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A la bona gent que hi ha arreu del món

La força del vent.indd   7 12/02/16   10:37



9

CAPíTOL 1

El pregó del reverend doctor Josep Llauradó davant el micròfon de 
Ràdio Reus, retransmès per Ràdio Barcelona i per Ràdio Madrid, va 
donar la benedicció a la Setmana Santa de 1952, iniciada el Diumen-
ge de Rams amb el seguit de funcions pietoses, viacrucis i processons 
encapçalades pel triumvirat de poders que llavors regien els destins del 
país i de la seva gent. Les autoritats militars, eclesiàstiques i polítiques 
del règim imposaven un control ideològic absolut sobre la població. 
Aquells dies, Reus tenia 36.000 habitants i estava immersa en la dic-
tadura franquista. La societat pròspera i moderna d’abans de la guerra 
s’havia tornat deprimida i temorosa. Mentre la ciutat intentava recons-
truir-se, retenia l’alcaldia el molt il·lustre Joan Bertran, propietari d’una 
de les fàbriques de sabó més importants de l’Estat i baluard destacat 
d’aquella nova cultura de l’endarreriment que el No-Do anunciava com 
un situació exemplar i, per fi, devotament ordenada. El mateix alcalde 
que, dos anys més tard, sofriria un atemptat per part d’un treballador 
municipal.

Aquell Divendres Sant, la Montserrat Ustrell va sortir de casa a les sis 
del matí per anar al tradicional Via Crucis des de l’església de Sant Joan 
fins a l’avinguda dels Màrtirs, davant el monument als Caiguts, però no 
va tornar. Poques hores després, el seu espòs i els dos fills bessons desco-
brien que havia marxat amb un metge que s’estava a la ciutat de pas per 
escapar-se d’una vida carestiosa i d’un matrimoni gris. El gori i la Dela 
tenien quinze anys. Per a ell l’escandalós adulteri de la seva mare fou 
una desgràcia. Per a la noia, un fet que marcaria la resta de la seva vida. 
immersa en una societat profundament masclista i plena de prejudicis, 
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10 Marta Magrinyà

es convertí en víctima de la crueltat arrelada en una part de la societat 
que aquell règim de la por, fosc i repressiu, fomentava, esmerçat a 
retrocedir en el temps i en el coneixement, infestat de símbols feixis-
tes i ritus religiosos, hipòcrita i obsessionat per les aparences. Però, 
en aquell paradigma de la resignació i de la censura, moltes persones 
tenien la força de voluntat, l’orgull i la dosi d’enginy necessaris per 
desafiar l’ordre de les coses. Encara existia una part important de la 
població amb un indestructible sentit de la justícia i un neguit inhe-
rent a la condició humana: la busca de la felicitat i de la llibertat.
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CAPíTOL 2

Novembre de 1958

Feia poc que la Teresina Martí havia començat a treballar al ma-
gatzem de vi de l’Eusebi Canals, al carrer de Sant Llorenç. Acabava de 
complir els vint anys i els homes que l’envoltaven havien pensat que li 
aniria bé fer alguna cosa després de la tenidoria, on havia après a escriure 
a màquina i alguns principis de comptabilitat. La seva mare havia mort 
quan era molt petita i gairebé ni la recordava. Només tenia present que, 
com a resultat d’una promesa sagrada, els seus quatre germans i el pare 
s’havien escarrassat a pujar-la com una princesa. Havia estat la seva ma-
nera d’honorar la memòria d’aquella persona que tant estimaven i que, 
com a darrera voluntat, els havia encarregat cuidar sempre de la menor 
de la família. De seguida havien trobat la senyora Remei, una veïna 
sense fills disposada a cuinar i a fer-los tota la feina de la casa. El Pere 
Martí no havia anat a la guerra perquè una caiguda de ben petit l’havia 
deixat coix d’una cama. Per tant, els cinc fills tampoc no havien crescut 
amb records sinistres ni drames dins mateix de casa. Havien heretat la 
pròspera bòbila dels avis i, com que la seva nissaga materna era signifi-
cadament de dretes, no els havien esquitxat ni les penúries ni les repre-
sàlies derivades del conflicte. Tot plegat havia fet que la Teresina visqués 
sempre dins una bombolla de sabó que flota sobre un camp de mines.

