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39

a les terres baixes del Perigord, l’hivern havia estat llarg. als matins, 
el gebre encara emblanquinava el camp i les teulades i l’aigua continua-
va glaçant-se als reguerons dels carrers.

Quan, en encetar el febrer, el sol esclarissà el cel de plom, un sen-
timent de deslliurança començà a escalfar els cors: els fumerols de les 
xemeneies s’enfilaven més lleugers i les branques nues dels arbres sem-
blaven desempallegar-se de la llebrosia que hi havia deixat el fred.

així i tot, la gent es malfiava; no creia massa en aquell deixondiment, 
escapat, per dir-ho així, de les negrors llefiscoses de l’hivern. Veia com 
tot era encara silenciós en l’escorça de la terra, rebregada pels pixums 
freds de la boira; i per bé que el sol semblava entebeir l’aire, era ben 
pàl·lid encara per a travessar els terrossos i atènyer la vida aletargada que 
romania al fons.

sabia per experiència que quan «la candelera riu, l’hivern és viu», 
com deien en la contrada.

a començament de març, per fi, s’escampà un reblaniment general. 
la llum del dia més clara, activava la llucada dels herbeis i, a les cases, 
s’obrien les finestres esbatanades.

aviat, la revifalla portà un regirament de sabes i un dolç bategar a 
les venes. s’esvaïren les garibaldines, les bufandes i els mitjons de llana. 
cessà el colpejar sec dels esclops. aparegueren els primers esquinços de 
mimosa que les dones apomaven dins d’uns gerros: clarins de la prima-
vera, aquelles boletes d’or no florien al país sinó que arribaven de terres 
més clements, on les cireres envermellien primiceres.

i
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40 Ramon Xuriguera

—sembla que ja tenim l’hivern fora! —se sentia repetir.
la mainada, lliure de les sabates ferrades, corria renouera pels car-

rers. respirava, sense fer-ne cas, l’aire que els vells i els malalts absorbien 
amb deler.

al peu de les cases, pujaven troncs de rosers, arrapats a les parets, i 
vinclats damunt les corbes de les portes. cada any, les tisores de podar 
deixaven entre llurs tiges una munió de ferides rodones. eren uns ulls 
muts i blancs, de grandàries diferents, que brutalitzaven la nuesa de 
l’arbust fins que el primer fullam el vestia de tintes tendres. aquesta 
transformació s’esqueia ben avançat el mes de març, quan les dones co-
mençaven a sortir al carrer amb els cossets sense mànigues, i les estufes 
s’arraconaven a les golfes, sollades i sobreres.

aquest reviscolament gradual era seguit per Valentí Ponset amb una 
pacient curiositat. Des de darrere els vidres del seu establiment, obser-
vava el roser enfiladís que emmarcava la porta del davant de casa seva. 
Quan s’adonà que les fulles puntejaven tremoloses damunt el crostim 
del tronc, sortí, s’atansà a les tiges més avinents, i palpà els botons esba-
dellats com per encertir-se que no es tractava d’un engany.

a aquella hora, una llenca de cel blau posava un sostre xiroi a tota 
la llargada del carrer. el sol entebeïa l’espai i una llum dolça i rosada 
lliscava per les teulades i endomassava les parets.

Valentí Ponset, després d’haver-se convençut que les fulles del roser 
eren una brostació real i no una simulació, esguardà amunt i avall del 
carrer, aixecà un instant el cap, amb els dits apuntalats a l’alçada de les 
celles i, tot caparrejant, potser de satisfacció, se’n tornà a la botiga.

Fins aleshores no es decidí a deixar obertes les vidrieres de l’establi-
ment, tancades amb balda tot l’hivern a desgrat de les reclamacions dels 
parroquians. 

De l’interior de la peça, s’escapà un baf resclosit. la lluna del mirall 
s’emplenà d’una tendra lluïssor que anà reflectint-se en els flascons col-
locats en uns prestatges laterals.

