PENJATS D'UN FIL
Conte de

Maria-Merci Bruguera i Barbanl

L'Eudald era sorrut dc mena. Costava Ddu i ajut d'arrencar-li
quatre paraules seguides. Temia tant la conversa que, amb els anys,
s'ha\ia conlertit en tot un artista especialitzat en el "campi qui
pugui", i aquest singular comportament aboca\a indefectiblement
els seus ingenus interlocutors a absurds soliloquis.
La familia
Lola, la seva dona, la Remei, la seva sogra i la
-la els dos lloros- so\inl li n leien rerret. Aquell
Ror.ita i el Manolo,
mati, sense anar m6s lluny, la Lola cansada d'empaitar-lo per tota la
casa, quan finalment aconsegui acorralar-lo al final del passadis Ii va
etzibar empipada:

tu v6s Ient!
Manolo, el lloro, li feia els cors,
-Eudald,
-el
"Eudald, que no paaarles? On ea Eudald? Eudaaald ide la peeedra, qud?
Mentre el lloro anava a la seva, la Lola, embalada, prosseguia:
dia faris I'inec i t'hauris d'espavilar solet amb la mortalla.
-Un
Si noi, si, tu v6s fcnt de mussol i d'invisible i al finalja t'ho trobaris,
ja. Et penses que fas gricia, oi? T'agrada fer comddia, oi? Oi?
Mentre la dona gaireb6 Ii encastava el nas a la galta, l'Eudald
s'ana\a dient:
tip i retip, en aquesta casa no hi ha qui pugui parar

-N'estic
tranquill
I subtilment aconseguia sostreure's de l'atac de la furibunda
dona
sempre-, i de la vcu que finalment s'allunyava de la
-com
maltractada orella, una veu imda que conclogudja distant:
2t9

NOTF]S I

I

te la trobaris la comidia!
-Doncsja
qud me 'n s€ jo d'Anecs i mortalles- remugava empipat

-Ves
I'Eudald.
Ell no era pas home de subtileses i de primer la xerrameca de la
Lola i ara uns cants eixordadors de la Rossario, que s'havia arrancat
amb un "Nena me decias, loco de pasi6n", que repetia una i altra
vcgada i que s'escoltava de punta a punta del pis, feren evident al
mut de I'Eudald que li calia posar en pricdca una bona estrat€gia, i
com que encara ela d'horeta i com que se sentia pres d'una gran
insia d'obrir la porta i Ier-se fonedis, prengu6 la motxilleta, so.ti de
puntetes acompanyat d'uns espinguets insistents que deien
"Eudaaald, que no parles Eudaaald?" i en un tres i no res s'organitze
un dia de perfecta solitud.
f)esti: Monlserrat.
Objectiu: perdre's tantes hores com pogu€s pels cims.
Decidi fer la pujada amb I'aeri i com que era dia feiner aviat constati que no hi hauria gaire moliment i que en seria I'rinic viatger
pensar cofoi i alleugerit per primer cop en tot
-Perfectel -va
el mati.
Perd, ai las! L'Eudald aquell dia ho tenia pelut, ja que el conductor el reb6 amb un "bon dia" espldndid, rialler, afable que ja
d enrrada Ii ra [t-r molu 6212 sspina.
tindr6 pas la mala sort que sera un d'aquells que busquen

-No

ahrmat.
conversa?
-pensi
Semblava una premonici6!

ci

Tan bon punt I'aeri comenei a enlairaa-se, el conductor s'arranamb un clissic:
bon dia. oi?
-Fari comenga a fer pudor de so(arrim!
esverat

