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Per a la Milagros ..., que amb el seu particular
miracle va reforçar-me l’antiga fe en la bona gent.

I per al Pau, l’Anton, l’Anna, el Jordi, el Jan
i el Toti, la meva bona gent.
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El hombre debiera poder ser lo que desea.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Aquesta missió te la van encomanar a tu, Frodo de la Comarca,
i si tu no la portes a terme, ningú no ho farà.

El senyor dels anells, de J.R.R. TOLKIEN

Les meves hores comptades passen volant,
s’escolen en sales d’espera;

i sempre hi ha el terror que em turmenta
de deixar “la feina de tota una vida” mig feta.

El viatge, de DAVID H. ROSENTHAL

Has rigut, i sóc aigua,
repòs de terra, l’aire
recordat. D’un silenci
novíssim, ara neixo,
lliure a la fi del cercle
obsessiu de les coses.
No hi ha veus, ni vells rostres,
ni ja desig d’imperi
o de saber. Sols dura
la nit, nit cavalcada,
militar, i suporto
abismes, esperances
de claror, de sentir-me
només flama, centaure.

Mrs. Death, de SALVADOR ESPRIU
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Poble tots dos. En un vol resplendent,
alces, ocell, quan apunta la llum,
aire rebel. S’esvaneix el vell fum
sota les clares poltrades del vent.

SALVADOR ESPRIU. “Poltrades del vent”,
a Les cançons d’Ariadna

—Ni al zoo de Barcelona?
[La Vipa. Uns ulls enormes, gairebé rodons de tan

oberts i que semblen voler absorbir tot el que miren, pre-
sideixen el rostre esprimatxat, de faccions retallades i pell
pàl·lida esquitxada de pigues. En canvi els cabells, reco-
llits en una cua d’on escapen desenes de rínxols rebels,
són molt foscos, amb reflexos blavosos de tan negres. Per
a la seva edat —farà deu anys d’aquí a pocs dies— no és
gaire alta i té una constitució fràgil, presidida per les ex-
tremitats, primes i nervioses, que fan pensar en un nou
ordre d’insectes amables. Potser per això porta sempre
pantalons, combinats amb qualsevol altra peça de roba
amb la condició que sigui folgada i gens “fifi”. El seu aire

CAPÍTOL 1

SAGITARI DESCONCERTAT
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de constant inquietud i el neguit que es desprèn d’una
agitació pràcticament ininterrompuda li han merescut, per
part de l’avi, el malnom de “Grill”. Ella l’accepta, tan sols
perquè ve de qui ve.]

La nena se’l mirava amb l’entrecella arrugada i els ulls
enfosquits per la incredulitat. Hi havia anat vuit, o deu
vegades almenys!, a Barcelona, però la gran ciutat conti-
nuava semblant-li una capsa de meravelles inesgotables.

L’avi rigué:
—No, Vipa, és clar que no. Ni a Barcelona ni enlloc.

Els centaures no existeixen.
[L’avi Lluís. Setanta-dos anys farcits de mala salut i sus-

tentats per uns pulmons que no mobilitzen l’aire. Sempre
a mà, l’odiada i imprescindible mascareta d’oxigen i una
pila de llibres amb què perpetrar esporàdiques fugides d’un
pis i d’una vida on és evident que només fa nosa. Alguns
flaixos d’agraïment envers la filla suavitzen l’aridesa dels
seus dies, normalment presidits per l’altra màscara: la ca-
rota de pell flàccida i grisenca, d’expressió neutra, que
amaga el menyspreu i la impotència davant la caritat gro-
llerament palesada del gendre. Compta, també, amb el
consol d’una inestroncable tendresa envers el Grill, la néta
sempre tan àvida i mancada d’emocions com els seus pul-
mons ho estan d’aire.]

—Però tu em vas ensenyar una foto del diccionari aquell
tan gruixut, i em vas contar moltes coses, el dia de la re-
dacció! —Ara la Vipa s’impacientava—. Va, avi, no te’n
recordes?

—És clar, nena, en els llibres sí que n’hi ha. Però són
personatges inventats, com les sirenes. Que n’has vista al-
guna, de sirena, a les peixateries? I a més, allò que vam
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mirar no era una foto, sinó un gravat, una mena de dibuix
fet amb tinta.

