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La mare deia l’àngelus amb els peus arrambats al braser, 
resignada, amb aquell posat trist que ja no s’amoïnava en 
amagar. El pare, tastaolletes de femelles, perdia el cap per 
qualsevol fresca del veïnat que amb picardia el buscava 
per  conquerir-lo.  Avesat a confessar-ho tot  a la Fonda, 
s’acarcanyava  de  vi,  esperant  rebre  l’absolució  d’algun 
misericordiós allí present. 

A entrada de fosc, ella començava a finestrejar frisant de 
neguit.  Solament  s’assossegava  en  reconèixer  la  seva 
silueta  que  s’esmunyia  pels  carrers  mal  girbats. 
S’apropava  amb  el  pap  ple,  saludant-la  amb  la  mà 
enriolat.  Després  d’unes  sopes  escaldades  de  farigola, 
acabaria escorxant el moix al seu costat.  Feliç i  satisfet 
com el gat que paeix el ratolí. 

Testimoni d’aquell panorama, em vaig obstinar en vestir 
sants la resta dels meus dies i essent del morro fort com 
era, des que la dida m’havia dat la primera llet, cert com 
la claror que pensava assolir-lo.

Durant  la  primavera  de  la  meva  vida,  dava  un  miquel 
darrera l’altre, un per naps, l’altre per cols. Vaig esbandir 
tot  un  fotimer  de  pretendents,  que  empatollant-se 
boniques  i  tendres  paraules,  esperaven  engatjar-me  i 
portar-me a l’hort, a l’altar, després al catre i tot seguit al 
sot carregada de disgustos. Ignorants de la meva decisió, 
insistien en les seves intencions, creient-se mereixedors 
de la meva persona. 

El  fill  del pastisser,  salat  com una mala cosa, prometia 
coses  poc  llamineres.  Descartava  l’hereu  de  Cal  Llarg 
perquè  mirava  contra  el  govern.  El  nebot  del  frare 
s’entrebancava tant parlant que em feia crispar els nervis. 
El  Mariano,  tot  i  abrinat  com  era,  només  feia  goig  el 
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diumenge  en  calçar  sabates,  la  resta  dels  dies  no 
afalagava  gens  la  vista.  L’acordionista,  un  músic  de 
primera,  duia  unes  intencions  clares  com  l’aigua  de 
fregar.  El  veí  només  em buscava  per  temor  de  quedar 
fadrí.  En  Cisquet,  pobre  de  cos  i  esperit,  tan  sols  em 
provocava  un  sentiment  maternal.  El  de  la  gorra  de 
vellut, el consagrat, m’arrambava massa...

Passat el desengany, tots ells feien la pau amb la Pepeta 
Rebenta,  desitjosos  d’un  intercanvi  d’escalfor  corporal 
que jo no estava disposada a prodigar. Ella en canvi, era 
generosa  en  l’afer  en  qüestió,  lliurant-se  fogosament 
sense por a faltar a la llei divina. Gens agraciada de cara, 
lluïa  un tipus que feia  fresa de veure.  Cap jove  gosava 
rebutjar aquell cos molsut i carnós.

―Que  n’ets  de  burra  Matilda,  fent-te  respectar  fins  al 
matrimoni. –Em digué un vespre en trobar-me-la força 
malgirbada sortint d’un carreró, cordant-se el vestit amb 
mans tremoloses–. Bon goig seria trobar un sol mascle 
disposat a reprimir els seus delers carnals per una futura 
muller. No he ensopegat mai amb cap home així. I n’he 
tastat  molts,  creu-me  –reiterà  amb  un  aire  més  aviat 
pedant.

I ben bé que em creia les seves paraules, tota la comarca 
n’anava  plena.  Qualsevol  racó  era  bo  per  deixar-se 
estimar  sense  manies  ni  prejudicis.  La  seva  carranxa 
atreia fins i tot a xicots de les rodalies, i havia estat motiu 
de més d’una batussa entre ells.

Durant el ball, la mare tot escalfant la cadira em dirigia 
esguards que em feien més por que goig. De seguida ho va 
veure clar. El de la gorra de vellut m’arrambava massa. La 
pobra dona arrufava el nas, pensant potser en aixecar-se i 
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clavar-me un mastegot. Jo prou procurava guanyar camí, 
empenyent-lo amb posat ferm i proferint bones paraules. 
Però  malaguanyada  la  força  que  hi  vaig  emprar.  Vaig 
engegar el fanalet a pastar fang, i a la mare, i el dir de la 
gent,  i  finalment els  sants que m’havia proposat vestir. 
Vam passar via, però tot i així, va anar de prim que no 
fem Pasqua abans de Rams. Avall va que trona!

Duia  el  gran  de  la  mà,  el  petit  en  braços  i  un  tercer 
formant-se al meu ventre. Caminava amb penes i treballs 
passeig  amunt.  No  entenia  on  dimoni  s’havia  ficat  a 
aquelles  hores.  Anava  pollosa,  desfeta,  esquerpa,  lletja 
com un pecat mortal. Mal vestida i mal calçada. M’havia 
lligat la forra de cabells amb una cua  sense gràcia. La 
vida m’estava guanyant la partida.  Desemparada per la 
meva  pròpia  ànima,  sense  esma  de  res.  Feia  mans  i 
mànigues per omplir la boca que badaven els meus fills. 
La  fàbrica  em  privava  la  claror  del  dia,  els  telers  em 
menaven  a  mi.  La  mare  havia  fet  el  darrer  badall 
sobtadament. Tot feia feix.

Vesprejava. Del carreró, apressadament, va sortir un cos 
que parava embalum. Amb grans tràfecs es calçava unes 
sabates de taló tot  caminant.  Just li  vingué de prendre 
mal. Duia un vestit amanyogat com un acordió, obert de 
bat  a  bat,  deixant  al  descobert  uns  enagos  coberts  de 
polsim. No em va costar reconèixer-la. El fet és que tot i  
anar mig desmanegada, feia goig. El pas del temps l’havia 
respectat. En creuar-nos vaig fer el dissimulat, com si no 
l’hagués  vista.  Ella,  altrament  que  jo,  va  passar  sense 
abaixar el cap gens ni mica. Com la lloca que mena el seu 
pollam  ostentosament  per  l’era.  Va  rompre  el  silenci 
sense miraments, repassant-me de dalt a baix.

―Que en vas ser de burra, Matilda...
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No vaig dir ni ase ni bèstia. Interrompre l’àngelus porta 
mala  astrugància.  A  més,  arrossegava  rancúnies  del 
passat i feia anys que li havia negat el pa i la sal. Al seu 
darrera es distingia una ombra fent tentines. Em sentia el 
cor  a  la  gola.  La  gorra  de  vellut  li  ballava 
respectuosament,  sense  gosar  caure.  El  gran  em  va 
estrènyer fort la mà, clavant-me l’anell entre dit i dit. No 
va fer preguntes. Als pobles tot se sap.
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