-Aixd
l'Eudald.
I mentre, I'altre prosseguia:
tindri tota la muntanya per vostd solet, 6s nom6s el ter-Arali
cer liatger que pujo aquest mati. Un dia fluix com pot leure.
L'Eudald teia que si amb el cap cot i el conductor, animat pel
dibil assentiment, comengija a abocar un tal doll de paraules que
ni deu Eudalds no hau en pas aturat!
Que si quina vida m€s dun, que si quina feina mds avorrida, que
si alld'ho feia accidentalment, que si aviat plegaria, que estar tancat
-Pensava
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en aquellil rn(i!alla era c(nn cstar cngabiat, quc sr nrl)\. quc sr cor\...:
l. l rrrl.rhl \'t,lia loDdrr'r i cs dcia entorrgrr.
se'n diu fugir del foc i caure a les brases! I qui m'em-D'aixd
bolica
a mi a pqjar a Montserrat un dia feiner? I qui em mana agafar I'aeri?
havia iniciat la secci6 "retrets"-

I

aixi-ara
els retrels

i

planys a la seva dissort s'intensificaven
paral.lelament al ritme de les cada cop m6s apassionades explicacions del conductor. L'[.udald acovardir del ror es digu6:
de D6ul Amb l'empenta que po a, aquest 6s capaq fins
i tot-Mare
d'explicar-me la nit de nuvis!
Pobre Eudald! La pujada se li feia eterna. Perd la pluja de parar
les agressiva i peasistent comenei a barrejar-se amb venjances
brl.Jicoscs qrre ) acorralat Euddld barrinava:
sabries el que €s bo si en comptes d'estar en aquesh gabia

-Ja

fossis al meu pis!- ara era presoner de la rancfinia-. T'engegaria els
lloros i la sogra, ijo,campi qui pugui! Encara que... ben pensat polscr

fins i tot et larien peea! Sou del mateix gremi vosaltres. Perd pel que
fa a mi, Eudald Punti,ja sabriesja el quc 6s quedar-te xerrant i sense
auditori, pcrqu€ a tu t'ho faria sense els miraments que tinc amb la
Lola
havia fet acte de presEncia I'Eudald reflexiu- perqui a
-ara li dec alguna que altra consideraci6, perd a tu, a tu... Et
ella encara
deixaria amb tota la trepa i leuries quin martiri! Hauries d'anar a
esgarrapades per poder sentar base d'alguna paraula. I tot aixd amenitzat amb els "inoblidables" cuples de la Rossario
havia arribat
-ara
I'hora dels insuls.
bocamolll Maleit llenguallarga...
-Fotut
Mentre la venjanga
silenciosa sotragejava violentament I'Eudald,
I'aeri es posi suaument. S'havia acabat la tortura i ell,deixondint-se,
en sorti cames ajudeu-me asserenant-se de sobte mentre es deia:
calmem-nos. Cal no perdre les formesl
-Eudald,
I portant a la prictica el seu bon propdsit, \a dir tan cortesment
com en fou capae, donadcs les circumstincies, un polit i escis:
dia tinguil
-Bon
I el conductor, que ni tan sols s'havia adonat de I'esquemitica
salutacio del seu nic (licnr. prosscgui:
goig rte trobar persones r om ro\ti. No sd si m entdn? Vull
-Fa
dir personcs que saben escoltar A\.ui en dia no 6s gaire corrent aixd,
sap? Tothom t6 tanta pressa...
En sentir la paraula prcssa, I'Eudald automiticament acceler; el
pas i I'altre, tamb6 automiticament, el segui com qui res escales
amunt-
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A veure si me I'haur€ d'encolomar tot el sant dia:

-Renoii
pregunti
de bell nou esverat.

-es

Senti una intensa frisanqa, una recdndita incomoditat perd.
j.r
quina fortunal err iniciar-se el segon tram d escales. l altre
-qrrr
bufava notirriament- de sobte s'acomiadi:
doncs una vegada m6s, que tingui un bon dia.
-86,
L'Eudald decidi iniciar un esquifit somriure d'agraiment, Perd se
li marci
de n6ixcr del tot- quan escoltA aquestes paraules:
-abans
ens veurem a la baixada i li acabar6 d'explicar tot aquest