Del peu del mirall sortia una plataforma de marbre que contenia 
tisores, navalles, pintes, brotxes plantades dins d’unes tasses de metall, i 
un parell de màquines de tallar els cabells. al davant, s’aclofava una ca-
dira de braços, amb el respatller un xic torçat enrere i el seient de boga. 
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41els astruc

Una planxa de ferro colat, enganxada al peu de la paret, avançava, fent 
decliu, fins a tocar les potes de la cadira. Valentí estirà el braseret que hi 
havia al davall i, tot aixecant la tapa, remenà amb el dit les cendres fre-
des i els trossos de carbó mig consumits que hi restaven enfonsats. amb 
el braseret a la mà, empenyé una porta estreta i baixa que es retallava a 
la dreta del mirall i penetrà en una d’aquestes habitacions que serveixen 
de cuina i de menjador a la vegada. i, atansant-se a la seva mare, que 
feinejava davant dels fogons, li digué:

—té, encara queda una mica de carbó; aprofita’l.
Després se’n tornà a la botiga, agafà el diari que aguaitava, mig ple-

gat, entre el mirall i la paret, i, instal·lant-se a la cadira de braços, conti-
nuà la lectura a l’indret on abans l’havia interromput.

la botiga, sense ésser gran, donava una deplorable sensació de nuesa. 
en una de les parets laterals, es veia un penja-robes amb tres poms i, a 
l’altra, hi havia dues cadires de boga amb els barrons espessos i sollats. 
aquest migrat mobiliari semblava com perdut davant l’empaperat des-
colorit que cobria les parets. Dir quin era el seu color primitiu hauria 
estat delicat car les mosques i la humitat n’havien fet de les seves. Uns 
anuncis de perfumeria, penjats d’ací d’allà —l’un d’ells representant un 
virolat de flors i l’altre un cap de dona jove curosament pentinat— res-
saltaven, balders i dissonants, en la fada buidor de la botiga.

les vidrieres s’obrien vers la banda de dins de la peça, la qual s’iso-
lava a la punta d’una vasta façana, tan feixuga que semblava que anava 
a desplomar-se al seu damunt. tocant al capdamunt de la porta, unes 
lletres destenyides per la pluja a penes deixaven llegir entre un barboll 
d’escorrims: Barberia.

en deu anys que feia que Valentí Ponset tenia aquell establiment, no 
hi havia introduït mai cap adob. la incúria del local s’afegia a la seva 
migradesa, com la pell s’ajusta al cos. Quan no es veia Valentí assegut a 
la cadira, amb el cap perdut dins del diari, se’l trobava amb unes plaques 
de vidres a la mà, mirant-les a contrallum, o remenant unes cubetes 
amb líquids que li empastifaven els dits. car a més a més d’afaitar i de 
tallar els cabells, feia alguna fotografia: noces de camperols, records de 
la primera comunió i alguna festa quan la cosa s’ho valia.
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42 Ramon Xuriguera

si algun parroquià entrava a la botiga, Valentí retirava les cubetes i 
els clixés de damunt del marbre i els deixava momentàniament per ter-
ra. Un cop enllestit el client, els collia i tornava a servir-se’n.

si podia lliurar-se fàcilment a aquesta tasca era perquè l’afluència de 
clients li’n permetia tot el lleure. la botiga era poc concorreguda. Ponset 
era un ésser esprimatxat, amb els peus amples i llargs i unes mans més 
grosses que el que era de raó. en caminar, balancejava el cos endarrere 
i endavant i, quan obria les mans, semblava que anava a esclafar alguna 
cosa. Un tic nerviós trametia un impulsiu sacseig als seus gestos. Quan 
esguardava, ho feia amb un ull més obert que l’altre, i com que les celles 
eren minses i el nas gros, la seva fesomia esdevenia disgraciosa.

aquest desconcert anatòmic no deixava de produir una certa apren-
sió quan es posava en moviment. sobretot en l’exercici de la seva pro-
fessió, on era tan necessària la domadura del tacte. Una navalla oberta 
passant i repassant damunt la gorja exigia una mà hàbil, un ull precís i 
un equilibri nerviós que no estava ben segur de posseir.

