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5

PRÒLEG

L’anell al dit i Les Mares. Una glossa al marge

La reflexió sobre la relació entre l’art i la vida és un dels nervis del 
nostre món cultural. Escriptors i creadors de tots els camps i de tots 
els temps hi han dit la seva amb tons, intencions, profunditats i rigors 
ben diversos, i potser algun dia hi haurà algú amb prou curiositat intel-
lectual i paciència per recollir-la en un volum per a profit d’aquells que 
no produïm cap valor afegit traslladable a un llibre de comptes. I, qui 
sap, potser també per a aquests.

Entretant, el bosc és tan espès que la llum hi travessa somorta i es 
fa difícil perfilar contorns precisos. I no obstant això, aquest és el nucli 
medul·lar de tota creació. Potser per això, s’imposa fer com els glossa-
dors medievals dels nostres primers textos en català que, incapaços ja 
de seguir el llatí, anotaven, al marge i en la nostra llengua romànica, 
el sentit essencial del que volien dir. Com ells, deixeu-me que deixi 
escrit amb l’esquematisme d’una nota al marge que les dues novel·les 
de Josep Anton Baixeras que ara és reediten en aquest segon volum de 
les seves Obres Completes llauren aquest mateix terreny amb profit. Si 
en el pròleg de Perquè sí Baixeras confessava: «hi ha un problema, això 
sembla clar: escriure o no escriure», i en el pròleg a Perquè no Joan Tria-
dú li donava la raó afirmant que ningú no hauria de posar-se a escriure 
sense plantejar-se aquest problema, perquè només així «escriure és viure 
i esdevé així una resposta a l’existència», quan Baixeras publica L’anell al 
dit el problema sembla ja resolt: escriure respon a una necessitat vital. 

001-034 Baixeras OC2.indd   5 12/09/12   16:17



6 Jordi Tiñena

Alguna vegada, alternadament, i com l’amic Francesc Roig recull 
a les seves notes, abstenint-s’hi de qualsevol desaprovació, he intentat 
d’esmerçar-me en aquesta ambivalència: vida, literatura. Combinant 
l’essencial ambigüitat de la narració amb d’altres eterns temes novel-
lístics, l’amor, l’edat, les edats, les amors, l’insoluble problema de la 
comunicació i la migrada eficàcia d’un dels seus vehicles: la sexualitat; 
m’he introduït fictíciament en situacions impensables,

diria força anys després, en la jornada que li van dedicar els Escriptors 
del Camp de Tarragona l’any 2002. I en la mateixa sessió:

si l’escriptor principiant, per consell de Tolstoi, es lliura a transformar 
el murmuri del simple fluir del temps, en literatura; l’exercici contrari, 
transmudar la literatura en el nostre temps, en l’estofa valuosa de la 
nostra vida, existeix, això?

Heus aquí tota una concepció de la literatura ben concentrada.
Les dues novel·les s’inscriuen així, en el seu impuls, en el seu plante-

jament i en la seva ambició, en la millor literatura, aquella que pretén 
explorar el sentit de la vida i oferir al lector una visió de l’existència, que 
el lector és ben lliure de compartir. Vida i literatura.

Joan Triadú, després de diverses consideracions sobre els pròlegs de 
les obres literàries, deia en el seu a Perquè no: «Avui m’he proposat, però, 
d’incitar a llegir aquest llibre, i ajudar, si puc, a comprendre’l.» Jo em-
prenc aquest amb el mateix propòsit, fonamentalment des de la perspec-
tiva d’un lector atent. Lamentablement no disposem encara d’estudis 
suficients, ni Baixeras va ser objecte de gaires entrevistes literàries, ni 
ha deixat correspondència on tafanejar. Sense aquestes agraïdes crosses, 
el text esdevé l’únic que pot il·luminar. Ja en aquest terreny, obvio tots 
aquells aspectes de l’obra de Baixeras, biografia, producció literària, etc. 
que el lector pot trobar en el pròleg de Lurdes Malgrat en el primer vo-
lum d’aquestes O.C. i en la bibliografia de referència sobre l’autor.1