En realitat, al magatzem de vi només havien contractat la Teresina per 
l’amistat entre el seu pare i el senyor Eusebi Canals, perquè en aquell lloc 
no hi havia feina per a tanta gent: un encarregat, un mosso, un compta-
ble que hi anava unes hores al dia, una secretària i ella, l’ajudant de la se-
cretària. Havia estat un negoci rendible, amb diversos representants que 
comercialitzaven espirituosos per tota la comarca, fins que el propietari 
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12 Marta Magrinyà

havia marxat a viure a Barcelona i havia perdut l’interès a fer-lo rutllar. 
Ja tan sols passava pel magatzem els dilluns i ho feia perquè baixava a 
Reus a visitar la seva jove “querida”, que havia col·locat de secretària, més 
que no pas per supervisar-ho tot. Els bocois plens arribaven en carro per 
parells, però, darrerament, només venien sis o set barrils de producte 
acabat a la setmana. L’encarregat, el Lino Salvat, feia els cupatges del vi 
de missa i del vi de taula, el vi ranci i el moscatell. En tenien tres mar-
ques, que anaven destinades als restaurants i a les botigues, però aquella 
feina li deixava infinitat d’hores lliures que dedicava a jugar a cartes amb 
el mosso i a espiar les noies. El despatx, innecessàriament equipat per a 
tres persones, estava situat en un rudimentari altell del magatzem. Quan 
l’encarregat hi entrava, ella i la Pura, la secretària, feien veure que escri-
vien o que endreçaven papers. L’amistançada de l’amo encara sortia a fer 
alguna comanda o als bancs, però la Teresina es passava la jornada tanca-
da a l’oficina pintant-se les ungles, badallant i llegint revistes o fulletons 
que tenien amagats dins els calaixos. Quan ja no trobava res més per 
entretenir-se, des de la finestra albirava el pati, on es buidaven els bocois 
i es rentaven amb oli de vidriol. Allí també hi havia el desguàs pel qual, 
feia un parell de dies, el senyor Lino havia llençat una ventrada de la gata 
del magatzem, aviant els gatets al darrere d’un bocoi ple d’aigua perquè 
s’ofeguessin ràpidament. La noia podia estar-se hores amb l’animal a la 
falda, acariciant-lo, i li portava cues de peix del mercat de les Peixateries 
Velles. Aquells dies, de tant en tant, també collia figues de la figuera del 
pati i, quan no hi arribava, apareixia el senyor Lino immediatament amb 
una canya oberta de la punta que permetia arrencar les de més amunt. 
Així, després d’aquell acte heroic, la deixava pujar al davant les escales de 
fusta de l’altell i ell es quedava darrere seu, per llambregar així per sota 
la faldilla de la noia. Ella sempre pujava de pressa i esperava les figues 
asseguda a la seva taula, però la descarada Pura es divertia fent-ho a poc 
a poc i movent els malucs per aconseguir que l’home arribés a dalt acalo-
rat. Aquells desvaris de l’encarregat feien molta gràcia a la Teresina, com 
si no acabés d’entendre la mentalitat atàvica i lasciva que encarnaven. 
Ella només considerava el senyor Lino com un pervertit tocat de l’ala i 
inofensiu, amb el seu ridícul bigotet de Mussolini, però tampoc no era 
tan càndida per explicar el seu comportament ni al pare ni als germans. 
Vivia en un món de cotó fluix que la majoria dels seus conciutadans no 
havien conegut mai, immersos en una lluita diària per mantenir certa 

La força del vent.indd   12 12/02/16   10:37



13La força del vent

dignitat i una existència coherent amb els ideals de progrés que la dicta-
dura estrangulava. Però, de sobte, algú havia començat a remenar la 
bassa d’oli incomprensiblement. Aquell dissabte, havia trobat una nota 
manuscrita al seu escriptori i, anguniosa, no havia parat de rellegir-la 
durant tot el matí amb incredulitat. Poc abans de la una del migdia, 
a la secretària ja li havia pujat la mosca al nas. Va córrer fins a la taula de 
la seva ajudanta, situada a un parell de metres, per descobrir què fitava 
per enèsima vegada.