Valentí no semblava amoïnar-se per la manca de parròquia. No ig-
norava que a l’altra barberia els en sobrava. Feia deu anys que les coses 
havien anat així i no esperava pas que canviessin. D’altra banda, a la 
resignació ja hi estava fet. Quan aprenia l’ofici, li encolomaven sempre 
els parroquians de rebuig.

si hagués estat puntós, o hauria sofert molt d’aquest menysteniment 
o hauria canviat d’ofici. Però era plegadís de mena. i després: on hauria 
anat amb la seva migradesa física? amb poca cosa en tenia prou per as-
segurar-se el pa i el de la seva mare. sobretot, perquè la mare de Valentí 
no estava del tot desemparada. era dipositària del diari regional de més 
tiratge, la qual cosa li deixava algun benefici. i això, sense escarrassar-se. 
la gent anava a cercar el diari a la cuina; de manera que sense moure’s 
de la vora dels fogons repartia el paquet que l’estafeta li feia portar cada 
dia.

en general, la distribució era parsimoniosa llevat dels dies de mercat, 
on els compradors movien sempre fressa. aquells dies, el paquet, arriba-
va reforçat. acudien els forasters de solnes, de Piles, del Brull, de sant 
Martí dels Monts, tots a la recerca del suplement comarcal que el diari 
afegia amb la llista de preus que definia l’orientació del mercat.
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Valentí, de més a més, no solament es valia de la fotografia, sinó que 
també conreava la música. tocava el violí en els balls que organitzava la 
jovenalla i en les gresques que acompanyaven les noces.

tot plegat, anava fent. l’hort donava llegums i, no havent de pagar 
lloguer de cap mena, la vida, si bé no era folgada, tampoc no presentava 
enuigs greus.

la casa on estava instal·lada la botiga, els pertanyia en bona part. 
era un edifici tres vegades centenari, amb dos cossos de teulada princi-
pals que realçaven la façana, i unes dependències accessòries situades a 
la banda posterior. aquesta reunió de construccions donava una certa 
noblesa a l’edifici, maltractat en bona part pel temps i compromès per 
uns adobs poc sortosos.

emplaçat al centre la població, entre el carrer principal i el que con-
duïa al pont del riu, constituïa l’angle d’una ampla cruïlla, indret obli-
gat de pas, i on repercutien els batecs més vius del veïnat.

Des d’allí, eren insospitats al pati que s’obria a l’interior, amb les her-
bes que creixien en els junts de les llambordes, els estables i els graners, 
testimonis d’una passada plenitud, els arcs orfes de portals, amb els 
galzes enfonsats mig rosegats pel rovell, i, darrere, encara l’hort, amb 
les tanques plenes d’esvorancs.

la façana davantera conservava vagament les traces d’una galeria de 
fusta amb un fistó d’arcades de mig punt, lligat a la barana per un 
joc de columnetes. tot això, però, no era gaire visible al primer cop 
d’ull. l’argamassa, els còdols i la calç ho havien convertit en una paret 
immensa i llisa a l’extrem inferior de la qual guerxinava la barberia de 
Valentí Ponset.

Quant a la façana lateral, no conservava ni rastre del que fou la seva 
forma primitiva. arrebossada enterament de dalt a baix, la pintura ho 
havia acabat d’esborrar tot. Dues finestres emmarcades de pintura blan-
ca foradaven sobtosament la llisor de l’arrebossat. al davall, s’obria una 
porta de ferro pintada de vermell al mig d’un parell de ganxos clavats a 
la paret. Posat entre les finestres i la porta es deixava veure el rètol d’una 
carnisseria.

les teulades, preservades d’aquell devessall d’adobs, es desplegaven 
harmonioses. eren unes carcasses amples i emparadores, amb el llom 
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44 Ramon Xuriguera

alt i afinat que s’estenia en quatre vessants damunt de cada cos de l’edi-
fici, defensant-lo, fins més enllà de les parets, amb el ventall estès de 
les barbacanes. les pluges i la neu havien enfosquit llurs teules planes, 
imbricades com un mosaic meticulós, deixant pegats de molsa viva per 
la cresta i per les ales, que les ardors de l’estiu encongien i entendrien les 
boires ploraneres de l’hivern.