1 Lurdes Malgrat. «Josep Anton Baixeras: la narrativa del refinament». Josep A. 
Baixeras. Obra Completa. La narrativa breu. Volum 1. Valls: Cossetània Edicions, 
2010, p. 13-46; Jordi Jané. «Reminiscències goethianes a l’obra de Josep A. Baixeras», 
a: Marisa Siguan, i Jordi Jané. Ihr mögt mich benutzen. Goethe: usos y abusos. Barce-
lona: SGE, p. 325-334; Montserrat Palau. «La narrativa de Josep Anton Baixeras», 
dins AA.DD. La postguerra literària a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 2001, 
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7Pròleg

Josep Anton Baixeras va presentar L’anell al dit al Premi Sant Jordi 
de 1963, que va guanyar Pere Calders amb L’ombra de l’atzavara, i va 
ser-ne finalista. La novel·la va publicar-se l’any següent.2 Era la seva pri-
mera novel·la, però no era un autor desconegut. Ben el contrari, els seus 
llibres de contes havien estat ben rebuts per la crítica i el recull Perquè no 
havia estat distingit amb el Premi Víctor Català de l’any 1959. Entrar a 
la literatura amb el Víctor Català i el finalista del Sant Jordi era fer-ho 
per la porta gran.

Entre els llibres de narracions i L’anell al dit s’havia produït, però, un 
canvi substancial en relació al que podríem dir l’ambició literària de l’au-
tor. Si, segons pròpia confessió, en escriure els contes trobava que l’escrip-
tura no l’explicava, («no és la meva raó, escriure», deia) no es pot dubtar 
que quan escriví les novel·les alguna cosa havia canviat. En el pròleg de 
Perquè sí (1957) Baixeras s’interrogava sobre «la necessitat de l’obra literà-
ria, sobre l’actitud que ha d’adoptar davant l’escriptura, i les possibilitats 
de la seva obra creativa» des de la convicció que «amb els seus contes no 
havia sentit mai que elaborés una obra necessària, que el procés de crea-
ció respongués a un sentiment ineludible d’expressar el que pensava». En 
canvi, amb L’anell al dit l’escriptor s’acara des de la creació literària i ben 
conscientment a allò que l’inquieta. Ara, doncs, «escriure és un acte de 
creació literària motivat, justificat per una raó vital».3 Una ambició lite-

p. 147-165; Francesc Roig. «Josep Anton Baixeras. Una veu entre dos silencis», dins 
Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària II. Tarragona: Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació Provincial de Tarragona, 1981, p. 
143-172; Josep Anton Baixeras i Rosa Comes, «Trajectòria de l’escriptor» (p. 3-4), 
i Magí Sunyer. «Després del segon silenci. Josep A. Baixeras: segona etapa», dins Tro-
bada d’escriptors del Camp de Tarragona. Josep A. Baixeras. Ajuntament de Tarragona, 
2002, p. 6-8. I el recent i imprescindible M. Palau, L. Malgrat, F. Domènech, A. 
Toda, J. Jané, J. A. Codina, N. Penalba, N. Santamaria (M. Sunyer. Coord.). 
Josep Anton Baixeras, literatura i acció cívica: Onada edicions.com. Benicarló, 2011.

2 Josep A. Baixeras. L’anell al dit, Barcelona: Editorial Proa, 1964.
3 Josep Anton Baixeras i Rosa Comes. «Trajectòria de l’escriptor», Trobada d’es-

criptors del Camp de Tarragona. Josep A. Baixeras. Tarragona: Ajuntament de Tarrago-
na, 2002, p. 3.
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8 Jordi Tiñena

rària que es manté en la segona novel·la, Les Mares (1995), publicada 
després d’un silenci editorial de trenta anys.4

A desgrat del temps que les separa, però, no es pot descartar que Bai-
xeras tingués en ment un projecte de més gran abast que una novel·la. 
Al primer capítol de L’anell al dit podem llegir:

A la cursa vital de l’espècie humana hi ha un instant en què […] 
cerquem i creiem trobar una forma de comunicació directa amb la na-
tura […] de les coses, [amb] la primera essència dels objectes. L’home, 
en aquell instant, espera de poder atènyer […] el mateix regne abissal 
de les Mares (29).