La Vipa no semblava disposada a rendir-se.
—¿Vols dir que els centaures són com el llop de la

Caputxeta, que de seguida veus que és de broma i que se
l’han inventat, perquè no pot ser que un llop parli i que es
disfressi d’àvia i que després es fiqui a un llit de persona?
Doncs, mira, de llops que són com gossos ferotges, segur
que n’hi ha, al zoo de Barcelona, i potser passa igual amb
els centaures: que no existeixin els que tiren fletxes, però
que, de normals, sí que n’hi ha. Tu hi has anat alguna
vegada, al zoo, avi?

—Ui!, fa molts anys!
—Ho veus? —La mirada recuperada d’un nàufrag que

descobrís la costa en el moment de pensar que les forces se
li acabaven aclarí els ulls esbatanats de la nena—. Ho veus?,
ja m’ho pensava! Segurament, quan hi vas anar era un zoo
molt antic que no tenia de res. Cabres, ocells i potser al-
gun elefant, però res de molt estrany. En canvi ara... Una
nena de la meva classe, que es diu Cristina Masdéu, hi va
anar aquest estiu i em va explicar que tot era molt nou i
que, de tant caminar, se li havien fet butllofes als dos peus.
I diu que va veure el Floquet de Neu, que és un mico
blanc del tot, com si s’hagués banyat en un llac de lleixiu,
i una serp molt perillosa que es menjava un conill d’una
sola mossegada. No t’ho creus? Doncs potser també han
caçat algun centaure i el tenen allà en una gàbia que és
com mig casa i mig quadra. No riguis, avi, que pot ser
perfectament. No veus que tu ets tan vellet que quan eres
petit no hi havia ni tele? Segur que per això també et pen-
ses que no existeixen, els centaures.
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La dialèctica irreductible de la néta era l’única cosa viva
d’aquella tarda, de totes les seves tardes, rumiava l’avi en-
riolat.

—Com de vellet, Vipa?
—Bueno... Però molt fantàstic, eh?
De la mà de la rialla vingué el cop de tos: fonda, arre-

lada, paralitzadora, com si uns tentacles invasors immobi-
litzessin les desferres dels pulmons gairebé anul·lats.

—He de descansar, Grill, però farem un pacte. Quan
facis els deu anys, el teu regal d’aniversari...

—Què?, què, avi? Anirem a Barcelona i em portaràs al
zoo a veure si en trobem un?

Llambregades de la mirada espurnejant de la nena il·lu-
minaren l’expressió fatigada de l’home.

—Això... molt bé, Grill, acabaré creient que em llegei-
xes el pensament. ¿Vols que tu i jo fem una escapadeta al
zoo, aquest tan fantàstic i tan modern de la teva amiga, i
que mirem de trobar la gàbia dels centaures? Però m’hau-
ràs de prometre que no t’enrabiaràs, si no n’hi ha. Jo ja
t’he avisat que no existeixen... bé, almenys que no existien
a la meva època tan antiga!

—Guai, avi! I tant que t’ho prometo, però ja veuràs...
Farem com una exploració i em posaré les vambes de roba
perquè no em passi com a la Cristina Masdéu. Quin dia
hi anirem?, just el del cumple? Només falten nou dies i
quart!

—Sí, per mi el mateix dia vuit, que cau en diumenge.
Podríem agafar la primera Sarfa i tornar cap al tard. Però...
això sí, Vipa, quedes encarregada de demanar el permís
als pares; jo, ara, he de descansar una mica. No em trobo
gaire bé, aquest vespre.
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Les últimes paraules i el gest derrotat del vell es perde-
ren en el buit deixat per la néta, que volava cap a la cuina
empesa per la urgència de la il·lusió.

—Mama, mama, escolta! L’avi em vol fer un regal
superxulo! Diu que el dia del cumple em durà a Barcelona,
al zoo, per veure si hi trobem algun centaure. Em deixes,
oi? Hi podem anar, eh, mama? Va, porfa, digues que sí,
mama. Serà una passada!