-Ja de la Ieina. entesos?
embolic
Aquelles darreres paraules van produir un tmsbals de magnituds
considerables al pobre Eudald i malgrat que la solitud de la muntanya i la meravella del paisatge el referen un bon xic, el desassossec
no I'abandoni pas del tot i quan pels voltans de les cinc s'acostava
a I'estaci5 de l'aeri, la inquietud el tenia pres a les seves urpes.
Caminava amb lentitud, fent avanear amb m€s rapidesa el cap
que els peus i fitant amb insistincia I'edifici de l'aeri per certificar
o no, pensa\a- la seva dissort. Intenta\? animar-se i s'anava dient:
nom6s hauran estat quatre mots de cortesia- recordr
-Potser
ja hauri plegat, no
va el comiat del xerraire i prosseguia
-potser
pot pas ser que tot el dia tinguin el mateix home amunt iavall amb
aquest fdtil del dimoni, a m6s 6s prou tard com perqud...
Perd, quedava clar que aquell no era el seu dia de sort! El con_
ductor xerraire no I'havia pas plantat, ans al contrari! L'Eudald el ve
veure. Li !a veure sobretot l'ample somris amb que el rebia i aixd va
fer que sum€s en silenci ----com sempre feia- un feix de renecs i
planys mentre es deia malhumorat:
xerraires s6n una plaga, els haurien de prohibiq proscritr-Els
qui s€, qualsevol cosa! Perd sobretot portarJos llunr',
re, foragitarJo
llunyl
sortit de pollaguera- I sembla talment que m'ensu-havia
min. tots
em cauen al damuntl
Mentre botzinejara, mortificat com mai, n'havia arribat a I'alqa-Em dic Albefl -i rol dient-ho.

el conductor garlaire

li

allar

l'altre maleia.
que al mati no m'hagi presentat, perd d'horeta,ja

gava la mA mentre

-Dispensi

sc

sap, no sirgo fi.
L'Eudald pensava exasperat:
et descuides, noi. Si arribes a sirga. fi, t'escanyes de la xerrera.
-Si
I irenrre.l.rnl. I altrr qur prosseguia:
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rist corr rcnia ra6?
-Ih de qlra pot tcnir ra6 aquest ximplet?- es pregunrava,
perd-Ra6,
sorrut com era no obria boca.
I I'Albert, que anava a la seva, feia:
se n rrcorda: Li he dit qlle tindria un dia esplindid. Ho
-No
veu? Sempre I'encerto jo. A baix hi ha una mica de boireta, perd
vaJa, Poca cosa.

L'Eudald fiti insistentment a dreta i esquerra i constatant que
no hi havia evasi6 possible i que s'havia d'empassar com fos el mal
tringol, assenti resignadament. Cansat, finalment sotmCs, opta per
una rendici6 incondicionall
I I'Albert, ignorant Ia rotunda victdria, les continuava enfilanr
sens tre\?.
hi entenc molt del temps perqui m'agrada molt la ciancia,
-Jo
pensi
que cada dia faig prediccions metereoldgiques, jo.
No tenia atumdor. L'Eudald s'encongia per momenrs, literalment alraconat a un angle de I'aeri pel seu impetu6s interlocutor,
perd estava disposat a aguantar el xifec per espes que fos. I li queia,
mare melz si li queia! Sens cap mena de pietat, ni tan sols ell se'n
lenia quan es leia el\:,egrienl< retrets:
ds un cirtig, un aulenti. castig. l\4 estA be per haver-me n

-Aixo

anat a la fiancesa de casa.
I mentre s'ho repetia sentint-se absolutament miserable, i quan
estava a punt de permetre's una espurna d'entendriment pensant en
la sogra, en la Lola i fins i tot en la Rossario i el Manolo, una de les
paraules del garlaire li produi una intensa esgarrifanga i ell, que gaireb6 mai no preguntava res, es va trobar de sobte dient amb un filet
de veu:

s'ho ha fet anar aixd daller?
-Conamicl
franquesa entre ambd6s era ja un fet.
-la
-Veig
que-Ah,
el tema li intcressa
veia satisfet.
ho hauria dit
mai,
-No
oi? Doncs miri, araja ho-se'l
sap, s6c alquimista!
Va aturar-se un momeDt com assaborint la pamula acabada de
dir, i passada la pausa prossegui:
dels dc tora la vida. ch? No cs pensi pas vosti que aixo es una
-l
rauxa fugaq.
Ara I'Eudald feia cara d'embadocat.
li he dit que aquesta feina 6s per tapar I'expedient, oi? Aviat
-Ja a la me\'? gran passi6
tornard
mentre parla\a i parlaE s'havia tret
-i
un p€ndol de la buxaca que refregi pel nas del seu astorat client.
223

