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I 

La gent la comprimia. Els crits de joia, les exclamacions de com-
plaença i de festa arribaven pletòriques a la seua oïda, però en lloc d’ani-
mar-la l’estamordien. Aquell cos no era el seu, sinó com una prolongació 
de tots els qui allí victorejaven els nuvis. Els sorolls, la parleria, els besos 
i les abraçades eren continus, però no la penetraven. N’ignorava la raó. 
En canvi era conscient que dins seu s’havia instal·lat un buit absolut. 
I encara que feia un gran esforç mental per obviar-ho, li resultava im-
possible. Era un buit on hi faltava l’aire, absent de vibracions, sense cap 
mena de baladreig feliç. Només existia una tibantor que deixava rígids 
els seus delicats músculs i li corbava els llavis en un gest inútil, imper-
sonal i fred.

—Una miqueta més enrere! Arrambleu-vos, no tingueu por, que la 
foto ha de quedar ben quadrada!

Era la veu de Xiclana, el fotògraf local, perpetuador de tots els es-
deveniments socials de la vila. Ella, rígida com una verga envernissada, 
va quedar-se enmig d’aquell reduït grup de figures ben vestides. Tres 
hòmens i el mateix nombre de dones. Elles, amb la cara fina, ben em-
polsinada amb un producte fi de la casa Pond’s, que deixava l’epidermis 
facial com la millor porcellana xinesa. Sobris models de tela fosca els 
cobrien el cos i, al cap, una mantellina negra i brodada, amb el centre 
que reposava sobre la teula de nacre que s’incrustava dins el cor del 
monyo. Ells, dos amb vestits foscos, camisa blanca i encorbatats, roba 
estrenada per estar a l’altura del feliç esdeveniment. L’altre, guàrdia civil 
des de ni se sabia quan, lluint l’uniforme de gala del cos, ja que l’ocasió 
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8 Francesca Aliern

així ho requeria. Les dos parelles de més edat en flanquejaven una de 
jove, acabada de casar, encara amb nervis de nuvis, angoixada per tota 
l’algaravia dels convidats. Al mig de la plaça major, s’havia muntat un 
sarau espectacular. Les vilatanes i els xiquets, que tan afeccionats eren 
a tots aquells espectacles que donaven temes per enaltir o criticar, no 
solien fallar a les entrades i sortides de la comitiva nupcial a l’església. 
Les dones per fixar-se amb els vestits dels assistents i la canallada per 
caçar al vol la pluja de confits i dolços que brollaven de mans anònimes 
i saludaven el nou matrimoni. 

Amb el seu posat nerviós, que res no tenia d’artístic, els sis van ser 
conscients que aquell moment quedaria plasmat amb una fotografia 
que, les tres parelles, emmarcarien per penjar a la paret principal de les 
seues respectives llars.

La núvia, de cara atractiva i silueta de filaberquí agut, va notar una 
pressió particular en un dels braços. Era sa mare. Ella, maquinalment, 
li va donar unes copets suaus i respectuosos a la dona empolsinada i 
vestida de negre, com si assistís a un funeral en lloc d’una boda. 

—Filla! Elsa! Te n’adones? 
No. No se n’assabentava de res. I les frases continuaven sense pene-

trar-la. Era com una espècie de mur on rebotaven paraules i gestos. Tot 
quedava suspès en l’aire, com els crits de la canalla, com les rialles i els 
murmuris de la plaçada.

—Ho veus, Elsa? Com en vam estar d’encertades al comprar un ves-
tit jaqueta per al teu casament! És una peça de mudar, clàssica, molt 
portadora. Còmoda per al viatge i apta per a cerimònies. La lluiràs en 
qualsevol moment i sempre semblaràs una reina. Quantes enveges ai-
xequem! Ho puc veure en les bones cares d’aquestes xafarderes d’ànima 
engelosida. No s’ho podien pensar mai que et poguesses casar amb un 
funcionari, un home que treballa per l’Estat i a qui mai no se li acabarà 
la faena.