—Què mires tant? Què hi tens aquí dins? —preguntà la Pura evitant 
que empenyés el calaix.

Ella li va donar un cop a la mà i va tancar-lo de cop, enxampada.
—Ai! Que m’has fet mal!
—No et fiquis on no et demanen —la requerí la Teresina.
Trobava la secretària enutjosa i dependent, sempre fent viatges a la 

seva taula per passar l’estona. Només devia tenir uns vint-i-cinc anys, 
però lluïa una berruga al front de la mida d’un cigró. També allotjava 
perellons darrere les orelles perquè passava fred tot el dia com molta 
altra gent. Aquests detalls desapareixien per als homes del magatzem 
davant els seus pits descomunals i els seus llavis gruixuts de color cirera 
dissenyats per provocar.

La Pura va tornar al seu lloc traient la llengua a la seva ajudanta ofici-
al, però, en el fons, no estava gaire enfadada. Li mancava la capacitat de 
ser venjativa o rancuniosa. Sempre feia olor de natura i tenia tan poques 
manies que a la Teresina li recordava les gates quan estaven en zel. No li 
desagradava del tot, només si es feia massa pesada. 

—Què amagues? Un tresor? —preguntà la secretària, asseguda a la 
seva taula però sense deixar-la estar. 

—Sí —afirmà la Teresina, i féu una broma traïda pel subconsci-
ent—. El tresor del rei moro!

En comptes de fugir d’estudi, s’havia posat del color d’una magrana.
—Tens un pretendent? —insistí la Pura, quan presencià la seva agi-

tació.
—En tinc set o vuit.
—Set o vuit? —li engegà amb picardia—. Un per a cada dia de la 

setmana?
La Teresina va abocar el cap als papers, perquè com més parlava més 

s’embolicava. No tenia costum d’amagar res.
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14 Marta Magrinyà

—Any d’avellanes, any de casaments! —recità la secretària, satisfeta 
de veure-la atribolada per algun mascle per primera vegada.

Tot seguit, va marxar a portar un taló al tren dels Directes, perquè 
el senyor Canals el rebés a Barcelona l’endemà. Encara faltaven deu 
minuts per a l’hora de plegar, però la Teresina també va decidir marxar. 
Prèviament, va obrir el calaix. Volia llegir la nota un darrer cop abans 
d’estripar-la, no fos que, al final, l’acabés veient la tafanera secretària. 
“No vam quedar que seríem amics?”

Com cada migdia, va arribar a casa a la mateixa hora que la Dela 
Pons. S’esperaven l’una a l’altra a la portalada del carrer i feien l’ascens 
fins al segon pis sense dir-se mai res, seguint una mena de protocol. El 
replà tenia dues portes calcades i, a un quart de dues, estava impregnat 
d’olor de menjar. Abans de separar-se, la Teresina pronunciava un alegre 
“A dinar!”, mentre posava la clau al pany amb moviments clavats als de 
la Dela a l’altra banda del replà. Les dues eren d’una edat semblant i no 
tenien mare ni germanes, només germans. També eren primes com un 
pal d’escombra, segons solia dir la gent gran, i portaven el mateix abric 
de tres quarts gruixut similar al que portaven la majoria de noies. Si 
miraves qualsevol fotografia d’un grup d’amigues, totes feien la mateixa 
fila, però elles, a més, tenien la mateixa alçada. Tantes coincidències ha-
vien acabat unint-les inevitablement. Quan els Pons s’havien instal·lat a 
l’avinguda del generalísimo,1 un any abans, la Dela feia temps que ha-
via perdut totes les amigues. Les companyes de l’escola M. Rosa Molas 
s’havien avorrit del seu mutisme i del seu posat sempre trist. En canvi, 
la Teresina, des del primer moment, havia vist en la seva reserva un 
signe d’intel·ligència i en la seva melancolia un tret molt plaent en una 
persona. Tot en ella li resultava prou còmode per forçar una amistat que 
la seva nova veïna havia acabat acceptant. Per més que pretengués desa-
nimar-la amb els seus silencis, la incansable Teresina no havia desistit, i 
juntes havien creat un llenguatge propi gairebé sense paraules. La noia 
acceptava aquelles inusuals condicions perquè tenia l’estrany pressenti-
ment que la Dela arribaria a ser la seva millor amiga, una per sempre.

