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1

La Laura Pesquera Roig, als divuit anys, s’havia quedat embarassada 
a causa d’una relació estranya, mal començada i acabada encara pitjor. 
Es va deixar seduir per un pocavergonya guapo, que la colgava de regals 
i atencions, però quan ella li va dir que esperava un fill, es va esborrar 
del mapa. El galant afectuós, que semblava desviure’s per ella, va desa-
parèixer sense deixar rastre. Més tard algú li va donar la mala notícia 
que l’home era casat i que ja tenia un parell de fills, però ella es va negar 
a admetre la realitat. L’home com a mínim li avançava deu anys i havia 
arribat al poble per fer negocis en el sector fruiter de la zona més pro-
pera al riu. En cap moment va dir-li d’on procedia, i ella, que s’havia 
enamorat de la seua bona pinta i de la manera com gastava els diners, 
tenia una ceguesa difícil de corregir. Es pensava que era un home ric, 
que el dia que acabés la tasca que l’havia portat fins aquell poble quasi 
oblidat fins i tot per Déu es casarien i viuria com una marquesa en un 
lloc millor, lluny de totes les peripècies familiars que havia hagut de fer 
per anar surant. 

Els pares i els germans, en assabentar-se de la notícia fatal, la van 
repudiar. Clarament li van dir que no la volien a casa, que es busqués la 
vida. I així ho va fer… Però mantindre’s era difícil i, després de voltar 
com una ballaruga, va fer cap a un altre poble proper al mar. A penes 
tenia diners i, amb la seua situació, trobar un lloc de treball era com 
buscar una agulla en un paller. Abans de comunicar la nova a la família, 
va seguir els consells d’una curandera que vivia sola al cim d’un turó, 
per avortar. Va fer exercicis físics molt durs i va engolir-se tota mena de 
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8 Francesca Aliern

beuratges que la dona li anava preparant, però res va tindre l’efecte que 
es pretenia.

—Això mai no m’havia passat, xica. Al paio que ha sabut prenyar-te 
a la força li deu córrer per les venes sang de cavall —li va dir escèptica la 
bruixa de la muntanya—. El millor és que ho comuniques a tons pares 
i et faces la víctima, com si ell t’hagués forçat. La mare no et deixarà 
desemparada. No hi ha res com una bona mare. Aquí, jo ja no hi puc 
fer res del món.

El resultat va ser el que ella esperava. Un tros de maleta a la porta 
amb roba i unes quantes pessetes que l’Amador, el germà més tou, va 
donar-li d’amagatotis. Va pensar de suïcidar-se, però no tenia coratge i 
ni sabia de quina manera ho podia fer. Així que va comprar-se un bitllet 
del primer autobús que va passar per aquells terrenys plens d’ametlers i 
ramats de cabres i va desaparèixer per començar la seua aventura parti-
cular de misèria i soledat.

La població on s’havia estancat era gran i pròspera. Potser allí algú 
se’n planyeria i l’ajudaria fins el naixement de la criatura. Després potser 
tot seria més fàcil. No era dropa i el treball no li feia cap por. Podria 
netejar cases, cosir, fer qualsevol faena que li manessen, perquè la mare 
l’havia criat amb la idea que aprengués a fer-ho tot, igual com ella. Una 
dona havia d’estar preparada per enfrontar-se amb la més inesperada 
contingència. Sabia prou bé, però, que segons quines circumstàncies no 
eren a l’abast de tothom. 

Dins del mal, la sort encara li va somriure. Va coincidir en un bar 
amb una meretriu no gaire agraciada. La manera en què vestia i l’exage-
rada pintura que li ornava el rostre van ser la seua targeta de presentació. 
Menjaven un entrepà cadascú en taules quasi juntes i la bagassa va do-
nar-li conversa. De seguida van congeniar. I ella, amb la confiança que 
sempre donen els desconeguts, li va contar el formigueig que li corria 
pel cos i per l’ànima.