*    *    *

—Vipa, apaga el llum, que són les onze.
[La Lluïsa. O la Marisa, per al seu pare i uns quants

antics coneguts que ja no veu mai, però que molt de tant
en tant es troba al carrer. És guapa? De molt joveneta li ho
deien i, ara, amb trenta-nou anys que l’ofeguen amb l’en-
filall de dies camusos i descolorits, conserva encara el ros-
tre d’estàtua clàssica folrat d’una pell tan pàl·lida com la
de la filla. Tanmateix, ja no resulta atractiva. Prou que ho
veu, cada matí, quan el mirall li escup la mirada apagada,
els cabells mats i deslluïts i el cos arrodonit que ja no evo-
ca, ni de bon tros, les antigues formes. “És llei de vida”, es
diu. Després, asseguda a la cadira de la cuina, concedeix
autonomia a la cullereta perquè faci incomptables camins
—de la sucrera a la tassa del cafè amb llet, de la tassa a la
sucrera...—, mentre penja la mirada, que no li serveix per
mirar, dels sols color taronja de les rajoles. No pensa en
res.]

—Cinc minuts més, porfa, que he d’acabar la pàgina.
La cançó de cada nit. Aviat la mare se n’oblidaria i po-

dria seguir llegint fins que no aguantés la picor dels ulls.
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Aquell dia, però, no tenia gaires ganes de llegir. L’anunci
del regal de l’avi, la perspectiva de l’escapada a la ciutat de
les meravelles i el neguit pel permís patern sumaven mas-
sa emocions, que se li entrelligaven com troques mig
desfetes girant dins del cap i convertint-lo en una mena
de bombo de la rentadora, o en aquell altre, tan foradat, de
les boletes de la rifa de Nadal. “Quina ràbia que avui el
papa no hagi vingut a sopar. Ara, és clar, amb l’excusa que
ell no ho sap, la mama s’encallarà en el ja ho veurem, i en
que quines bestieses se us ocorren. Bestieses per això dels
centaures, és clar, perquè ella tampoc no creu que existei-
xin. I és que la mama també és bastant vella, la veritat: no
tant com l’avi, però Déu n’hi do. Quan fa dies que no ha
anat a la perruqueria i s’ajup a collir alguna cosa, se li
veuen tot de trossets de cabell blanc. A veure què dirà el
papa, d’això del zoo... Segur que ells dos es barallen una
mica, com sempre que parlen de l’avi i de les coses que
fem nosaltres. Quan els vaig ensenyar la redacció dels cen-
taures —i això que es veia ben gros el nou amb retolador
vermell que m’havia posat la Montse— se la van mirar un
moment, però no van semblar gens contents. I a mi, em
va fer molta ràbia que el papa digués que era un tema de
redacció molt ximple, i que més valdria que ens fessin
dictats i verbs a veure si així no feia tantes faltes. Doncs
mira que ell! Un dia es va deixar l’agenda i vaig veure que
hi posava no sé què del mòbil... amb ve baixa! Però la
mare, és clar, el dia de la redacció va acabar fent la pilota al
papa, com sempre, i em va enviar a l’habitació amb l’ex-
cusa que no l’atabalés perquè estava molt cansat... Sort de
l’avi. Ell ja l’havia llegida, la redacció, però me la va fer
repetir en veu alta perquè no trobava les ulleres, i em va
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dir que escrivia molt bé i que tenia molta imaginació. I no
sé què de la pasta de novel·lista, que era com dir que, si
volia i m’esforçava molt, de gran seria una escriptora fa-
mosa. I em vaig posar molt contenta perquè a mi també
m’havia agradat, mentre la llegia. I encara va voler que li
tornés a explicar on l’havien penjada, a l’escola, i em va
demanar el full per fer-se’n una fotocòpia i clavar-se-la a
la paret de l’habitació. Però ja el vaig avisar que la mama
no li ho deixaria, perquè sempre diu que després queden
foradets i tot això.”

A la Vipa, la redacció dels centaures li havia descobert
una habilitat que obria una porta a nous somnis. Ella,
escriptora? Li agradaria gairebé tant com ser actriu de cine!
Els escriptors també feien molts viatges i sortien a les re-
vistes que mirava la mama, i a la tele. I, a més, tothom els
coneixia i els estimava i per això els demanaven autògrafs
i, quan anaven a una festa, la gent els volia tocar.