Ella, la núvia, era filla única del guàrdia civil ufanós que, al batejar-
la, li havia adjudicat el nom de la iaia, una cordovesa de pronunciat 
accent andalús i que Déu s’havia emportat feia ja un grapat d’anys. Son 
pare, doncs, era d’idees fixes, amb caràcter de ferro, intransigent i, a la 
vegada, molt afalagador amb les dones. 
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9Aigües fondes

L’Elsa semblava aliena a tot el que es movia al seu voltant. L’alegria 
de la mare li semblava exagerada, fora de lloc; la qual cosa li feia bro-
llar de la boca una llarga lletania de sospirs, plens d’ànsia. Li resultava 
penós veure aquella emoció quasi animal dins del cos d’una dona tan 
sensata com era sa mare. 

La mare ja es va sentir més que orgullosa només de comprovar que 
l’Emili, aquell funcionari de la ciutat veïna, quan va conèixer l’Elsa du-
rant un ball de festa major, se’n va mostrar perdudament enamorat. Així 
que no va parar de fer reflexions a sa filla per tal que acceptés el xic sense 
gaires dilacions.

Ella, des del temps d’anar a estudi, s’havia sentit atreta per un noi 
alegre, simpàtic i de molt bon físic, però després de la marxa d’aquest 
a Barcelona, on va cursar una bona carrera, ja a penes se’l va veure pel 
poble, i ella va omplir-se de somnis. Unes fantasies que l’allunyaven una 
mica de les amigues, dels xicots que les envoltaven, d’aquell tram de 
camí juvenil que sol passar a la vida amb la velocitat d’un meteorit. 

—Els que et fan gràcia, no filen prim, no et diuen res —li deia sa 
mare—, i els que no et són agradosos, ni tan sols deixes que s’apropen. 
Ai, filla, mira que ets ben difícil! Em fas patir. Totes les teues companyes 
festegen i tu a aquest pas et quedaràs per vestir sants. 

El sol arribava des de la Moleta i es trencava entre les rames de l’escas-
sa arbreda de la plaça. Felicitacions i abraçades, besos i paraules dolces 
—sinceres o hipòcrites. El de sempre. La mare enganxada al seu braç, el 
pare lluint uniforme, tricorni i una medalla lluenta al pit, com a reconei-
xement de vint anys de fidels serveis a Espanya i la Benemèrita. L’acabat 
de casar, el funcionari de pell bruna, somriure fàcil i perxa de dandi, 
enraonava animadament amb la poca parentela que s’havia desplaçat del 
baix Aragó per assistir al casori. L’Elsa experimentava al cor una vibra-
ció forta i després un buit, com si alguna cosa dins del seu cos s’hagués 
detingut. Se sentia com la figurant inútil que conformava l’escena quasi 
bucòlica d’una pel·lícula gris. Era com si no necessités el valor intrínsec 
dels sentiments, ni respirar, ni força espiritual. Res en absolut. 

El seu va ser un casament de conveniència. La saturació en rebre 
consells, reflexions, maneres goludes de mesurar la vida d’una forma tri-
vial, basada en el poder econòmic, el benestar i la seguretat que donava 
un bon partit, la van decidir a fer el gran pas. Enganxar-se a algú amb 
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10 Francesca Aliern

el futur resolt era com rebre un premi gros de loteria. Un funcionari, 
un senyor amb bon sou i, arribat el moment, amb una pensió vitalícia 
i més que digna. Un treballador estatal, respectat, amb pagues extra, 
vacances, jornada intensiva i amb pocs maldecaps i menys suors. Ella, 
amb una joia així al costat, seria una veritable senyora. Ja n’havien pas-
sat prou, de penúries, ja que, nascuda a la postguerra, la cosa no pintava 
gens bé. Ni tan sols el fet de ser filla d’un guàrdia civil no la va lliurar de 
viure dies de plom, ja que per aquells anys els servidors de la Benemèrita 
tenien un sou ben míser. Quan el pare va ascendir a sergent, el camí a 
seguir se’ls va eixamplar. Calia recordar que sa mare sempre deia que els 
civils tenien certs privilegis. Ella no recordava haver pagat mai entrada 
ni al ball ni al cinema.

