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Les  germanes  Vila  subsistien  mercès  a  unes  antigues 
rendes,  una mica escanyolides,  i  també amb l'ajuda de 
feines manuals, esporàdiques, molt diverses. Feines que 
podien fer a casa, sense un gran benefici i amb un esforç 
considerable: ensobraven cromos, cosien colls de camisa, 
feien  vores  de  mocadors.  La  Vila  gran  era  vídua,  i  la 
petita,  soltera.  Tant  físicament  com  espiritual  la  gran 
havia  semblat  sempre  més  jove  que  no  pas  la  petita, 
encara que amb els anys van acabar essent gairebé iguals, 
talment com si haguessin estat bessones.

Les Vila, sobretot la més gran, tenien una perversió molt 
particular,  una  mena  de  necrofília  d'estar  per  casa, 
barrejada amb un interès important i excessiu per tot allò 
que s'esdevenia al veïnat.  A la Teresa, la gran,  l'afecció 
per la mort se li havia desvetllat de petita, quan els pares, 
fent  un esforç  considerable,  decidiren apuntar  les  dues 
nenes a una escola de monges dominiques d’un cert preu 
i d’una certa categoria, cosa que, si es considera a fons el 
nivell  sòcio-econòmic  de  la  família,  eren  ben  bé  ganes 
d'estirar més el braç que la màniga.

En un dia perdut en el passat, de fa ja molts anys, es va 
morir  una  monja  velleta,  la  madre  Presentación,  una 
religiosa  prou  animada,  que  ensenyava,  plena  de 
paciència, com es confeccionaven llargues i inútils labors 
de ganxet. Instal·laren la difunta a la capella, envoltada 
de ciris fumejants i lliris immaculats. La Teresa Vila es va 
oferir de seguida per endreçar aquell recinte sagrat, per 
tal de tenir-lo a punt per a l'enterrament i l'ofici religiós 
corresponent.  El  rostre  esblanqueït  de  la  monja  la 
fascinava. No en podia apartar la mirada i, des d'aquell 
mateix moment, es va dedicar a esmunyir-se per totes les 
vetlles de difunts del veïnat que li resultaven accessibles. 
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Quan al barri hi havia un mort, els adults, normalment, 
evitaven  als  infants  l'acte  cívic  d'acompanyar-lo  de  cos 
present fins al moment d'anar a l'església i al cementiri. 
Però  la  Teresina  insistia,  insistia,  fins  que  la  deixaven 
anar  amb  els  grans,  a  passar  rosaris  i  fer  les  tertúlies 
habituals d'acompanyament a la família.  Els seus pares 
fins i tot veien aquella afecció com una cosa positiva, de 
pietat, una mostra dels sentiments delicats de la pubilla, 
de  la  seva  educació  refinada  i  catòlica.  La  Teresina, 
explicaven a les veïnes, era ben bé com una persona gran.

En canvi la petita, la Mercè, altra feina tenia que no pas 
assistir als enterraments. Va sortir molt festejadora, els 
pantalons masculins  la feien anar de corcoll i després de 
diferents prometatges no reeixits, es va casar, prou jove, 
amb  el  Quimet  Rodergues,  un  noi  bufó,  no  massa 
ambiciós i que treballava de manyà. El pobre Rodergues 
va morir quan encara es trobava a la flor de la vida, amb 
cinquanta anys acabats de fer, d'un atac de cor sobtat, un 
dissabte, quan s'estava afaitant per sortir amb la dona a 
veure revista. Els anys matrimonials de la Merceneta i el 
Quimet foren modèlics i, si bé no van tenir fills, tampoc 
s'hi  van  amoïnar  massa.  La  Mercè,  vídua,  va  decidir 
traspassar  el  pis  conjugal  i  anar-se'n  a  viure  amb  la 
germana,  encara  soltera,  que  continuava  a  la  casa 
paterna, un vell principal ampli, una mica fosc. Els pares 
havien  mort  feia  alguns  anys  i  totes  dues  germanes 
s'avenien  d'allò  més,  malgrat  els  seus  caràcters,  força 
divergents.