De sobte, li agafaren tantes ganes de comprovar si era
veritat allò de la pasta de novel·lista, que s’aixecà sense fer
soroll —sobretot que la mare no s’adonés que encara era
desperta—, per remenar el calaix dels tresors. Amb el full
del seu èxit literari, tornà al llit i començà a llegir ben a
poc a poc i amb veu molt baixa. A més de comprovar si
encara li agradava, volia recordar el que havia escrit sobre
els centaures, no fos cas que els grans, amb les seves ma-
nies, l’acabessin convencent que no existien.

Redacció.
Tema: El meu signe del Zodíac.
He de parlar del meu signe del Zodíac perquè la mestra

ens ho ha dit, però em sembla que no en sabré i que és molt



14 Mercè Foradada

difícil, almenys per a mi que vaig néixer el vuit de desembre
i que tinc un signe raríssim que es diu Sagitari.

Hi ha altres nenes de la classe que tenen més sort, perquè
han d’escriure sobre un cranc que és molt divertit i que pots
dir que només sap caminar cap enrere, o sobre un escorpí que
tampoc no costa gaire. Si jo fos Escorpí explicaria que el meu
signe és un animal molt dolent, amb una mena d’agulla ple-
na de verí que si pot te la clava i et fa molt de mal, però que
si agafes un escorpí d’aquests al bosc i fas una rotllana de
pinassa al seu voltant i després l’encens, es torna com boig i ell
mateix es clava l’agulla i es mor pel verí.

En canvi el meu signe és molt estrany perquè és mig home
i mig cavall, i també es pot dir centaure. Jo mai no he vist un
centaure de debò, però per sort el meu avi que es diu Lluís i
que viu a casa meva em va ensenyar una foto d’un llibre molt
gruixut que té a l’habitació. I em va dir que el Sagitari és un
centaure amb un arc i unes fletxes, i que la part de cavall
representa l’animal, la part de senyor, l’home i l’arc i les flet-
xes volen dir que aquest home pot arribar fins al cel. O una
cosa així.

Però el meu avi no sabia gaires coses més sobre els centau-
res. I això que li vaig fer moltes preguntes, perquè ell sempre
diu que la curiositat és el millor llibre que hi ha, i que si
preguntes molt al final algú t’acaba donant una resposta. Però
amb els centaures res. Jo li deia que d’on havien sortit, perquè
em sembla que no es poden casar una dona i un cavall o un
home i una euga, i que on vivien i que què menjaven perquè
m’imagino que la part del cavall deu voler un sac de garrofes
o palla i aigua com els camells dels Reis, i en canvi la part de
l’home deu preferir macarrons o pollastre arrebossat i una
coca-cola o així. I també li deia que si havia pensat que pot-
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ser existien centaures que es deixaven el cabell llarg i es feien
una cua de cavall per tenir-ne dues, de cues. I no sé quantes
coses més. Però l’avi només reia. Fins que li va venir la tos i ja
no vam poder parlar més.

Un dia que plovia a l’hora de l’esbarjo, ens van deixar
anar a la biblioteca i vaig buscar la paraula centaure en
aquella enciclopèdia verda tan gran. Però només hi posava
que eren “uns éssers (i corrent a buscar ésser al diccionari
petit: “Individu que existeix”, deia) mítics, fills d’Ixió i de
Nèfele (aquests tampoc no sabia qui eren però no tenia temps
de buscar més) que tenien bust i cap d’home i tors de cavall.
Habitaven a les muntanyes de Tessàlia. Tenien un esperit sal-
vatge i bàrbar”. I mentre ho copiava per recordar-me’n i bus-
cava què era “mítics” i on estava Tessàlia, va tocar el timbre i
no vaig poder acabar d’entendre-ho del tot.