—I no tens ningú que es faça càrrec de tu? 
—La família m’ha fet fora de casa.
—Sí?
—Sí, aquesta és la realitat.
Va contestar a la pregunta d’aquella dona que acabava de conèixer, 

tot procurant que els seus ulls anessen vessant llàgrimes autèntiques 
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9Cullerades de vida

per despertar compassió. Va poder veure com la companya inèdita es 
va commoure, la qual cosa li va fer pensar que tenia bon cor i que seria 
capaç de donar-li un cop de mà i alguna cosa més.

—De debò?
La dona semblava incrèdula davant de tanta desafecció i aquella ac-

titud més que inhumana.
—Tal com t’ho acabo de dir. Em sento molt sola i desatesa. Mai 

m’ho hauria pogut pensar, que tots ells es posessen d’acord per tirar-me 
al carrer i sense recursos. Més de cent vegades he pensat de suïcidar-me, 
però no he tingut el valor suficient per fer-ho. S’ha de tindre molta va-
lentia per anar en cerca de la mort.

—I ara, què penses fer?
—No ho sé. I no hi vull pensar, perquè m’esvaro.
La dona de vida alegre es va apropar més i va agafar-li una mà per 

consolar-la.
—Em dic Paula i suposo que, a primer cop de vista, ja has endevinat 

de quina manera em guanyo la vida. A mi, em va ocórrer un cas similar, 
però un metge amic de casa, per no donar-los patiment als meus, em va 
fer avortar. Vaig estar ben atesa. No he tornat a veure al doctor, perquè 
no volia emmerdar-lo per sempre i tacar la seua carrera. El més pràctic 
era posar terra entremig. Marxar ben lluny. Cada any visito la família, 
però no em quedo amb ells gaires dies. La mare em fa molta pena, enca-
ra que la meua germana la cuida bé. El meu aspecte, ho sé, no li agrada. 
I és que el temps i l’ofici et marquen. Ells estan bé sense mi, perquè la 
correguda dels bous són quatre dies i també ens diuen que després de  
la tempesta arriba la calma. No els puc complicar la vida. Són una famí-
lia decent, que mai han fet parlar ningú i d’una honradesa ferma. Jo no 
entro, des de fa anys, al seu entorn honorable.

—El meu nom és Laura —li va dir ella quasi en un murmuri—. Es-
tic molt contenta d’haver-te conegut. Fa un parell de dies que vagarejo 
per aquí buscant treball, però de moment no he rebut cap resposta.  
I quan no puga amagar l’embaràs, encara serà més difícil. Visc en un 
món que per mi és massa fort, se’m podria engolir en qualsevol mo-
ment. Mon pare sempre deia que de l’arbre caigut, tots en fan llenya. A 
pesar del meu entrebanc, encara espero tindre sort…
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10 Francesca Aliern

—Estic acostumada a les dificultats, però un dia vaig decidir vèn-
cer-les totes i penso que allavons em vaig graduar com a persona —va 
respondre la Paula amb veu freda—. És posar-hi força de voluntat i 
moltes ganes. Passa el mateix amb l’enyor. És clar que trobes a faltar les 
persones que estimes, el lloc on has nascut, l’entorn on vas créixer, però 
cada dia amb menys mesura.

La Laura no es podia avindre de la casualitat d’aquella trobada. La 
Paula s’havia apropat més a ella disposada a intercanviar confessions 
personals. Eren dues dones erràtiques, amb la mateixa problemàtica en 
el moment de deixar enrere tot el que havia significat l’etapa més feliç 
de la seua vida. La nova amiga, aparentment, quasi li doblava l’edat. El 
seu rostre era ample i ella tenia la impressió que els seus cabells cada dos 
per tres canviaven de color. Els ulls esclarits potser eren el més bonic de 
la seua persona.

—Jo també espero poder deixar enrere aquest malson. Però de mo-
ment sé que les passaré ben negres. Prompte se m’acabaran els diners i 
em tocarà dormir davall d’un arbre o per alguna raconada.