L’Elsa, en aquell moment, no sabia per què, tenia el pressentiment 
que l’atroç alegria de familiars i convidats podia convertir-se en sofri-
ment. I les llàgrimes van començar a córrer pel delicat rostre. Llàgrimes 
sense sanglots, sense sospirs. Aigua de dins el cos. Aigua brollant-li dels 
ulls i que li regalimava per les galtes.

—Totes les nòvies ploren de felicitat el dia de la boda —va dir entre 
somriures la mare a la tieta Amàlia—. La meua filla Elsa és molt sensi-
ble. Massa delicada.

—Sí, és l’emoció pròpia del canvi de vida. Encara us heu de fer més 
fotografies? Aquest pesat de Xiclana en traurà bon partit. En sap un 
munt, d’abusar.

El funcionari sol·lícit, enamorat, amb el rostre ple d’il·lusió, es va 
apropar i la va agafar de la mà, com si en aquell enorme desgavell entre 
convidats i espectadors ocasionals estiguessen sols, aliens a tot el que es-
devenia al seu voltant. L’acabada de casar va saludar-lo amb un somriure 
confús, amb la creença que el casquet blanc i nítid, ornat per delicades 
flors blanques de tul i pedreria falsa, se li havia decantat cap a una ban-
da. Però no era cert. La suor que notava a les mans enguantades també 
era un mer miratge produït per la nerviositat del moment.

—Aquesta gentada no porta pressa per dinar. Els agrada massa la 
parafernàlia d’aquests actes socials. Hi ha persones, i no són xiquets, 
que porten les butxaques replenes de llamineries… Les han disputat a 
mort. Et trobes bé, amor?
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11Aigües fondes

Sempre delicat, dolç com la mel, atès i sol·lícit com una cavaller de 
noble llinatge. Els ulls li brillaven d’emoció i la mà li cremava com una 
brasa incandescent. 

—Sí, estic bé, però fa molta calor i els convidats no han parat d’abra-
çar-me, de dir paraules a viva veu i a la majoria no els he entès.

—Tranquil·la, dona, que això és normal. Estàs tan preciosa, se’t 
veu amb tanta felicitat al damunt, que és lògic que els tingues a tots 
embadocats. Quan ens pugem escapar, quan el tren ens porti camí de 
Barcelona, la relaxació ens envairà. Una mica més de paciència, Elsa, 
una mica més… Tinc tantes ganes de quedar-me a soles amb tu! D’aquí 
a poques hores serem lliures. Són els darrers lligams i hem de suportar-
los amb paciència. 

Ella pensava que hi havia massa darreres hores en la seua vida. D’al-
gunes ni tan sols no se n’havia adonat. I era sabedora que, més prompte 
o més tard, les trobaria a faltar, que la seua mancança era fonamental i 
que probablement mai no en sabria el contingut real.

El temps transcorregut durant el seu nuviatge va ser sempre especial. 
Era impossible superar-lo. Ella mateixa, amb tota la fantasia que era 
capaç d’aglutinar, sempre es veia superada per l’Emili. L’home tenia el 
poder d’arribar una mica més enllà. No feia cap altra cosa que fer camí, 
però ell sempre anava al capdavant. 

Durant el convit al saló interior del Cafè de Valdo, amb un menú 
compost d’entrepans sucats amb tomata i moderadament plens de per-
nil, l’algaravia era més que notable. Els convidats menjaven amb avidesa 
les olives, les patates xurres i els musclos que un parent de l’Ampolla 
havia portat com a obsequi addicional. Les ampolles de vermut van bui-
dar-se amb una celeritat fora de mida. I només traure el vi gasificat per 
acompanyar el dolç servit amb abundància, l’ambient es va escalfar. 