1 Carrer Ample.
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CAPíToL 3

Un cop dins de casa, la Dela se’n va anar directa a la seva habitació 
per treure’s l’abric de pota de gall ràpidament. Va fer els llits dels dos 
homes i va recollir la roba bruta, que sempre deixaven per terra, per-
què ho trobessin tot arreglat. Després, es va lligar el davantal i va posar 
l’olla al foc. A principis de novembre, el pis ja estava gelat, però, un 
cop engegats els fogons, el cos se li revifava. Reus comptava amb la seva 
pròpia fàbrica de gas i la majoria de cases gaudien d’aquella comoditat, 
però no tothom podia presumir de nevera ni telèfon, encara que a ella 
ben poc servei li feien. Havia d’allargar fins a l’extrem els pocs diners 
que tenia assignats per comprar menjar i li havien prohibit utilitzar el 
telèfon perquè una mestressa de casa havia d’aprendre a no malgastar i 
a no perdre el temps.

El seu pare solia arribar poc després que ella i el seu germà, el gori, a 
quarts de dues, ja que s’entretenia xerrant amb un o altre. Al capdavall, 
ells no tenien altra feina que seure a taula i dinar. Mentre ella pelava 
les patates, el Gregori Pons ja s’havia acomodat a la butaca de la saleta 
i fullejava El Noticiero Universal del vespre anterior. Havia entrat sense 
dir res. Aquell pis nou era massa gran per a tres persones, però a la Dela 
li havia agradat des del primer moment. Era un còmplice perfecte per 
a la distància que existia entre ells. Darrere el pare, el gori es feia notar 
més quan arribava. Se sentia un cop de porta i el seu déu-vos-guard. 
Tenia una veu clara i seductora, de locutor radiofònic. Quan la fortuna 
havia repartit els seus dons, li havien tocat tots a ell. La bellesa, l’encant 
i l’habilitat per aconseguir qualsevol cosa que es proposés. Eren bessons, 
però no s’assemblaven en res, i la Dela havia hagut d’escoltar les compa-
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racions des que podia recordar. Ell era un moreno, de faccions perfectes, 
amb ulls blaus i cos d’atleta: un entre mil. Ella, una esquifida, sense grà-
cia, amb els cabells foscos, uns ulls marrons descolorits i la boca massa 
grossa. Tenia una frase gravada a la memòria:“Ves per on, el xiquet tan 
guapo com la seva mare i la xiqueta tan lletja com un pecat.” 

Només dinaven al menjador els diumenges o quan, rarament, tenien 
algun convidat. Feien vida entre la cuina i la saleta, que es trobava just 
al davant. L’ampli rebedor era enmig i el petit lavabo al costat mateix 
de la porta d’entrada, mentre que les quatre habitacions, totes amb una 
avantsala, es repartien a banda i banda del passadís. El menjador, a l’al-
tre extrem del pis, era el mausoleu on guardaven els records de la seva 
mare: la vaixella de porcellana, la coberteria d’alpaca, el centre de taula 
de cristall que havia estat un regal de noces… La pàtina de l’abandó 
pesava sobre tots aquells objectes que ja mai no utilitzaven i s’omplien 
de pols perquè no es podien ni tocar.