La Paula vivia de lloguer en una casa petita situada a la perifèria del 
poble. A la planta baixa, que va saber guarnir amb cert gust, rebia els cli-
ents. El primer i únic pis de l’habitatge el tenia reserva’t en exclusiva per 
al seu ús particular. Allí cap home hi posava ni un peu. Fugits els temps 
en què encara podia pensar que algú se’n podia enamorar i casar-s’hi, 
amb la porta també va barrar la incursió de somnis que mai es farien 
realitat. De sobte, un pensament li va creuar el cervell i, sense cap mena 
de fre ni reflexió, un raig de paraules va fugir-li de la boca. 

—Si tu vols, te’n podries vindre a viure a casa meua —va mussitar 
mirant l’amiga acabada de conèixer—. Acabo de decidir-ho. De vegades 
funciono a trets, com una escopeta sense control. 

—Què dius? —va preguntar-li atònita la Laura—. N’estàs segura? 
La meuca li va somriure mostrant-li la sobrecàrrega de carmí rogenc 

i greixós que suportaven els seus llavis.
—És clar que sí. Mira, arriba un moment, i a mesura que et fas gran, 

que trobes a faltar algú amb qui xarrar, que et faci companyia. N’estic 
farta d’oir les necieses de la meua clientela. Sempre és la mateixa cançó 
i a la fi es fa difícil de suportar. De totes les maneres estava per buscar 
l’ajut d’una persona. Jo treballo a la nit i necessito la meitat del dia per 
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11Cullerades de vida

dormir. I més en arribar l’estiu. Al poble hi vénen molts temporers i, 
és clar, són hòmens i tenen les seues necessitats. Durant els dos o tres 
mesos que són aquí, em cal fer hores extra, per la qual cosa acabo morta. 
I tu, almenys, estaries ben assistida en el moment del part i durant tota 
la recuperació. Et sembla bé?

La Laura va agafar-li les mans i els hi va prémer amb la força d’un 
agraïment sincer.

—Em sembla un somni, Paula. De vegades hem de creure que hi ha 
coincidències miraculoses. Aquesta n’ha sigut una. Qui m’ho havia de 
dir a mi que en aquest bar trobaria un suport tan meravellós! A penes 
em queden quatre xavos al moneder.

—Guarda-te’ls, que més endavant et poden fer falta. Jo, des de fa 
uns quants anys, ingresso els meus estalvis al compte que vaig obrir en 
una entitat bancària. Un dia qualsevol t’adones que et fas gran i que 
de sobte el cos s’anirà convertint en una col·lecció de pelleringues, la 
mirada es farà trista i els moviments feixucs i sense gràcia. I no hi ha 
res més trist que veure una prostituta vella embolicant-se amb bavosos, 
malalts i deformes. Totes ho fan per poder menjar, per seguir respirant 
en aquest món ple de misèries humanes i porqueria. Els hòmens sempre 
volen carn fresca, però, i la meua ja es va endurint. Estalviar és fruit de 
la reflexió i d’un punt de saviesa que només ens visita de tant en tant. 
Això cal que ho tingues ben present. I no has de patir per res. Atenc el 
clients a la planta baixa de casa, així que no hi haurà molèsties. El pis 
només el xafo jo i, des d’avui, també tu. On tens les teues pertinences? 

La Laura li va somriure amb una placidesa absoluta. Aquell cop el 
primer premi de la loteria li havia tocat a un ésser que el necessitava 
amb molta urgència.

—Vaig poder prendre’n poca cosa, de casa. Ma mare em va dir que si 
en volia més, havia de treballar, que m’espavilés igual com ho havia fet 
a l’hora d’arromangar-me el vestit. Allò, em va recalcar, no m’ho havia 
ensenyat ningú i ho tenia ben sabut. Ma mare, quan estava enfadada, 
era molt cruel —va sospirar—. Perdona, Paula, però no exagero. Ho 
guardo tot dins una maleta que em vigila l’amo del bar darrere del mos-
trador. És un home molt amable. Abans m’ha preguntat si necessitava 
menjar alguna cosa.

La Paula va assentir amb lleus moviments de cap.
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12 Francesca Aliern

—En sortir l’agafarem. Ara hem de marxar; a mi em fa falta descans. 
I a tu també.