Des d’allí, el vell casalot continuava irradiant el seu prestigi damunt 
les cases dels voltants. aquestes, vistes des de dalt, no eren més que un 
munt encavallat de crestes arrupides i esllomades.

aquesta noble majestat de les teulades, juntament amb els esgam-
bis, ara buits, dels patis i les estables, era tot el que restava del pas-
sat d’abundor del vell casal. Feia molt de temps ja que els ramats no 
s’agombolaven als corrals, ni les collites s’empilaven als graners. amb els 
anys s’havien estroncat els descendents i llurs béns s’havien desperdigat. 
Només la casa romania com un testimoni mut, darrer esquinç d’un es-
plendorós plomall. Passà d’unes mans a unes altres. Massa gran per als 
usos ordinaris, tantost s’hi instal·lava un forn com s’hi aposentava un 
carreter o un manyà.

Quan Marcel astruc la comprà, els patis i les estables estaven con-
vertits en una cleda de lloguer. els cossos d’habitació estaven totalment 
abandonats. astruc era picapedrer i, aviat, emplenà el pati de maons, 
de blocs de pedra i de calç. Un adob ací, un pegat allà, acabà tapant del 
tot goteres i esvorancs.

la seva muller el secundava robant temps als quefers casolans. Des-
prés, pogué ajudar-lo el noi. D’any en any tornaven a ésser habitables 
indrets abans abandonats.

Quan morí Marcel astruc, la casa havia millorat. el noi i la filla gran 
n’esdevingueren propietaris. les altres dues filles heretaren la copropie-
tat de la caseta on vivien abans d’haver-se traslladat.

així, la mare de Valentí pogué aportar al seu primer matrimoni la 
meitat de la casa on venia els diaris i on hi havia instal·lada la barberia 
del seu fill.

el marit no se n’aprofità. era mariner d’una xalana que feia trans-
ports fluvials pel Dordonya. la seva vida era el riu més que no pas la 
llar. Un accident malaurat, tot descarregant bocois de vi, el deixà en tan 
mal estat que morí poc després a l’hospital.

Els Astruc.indd   44 18/10/12   10:38:53
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la unió matrimonial havia durat cinc anys i no havia deixat fills. 
Divuit mesos després, la jove vídua tornava a estar casada.

aquest segon marit, del qual la vídua conservava el nom, estava em-
pleat en una manufactura de paper instal·lada a l’altra banda del pont. 
cada matí, emprenia el camí a peu, emportant-se el dinar dins d’una fi-
ambrera. al vespre, tornava a casa cansat, i amb un humor poc avinent. 
D’aspecte malaltís, era visible que les obligacions no li convenien.

Vidu des de feia sis anys, anà novament al matrimoni, portant un 
infant de la primera muller. era una nena de cinc anys, amb uns rínxols 
rossos i uns ulls blaus que esguardaven d’una manera melindrosa.

Francesc Ponset no havia pogut acostumar-se mai a habitar dalt de 
la casa. Havia viscut sempre a peu pla. les escales li agreujaven les seves 
defallences.

aviat la vida es desenrotllà a baix, a la cuina. i com que era prou 
folgada, hi féu construir un envà per tal de migpartir-la. en la separació 
practicada, foren instal·lats els llits. com que la peça era cega, a inici-
ativa seva fou oberta una finestra. era l’única obertura practicada a la 
façana que havien obturat amb tants d’esforços els adobs del vell astruc. 
D’aquesta finestra havia de rebre el primer raig de llum Valentí Ponset 
en venir a la vida. D’ella havia de néixer, més tard, la porta d’accés al 
seu establiment.