Va parar taula a la cuina, amb l’hule de color carbassa, i va posar a 
l’olla les bajoques que havia triat la nit abans, mentre que, alhora, escal-
fava la cassoleta de fang. Els tovallons ben planxats i el porró de vi, que 
no trigava mai gaire a haver de reomplir. Dos homes sense res a dir-se 
només havien d’ocupar la boca menjant i bevent. Vint minuts més tard, 
va servir el primer plat fent ressonar el girapeix expressament, i ells van 
acudir des de la saleta, que era just al costat. Després, va posar al mig de 
la taula les mandonguilles amb suc que havia preparat el dia anterior, 
abans d’anar dormir. Tot plegat, una rutina similar a la que repetia cada 
dia amb la Teresina a l’escala, llevat dels diumenges. 

Feia poc que vivien a l’avinguda del generalísimo i que tenien de 
veïns els Martí, però hauria pogut fer un segle. Quan creuava la porta 
de casa, la seva vida li semblava exactament igual, idèntica una jornada 
rere l’altra, fos quin fos el dia de la setmana, el carrer o el veïnat. Fins i 
tot quan compareixia el seu promès, un diumenge al mes, i sopava amb 
ells, la seqüència de les coses li semblava com una mena de disc ratllat 
o una pel·lícula d’aquelles que es quedaven enganxades al projector del 
Kursaal: les bromes malintencionades dels homes sobre la sort que te-
nia d’haver estat enviat a Portugal, la data del casament que fixarien 
tan aviat com ell tornés a treballar a Reus o les vegades que intentava 
magrejar-la dins la cuina mentre els Pons prenien el cafè al menjador. 
Només hi havia un lloc on hi passaven coses reals, coses de les quals no 
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intentava evadir-se fent com si visqués en un món sense gravetat. A la 
Corredoria Jansana, on treballava des de feia dos anys, havia començat 
a sentir que hi havia una superfície sota els seus peus, terra ferma sobre 
la qual poder caminar encara que fos amb passes invisibles.

Van seure el voltant de la taula, davant els plats que fumejaven, i, 
abans de la segona forquillada, el gregori Pons ja es va escurar el coll 
per parlar. Una situació que va posar en alerta els dos germans, perquè 
el pare només solia parlar per recriminar-los, a la Dela alguna cosa re-
lacionada amb les obligacions domèstiques i al gori els seus constants 
embolics de faldilles. L’home temia que aquella genètica tan afortunada 
acabés sent un temible enemic, com havia passat amb la seva mare.

—Ja m’ha arribat la notícia que ahir van desaparèixer deu mil pesse-
tes de la Corredoria Jansana —resumí el gregori, amb un posat crispat 
però sense aixecar el cap del plat. Mai no mirava la seva filla directa-
ment, s’avergonyia d’ella i era incapaç d’encarar el seus ulls—. Espero 
que no hagis estat tu, Dela.

El gori va emetre un so gutural, provocat per la contenció d’una 
rialla.

—Però, pare… —es burlà d’ell sense miraments, acostumat a dir tot 
allò que li venia de gust—. Aquesta bleda assolellada?

El gregori Pons va tancar el puny amb un reflex inconscient 
d’enuig, però no va fer res. No suportaria haver de passar un altre cop 
per la vergonya i la deshonra. Abans la mataria que tornar a ser la riota 
de la majoria o, encara pitjor, la diana dels quatre compassius.

—No vas dir una vegada que volies fotre escales avall el senyor Mon-
tenegro? —preguntà a la seva filla.

No li sorprendria que la Dela hagués comès aquell robatori, no es 
refiava d’ella encara que fos tan insignificant. També portava la sang de 
la seva mare i, per més submisa i covarda que semblés, segur que duia 
el mateix dimoni a dins. Ja es penedia d’haver-la enviat a treballar en 
aquell establiment per comptar amb una altra setmanada.