La Paula no va deixar que pagués la consumició. Tractava l’home 
amb molta familiaritat, com si es coneguessen de tota la vida. 

—Ramiro és una bona persona —va aclarir-li perquè no hi hagues-
sen malentesos—. Em va ajudar en els meus dies més difícils i et puc 
ben assegurar que en cap moment va requerir res a canvi.

En acomodar-se a la llar de la Paula, la seua caseta del pecat com 
molts l’anomenarien, la Laura es va quedar bocabadada. Allí no hi feia 
falta res. Bons mobles i comoditats. Un gran sofà enfront d’un aparell 
de televisió i una pila de cassets de cantants famosos. Ella havia deixat 
la maleta a la porta i no gosava entrar-la perquè no desentonés amb el 
que li semblava un luxe.

—Que preciós! Quin goig tindre aquest habitatge!
La Paula va mirar-la sense cap signe de vanitat al rostre.
—És el mínim que puc fer per mi mateixa. Pensa que a les nits 

només remeno merda. Sexe en venda, però sense plaer, ni tan sols puc 
sentir una mica d’afecte per ningú. M’agrada viure bé i al dia, tot i que 
estalvio el que puc per apaivagar les mancances de la vellesa, si és que hi 
arribo. La vida de cadascú està penjada d’un fil. Vinga, vés a buscar la 
maleta i et mostraré l’habitació que ocuparàs. Jo estic cansada, però em 
penso que tu encara més.

Aquella noia provinent d’una terra plena d’ametlers i ramats de ca-
bres no parava d’assaborir la seua sort. Tenia la casa sempre neta i sense 
ni una sola mota de pols als mobles, la qual cosa deia molt a favor seu. 
En clarejar el dia, que era quan la Paula acabava la seua jornada de 
treball, abans de posar-se al llit li deixava a la cuina una nota on havia 
escrit els articles que els feien falta i diners per pagar-los. La Laura, 
després d’esmorzar, agafava una bossa de palma, força bonica, i sortia al 
carrer disposada a visitar comerços de queviures fins a omplir el cabàs. 
La seua amiga no es privava de res i era generosa amb escreix.

De mica en mica, mentre el ventre de la Laura s’anava inflant, va 
anar coneixent els comerciants de la població, el veïnat i els clients del 
bar Ramiro, on cada matí es bevia un cafè amb llet. La Paula, que estava 
més que contenta de les tasques que la noia duia a terme a casa, de tant 
en tant li donava una gratificació econòmica perquè pogués comprar 
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alguna coseta i roba per a la criatura que no tardaria a nàixer. La treba-
lladora del sexe en totes les seues variants, com que tenia les idees molt 
clares, la va fer sòcia d’una clínica particular que donava servei a totes 
les comarques properes i de més enllà. La minuta per assistir un part 
de segur que l’hagués deixat sense alè, però en ser associada a l’entitat 
només hauria d’abonar-ne els extres.

El temps semblava esvair-se més prompte que mai i, un dia esclarit 
amb un sol joiós, un cel ras com un ull de peix i un caliu suportable, la 
Laura va donar a llum. Va parir amb molts esforços una xiqueta amb 
la pell de color rosa i que era una veritable bellesa. Des del primer mo-
ment que la mare la va acollir amorosament als seus braços, aquella nina 
va mostrar avidesa per alimentar-se. El seus llavis de seguida van cercar 
un pit de la mare, tot xuclant el mugró amb una gràcia infinita.

—Si és menjadora creixerà ràpid com l’alfals —va dir la Paula amb 
una emoció que li humitejava els ulls—. Mai te n’has d’avergonyir, per-
què no tindre pare no és una desgràcia. Pitjor seria que en tingués un 
que fos tararot, borratxo o un gos bacó. Et puc ben assegurar que no li 
faltarà de res. Tu saps l’alegria que d’ara ençà tindrem a casa? —va dir-li 
la seua amiga mentre li feia un altre regal. 