Francesc Ponset gaudí quinze anys d’aquest arranjament volgut per 
ell. Morí víctima d’unes complicacions intestinals que se l’emportaren 
entre raneres sorolloses. la nena de l’esguard melindrós acabava de fer 
dinou anys. Valentí en tenia tretze. era un noi solitari, amb una barreja 
de nervis i de badoqueria que el feia semblar pocatraça. a les tardes, 
amb el violí davall del braç, travessava el pont del riu mentre la mainada 
jugava a baix, arran de l’aigua, i entrava en un xalet que hi havia a l’altra 
banda del pont. tot caminant, avorat a l’ampit, esguardava les corredis-
ses dels vailets. a vegades s’aturava, repenjat a la caixa de l’instrument, 
i escoltava els crits de la quitxalla, xipollejant per la riba, descalços i 
amb els braços arremangats. ell no havia jugat mai amb aquella inde-
pendència renouera. els companys, no trobant en la seva poquedat res 
que els atragués, el deixaven de banda. reclòs en aquest isolament, es 
refugiava a la cuina o voltava pel pati a l’abast dels ulls de la seva mare. 
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el retorn del seu pare, al vespre, interrompia els seus entreteniments 
d’infant quiet i sense joia. l’humor sempre deficient de Francesc Ponset 
llevava al tracte paternal tota comunicació afectiva. sense deixar d’esti-
mar Valentí, apareixia distant. si se li escapava un somriure, el recollia 
la noia, sis anys més gran que el seu mig germà, la qual, amb el pas del 
temps, esdevenia xamosa. s’ocupava del seu pare amb atencions ama-
tents. l’home trobava en aquesta sol·licitud el regust d’un benestar que 
sovint li negaven els desencisos d’una salut compromesa i, en les hores 
de reculada del mal humor, fins arribava a esguardar-la amb tendresa.

la madrastra veia en aquests llampecs d’entendriment un senyal de 
preterició respecte del seu fill. Per bé que no en feia estat verbal, s’ho 
prenia com un greuge i es posava a accentuar la seva protecció, a com-
plaure ostensiblement el noi, a presentar-se davant d’ell com la seva 
única empara. la docilitat de Valentí facilitava l’aparat d’aquelles aten-
cions. Bandejat dels jocs de la quitxalla i postergat per l’afecte paternal, 
el món era un catau d’enemics contra el qual ella volia preservar-lo. 
aquest era el sentit que semblava deduir-se d’aquelles abrandades efusi-
ons. el noi no es malfiava poc ni molt de tots aquells mals en els quals 
volien fer-lo creure però, com que trobava en la seva mare la sol·licitud 
a la qual l’inclinava la seva soledat, es deixava bressolar amb una secreta 
complaença dins d’aquell tou de proteccions.

D’aquesta pruïja d’atencions, nasqué la idea de fer-li aprendre a to-
car el violí. Valentí s’hi sotmeté sense gens de vocació; tampoc no s’hi 
oposà, però, per no contradir la seva mare. així, a la sortida de l’escola, 
mentre els altres vailets corrien alliberats cap al gaudi de llurs jocs, ell se 
n’allunyava amb recança.

Poc després de la mort del seu pare, la vídua el féu entrar d’aprenent 
a la barberia. Volia per al seu fill un ofici que no l’afeixugués. De més 
a més, al poble no hi havia més que una sola barberia i, segons el seu 
parer, dues podien viure-hi perfectament. D’altra banda, se l’instal·laria 
al seu costat i així podria continuar vetllant per ell.

l’aprenentatge fou lent. Fou, també, una dura prova de mortificaci-
ons que Valentí aguantà amb una inalterable placidesa de mesell. tanta 
passivitat acabà desarmant tothom i, a la fi, es veié tolerat com es tolera 
un mal crònic.
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47els astruc

les hores passades a la barberia no feien gaire compatibles les lliçons 
de violí. el vell professor, que havia acceptat Valentí únicament per 
compromís, veié arribat el moment d’alliberar-se’n:

—suposo que et deurà quedar poc temps per a poder continuar. es 
comprèn: val més fer una cosa ben feta que dues a mitges.

Valentí no tornà més al xalet. De tant en tant, però, se’l sentia gri-
nyolar a casa, instigat per la seva mare, la qual el forçava per tal que no 
oblidés allò que havia après.

amb la mort de Francesc Ponset, la vídua es tornà a trobar sola, 
havent de fer front a tot i sense el concurs material del marit. l’empleat 
de la manufactura de paper es planyia constantment, aportava, però, 
regularment a la llar el fruit de les setmanades. Perduda aquesta contri-
bució, la dona caigué en les preocupacions del seu primer viduatge, ara 
agreujades per la presència del noi i sobretot d’aquella noia, esdevingu-
da sobtosament un pes mort alhora que era més gran la incertesa.