La  Teresina  va  arrossegar  la  Mercè  als  enterraments. 
Coneixien  un  munt  de  gent  del  barri  i  així  tenien  una 
bona justificació per a assistir a les vetlles de difunts que, 
en aquelles  èpoques,  es  feien  a  casa.  Havia  esdevingut 
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una especialista en la matèria i amollava un gavadal de 
comentaris  adients  al  cas,  que  incloïen  apreciacions 
personals sobre l'aspecte del finat o la finada i sobre la 
qualitat  de  l'escenografia  mortuòria,  caixa  inclosa.  La 
gent ho agraïa. 

Tot  el  barri  les  tenia  per  dones  complidores,  amb  les 
quals  es  podia comptar  en tots  aquells  desagradables i 
inevitables afers funeraris que segueixen a una defunció. 
La Teresina i la Mercè vestien els morts, acompanyaven 
els parents al cementiri, consolaven els desesperats, fins i 
tot s'oferien per assistir a trasllats de restes d'un nínxol a 
un altre, encarregaven misses i esqueles, i donaven a tot 
plegat  un  sentit  quotidià,  entranyable.  Sense 
dramatismes innecessaris, però amb el respecte adient i 
la  seriositat  que  calia.  Coneixien  les  floristes  més 
econòmiques en la confecció de corones, sabien on calia 
anar  a  encarregar  una  làpida  de  qualitat,  tenien  una 
col·lecció  de  recordatoris,  amb  les  adreces  de  les 
impremtes corresponents, i aconsellaven tothom que ho 
necessitava  sobre  els  mil  detalls  que  acomboien  el  fet 
irreversible de la mort.

La Mercè, més vitalista, no hi veia res d'extraordinari, en 
tot plegat. Era ben bé una distracció com qualsevol altra. 
En els enterraments sempre es trobaven gent coneguda, i 
aquella  era  la  manera  de  fer  una  vida  social  prou 
completa. La Mercè, a més, era una gran afeccionada al 
cinema. Amb el Quimet havien anat cada setmana, sense 
fallar mai des dels inicis del seu matrimoni, als cinemes 
del  barri,  fins  que  aquests  van  desaparèixer  sota  les 
piconadores. Ah, els bons temps. Quan fins i tot hi feien 
varietats,  en acabar les pel·lícules. A l'estiu anaven a la 
terrassa  de  la  cerveseria,  cinema  a  l'aire  lliure,  films 
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recuperats de l'oblit, ja una mica antics, entranyables. En 
Quimet es mudava, feia patxoca, i tots dos, ben avinguts, 
despertaven l'enveja  de les  parelles  que no estaven tan 
ben  avingudes.  Al  cinema  feien  manetes,  s'acaronaven 
com dos promesos reprimits i la gent que no els coneixia 
pensava, de bona fe, que eren dos adúlters esbojarrats.

El  temps,  corruptor  implacable,  va  acabar  amb  els 
cinemes i amb la cerveseria. Al barri, de cinema ja no en 
quedava cap, ni tan sols els parroquials. Amb el Quimet, 
la Mercè també havia fet algunes escapadetes a França, a 
Perpinyà,  a  veure  el  tango,  la  Emanuelle  i  altres 
pel·lícules anònimes i agosarades, en les quals una colla 
disbauxada  començava  apariant  costelles  a  la  brasa  i 
acaba en pilotes i fent tota mena de numerets estranys. 
La barreja d'aficions havia empès la Mercè a seguir amb 
atenció la mort d'actors i actrius que havien protagonitzat 
els  seus  llunyans  somnis  i  les  seves  aventures 
imaginàries. 