—Sí, pare. Vaig dir que era un falangista maniàtic que m’agradaria 
veure rodolar per les escales —corroborà ella per complaure’l, però sen-
se moure ni una pestanya. Feia molts anys que era indiferent al menys-
preu. Ja havia assumit que seria castigada de per vida per un pecat aliè, 
i la ràbia continguda s’havia acabat convertint en una conformada se-
renitat.
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18 Marta Magrinyà

—Ets una mosqueta morta. Almenys la teva mare anava sempre de 
cara. Ella tenia pebrots, que a l’infern sigui… —va renegar el patriarca 
sense poder acabar la frase.

El gori va aturar les seves malediccions com tantes vegades.
—Vinga, pare, no digui més rucades. Què faria aquesta amb deu mil 

pessetes? —es burlà—. i, tu, serveix el segon, nena, que la bajoca està 
plena de fils.

Va fer lloc al plat perquè la Dela li posés unes quantes mandongui-
lles. Tractava la seva germana com una minyona, sense cap mirament, 
perquè la poca clemència que tenia la reservava per al record de la 
mare de tots dos. Havia estat el seu nen consentit i, a pesar de tot, 
l’enyorava. Ell li havia perdonat que es perdés per una passió; estaven 
fets de la mateixa matèria hedonista incapaç de renunciar a res per 
ningú. Però la Dela mai no podria perdonar a la mare el seu egoisme; 
l’havia deixada sola en una presó, pagant pel pecat de ser la filla d’una 
perduda. Hauria preferit que l’ofegués acabada de néixer com es feia 
amb els gatets.
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CAPíToL 4

Aquell dissabte a la tarda volia anar al cinema Avenida a veure Yuma, 
de la Sarita Montiel. La va acompanyar el seu germà Lluís, el menor de 
tots quatre i el que més s’havia ocupat d’ella des de petita. Es va posar 
un dels seus jerseis de ratlles i una faldilla prisada. El seu abric dels caps 
de setmana era de vellut marró. Tenia un coll rodó molt afavoridor i 
anava lligat a la cintura; no la feia tan andrògina com l’abric de cada dia, 
amb coll i solapa. Per sort, la Teresina tenia una cara vistosa i uns cabells 
castanys envejables. Només fent-se la rosca cada nit, l’endemà ja li queia 
cargolat cap a dins, tot d’una peça, i es movia com una suau onada quan 
caminava. Tant el pare com els quatre germans, dos d’ells encara solters, 
treballaven a l’atrafegada bòbila i, malgrat que no eren una família rica, 
es podien permetre moltes comoditats. Com que estaven ben empa-
rentats, també se sentien prou còmodes als llocs que freqüentaven les 
classes més altes. Algun diumenge a la tarda fins i tot la deixaven anar 
a ballar al luxós Hotel Londres amb el seu grup d’amics. Al capdavall, 
Reus havia tingut la fama merescuda de ser una ciutat d’esperit molt 
liberal, on qui tenia els diners per pagar l’entrada podia entrar a qual-
sevol lloc. Per les mateixes inèrcies d’abans de la dictadura, tampoc no 
hi havia sales de ball amb espais separats, com passava en altres ciutats.

A l’alçada de l’armeria del carrer Padró,2 es van creuar amb un jove alt 
i molt prim, quasi esquelètic. Va fer un gest amb el cap a la Teresina i ella 
li va correspondre agafant fort el braç del seu germà, inconscientment.

2 Carrer Llovera. 
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—Com és que el saludes aquest paio? —li preguntà el Lluís mentre 
seguien carrer avall.

Aquell personatge no només la saludava, sinó que s’havia atrevit 
a deixar-li aquella nota dins el calaix de l’oficina. La Teresina estava 
segura que hi havia entrat de nit, cometent un delicte, perquè no tenia 
altra manera d’haver arribat fins als despatxos de ca l’Eusebi Canals. 