I ara moltes vegades hi penso, en els centaures, perquè si té
raó l’avi i és veritat allò que la curiositat és el millor llibre,
per a mi tot això dels centaures és un llibre més gruixut que
aquells verds de la biblioteca. A veure, qui mana més: l’home
o el cavall? Perquè segur que l’home de tant en tant deu tenir
ganes de mirar la tele o de prendre’s una cervesa en un bar, i
a la nit de ficar-se al llit ben tapat. En canvi el cavall tot el
dia deu voler trotar per la muntanya per menjar les fulles
tendres que vagi trobant, i ell si es cansa es pot posar a dormir
al terra encara que estigui tot ple de pedres. També penso que
la part que entén i que estima les coses deu ser la part de
l’home perquè és on hi ha el cap i el cor, però en canvi com
que el cavall té les potes que són més fortes pot obligar l’home
a anar on elles vulguin i no on l’home voldria anar.

Per això encara que sigui Sagitari no m’agradaria gens ser
un centaure de debò. Crec que no estaria contenta de viure
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com volguessin les potes, i que passaria molta por per culpa
seva. Sobretot quan la part del cavall fes coses perilloses per a
la part de l’home que és més delicada i només vol estar
tranquil·la.

I també penso que els centaures que s’han tornat Sagitaris
porten un arc i unes fletxes per si un cas l’home, tan despullat
pobret, s’ha de defensar d’algun perill per culpa de les potes
del cavall.

I aquest és el meu signe del Zodíac. Sóc un Sagitari per-
què vaig néixer el vuit de desembre, però no m’agrada ser una
mena d’animal tan estrany.

Vipa Romero

Ara sí que li picaven els ulls. La Vipa desà el full i,
sense aixecar-se, apagà el llum de la tauleta. El passadís era
fosc. Que estrany, la mama! No s’havia recordat de venir-
la a renyar i això que devia ser tardíssim. I el papa? A veure
si el sentia arribar.

Segons abans de quedar-se adormida, tornà a pensar
en la part de dalt dels centaures, que no tenien un llit tan
tovet com el seu.

*    *    *

—Vinga, Grill, deixem-ho córrer i anem a dinar, que
per aquí ja hem passat dues vegades.

—On dinarem, avi?
—En un restaurant que conec. És molt a la vora. Va,

nena, estic rebentat i a més he de prendre la medecina.
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—Després hi podrem tornar? He vist algunes gàbies
tancades... Potser els centaures dormen quan fa sol i des-
prés surten a fora, com les ratapinyades que vaig veure a
les colònies.

—Encara no has perdut les esperances? No t’han agra-
dat els altres animals?

—És clar que sí, sobretot els dofins. Feien riure molt i
semblava que ells també reien. I es veien tan finets... M’han
vingut ganes de llançar-me a la piscina i fer-los un petó.

Tanmateix, els centaures... La Vipa, apel·lant als seus
madurs i tot just estrenats deu anys i a la promesa feta a
l’avi de no enrabiar-se si no en trobaven, callava perquè
no se li notés el desengany. Si no n’hi havia al zoo de
Barcelona —tot i que les vambes havien funcionat i s’ha-
via estalviat les butllofes, es notava les cames fluixes, de
tant caminar; i l’avi tenia cara de cansat i tossia d’aquella
manera fonda, que feia venir ganes de ficar-li la mà fins a
la gola per treure’n tot el que li feia nosa i no el deixava
respirar—, on dimonis es devien amagar els maleïts cen-
taures?

El Lluís la mirà de cua d’ull i copsà l’expressió concen-
trada i voluntariosa de la nena. Somrigué entendrit:

—Com que avui és el teu dia, et deixaré demanar els
plats que vulguis.

—Què hi ha?
—De tot, als restaurants hi ha gairebé de tot.
—Garrofes, també?
—Garrofes? Les persones no en mengem, de garrofes.

Quins acudits, Grill!
—És que pensava en els centaures. Què passaria si jo

fos un centaure de debò i avui, per celebrar el cumple,
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hagués convençut les potes d’anar a dinar al restaurant?
Hauríem de demanar un plat d’home i un de cavall, no?

—Ja em semblava que no et rendiries tan fàcilment!
Anem, vinga, i mentre dinem t’explicaré algunes coses
noves que he esbrinat dels centaures. Jo també hi he pen-
sat, Grill, després que l’altre dia tornéssim a llegir la re-
dacció. I he fet les meves investigacions.

