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D'aquelles engrunes...



Vine i et diré
com n’és, d’inútil,

voler vèncer el temps...

Montserrat Abelló

Els  primers  temps  després  de  la  guerra  civil  foren 
angoixosos  i  traumàtics  per  a  gairebé  tota  la  població; 
potser fóra una mica pitjor a les grans urbs.

El  1940,  un professional  qualificat  venia a  cobrar unes 
cent  vint-i-cinc  pessetes  mensuals.  El  consum  elèctric 
d’una casa normal —sis o set bombetes de baixa potència
— era d’uns quinze kilowatts.  El bitllet del metro o del 
tramvia podia costar un ral.

En Roger llavors tenia dotze anys, anava a col·legi i a sa 
casa no es cantava allò  de  «quan el  pare no té  pa,  la  
canalla, la canalla, fa ballar», perquè no hi havia prou 
humor per cantar i menys per ballar, atès que l’instint per 
sobreviure  planava  per  damunt  de  qualsevol  altra 
necessitat.

Un bon dia en Roger, sorprès, va veure que a l’hora de 
dinar sobre la taula hi havia un bistec d’allò més apetitós.

La mare,  veient  els  ulls  delerosos del  seu fill,  va haver 
d’explicar:
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—Nen,  aquest  tros  de  carn és per  al  pare,  que treballa 
moltes hores i s’ha d’alimentar bé. Oi que ho entens?

La veritat, en Roger no acabava d’entendre-ho prou bé. 
Per  això  traslladà  la  mirada  des  del  bistec  al  plat  de 
farinetes  que  tenia  davant.  Mentre  s’esforçava  per 
entendre  les  paraules  de  la  mare,  amb  la  mà  intentà 
allisar el cantell de les tovalles de paper. Amb la mateixa 
mà recull  dues engrunes de pa morè que trasllada a la 
boca. A tot això, havia gent que, podent menjar carn tots 
els dies de l’any, pagava certes butlles per seguir menjant-
ne per quaresma.

* * *

L’any 1960 en Roger tenia trenta-dos anys. S’havia casat i 
tenia un fill —en Rogeret—. Treballava a la Seat i a hores 
lliures es dedicava a fer assegurances. Portava a casa unes 
dotze  mil  pessetes  al  mes,  quan  tot  anava  bé.  El  seu 
consum d’electricitat –nou bombetes de mitjana potència 
i un motor elèctric acoblat al safareig que li servia com de 
rentadora– no feia pujar el comptador més enllà de vint-
i-dos  kilowatts.  El  bitllet  de  tramvia  li  costava  una 
pesseta.

També un bon dia, a taula, en Roger advertí que hi havia 
un  bistec  bastant  generós.  Se’l  mirà  amb  veritable 
cobejança.  La  Isabel,  l’esposa,  li  digué  perquè  no  hi 
haguessin malentesos: 

—Roger, no et miris la carn d’aquesta manera. Sàpigues 
que és per al nen, que està en edat de créixer.
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En Roger, per associació d’idees, recordà unes paraules 
semblants dites per sa mare feia uns vint anys. Com bon 
jan  que  era,  abaixà  el  cap,  comprensiu,  com  sempre, 
perquè no volia  desori  a  casa.  En  acariciar  les  tovalles 
d’hule,  els  dits  ensopegaren  amb  unes  molletes  de  pa 
blanc, que també foren a parar a la boca. Ara no era gana; 
ara es tractava d’un costum ja arrelat.

* * *

Passa ràpidament el temps. En Rogeret acaba de fer  el 
soldat i fa dos anys que es orfe de mare. Per la seva part, 
en  Roger  ha  donat  una  madrastra  al  seu  fill.  Els  tres 
s’avenen. Els tres treballen i aporten abundants recursos 
a l’economia domèstica. Suara tenen dos frigorífics, dos 
cotxes,  tres  teles,  un  ordinador  amb  pantalla  plana, 
connectat  a  Internet,  aire  condicionat  a  tot  el  pis,  una 
rentadora de luxe, un rentaplats modern, etcètera.

Per fi en Roger gaudeix d’un benestar que ha conquerit al 
llarg d’anys de treballs i  privacions. Això fa que ara no 
miri prim en les despeses de llum i de gas. No cal dir que 
tira de veta en el consum de benzina. Al treball, hi va amb 
cotxe.

De tant en tant la família sol anar a dinar als restaurants 
dels  afores.  Avui  mateix  han  pujat  a  Montserrat  i  ara 
estant menjant en un bon hostal. El cambrer, entre altres 
coses,  els  ha  servit  un  sucós  bistec  amb  guarnició.  En 
Roger se’l guaita, pensarós. La Sara, la seva nova dona, 
no s’està de dir-li, a cau d’orella:
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—Roger,  ves  amb compte  amb la  carn.  Pensa  en l’àcid 
úric, la gota... Després no em vinguis queixant-te... 

Ell  observa amb atenció  les  noves tovalles  de cotó  que 
cobreixen la taula i exhala com un xiuxiueig, en no trobar 
cap molleta:

—Ja ho veus. Ara ens hem acostumat a menjar sense pa.
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