—Treballa amb la Dela —justificà la noia amb un neguit dissimulat.
El Lluís va moure el cap amb desaprovació.
—No sé com li van donar feina a la Corredoria Jansana. En farà 

alguna de grossa, ja ho veuràs. Ja l’han acomiadat de la sedera de Pich i 
Aguilera i del Simó.

—Va ser la senyora Conxita, que és bona persona —explicà la noia 
un cop recuperà l’alè. Estava espantada, però no li havia costat ocultar 
el nerviosisme al seu germà, que era bonhomiós per naturalesa i no gaire 
perspicaç pel que feia a les dones. Mai no se la imaginaria amagant o 
maquinant res.

La Teresina sempre n’havia sentit parlar malament, del Pau Móra, 
però amb certa condescendència, perquè d’un fill de mare soltera tam-
poc no se’n podia esperar gran cosa. El tenia vist de tota la vida; no 
vivien massa lluny i ell solia voltar sempre pels carrers quan eren infants. 
Només devia ser un parell d’anys més gran que la noia. A l’estiu, mentre 
ella berenava llet amb galetes al balcó, ell rosegava una poma assegut a la 
cantonada del carrer gaudí, davant de la bacallaneria. Alçava el cap de 
tant en tant i sempre semblava que tramés alguna cosa. Passat el temps, 
s’havia convertit en un jove molt estrany, que no es comportava com 
la gent corrent i que tenia la mirada fosca de les persones amb males 
intencions.

Havia estat per accident que, feia una setmana, havia establert un 
contacte humà amb algú que fins llavors només formava part del seu 
paisatge urbà quotidià. Un migdia, quan tornava de la feina, a l’alçada 
del Condesito, havia ensopegat i havia caigut de nassos. Bufava la típica 
ventada que feia anar per terra els vells i la canalla als punts sense res-
guard, com els passejos i la plaça dels Màrtirs.3 Allí les fortes ràfegues 

3 Plaça Llibertat.
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podien emportar-se la dignitat del més pintat entre remolins de pols 
i fullaraca. El Pau Móra l’havia ajudada a aixecar-se amb aquella fila 
penosa: les mitges estripades, la jaqueta bruta de terra i les mans plenes 
de pedretes enganxades. La Teresina li havia donat les gràcies atropella-
dament i l’havia somrigut com una reacció nerviosa. Aquell gest invo-
luntari, provocat per la sorpresa, semblava que havia causat una falsa 
impressió al noi.

—Podrem ser amics a partir d’ara? —havia preguntat el Pau Móra.
—Sí… és clar —havia respost ella, desconcertada, mentre s’apartava 

els cabells de la cara i es passava la mà pels genolls plens de sang. El fort 
vent se li cargolava per les cames encetades, però no sentia cap mena de 
dolor en aquells moments.

—Em dic Pau.
—Jo Teresina.
Després havia fugit esperitada, amb la coartada del temporal.

Ara la Teresina no sabia com resoldre la situació. No es tractava d’un 
malentès, perquè ella li havia promès amistat, però cap persona normal 
no li hauria fet aquella pregunta ni tampoc hauria confiat que la respos-
ta tingués un significat literal. Resultava absurd i alhora molt pertorba-
dor. No desitjava ser amiga seva i no volia ni pensar que ell s’hagués fet 
il·lusions d’aconseguir alguna cosa més. Des d’aquell dia, cada vegada 
que es creuaven pel carrer, ell la mirava d’una forma entre cínica i sorne-
guera, com si tingués alguna idea graciosa al pensament. Es preguntava 
com parar-li els peus abans que se li acudís tornar a entrar d’amagat 
al magatzem de vi o fer una altra bajanada que acabés sent descoberta 
per tothom. En realitat, li preocupava més què en pensaria la gent que 
els seus propis sentiments, perquè qualsevol sospita, per inversemblant 
que resultés, podia comprometre la reputació d’una noia. Es preguntava 
què havia fet per despertar l’interès d’un guillat i, a causa d’un inculcat 
costum femení, se sentia culpable d’haver tingut algun comportament 
poc adequat.
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