En un escriptor tan curós i exigent, l’al·lusió a les Mares, que donarà 
títol a la segona novel·la, no pot ser cap coincidència casual. No vull 
dir que fos un propòsit conscient, que efectivament anés pensant ja a 
escriure la segona, però hi havia deixat la llavor per fer-la. En aquest 
sentit, tampoc no podem obviar l’esforç intel·lectual que degué supo-
sar l’escriptura, donada la seva complexitat, com veurem, ni el rigor 
amb què embolcallà ambdues novel·les amb l’administració de claus 
d’interpretació en forma de referències i de cites més o menys textuals, 
especialment les inicials, que vénen a ser una justificació dels títols: la 
de Tomaseo a L’anell al dit: «Il fatto corrisponde al volere de Dio, come 
l’anello al dito» (11),5 i del mateix Baixeras a Les Mares: «Hi ha una ciu-
tat a Sicília, Engíion, no pas gran, però molt antiga i cèlebre per l’apa-
rició de les deesses que anomenem Mares» (7), que semblen apuntar a 
un mateix propòsit literari. 

Ni tampoc podem descartar que, més enllà del llarg silenci editorial 
que separa les dues novel·les, Baixeras emprengués la segona poc després 
de la primera, tot i que la seva redacció es produís amb interrupcions 
freqüents, i més o menys llargues, a causa del seu compromís personal en 
l’activisme cultural, social i polític, entre altres raons. Així ho creuen tam-
bé persones ben pròximes a ell. En tot cas, sembla que el ritme d’escriptu-
ra de Les Mares agafà ritme durant la dècada dels vuitanta, en què n’hauria 
acabat una redacció prou sòlida per presentar-la al premi Sant Jordi.

4 Josep A. Baixeras. Les Mares, Barcelona: Proa, 1995.
5 Niccolò Tomaseo. Commento alla Divina Comedia. 1837.
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No hi ha dubte que les lentes i petites ciutats provincials —com és ara 
Tarragona— afavoreixen la creació de subtils universos ficticis. Alguns ma-
llorquins il·lustres —Costa, Oliver— han proclamat —insulars dins la 
seva illa— les excel·lències d’aquest viure sense sotracs, propici a la fecunda 
introversió, i, amb belles paraules d’assenyada mesura, han fet l’apologia 
dels íntims festivals del pensament que hom pot gaudir —si sabem copsar-
ne el secret— vora la llar dels avis. Les flors del silenci només obren llur 
corona perfumada en l’aire quiet de la província, sota el cel familiar de les 
ciutats diminutes, amb seu episcopal i amb història.

És clar que no convé refiar-se d’un miratge massa ingenu. Al capdavall 
l’experiència de la província és més aviat desoladora —els qui la patim ho 
sabem bé— i les flors del silenci són prou sovint del tot migrades: poema de 
Jocs Florals, cantata d’orfeó, inútil erudició polsosa. Adesiara emperò, una 
fina intel·ligència s’assaona de les més pures essències provincials i abasta 
l’obra ben feta; una obra creada en la soledat i la intimitat, no precisament 
dins una torre d’ivori, però sí dins aquella altra torre al·ludida del poeta: la 
torre de cent finestres que penetren cent brises i un vol d’ocells anima.

Aquest és —em penso— el cas de Josep A. Baixeras, l’escriptor tarragoní 
que, al marge de corrents, modes i compromisos, basteix, solitari, una obra 
narrativa personalíssima —Perquè sí, Perquè no, Calipso—, coronada, 
ara com ara, per la novel·la L’anell al dit. No gens provincià —a l’ex-
trem oposat, fins i tot, d’allò que anomenem provincià— Baixeras té una 
agudesa especial per a fer sensible l’aire de la província. Per això la seva 
novel·la, essent la història d’un home —una història punyent, tant con rio-

JOSEP A. BAIXERAS
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40 Novel·les

lera i divertida—, és, també, el testimoni de la vida provincial, ofegada de 
convencions i d’ensopiments, detestada i entranyable. Heus ací per on l’obra 
de Baixeras —que algú podria qualificar, irreflexivament, d’evasiva— té a 
veure amb aquest realisme que avui molts preconitzen.

Suposo, però, que aquest afer no el preocupa massa. Al cap i a la fi, es-
tar o no estar à la page no és, per a l’escriptor de debò, un problema bàsic. 
Baixeras escriu un poc «perquè sí» perquè el vertader problema és escriure 
o no escriure. I aquest escriure «perquè sí» —que en el fons de tot significa 
autenticitat— és, avui, un exemple molt saludable per a la nostra literatu-
ra, un poc engavanyada de classificacions i de receptes.

