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El dia de l’entrevista, l’Evarist era allà a primera hora del 
matí.  Estava nerviós, les mans li  suaven, notava com li 
defallien les cames... Però va fer el cor fort i va estrènyer 
la mà de l’home que li  donava la benvinguda amb una 
força controlada. El va guiar fins al seu despatx i amb un 
gest inequívoc el va fer seure a una cadira ben còmoda. 
Aquell home va asseure’s a l’altra banda de la taula, va 
recolzar  els  colzes  damunt  la  fusta  envernissada  i 
entrecreuà  els  dits  de  les  mans.  Llavors,  va  començar 
l’interrogatori.  L’Evarist,  a  poc  a  poc,  sense  pressa,  va 
anar  contestant  una  per  una  totes  les  qüestions  del 
banquer,  fins  arribar  a  l’última.  Després de  l’entrevista 
van  encaixar  les  mans  de  nou,  el  va  acompanyar  a  la 
sortida i es van acomiadar.

Dues setmanes després li van trucar. L’Evarist era a casa, 
com sempre, a l’atur, sense feina.

—Digui —preguntà l’Evarist.

La  veu  d’una  noia  molt  simpàtica  l’informà  que  havia 
superat l’escull de l’entrevista i que la resta de resultats 
havien estat satisfactoris.

—Així doncs, el dia u del mes vinent l’esperem. A reveure, 
senyor Pitarch —conclogué la fèmina.

L’Evarist  penjà  i  somrigué.  Pensà  en  els  diners 
immediatament:  els  vindrien  molt  bé,  tal  com  anava. 
“Potser no paguen gaire, cert —es digué sacsejant el cap— 
però ajudaran”. Dubtà a decidir-se si dir-ho a la dona i als 
nens, però pensà que era millor no fer-ho. Primer aniria 
al banc, el dia u, a veure si tot sortia com estava previst, si 
la cosa funcionava, i després ja decidiria quan ho faria.
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El  dia  u  va  arribar  i  tot  va  anar  de  meravella.  Cap 
problema.  El  va  rebre  el  mateix  home  de  la  vegada 
anterior  i,  abans  de  fer-lo  passar  al  lloc  que  li 
corresponia, van anar al seu despatx i parlaren una bona 
estona  de  coses  trivials.  Va  agrair-li  el  detall 
silenciosament.  El  va  relaxar  poder  xerrar  una  estona 
amb  ell  abans  d’anar  a  la  feina.  A  més,  semblaven 
congeniar força bé. Un quart d’hora després una noia va 
obrir la porta del despatx i es va presentar educadament.

—Vagi  amb  ella  —li  va  dir  l’home  del  banc—.  Ella  el 
guiarà.

Era la noia de la veu simpàtica. Mentre la seguia, l’Evarist 
l’escoltava i  l’imitava,  saludant  també els  companys  de 
feina que hi havia pel camí. Va pensar que no s’adaptaria, 
que aquell no era un ambient apropiat per a ell, que mai 
no havia entrat en un lloc com aquell, que li costaria molt 
arribar a assolir el que li demanaven. Però les seves pors 
no van anar més enllà. Finalment, ho va aconseguir. Va 
sobreposar-se i es va adaptar al nou entorn amb resultats 
força satisfactoris.

El dia sis, el dia que havia decidit com a solemne per a 
revelar a la seva dona el que havia aconseguit, va arribar. 
Aquell dia, mentre l’Evarist i els nens preparaven el sopar 
a la cuina,  l’home del  banc el va trucar al mòbil.  Li va 
estranyar que li truqués tan tard, però no va donar-hi més 
importància.

—Judit, Sandra, aneu al menjador i pareu la taula, que la 
mare està a punt d’arribar —va dir a les bessones de set 
anys—. Jordi, tu queda’t a la cuina i controla la carn —
indicà al seu fill gran, de catorze anys, tot donant-li les 
pinces.
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Sortí al balcó, perquè mai no li agradava que el sentissin 
mentre  parlava  per  telèfon,  i  premé  el  botó  verd  del 
mòbil. Se’l posà a l’orella i escoltà atentament durant una 
bona estona.

—N’està  segur?  Però  ben  segur,  eh?  —li  preguntà  per 
enèsima vegada a l’home del banc abans de penjar.

Quan va penjar, l’Evarist agafà de la mà les nenes, digué 
al seu fill gran que els acompanyés i pujà a casa la sogra. 
Aquelles dues criatures es miraven entre sí sense saber ni 
què fer i  ni què dir.  En arribar a la porta del pis de la 
sogra, l’Evarist trucà i, en un breu espai de temps, aquella 
dona li obrí la porta.

Gairebé sense deixar-li dir res, ell li etzibà:

—Hola Teresa, d’aquí a una estona arribarà la Sònia i vull 
donar-li  una sorpresa. Us fa res que els nens s’estiguin 
amb  vos  fins  que  hagi  acabat?  —Sense  deixar-la 
respondre,  continuà—  Moltes  gràcies  Teresa,  sou 
meravellosa!

Baixà corrents  al  seu pis  i  acabà de parar  la taula.  Ho 
deixà tot preparat per rebre la seva esposa i donar-li la 
sorpresa.  Passà una estona eterna però,  finalment,  ella 
arribà.

—Hola, ja sóc aquí, digué la veu alegre de la seva dona 
quan va entrar a casa. Sentí com es tancava la porta, sentí 
les seves passes pel passadís, acostant-se, i l’Evarist cada 
cop es posà més nerviós. Els nens no hi eren, els havia 
dut —abans que arribés la seva dona— a casa de la sogra, 
que vivia al pis de sota.

Ells no en tenien cap culpa.
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—On són les nenes i  el  nen? —li preguntà quan el veié 
assegut a la taula, sol com un mussol.

L’Evarist  no  li  respongué.  Amb  el  dit  índex, 
vehementment, assenyalà la cadira que tenia al davant.

—Seu i calla —li digué, en un to desagradable i inhabitual 
en l’Evarist.

Ella li féu cas de seguida, atès que no estava acostumada 
que li parlés d’aquella manera.

—Què ha passat? On són els nens? —preguntà amb veu 
d’esglai.

—Els nens estan bé —li respongué displicentment.

Aquesta informació la va tranquil·litzar. L’Evarist la mirà 
de fit a fit, no sabent per on començar.

De sobte, com que a part de nerviós també estava molt i 
molt  emprenyat,  pensà  que  no  es  mereixia  gaires 
explicacions,  pensà  que  el  que  es  mereixia  era  que  li 
digués les coses sense embuts.

—Doncs mira —li digué amb una mala llet inèdita en ell
—. Passa que…

Però no es pogué controlar. No va continuar. S’aixecà de 
la cadira i s’acostà a ella. Aixecà la mà però no —pel pòsit 
de l’educació rebuda i d’unes fermes conviccions morals
—, no va pegar-li. Tenia unes ganes irresistibles de fer-ho, 
però  això  no  es  fa  mai!  S’ajupí,  acostà  la  seva  boca  a 
l’orella de la Sònia i li digué sorneguerament:

—Passa que m’acabo d’assabentar que sóc del tot estèril i 
que sempre ho he estat... Em pots dir, estimada meva, qui 
és el pare dels nostres fills?
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