—Que es besen els nòvios! 
—Sí, de seguida! 
—Vinga, que ja és hora!
—Visca els nòvios!
—Que s’estimen!, que s’estimen!…
Tota la sala era un clam. Els convidats, riallers, expectants i amb ga-

nes de veure complimentades les seues peticions, no paraven d’aplaudir 
i xisclar. Entre traguinyol i mossada de pastes casolanes, continuaven 
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12 Francesca Aliern

incitant els protagonistes per tal de veure’s complaguts. Era el que solia 
ocórrer sempre. Era el moment més esperat a les acaballes de l’àpat. 

L’Emili, embadalit, apropava els llavis als de l’Elsa, mentre amb les 
dos mans li acaronava les galtes enceses només de pensar en el ridícul 
de l’escena. Mai no li havien agradat aquelles coses, tan primàries com 
 ineludibles. La sufocació era grossa. El vestit jaqueta li feia agafar basca. 
Sofria la calor de tots i la seua se li feia insuportable. Mentre, l’Emili reia 
i reia, tot besant-la a cada petició popular, compartint la felicitat de la 
parentela, dels amics, del seu superior que gentilment s’havia desplaçat 
a la població per tal d’assistir a la boda. Quines ganes tenia que acabés 
tota aquella comèdia repetida! Amb tot el temps que s’havia preparat 
per allò, arribat el moment era com alguna cosa imprevista, com un atac 
a traïció. Ella, tan mesurada i poc amiga de banalitats, es veia incapaç de 
resistir tanta efervescència còmica. Però era natural, el que solia fer-se, 
peticions usuals, els requeriments que de segur ella també va exigir als 
casoris a què va ser convidada. Però ara ho veia tan diferent! No li que-
dava altre remei que tindre paciència, somriure sense ganes i participar 
com calia en aquella festa de la qual n’era la protagonista principal.

Havia ocorregut tot tan inopinadament! En aparèixer a la seua vida 
el funcionari lluït, el llac de tranquil·litat en què es trobava submergida, 
de sobte, va començar a embravir-se. Les aigües minses es van transfor-
mar en onatge irreductible, començava a descobrir que la vida podia 
presentar molts matisos en les aigües fondes, unes profunditats sovint 
inesperades. 

L’Emili era alegre, boig, gran fabulista de contalles inèdites, un veri-
table cant encisador de sirena. Ella, en canvi, era seriosa, massa sensata: 
ho havia sigut sempre. Però estava farta del caràcter ferri de son pare, de 
les altives pretensions de la mare envers el seu futur. Era precís trobar 
un xicot de bona posició social i econòmica, que l’alliberés de la vida 
rutinària i esmorteïda del poble. Així, per no estar sempre subjecta a 
la voluntat paterna i eludir la lletania de consells propis de la senyora 
Francis, va accedir a les peticions serioses de l’Emili. 

Pocs anys enrere, els seus progenitors, que treballaven en silenci amb 
la idea de proporcionar-li un futur millor, havien comprat a la ciutat 
veïna un piset no gaire gran però còmode. El pare massa vegades havia 
d’anar allí per reforçar la plantilla de la caserna comarcal. A l’encetar-se 
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13Aigües fondes

el festeig amb el funcionari màgic i ben plantat, el sergent va demanar el 
trasllat i en poc temps li va ser concedit. De seguida van carregar els mo-
bles a la camioneta de Malio i sense més dilacions se’n van anar a ocupar 
aquella meravella de pis, on hi havia quarto de bany, amb lavabo, vàter i 
plat de dutxa. La cuina també oferia comoditats. I un balcó ample, amb 
una barana de ferro treballat, guaitava el carrer de dalt a baix, i sorprenia 
qualsevol moviment, el més mínim esbufec de vida. Era un espai urbà 
flanquejat per edificis i solars, tota mena de comerços, la catedral i un 
parell d’esglésies, una de les quals, totalment enfonsada de resultes dels 
combats bèl·lics de la guerra civil.

