
             NOVEMBRE, CAP AL TARD.

                                            SOL I DE DOL



Novembre, cap al tard.

Neu, pluja, fred, tardor.

Camina sola, ferma; pel barri vell, brut, desemparat... On sempre havia 

viscut. 

Avui ha nevat, com cada novembre. Fines volves de vida que cauen arrelant-

se a cada passa de la humanitat; i ella, la que, en un passat no tant llunyà 

com creia, era la noia dels ulls verd maragda, verd llaminadura d’eucaliptus, 

com les tardes que passaven al parc, com les nits amb regust a menta; la 

noia dels ulls verd criptonita ha volgut fugir de l'escalfor d'aquella manta 

que la cobria i ha decidit sortir al carrer.

Vol donar un volt; pensa que aquella fredor li farà bé, li aclarirà les idees, 

tantes com en té, totes barrejades, perdudes enmig de la tempesta 

voluptuosa que li omple l'enteniment i li captiva els sentits.

I camina, camina i camina; i no vol fer res més, i no pot fer res més; les 

seves cames no segueixen el corrent que ella dictamina, adquireixen vida 

pròpia, talment com dos autòmats guiats per un titellaire desprevingut; i 

arriba a la fàbrica.

Aquella petita fàbrica on ella va treballar, on també ho va fer el seu pare, i 

el seu avi, i l'avi del seu avi..



S'hi aturà. Li arribaren a la ment els temps que passà allà: encara ara podia 

sentir l’olor a cendra del fum de les calderes, i el tacte greixós de la 

maquinària; encara ara li semblava que des de les finestres es veia la petita 

bombeta que il·luminava els treballadors, d’un groc esmorteït, com els 

plàtans massa madurs, que muden el color lluent per posar-se magres i 

foscos; encara ara li venia al nas aquelles olors a salfumant i carbó, que li 

provocaven mareig, com viatjant per mar, damunt d’un mantell d’aigua 

compungida amb olors estrambòtiques...

Tants eren els records que li venien a la ment que tot li començà a donar 

voltes, embolcallada per un remolí de sentiments i sensacions que se li 

distorsionaven, tot fent-li brollar una petita llàgrima mentolada. 

"Prou!" Cridà interiorment, i intentà deixar la ment en blanc, havia 

d'ordenar-se les idees, totes aquelles que des de menudeta havia tingut, 

amagades sota un vel de vellut verdós, i que ara apareixien estrepitosament; 

havia de posar-hi un ordre i prioritat, ara podia, ara volia.

Es mirà les botes que duia, el fred començava a glaçar-li la punta dels peus, 

la neu es filtrava per dins com ho fa l’aigua per entre les escletxes dels 

coladors, com ho feia el dolor pels foradets del seu cor, que de mica en mica 

s’havien anat fent cada cop més grans i profunds, com les roques 

erosionades de la platja, que de mica en mica es van foradant per l’impacte 

terrible de l’aigua salada del mar.   



Tancà els ulls, i es deixà dur per ella mateixa, per primer cop en la seva 

vida; havia pres una decisió, ja no pertanyia al seu passat, ara era plenament 

futur, i no estava disposada per res del món a que li espatllessin. Girà cua i, 

novament, el seu cos es movia impulsat per alguna força estranya, que 

provenia del seu interior, com un titella al que li han tallat els fils i ha pres 

vida, i camina sapastre i cansadament, sota aquell novembre gelat, sota 

aquella tardor famolenca.
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