia fet pel darrer casament del fill petit, tot 
ben planxat.

Ella ja tenia penjat al pom de la porta el vestit negre que 
també havia portat per a la Missa del Gall. I quan es va 
haver  vestit  i  es  feia  el  monyet  davant  el  mirall,  es  va 
mirar  i  no  es  va  reconèixer.  Allí  hi  havia  una  dona 
cansada i  vella.  Havien passat  els  anys i  gairebé no se 
n’havia adonat.  Aquella dona cansada i  vella del  mirall 
havia quedat atrapada allí i no podia trobar la manera de 
sortir-ne.  En uns instants,  contemplant  cada solc de la 
seva cara, va anar recordant amb tristesa, tot el que havia 
anat deixant enrere. Tot el que no havia acabat i tot el que 
no s’havia  atrevit  ni  a  encetar.  D’esma,  va posar-se  les 
arracades bones, el somriure per la família, i va sortir a 
rebre els fills que anaven arribant i omplint de nou la casa 
amb rialles i crits. 
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El Manel i  la Carme asseguts als caps de taula, anaven 
escoltant  els  fills  i  els  néts  que  no  paraven  de  xerrar 
alegrement i  un instant en què es van creuar les  seves 
mirades,  es  van  poder  llegir  el  pensament,  quin  goig 
aquesta taula, i es van somriure. Però després del tió, el 
dinar, els torrons, els versos dels petits, els brindis amb el 
cava i les fotografies, la casa va tornar a quedar buida, 
més buida que mai. 

El Manel va anar a acompanyar al nanos a baix i la Carme 
es va quedar sola, més sola que mai, davant aquella taula 
parada i buida. Buida, així era tal com ella se sentia, una 
buidor que no podia justificar,  però que l’omplia d’una 
profunda tristor. 

Plorava en silenci mentre desparava la taula i endreçava 
la cuina. Las llàgrimes, lliscant-li galtes avall, no paraven 
de brollar d’aquells ulls verds que s’anaven envermellint 
per moments. Era un plor involuntari, antic. Era un plor 
que s’havia anat acumulant durant aquells trenta anys i 
que no havia gosat mai a sortir fins aquell dia. 

Va  anar  eixugant  els  plats  bons,  les  dotze  copes  del 
casament i ho va anar guardant tot fins que va tenir la 
cuina  neta  i  endreçada,  i  en  acabat  es  va  treure  el 
davantal  i  es  va  eixugar  les  llàgrimes  que  encara  li 
lliscaven per la cara. S’ho va mirar tot des de la porta i, li 
va  fer  l’efecte  que  allí  no  havia  passat  res,  com  si  tot 
hagués  estat  un  somni.  Tanta  feina,  tantes  esperances, 
tantes expectatives per a no-res, només aquella immensa 
buidor. 

Va travessar el passadís i es va aturar un moment davant 
una foto que hi havia sobre un moblet vell i atrotinat. Va 
eixugar-se  altre  cop  les  llàgrimes  per  a  poder-la  veure 
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amb  claredat.  Allí  estaven  tots  dos,  el  Manel  i  ella 
abraçats dins un cor. Era una fotografia ridícula, segons 
el  Manel  i  que ella,  feia  trenta anys,  a  les  Rambles  de 
Barcelona, es va voler fer. La va estrènyer contra el seu 
pit i la va tornar a deixar allí, amb el vidre entelat per les 
seves llàgrimes. 

Va entrar al quarto de bany, va aturar-se davant el mirall 
i la va tornar a veure, encara era allí aquella dona cansada 
i vella que ara plorava. 

Es va arreglar el monyet, es va rentar la cara sota l’aixeta, 
va obrir la finestra del celobert i s’hi va abocar. 

Mentre  queia  per  aquell  celobert  vell  i  brut,  l’aire  li 
entrava  amb força  per  la  gola,  i  ella  obria  la  boca  per 
deixar-lo  entrar.  Un  cop  sec  i  un  sol  pensament,  la 
Montserrat que li somreia. 

—Carme!  Carme!  Que  faràs  per  sopar?  —va  cridar  el 
Manel en tornar a casa.
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