No es van voler desprendre de la casa del poble. Una llar de bigues 
de fusta, terra de ciment i parets arrebossades amb una mescla de grava, 
arena i material pulverulent. Allí solien passar-hi algun diumenge, a la 
festa major i quan el guàrdia civil gaudia d’uns dies de vacances. Era 
allavons quan la mare solia desbarrar-se verbalment amb les veïnes, con-
tant-los amb orgull superlatiu la comoditat del pis, el seu immillorable 
enclavament, com n’era de fàcil sortir a comprar i poder tindre a l’abast 
qualsevol mena de gènere.

—És preciós —solia dir amb un èmfasi especial—. Quan aneu al 
metge o per un altre menester a la ciutat, passeu a veure’l. Mentre fem 
petar la xarrada prendrem cafè i pastes. Us encisarà. I no ho dic per 
alabar-me. I si us cal alguna cosa, només cal que ho demaneu, que de 
lloc en sobra.

Un regalim bavós li fugia de la boca, perquè parlant sempre del ma-
teix, la complaença li feia fruir aquell fil de saliva que li remullava el 
mentó.

—Quina sort que tens, Encarnació, quina sort!
—Poc t’ho podies pensar quan et vas casar. Ta filla tindrà l’oportu-

nitat de viure com una senyora! Aquí al poble, tots ho sabem, sempre 
és el mateix. 

—Ai, sí. Natros sort en tenim, dels nostres hòmens, que treballant a 
França ens fan algun gir, que això d’aquí és la vida perdurable. 

Les dones continuaven fent-li la pilota, però en el fons els semblava 
una babaua orgullosa. Des que residia a ciutat els seus vestits eren més 
alegres; també s’havia tenyit els cabells canosos, amb un color negre, 
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14 Francesca Aliern

força brillant. En poc temps la seua aparença era una altra, més jovení-
vola i assenyorada. 

—La vida dóna molts giravolts. Ara, natros sempre serem de poble. 
Aquesta casa serà sagrada. Per res del món no la posaria en venda. Jo 
m’hauria quedat aquí per sempre, però aquest canvi l’hem fet per la 
xiqueta. Aquell és un altre món. Els jóvens poden estudiar, que tenim 
ben prop l’institut. I també accedir a un bon lloc de treball. Al poble, ja 
ho sabeu, no hi ha avanços. 

—Ja ho pots dir, Encarnació. Ma filla, si vol fer Corte i Confecció, 
haurà d’anar-se’n cada dia a la ciutat. Li tocarà matinar per agafar el 
primer cotxe de línia.

La dona parlava i parlava sense parar, com si en lloc de viure en una 
petita urbs fos a Barcelona, acomodada en un pis de les Rambles. 

Ves per on, la noia va conèixer el seu futur marit al poble, durant una 
revetla de festa major, on ell li mostrà de seguida una preferència fora de 
mida. Acudia a la vila cada diumenge, amb una moto brillant, una Bul-
taco que els nois jóvens envejaven. Abrigat el cos per una caçadora de 
cuir i el cap protegit per un casc cridaner, amb una visera groguenca que 
li custodiava els ulls, apareixia pel carrer major fins a arribar a la plaça. 
Allí, sabedor que l’Elsa un moment o altre aniria a prendre’s un refresc 
al bar amb les amigues, es feia el trobadís i s’enganxava a la colla com si 
fos una pegellida. Per mostrar el seu poder econòmic, solia convidar-les 
a un vermut, un piscolabis o una Coca-cola acompanyada d’un plateret 
d’olives farcides.

D’aquella manera va nàixer el festeig, cosa que féu esclatar de goig el 
cor de l’Encarnació i acontentà el seriós guàrdia civil, que encara que no 
ho demostrava, també se sentia més que satisfet. De seguida li va obrir 
la porta del pis perquè pogués visitar-la.