*    *    *

L’altre dia... El permís per a l’excursió a Barcelona no
havia lliscat per camins planers. La Vipa havia insistit i
insistit, tossuda: “Va, mama, porfa. Com pot ser que en-
cara no hagis parlat del zoo amb el papa? Si ja només fal-
ten vuit dies i mig!”, fins que arribà un sí, embolicat de
desencís i desvirtuat pels ulls una mica enrogits de la mare.
“Que has plorat, mama?” “Jo? Per què hauria de plorar, si
ja hi estic més que acostumada? Però encara sóc tan bur-
ra... M’havia fet la il·lusió... volia que aquest any ho cele-
bréssim tots junts, no ho sé, com les altres famílies. El vuit
de desembre també és el dia de la mare, saps? Com que
aquest any el teu aniversari i un dia que figura que ha de
ser una mica de festa per a mi cauen en diumenge... havia
pensat de fer un bon dinar i després anar tots quatre al
cine, o a voltar per Girona. Res de molt especial, només
un dia una miqueta diferent. Com les altres famílies, vaja.
Però el teu pare... ja sabem com és... diu que a què treu
cap això del dia de la mare, que nosaltres mai no ho hem
celebrat i que no li dóna la gana de participar en un mun-
tatge comercial com aquest. A més, es veu que ell serà
fora, el dia vuit. Ha d’anar a una fira, a Múrcia o no sé on.
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O sigui que res... aneu-hi, ja hi podeu anar, a Barcelona.
No, jo no, maca. No se m’ha perdut res, a mi, amb els
animals. Aprofitaré per endreçar l’habitació de l’avi, que
ja toca: fa temps que no m’hi poso a fons.”

Un permís agredolç que la Vipa recollí al fons dels ulls,
menys brillants del que l’ocasió hauria requerit.

L’avi, però, com sempre, li llençà un flotador. “Fantàs-
tic, Grill, serà un gran dia. Torna’m a llegir la redacció dels
centaures, vols? M’agrada tant...”

*    *    *

—Em portarà la nota, sisplau?
—Ja marxem, avi? Si encara no t’has acabat el pastís!

A més, mira, no és gens de nit!
—Són quarts de cinc, Vipa, i la Sarfa no s’espera.
—No vols les cireretes? Puc agafar-les?
Galtes enceses, mirada espurnejant i un inacabable

enfilall de preguntes i curiositats insatisfetes entortolligat
entre les dents, la nena allargava la cullera, sense esperar
una resposta, cap al plat del Lluís. Ell se la mirava, a mit-
ges esgotat, a mitges encisat.

—Agafa, agafa, filla. Però ens n’hem d’anar...
—Només una cosa, avi. Això que m’has explicat del

centaure transferit...?
—Transferit no, nena, transcendit! Vol dir que ha can-

viat de categoria, que ha anat més enllà d’ell mateix, com
si s’hagués tornat un individu millor.

—Doncs, això: transcendit. ¿El que m’has dit del Sagi-
tari que perquè té l’arc i les fletxes s’ha convertit en un
centaure una mica màgic, més que un centaure normal o
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que un home normal, i que pot arribar fins a...? Fins on
m’has dit?

—Fins a les més altes esferes de l’univers, segons el lli-
bre que he llegit. Fins al cel, perquè m’entenguis. El Sagi-
tari representa que ha superat la naturalesa animal i ha
esdevingut un ésser amb capacitats molt superiors.

—Com si fos Superman?
—No ben bé com Superman, Grill; és diferent. Ja sé

que no resulta gaire fàcil d’entendre per a una nena —ni
que sigui tan eixerida com tu—, però el centaure trans-
cendit, és a dir el Sagitari, ha aconseguit portar la dignitat
humana, enfortida per la lluita amb la bèstia, fins als ni-
vells més alts. Quan siguis més gran...

—Sí, és clar, sempre tot quan sigui més gran! Quina
ràbia que em fa, quan m’ho dieu! Però tu d’on ho has tret,
això del centaure trans... ?, bueno, com es digui. D’aquell
llibre on hi ha la foto? Doncs per què no me l’ensenyes
quan tornem? Potser també —a baix de tot, amb aquelles
lletretes tan petites que tu no pots llegir ni amb les ulle-
res— hi diu on viuen, els centaures.