Segur del que vol dir i de com ha de dir-ho, l’art narratiu de Baixeras no 
presenta cap mena de vacil·lació. Posseeix la plenitud de la maduresa. L’es-
tructura de L’anell al dit és complexa i fins i tot arriscada; però l’autor no 
es deixa emportar per un virtuosisme tècnic que seria tan enlluernador com 
fàcil i superficial. No endebades la intel·ligència —una intel·ligència rica, 
aprofundidora, que es comunica al lector com a través d’una confidència— 
presideix i dóna vida a la novel·la. La intel·ligència i, també, la ironia, 
vigilant i matisant qualsevol possible desgavell emotiu. Arribats en aquest 
punt, no ens seria difícil al·ludir la vella saviesa, els clàssics, el Mediterrani, 
la tradició adormida sota les pedres venerables de Tàrraco. I ho faríem de 
bon grat si el mateix novel·lista no hagués de tallar-nos, reticent: «Una mica 
menys de mediterranisme…»

El que diem de la tècnica del nostre narrador pot aplicar-se igualment 
a la seva prosa: una prosa de rara perfecció i d’eficàcia extraordinària, que 
a vegades ens fa pensar en l’acurada bellesa estilística de les narracions de 
Salvador Espriu. Baixeras té el do de l’idioma, en sap els difícils matisos i 
tracta les paraules amorosament, sospesant-ne a consciència les possibilitats 
expressives abans de col·locar-les en el lloc que els pertoca. És, a fi de comp-
tes, un d’aquests escriptors —cada dia més escassos— que es complauen d’es-
criure bé i de fer de l’estil un valor major dins el conjunt de l’obra. Això, en 
el nostre temps de despreocupació formal, és un altre exemple que cal tenir 
present. Hem dit, però, l’estil; de cap manera l’estilisme. Convé subratllar-
ho, perquè el narrador tarragoní no comet mai la temptadora subversió de 
valors que transmuta l’escriptor en estilista. La seva prosa és, dins aquest 
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41L’anell al dit

caire, com aquell personatge de Chesterton, que anava massa ben vestit 
perquè la gent l’assenyalés com a persona ben vestida.

Per a L’anell al dit, Josep A. Baixeras ha utilitzat una pauta que, 
de tan insigne, resultava perillosa. Transposar aquí i ara reminiscències i 
suggestions del poema dantesc no era tasca gens fàcil. Se n’ha sortit, tanma-
teix, a còpia de talent i de finor. Tant de bo que les ombres infernades de 
Paolo i Francesca acullin propíciament aquesta nova, àgil, delicadíssima 
Commedia.

Josep Maria Llompart
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Fóra bonic de poder tornar al temps de les primeres lectures. Resta 
sempre, és clar, la possibilitat de rellegir. Quan desconeixem tant, però, 
del tresor de la Literatura, rellegim amb cert remordiment: sembla que 
d’aquesta manera robem temps a la informació.

Una altra possibilitat és oferta als escriptors. Una cosa que s’assembla 
a un privilegi. I escriure en comporta tan pocs, de privilegis, que tots 
ens sentim impulsats a usar-los tots, a qualsevol instant.

Efectivament, rellegir els clàssics, és a l’abast de tothom —que els 
tingués llegits d’abans… L’escriptor, tanmateix, pot recrear-los, o al-
menys, pot intentar-ho. I si per escassetat de forces l’intent falleix, per 
a l’escriptor, el recrear fallit haurà estat, si més no, un recrear-se. Així, 
després, el lector, quan acudeixi amb bona voluntat, rebrà sempre algun 
esquitx del gaudi que l’autor va aconseguir-se. Jo, d’aquest recrear, solc 
dir-ne reminiscència —no pas, és clar, en el sentit del Menó—; i em 
penso que és dels elements fonamentals de l’obra d’art literària.

Quan l’obra clàssica ha causat una impressió profunda; quan és una 
construcció vasta, imponent, sense clivelles, com ara la Comèdia del 

PRÒLEG DE L’AUTOR

Il fatto corrisponde al volere di Dio, 
come l’anello al dito.

Tommaseo: «Commedia di Dante Alighieri.» 
Paradís: XXXI, 57.
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44 Novel·les

Dant, aleshores la reminiscència no pot reduir-se a una paràfrasi pas-
satgera, a un gir o a un ressò passavolants. Aleshores, impregna els més 
íntims substractes de l’obra nova; cada mot, per bé que sembli nou, 
només obté el sentit total referint-lo a les proposicions del precedent 
literari, esdevingut clau màgica i imprescindible.