La Laura no deixava de mirar la infanta de mamella. Quasi no s’ho 
acabava de creure. Potser no es mereixia tanta felicitat, però en la vida 
no tot era dolent. Havia suportat molta sofrença en silenci i massa de-
safecció; amb tot, aquell premi esborrava el desamor, les hores negres, la 
soledat i el fet de moure’s enmig de terres pantanoses. 

—No t’has de penedir de res. El passat se l’endurà el vent. Has de 
pensar en positiu i això vol dir que has de donar a la xiqueta un bon 
ensenyament i que sempre et veja contenta. La resta tot és relatiu.

La xica va somicar mentre acaronava el petit rostre rosat i les manetes 
amb dits que no paraven de moure’s. Era com una nineta de joguina, 
sana i molt guapa.

—No sé si me la mereixo, Paula.
—Què dius, ara? Tothom és mereixedor de regals tan humans com 

aquest. No sé si ets creient, però vull que sàpigues que aquesta bona 
mossa és un regal de Déu. Ja tens pensat el nom per batejar-la? 

La Laura va somriure animada.
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—Durant el temps d’embaràs ja estava convençuda que si era una 
xiqueta es diria Daniela. A un dels meus iaios li deien Daniel. Era 
una persona molt bona. Si ell hagués viscut, ningú m’hauria fet fora de 
casa. M’estimava molt i em va ensenyar comportaments extraordina-
ris, i això que mai va freqüentar l’escola.

—Jo també he conegut gent de principis, que sempre han seguit 
camins d’honradesa i llibertat. No ha calgut que ningú els ensenyés res. 
Eren savis per naturalesa.

—De vegades encara el trobo a faltar…
—Sí, ens guanya l’enyor, però de sobres sabem que mai tornaran al 

lloc que en vida van tindre predestinat.
—Bé, ara no ens valen les tristors. M’encanta el nom de Daniela. 

Com presumirem amb aquesta xiqueta al braç! I la gent que es facen 
fotre. No deus cap explicació a ningú. I com que les persones som hi-
pòcrites des que naixem, t’afalagaran. Tu fes sempre bona cara, com si 
tot et rellisqués. Però has de saber que, en girar l’esquena, et criticaran.

La Laura no deixava la petita. La premia amb molta tendresa contra 
el pit. El pensament li volava a mil per hora, però es negava a concretar 
el que el seu cap barrinava. A la fi va decidir sincerar-se amb la seua 
valedora.

—No sé si serà oportú, Paula, però voldria que els meus s’assabentes-
sen de la nova. A tu què et sembla?

La dona va fer un gest que no li aclaria la decisió que li emplenava 
el cervell.

—Aquestes són coses que només tu pots decidir, Laura. No et puc 
aconsellar, perquè cadascú és cadascú. Els sentiments no són sensacions 
volubles. Tu soleta ho has de decidir.

La partera es va remoure amb molta cura al llit.
—He pensat d’escriure’ls una carta, no gaire llarga, però que els faça 

saber que ha nascut una xiqueta guapa com un cel estrellat. Si la volen 
conèixer, no els posaré cap impediment. No suposa cap compromís ni 
faena trametre’ls unes quantes línies. Si responen, bé, i si no ens queda-
rem com ara, però mai podran dir que no els ho vaig comunicar. 

—I si ara volguessen la teua tornada a casa? Tu, què faries?
—Jo no tornaria a aquelles terres seques d’ametlers i ramats de ca-

bres. Em rebrien com una perduda i seria la mossa i gossa de la casa, la 
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qual cosa vol dir que res del món. Serien capaços de dir que em recollien 
per caritat, per tindre cura de la xiqueta, però jo seria infeliç. Allí no hi 
queden res més que vells. Els jóvens han anat marxant de mica en mica 
perquè en aquests llocs desèrtics no es poden guanyar la vida. Ni boja 
em podrien retindre.