NOTES I I

rl dei\o jo- e\ releria al pindul-

sempre nr'3-\
companya perque tot esti relacionat, i mai no se sap amb qua et pots
topar oi que hi esti d'acord? Cal anar sempre preParat, cal estar
sempre a punt perqui, quan menys t'ho esperes, PATAPAM! salta la
llebre
etzibat un ventallot a la fusta que tota la cabina tl-e
-havia inclds.
moli, Eudald
S'aturi un mornent per prendre ali i refent_se en un tres i tro
res, s'adreca a un Eudald que semblava de cera:
err? Mai nu

ara li toca a vostd- de sobte se sentia magninim-.
-86,
Encara no m'ha explicat a qud es dedica. Un home com vostC belr

seliur que t6 una feina interessant. Parli home parli- mentre deia
l'altra continuava esgriaixd, amb I'fnica mi que tenia lliure
-a
mint el pendol- li colpejara afectuosament I'espatllaL'Eudald se'l miri. El seu semblant s'havia transmutat, tanDa
teix semblava un altre. De sobte, aprofitant el gener6s silenci qtre
omplia la cabina i tement quc I'altre no s'hi repens6s, amb un fil de
una veueta- que obligi el conductor a apropar-se-li
veu
fins -gaireb6
trobar-se ambd6s lit a fit, va mig dir:
ehem... miri jo... doncs...
-Ja,
home digui o millor encara, deixi'm endevinar
-Digui,
Per primera vegada en tot el dia I'Eudald volia dir-hi la seva i
com que no hi estava avesat, les paraules no li sortien.
que no en tinc el costum ----es digu6.Jo sempre pertscr
s'hi complaia.
molt-Clar,6s
millor del que parlo
-ara
deu tenir un negociet, oi que I'encerto? Oi?
-Vosta no, no I'encerta ni tan sols no s'hi acosta!
-finalmert
-Doncs
la veu li havia sortit amb empenta, decidida i I'Eudald interromPia
sense miraments perquE a la fi, en alld darret hi tenia molt a dir.
la veritat €s que jo, jo... Com li ho diria? 86... Pensi
-ara
-Miri,
el to era confidencial- que aixd que li dird ha de quedar entre vosti'

ijo.
L'Albert I'aturi en sec idigu6 solemnement:
ara! Nom€s faltaria! Estigui tranquil, ja se sap que entre
-l no calen...
amics
L'altre ni tan sols no el deixi acabar
i escolti d'una vegada, punycta!- I'erident contundan-Calli
cia del missatge obri el miracle, I'Albert "Xerraire" emmudi de cop,
sorpres davant aquella no\a faceta de I'Eudald:
resoludament i ripida- m'he passat la vida bus-Jo -digu€
cant la I'EDR{ FILOSOFAL i de fa poc, de la molt poc que la tinc,
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frnalment, despr6s d'an1s d'experiments fallits, I'he aconseguida!
al compis de les darreres paraules t'aeri s'havia parat, suaument
embolcallat d'una boira providencialL'Eudald Punti estana exultant, somrigu6 de canto i es contemph a ell mateix com un nou Bogart, alhora que lamentava profundament no tenir a mi la inefable galardina i el cigarret abando
nat feia an's. Perd ni tan sols aquestes petites mancances decomtives
li barraren el pas. I mentre at?nqaven embolcallats de boira, posi la
mi damunt I'espadla del seu confident i articuh, amb to inflat, la
solemne fmse que sempre havia somniat dir:
--4rec que aquest pot ser I'inici d'una gran amistat!
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