La  Teresina  col·laborava  amb  ella  i  anotaven  en  una 
llibreta el nom, les dades de naixement i defunció i alguns 
detalls biogràfics de tots aquells famosos de la pantalla 
que  feien  moixoni.  Hi  enganxaven  fotografies  amb 
escenes de les seves pel·lícules i calculaven les mitjanes 
d'edat en les quals la gent de la faràndula acostumava a 
fer  el  traspàs al  més  enllà.  Malgrat  el  gran nombre de 
vides consumides pel sexe, l'alcohol i d'altres trapelleries, 
hi  havia  també  casos  d'artistes  amb  una  longevitat 
remarcable, que morien de vells. Al quiosc de la plaça els 
guardaven revistes amb enterraments  de famosos,  amb 
els reportatges d'homenatge post-mòrtem, amb la vida i 
miracles dels astres apagats per sempre més.
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La Teresina no s'havia casat, potser perquè sempre havia 
viscut  una  mica  de  fantasies.  Explicava  històries 
inversemblants  sobre  promesos  que  se  li  havien  mort 
joves, després de jurar-li amor etern. La Mercè, que no en 
recordava ben res de totes aquelles novel·les, no gosava 
contradir-la  i  la  història  dels  promesos  morts,  amb els 
anys,  anava inflant  considerablement els  seus elements 
tràgics  i  el  nombre  de  víctimes.  La  Mercè  havia  sentit 
sempre,  per  la  germana,  una  admiració  estranya,  un 
afecte profund i un cert temor. 

La Teresina es va morir la primera, d'un càncer ràpid i 
fulminant.  La  Mercè  va  pensar  que  era  ben  irònic,  tot 
plegat, que la Teresina que no bevia, ni fumava, ni havia 
anat  mai  amb  homes,  i  que  es  preuava,  a  causa  de 
l'experiència  acumulada  en  la  seva  contemplació  de  la 
mort, de saber preveure i esquivar malalties perilloses a 
través  de  l'observació  de  símptomes  evidents,  hagués 
finat d'una manera tan ràpida i imprevista. L'enterrament 
fou apoteòsic. L'església era plena com un ou i tot el barri 
va complir amb els compromisos acumulats i va fer costat 
a la germana, tal i com la Teresa els havia fet costat en 
moments dramàtics. 

A l'enterrament, la Mercè va retrobar un antic festejador, 
que feia alguns anys que era vidu, com ella. D'una cosa en 
va  venir  l'altre  i  van  refer  les  seves  vides.  L'home  era 
col·leccionista  de  segells  i  la  Mercè  va  acabar  per 
compartir l'afició. També li agradava retratar esglésies de 
tota mena. Junts van recórrer, feliços, indrets diversos. El 
vídeo  havia  substituït  el  cinema,  llogaven  pelis  gairebé 
cada  dia,  per  distreure's  durant  els  llargs  vespres 
d'hivern.  De  tant  en  tant  també  n'agafaven  alguna  de 
pornogràfica,  picanteta:  senyores  de  gran  pitrera  i  cul 
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generós  xarrupant  amb  fruïció  sexes  masculins 
descomunals,  que,  segons la  nova  parella  de  la  Mercè, 
devien ser de plàstic.

La Mercè comentava amb alguna veïna de confiança que 
a la Teresina li hauria fet falta un home, que tot allò dels 
enterraments havia estat una mania com una altra i que 
ella, ara, estava molt satisfeta de tenir parella. A més, els 
enterraments ja no eren com els d'abans. Ara els morts 
s'arrengleraven en capelletes asèptiques a les funeràries, 
ara anomenades toratoris, tanatoris, o una cosa així. Una 
mena  de  supermercat  de  la  mort  que  s'havia  acabat 
posant  de  moda  i  que  no  era  res  més  que  una  forma 
elegant de treure's els morts de sobre i estafar la gent. Per 
sort, ella havia finat abans de conèixer la modernització 
absurda de les vetlles i la professionalització del sector. 
Encara  que,  qui  sap,  potser  hauria  acabat  d’assessora 
d’afers  mortuoris  en  alguna  empresa  important  del 
sector, ben col·locada i ben peixada. I és que cadascú neix 
amb  alguna  aptitud  important  per  a  determinades 
activitats i asseguren que la vocació professional no és res 
més que una mena de suma d’actitud i aptitud.
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