—Et crec, però ara el que importen són altres assumptes. Quan 
els de la clínica ens donen els papers que acrediten el naixement de la 
Daniela, jo mateixa els portaré al registre civil per donar-li legalitat.  
I també hem de pensar de batejar-la. Jo seré la padrina, perquè em 
sembla que em mereixo aquest honor. I al Ramiro, el del bar, el farem 
compare. Es posarà content, perquè et té molt d’afecte. Quasi tots els 
dies m’ha preguntat per tu i m’ha donat records. És un gran xic i la dona 
una persona entranyable. L’ocasió mereix celebrar-la amb un bon dinar 
al seu establiment, així el pobre es guanyarà unes quantes pessetes. I de 
dalt el balcó tirarem llamineries als xiquets que s’apropen, que sempre 
en surten de qualsevol racó del poble. No has de ser menys que nin-
gú. Que tothom recorde aquest dia! I quan et donen l’alta i estiguem 
tranquil·les a casa, tot ho veuràs diferent. Ara a descansar, que és el que 
aquí volen: repòs i bons aliments.

La bondat de la Paula la va fer plorar. A la fi va decidir escriure una 
curta missiva a la família per fer-los saber la notícia del naixement de la 
xiqueta. Però, tal com el cor li deia, no en va rebre cap resposta.
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El temps anava transcorrent amb molta placidesa. La xiqueta va ser 
batejada i la Paula i el Ramiro la van apadrinar. Va haver-hi certa reti-
cència per part del rector de la parròquia. En un principi els va rebre 
d’una manera despectiva. No li feia gràcia cristianitzar una criatura filla 
de mare soltera, apadrinada per una meretriu força coneguda i un cafe-
ter babau, sense cap representant familiar i ningú que els donés el més 
mínim crèdit més. Amb la cara de prunes agres que se li va posar en un 
segon, no calia que parlés perquè sabien el que pensava.

La Paula es va molestar molt amb l’actitud del capellà, que en estar 
carregat d’anys encara veia els assumptes del món com un inquisidor, se 
sentia descomposta. Res semblava que tenia la virtut de fer-lo canviar de 
parer, fins que ella, amb veu espessa, va donar-li un ultimàtum.

—Mire, ara mateix el deixem sol. Aquesta criatura, gràcies a vostè, 
de moment es quedarà sense el sagrament del baptisme. Si li passa al-
guna fatalitat, es mor i al cel li deneguen l’entrada, ja sap qui en tindrà 
la culpa. Jo vinc poc a l’església, però faig moltes obres de caritat, més 
que aquestes que cada dia la visiten. La majoria són dolentes com la sal 
grossa. I vostè no ha de fer distincions, ni jutjar les persones i menys 
un angelet innocent. Ara faça el que vulga, que natros ens n’anem cap a 
casa. El pitjor sord és qui es nega a oir. Si canvia d’opinió ens ho fa sa-
ber. Si no, tard o d’hora ja trobarem batejador. Mira quin altre quadro! 
De segur que el mossèn del poble veí, que és jove i comprensiu, no hi 
ha de posar cap reparo. Tot el contrari: ell té amplitud de mires. Que 
potser no s’adona que el món ha canviat? No té per què negar-nos res, 
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que les nostres intencions són ben clares. Si fóssim unes descregudes, 
hauríem passat de batejos, no li sembla? Si vostè pogués veure la cara a 
la xiqueta, no s’ho emprendria amb aquest tarannà tan roí. Pense que 
és un ésser innocent, que encara ha de recórrer un llarg camí per assa-
bentar-se del bé i del mal. No la jutge quan encara no ha complit ni un 
sol mes de vida.

La Paula ho deia amb energia a aquell l’home dur com una roca. 
Però com que ell tenia pànic al rector veí, perquè desfigurava l’ortodò-
xia apostòlica i portava a terme actes poc rigorosos en desacord amb 
moltes normes, va accedir-hi amb desgana. Els va citar per a la setmana 
següent. Massa vegades havia escoltat que era un carca i un pretensiós 
ple de petulància. I no volia rebre més apel·lacions per part de mal edu-
cats. El seu company del poble veí ja li havia acaparat massa cerimònies. 
És clar, ell a tot deia que sí i, en el desenvolupament de la seua tasca 
sacerdotal, les reflexions havien de ser profundes i no plenes de tanta 
tolerància.

—Si a vostè li plau, després de la cerimònia port acompanyar-nos a 
dinar. Som poqueta gent i no hem de fer res de l’altre món. 