—La noia es casarà al poble —explicava la mare amb els ulls enter-
bolits per l’emoció els diumenges quan puntualment acudia a la vila—. 
Només faltaria! Natros no ignorem les nostres raïls. Estaríem bons si no 
fos així! 

Es va complir la seua asseveració. El festeig va ser curt. L’Encarnació 
va disposar que el matrimoni anés a viure amb ells. No calia que els nois 
paguessen un lloguer quan en aquell apartament hi havia prou lloc per 
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15Aigües fondes

a tots. El sergent els va regalar els mobles de l’habitació, i els regals que 
va rebre la parella van acabar d’omplir la llar de detalls.

L’Elsa, mentre esperava el gran dia, el de l’enllaç que es preveia sonat, 
es distreia pensant en moments del passat, en coses que amb els anys 
creia haver oblidat i que desitjava en els últims moments d’espera recor-
dar sencers. Els seus anys d’escola, amb la il·lusió fugissera del company 
d’estudis primerencs. Ho evocava asseguda al balcó del pis, de vegades 
mirant la fluïdesa de vianants nocturns que entraven als bars i les taver-
nes per beure un vi, una cervesa acompanyada per una tapa d’olives o 
un plat de tramussets.

També, des d’aquell mirador privilegiat, guaitava els estels. N’ad-
mirava la incandescència, la llibertat estàtica i rutilant. I quan algun de 
fugisser solcava ràpidament un ample espai celest, s’emocionava, fins a 
notar que els ulls se li omplien de llàgrimes. Era una passió inexplicable. 
Un sentiment quasi sense sentit, però que era fondo dins la seua ànima. 
Sempre els havia admirat, perquè el seu silenci era commovedor, com si 
el seu parpelleig li donés a entendre misteris inescrutables.

La festa ja tenia una durada excessiva. Després del vi gasificat, el pa-
noli, els cafès amb gotes i els càntics per a tots els gustos, es va encetar 
el ball. Un tocadiscos modern, acabat de comprar per l’amo de l’esta-
bliment, i un bon plec de discos de vinil, van omplir el local de música 
variada.

Els requeriments de torn, no es van fer esperar gaire:
—Que ballen els nòvios! 
—Sí, que ballen! Poseu-los un vals! El més bonic!
—Sí, “El vals de las velas” o “El Danubio azul”.
Van posar el de “las velas” i entre tots van formar un gran cercle per 

tal de veure de prop com es movia encaramel·lada la parella.
—Ara, els pares!
—Sí, els pares, també!
Entre rialles i aplaudiments, les tres parelles es van moure per la pista 

amb soltesa, emoció i ganes d’acontentar la concurrència esvalotada.
L’Elsa se sentia molt cansada. La mare, que ho tenia tot previst, a 

l’aturar-se la música i amb gran dissimulació, va donar a sa filla les claus 
del piset de ciutat.
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—Com hem quedat. Aquesta nit la passeu a la vostra habitació i 
demà, amb el primer tren, rumb a Barcelona. Que xaleu de valent! Ton 
pare, ja ho sé, t’ha donat una bona propina. Procura gastar-la amb di-
versions. Serà el viatge més feliç de ta vida!

A l’apropar-se a la porta, sense pressa i molta discreció, van deixar 
la festa, els parroquians del cafè, fins a arribar a la plaça, on un amic de 
l’Emili havia deixat el seu Seat 1500. Allí hi havia la maleta dels acabats 
de casar i la clau de contacte posada perquè poguessen engegar el vehicle 
i fugir ràpidament d’aquell desgavell. Una fatiga tot el dia continguda, 
per caure, més tard, a la inevitable voràgine dels sentits desbocats.

L’Elsa temia aquella hora crucial que no podia eludir. Perdre la virgi-
nitat per a ella no era un plaer, sinó una tragèdia. Segons l’havia alliço-
nat una amiga íntima, el millor era saber relaxar-se i deixar que l’home 
prengués en tot moment la iniciativa. Però ella tenia por. Era difícil 
evitar-ho. 
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