—D’acord, Grill tossut! Quan arribem et deixaré tafa-
nejar tant com vulguis el llibre de la foto, que dius tu.
Però ara, afanya’t i abriga’t bé, que a fora ja deu fer fresca.

*    *    *

En obrir la porta del pis, el passadís fosc, on tan sols es
retallava l’escletxa de llum que escopia la tauleta de nit de
la mare, i la seva veu, alhora ensonyada i aspra, els adver-
tiren que la celebració havia acabat.
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—Ja era hora! Quin poc cap, pare, com se li acut venir
tan tard?

— Oh, ves, filla, això és cosa de la Sarfa i de la carrete-
ra, que no saps com anava de plena! Però encara no són les
nou...

—I li sembla poc? A la nena, li convé anar al llit d’hora
perquè demà ha de matinar, i a vostè... Ja sap que la hu-
mitat del vespre li fa mal; després tossirà tota la nit.

—Mama, no t’enfadis amb l’avi, que ell ja ho deia que
havíem de marxar... però ens ho estàvem passant tan
superguai!

—Ah, doncs aleshores res a dir! Tot està clar per a vo-
saltres: si és guai ja n’hi ha prou! Sempre als núvols... tant
l’un com l’altra. Apa, aneu a la cuina, que hi teniu una
mica de sopar; i després, a dormir de seguida. Jo ja era al
llit: avui el mal de cap no m’ha deixat viure.

—I el papa?, encara no ha tornat de la fira de Múrcia?
Li vull explicar...

—El teu pare, deixa’l tranquil. Ja apareixerà quan li
vingui de gust. Au, ràpid, d’aquí a deu minuts no vull
veure cap llum encès; a veure si dormint em fuig la migra-
nya.

L’expressió desinflada de la Vipa feia conjunt amb el
posat absort i capficat de l’avi, mentre entomaven el xàfec
drets al rebedor i amb els abrics encara cordats. Els llavis
del vell es bellugaren imperceptiblement rumiant la seva
agra impotència: “Aquesta filla meva, que poc feliç és! I la
casa... Pobra criatura, pobre Grillet tan sol...”

—Què dius, avi?
—No res, Vipa, no res. Vinga, no fem enfadar més la

mare. Enllesteix amb el sopar i de cap al llit. Demà ja
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mirarem el llibre dels centaures i el que calgui. Jo ara em
retiro: no tinc gana i estic molt cansat. Bona nit, reina.

Aquell vespre, ni la trampa de posar el llum a terra perquè
la claror no es veiés des de l’habitació dels pares, ni el lli-
bre que estava a punt d’acabar temptaven la Vipa. I això
que li semblava que no li resultaria fàcil dormir. Malgrat
que premia les parpelles amb força perquè li vingués la
son, només li arribaven preguntes opaques i feixugues:
“Què devia dir l’avi tan fluixet d’aquesta casa i de la mama?
Em sembla que s’ha posat trist, pobrissó, tan divertit que
era tot! Potser li passa com a mi, que moltes vegades estic
contenta i quan arribo a casa em poso trista de cop i volta.
A veure si vivim en un pis endimoniat, com aquell de la
pel·lícula que el papa no em va deixar acabar de veure? I el
papa, per què triga tant? Deu ser perquè vol estar sempre
content? En canvi la mama... Si plores molta estona, se-
gur que te n’agafa, de mal de cap. Ara mateix, si fos un
Sagitari de debò, li diria a l’avi que s’enfilés sobre meu i
ens n’aniríem tots dos a trans... Quina ràbia, aquesta mer-
da de paraula que no em surt mai! Bueno, cap al cel aquell
on segur que tothom està la mar de feliç. A veure si demà
em deixa el llibre...”

*    *    *

I no va ser només el llibre. L’endemà, en tornar de l’es-
cola, el Sagitari desconcertat se’l trobà sobre el coixí, acom-
panyant un paquet embolicat de regal. Sobre el paper, blau
fosc esquitxat d’estrelles, brillava una cinta molt ampla de
color vermell d’on penjava una targeta. “VIPA. 8 de de-
sembre de 1968”.
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