Unes reminiscències dantesques, unes impressions subjectives anco-
rades, de molt lluny, a la Comèdia, van prendre aquest estiu forma de 
relació, d’això que en diem novel·la. Evidentment —i és un altre dels 
privilegis que deia—, no correspon a l’autor classificar, essent la classifi-
cació eina de treball del científic, en aquest cas, del crític. Sembla que, 
si bandegem l’artifici i ens sotmetem a alguna mena d’ingenuïtat —i ja 
ho és, i no pas petita, omplir dos centenars de fulls amb una història 
imaginària, inventada—, l’obra caldrà que sigui filla del temps. Temps 
revolt. Aleshores, pensa, ingènuament encara, l’autor, la classificació 
resta assegurada.

Comencem, doncs, amb relativa tranquil·litat a explicar aquesta his-
tòria, homenatge modest, càlid, d’un mediterrani del segle xx a un altre 
mediterrani, genial, de l’Edat Mitjana.
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La taula, al damunt, tenia vidre, i el vidre, fresc i dur, a la tarda de 
juny, dins l’habitació tancada, era de palp amic per a les mans que hi 
descansaven inquietes. Ara: el cap s’inclinava perillosament endavant, a 
enfonsar-se cap al mig dels braços, esdevinguts pals ideals d’una civera; 
en Pauet, doncs, va canviar de positura: va recolzar-se al vidre, net i dur 
i fresc, tot aguantant-se el cap entre les mans.

Aquest deu ésser el motiu que trigués a sentir el telèfon, allà dins. 
Distintament, no va acabar d’arribar-li el repic, però va saber d’alguna 
manera que trucaven, tot i el silenci de l’instant, i el silenci que va se-
guir-se.

—Potser era per al despatx del papà: algú encara s’hi equivocava.
Les ulleres reposaven damunt el vidre; en deixar-les-hi, havien pro-

clamat les dues menes de vidre llur salutació contenta amb un sorollet 
concertat i metàl·lic. I potser perquè no portava les ulleres, en Pauet, ara 
i adés, interrompia el parpelleig amb una contracció dels músculs orbi-
taris, com si esguardés atentament al lluny; o també, deturant-se en un 
altre punt, romania uns segons amb els ulls tancats, com comptant —i 
resignant-s’hi— que per a ell, a l’avenir, ja no hi hauria cap més claror 
que l’espectral dels fosfens!

El sol de la tarda de juny s’esgrogueïa i es refredava: filtrava endins, 
per les persianes abaixades, cap al retrat del papà mort, cap als ametllers 
en flor de Santiago Rusiñol, esgrogueïts, també, gelats. Cap al paper 
mural, gris pàl·lid, exsangüe.
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48 Novel·les

Aviat s’obria la porta, empesa inicialment amb el peu, badada del tot 
amb un colze, i apareixien llet amb cafè i unes galetes, damunt la safata. 
Darrere, el talús inútil de la pitrerada, i presidint el tot, emblema d’una 
heràldica vivent, palpitant, l’esguard clar, bovinament nodridor i sol-
lícit, de la Josefina. Trist, molt trist esguard, avui.

En Pauet, sense saber eixir de la lassitud, i cruelment sol encara, va 
pensar que per a les dones, servir maternalment pot ésser una fórmula 
còmoda per a cloure, salvant una certa dignitat, punts d’amor propi, 
enuigs. Els homes, en canvi, s’estimen més d’usar d’alguna oportuna 
catàstrofe, com quan va incendiar-se el tanc número dos, a Abadan, i 
així, ell i en Gunther, tan barallats com aleshores estaven, provisional-
ment, però amb descans, van tornar a adreçar-se la paraula. Les dones 
no necessiten incendis: les dones tot ho tenen més fàcil.

És cert que de catàstrofe, també n’hi havia hagut ara.
Però no acostava: aquesta pena d’ara és de les penes que separen.
Tanmateix, la Josefina, tan grossa, tan fallida, barrejava encara amb 

l’esment maternal el posat de la derrota, del desesper, del retret. Això, 
més aviat irritava. Amb la Josefina no volia admetre-hi complicitats, ni 
tan sols de dolor.