El sacerdot, que seguia neguitós, va alçar les mans a l’altura del rostre 
movent-les amb un gest negatiu. Com s’atrevia aquella donota de moral 
distreta a convidar-lo? 

—No podrà ser, no… —va dir en un tremolor—. He de preparar 
l’homilia d’una missa solemne, la que dedico a la Verge del Remei. De 
totes les maneres, us en dono les gràcies. I que la Mare de Déu us òm-
pliga de llum. Pregaré per vatros. 

En donar-li l’esquena es va retirar a la sagristia. Elles es van quedar 
un poc sobtades. El rector demostrava no tindre mà esquerra per tractar 
els fidels. La seua mà esquerra destacava per l’absència, era una cosa 
estranya. Com si acabés d’abandonar les cavernes, els canvis l’agafaven 
a contrapeu. 

—Quin home més esquerp —va dir entre dents la Paula—. Que poc 
en sap, de tractar persones. No sé com no s’adona que la vida és plena 
d’estranyes circumstàncies i cadascú fa el que pot per no omplir-se el 
cervell de teranyines.

La Daniela va ser batejada amb tots els honors i gaudint de l’afecte 
dels qui l’envoltaven en un dia tan especial. Després del dinar exquisit i 
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les paraules amorosides dels presents, la vida va seguir el ritme diari. De 
nou retornaven a la rutina, però amb més alegria i coratge. La xiqueta, 
que no era gens ploranera, no va arribar al món amb un pa davall el 
braç, sinó amb unes injeccions de moral i felicitat que il·luminaven 
aquella casa que havia conegut massa silencis.

La Paula, amb el rostre ple d’afaits, era complaent amb els seus clients 
gords, també amb els atacats per l’alopècia i tota la cort de morralla a 
què podia aspirar una dona de la seua edat i amb poca bellesa física. Els 
deixava fer, desfogar-se, ploriquejar i esbufegar com les serps en ple mes 
d’agost. Ella no sentia cap mena de plaer, perquè els anys quan la sang 
s’esvalotava només eren un record. La felicitat era al pis superior, on 
l’esperava aquella xiqueta de cabells esclarits i ulls blavosos. Tenia força, 
potser massa. Gatejava a plaer a sobre el mosaic i en veure-la solia dedi-
car-li un somriure esplendorós. Era com el dels querubins que acompa-
nyaven les verges més venerades. Aquells eren els retalls de vida que mai 
va poder gaudir. Havia d’assaborir-los, perquè igual com les hores, eren 
d’una eventualitat fugissera. La criatura i sa mare la protegien de caure 
en un depressió deguda a la llarga soledat, el poc afecte familiar i el mal 
dissimulat menyspreu que li dedicaven la majoria veïnal. Però a ella no 
li importaven ni les murmuracions ni les paraules altisonants. Ja tot era 
aigua passada. En aquell moment se sentia estimada i la idea de tindre 
la vellesa coberta li donava una serenor que més de quatre envejarien. 

—Aquesta xiqueta ens farà ximpletes —deia amb alegria a la Lau-
ra—. Ens té dominades. Tot li trobem graciós i ella ho sap. És llesta, 
més viva que un any sense pa. Ja veuràs quan vaja a l’escola! Semblarà 
un coet. En dos dies serà la primera de classe.

—Això és pura passió —la Laura se’n reia en escoltar-la—. Si ens 
pren el pèl, la faena serà nostra.

—Ha de xalar de valent, que la joventut en quatre dies se’n va al cel. 
No cal que siga una malcriada, però tampoc una bleda. I sempre anirà 
feta un cromo; ja me’n cuidaré jo de comprar-li roba, perquè vaja ben 
arreglada. Ningú li ha de passar la mà per la cara.

La Daniela va començar la seua vida d’estudiant al parvulari. Quan 
el primer dia la mare va deixar-la a la porta, es va acomiadar movent 
amb desimboltura les manetes. Hi havia companys que ploraven, tot 
xisclant com bojos i omplint d’un gran desfici les mares. I, al capvespre, 
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