la noia s’adonava d’aquella situació, i si les seves reflexions no eren 
del tot amargues és perquè la veu del cor li anunciava el camí de l’alli-
beració. entre la madrastra, reservada, i el mig germà, feble i disgraciós, 
els somriures no sovintejaven i les converses esdevenien enutjoses. De-
cididament, allí es trobava estranya. la desaparició del seu pare li havia 
revelat de cop i volta que allí no la lligava res. al vespre en parlava amb 
raül, i ambdós combatien les contrarietats enfortits per l’esperança. 
aquestes converses amb raül eren mal vistes per la vídua. xocaven el 
prejudici local basat en un estret particularisme enemic de tota foraste-
ria. raül era un nouvingut, un estrany, sense entroncament en el país. 
la noia hi veia l’únic recer a la seva soledat.

en efecte, raül havia vingut de lilla per tal de muntar unes màqui-
nes a la manufactura de paper. Un cop les peces ajustades, calgué ensi-
nistrar els obrers que se n’havien de servir. era un mecànic expert, que 
gaudia de tota la confiança de la casa. a la manufactura havia conegut 
Ponset, amb el qual mantenia bona relació a desgrat de l’humor ingrat 
que l’afligia. Per ell havia conegut la seva filla i, si no tardà a sentir-se’n 
agradat, ella li féu veure aviat que ell tampoc no li desplaïa. l’orfandat i 
la difícil situació en què deixà la noia, precipitaren la intenció del mecà-
nic de treure-la d’allí com més aviat millor. No ignorava l’hostilitat de 
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la vídua, però d’acord amb la noia, esperava el final de la seva comesa a la 
manufactura per a tornar-se’n, amb ella, a lilla.

D’acord amb aquesta perspectiva, la noia volia posar en clar la part d’in-
teressos que li corresponien del seu pare. la madrastra ho diferia, no troba-
va mai l’ocasió de parlar-ne. Pel que la noia sabia, li pertocava un armari ple 
de roba i una taula que havia portat la seva mare junt amb uns diners que 
el seu pare mantenia reservats per a quan ella es casés. De tot això, n’estava 
ben segura, car havia escoltat més d’una vegada com el seu pare advertia la 
madrastra que si ell arribava a morir, calia que tot allò li fos lliurat.

en les converses amb raül, no deixaven d’estranyar-se de la poca 
pressa que la vídua tenia en aclarir aquell assumpte. i, no obstant, raül 
pensava que començava a ésser l’hora d’ocupar-se’n.

en efecte. Quan la feina del mecànic a la manufactura tocava a les 
acaballes, la noia reclamà allò que li pertanyia. la madrastra l’esguardà 
com si caigués dels llims. Digué que cometia un error, que estava mal 
informada. tot el que hi havia allí era ben seu. la roba que portà el seu 
pare s’havia anat empobrint amb els usos de la casa. els diners de què 
li parlava havien estat empleats feia molt de temps en les reformes de 
l’envà que migpartia la cuina. i com que no n’hi hagué prou, ella afegí 
la resta. Fou un deute que contragué el seu pare amb ella del qual es 
rescabalava amb la taula i l’armari.

—si et casessis amb una persona del país —afegí— encara et podria 
deixar els mobles. amb un estranger, però… sense saber a quines mans 
caurien!

la noia restà esbalaïda. raül, blanc de menyspreu, l’apaivagà. Pocs 
dies després se l’emportava a lilla. la madrastra la veié partir sense re-
cança, amb els llavis cosits i l’esguard fred, avesats a no deixar traslluir 
cap sentiment.

Valentí assistia com absent a aquest tripijoc de família. N’era ve-
ritablement conscient? el seu aprenentatge a la barberia li descobria, 
era cert, un altre món, per bé que ni millor ni pitjor que el de la seva 
infantesa.

Des de la partença de la noia, la casa anà prenent un aspecte des-
curat: les aranyes feien nius a les parets i, els plats, enllefiscats per les 
deixalles del menjar, s’atardaven a l’aigüera. al pati, les pluges ennegrien 
les fulles que havia deixat el vent i els fems dels animals s’encrostonaven 
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