Així, bel·ligerant:
—No han trucat, fa una estona?
La Josefina, abans de començar a respondre, tingué el gest fatídic, 

supremament peresós, del malalt crònic que, malgrat tot, es lleva.
—Al telèfon?
—És clar.
—Sí, senyor. —L’havia tutejat, anys enrere, però d’ençà que en Pa-

uet anava i venia de l’estranger, el tuteig esdevingué impossible.
—I es pot saber, qui era?
—Era el senyor Agustí.
—L’Agustí? L’Agustí Urgell? És ací?
—Ha dit que havia arribat feia poc. Jo he dit al senyor Agustí que el 

senyor no es trobava bé. I ell ha dit que tornaria a telefonar demà.
—Per favor! Per favor, Josefina…! —com una nova nafra que es 

troba el ferit en tornar-li la consciència—. Per favor! Sempre passar al 
davant!
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I en Pauet mai no havia sabut enfadar-se! Ell ja s’estremia de rancú-
nia, ja: sempre quedava convençut que els altres no ho advertien.

La Josefina sí, que devia adonar-se’n. De la rancúnia. Va plorar una 
mica. Hom podia veure vessar-se dels ulls blaus i lliscar per la cara un 
líquid transparent, real.

En Pauet va esbufegar.
—Trucava de casa seva? —Amb una mà ja al piu del telèfon.
—No ho sé, senyor —tot empassant-se mocs, i llàgrimes, i saliva. I 

tot seguit, aferrant-s’hi, a la recerca d’un alleujament—: Em penso que 
de casa seva, sí.

En Pauet escollia amb decisió els forats del disc, marcava les xifres 
mai no oblidades, les retrobava content com si fossin unes xifres només 
seves, i, mentrestant, s’arronsava d’espatlles botzinant:

—«Em penso», «em penso»…

Com que «sí» que havia telefonat de casa seva, l’Agustí Urgell, al cap 
de poca estona amb gest solemne podia beure licor assegut a la butaca, 
i presidir benèvolament, sense impaciències, com en Pauet, ell, es bevia 
a glopets la llet amb cafè —les galetes, va deixar-les.

No li havia manifestat condol explícit, l’Agustí: només li havia estret 
la mà amb un somriure incipient. No és que l’Agustí desdenyés sempre 
el tòpic: ara l’omitia en homenatge a l’amic, intel·ligent, que identifi-
caria a l’acte, i desaprovaria, qualsevol lloc comú. En Pauet i l’Agustí 
sempre es retien recíprocament aquests tipus d’homenatges.

—Quin dia has arribat?
—Divendres.
—Ah, divendres! —Descontent, bellugant el cap: avui érem dimarts. 

L’Agustí, el gran amic, l’únic. I ja ho veieu: havia arribat divendres!
—Fins aquest matí, pel diari, no he sabut res. Ahir no vaig sortir…
Sí, bé, bé, però…
—Com estan els teus germans?
—Ja t’ho pots pensar.
És el que es diu sempre. Així cadascú pot vestir al seu capritx l’enig-

ma del dolor d’altri.
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—Era únic, oi?
—Sí. —En Pauet va fer un esforç—: Tu, res de nou?
D’un gest, l’Agustí va desviar, va esvair la cortesia.
O potser també és que volia deturar l’interès d’en Pauet. Evitar que 

preguntés per la germana, per la Magdalena. La Magdalena, va pensar 
en Pauet, deu bagassejar. Com sempre. Tabú. I per això l’Agustí s’avan-
çava:

—I la Maria-Amàlia?
En Pauet va alçar una mica una cella:
—La Maria-Amàlia, què?
—També deu passar un disgust molt gran. Recordo que tu m’havies 

dit que se l’estimava com a un fill.
—Molt més que un fill.
—Més?
—No s’estima els seus, ni la meitat.
—Quants anys tenia?
—Set.
—Set anys! Quin munt de temps! Set anys que anem pel món!
L’Agustí és l’única persona que no diu banalitats, pensà en Pauet. O 

potser, tot seguit esmenà, potser és que diu les mateixes banalitats que 
jo diria, i per això no m’ho semblen.

Te’n tornes?
—Jo? A París? Sí, demà passat… I tu?
—Jo!
L’Agustí sempre havia estat discret, tantes coses que sabia. I, a més 

a més, se n’anava. A París. I era tan amic! Independent, esquerp, rebel, 
sí, però «també» intel·ligent, orgullós: mantenir l’amistat de l’Agustí, 
precisament per tot plegat, era tan bonic com triomfar d’una dona co-
queta.

—Tens feina, ara?
—Jo? Compta! No, cap.
—Queda’t una estona.
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