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JOSEP A. BAIXERAS, 
MESTRE DE LA NARRACIó BREU

No vaig poder incloure J. A. Baixeras a l’Antologia de contistes cata-
lans (1850-1950) perquè quan la confegia, per encàrrec de la benemè-
rita Editorial Selecta, el nostre autor encara no havia publicat cap llibre 
de narracions.

Era ja, això sí, una jove personalitat cabdal de la vida cultural cata-
lanista, en la mesura que aleshores n’hi podia haver d’aquest color, a 
Tarragona. La seva actuació, sempre intel·ligent i discreta, em va portar 
a conèixer-lo i després a fer-nos amics. Parlo de més de mig segle enrere. 
Mentrestant, els canvis culturals i, sobretot, els polítics, adés ens han 
acostat i segons quan i com ens han distanciat. Aquells silencis que són 
més plens de sentit que les paraules han cobert anys i recorreguts, sense 
fer, però, gaire mal, per no dir, en el cas de la nostra amistat, em penso 
que gens ni mica.

Val a dir que jo, malgrat l’activisme obligat i sentit de cara a recu-
perar-nos com a nació, em trobava molt lligat a l’ensenyament, tant a 
l’escola com en l’organització de cursos. Baixeras, pel seu cantó, no se’m 
posà a tret en la meva activitat paral·lela de crític literari, limitada, és 
clar, a revistes i pròlegs fins que el 1976 aparegué el diari Avui. És a dir, 
no em donà peu o me’n donà poc a escriure sobre la seva obra. Així ha 
passat, almenys quant a mi, gairebé una vida. La novel·la L’anell al dit 
fou una excel·lent excepció.

La reedició dels seus tres primers llibres publicats, tots tres de narra-
cions breus, posa davant d’un públic lector nou el bo i millor de l’obra 
contística de Baixeras d’aquell temps. Si en restà d’inèdita llavors —ara 
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10 Joan Triadú

n’hi ha i s’editarà—, no ho sé. Un bon dia vaig rebre dedicat, amb uns 
mots —que no goso reproduir per una elemental visió aquietada de 
les coses—, el recull titulat Perquè sí, editat per la mallorquina Raixa, 
eficaç com tot el del gran F. de B. Moll. Aquests mots són el títol de la 
primera de les tres narracions que componen les cent cinquanta pàgines 
del llibre i, a més, surten, els dits mots, dues vegades, si no m’erro, a la 
pàgina 28. Era una narració que se subtitula “Notes per a una biogra-
fia”. Ho podia ser per a una novel·la, perquè es divideix en parts (cinc), 
cosa que no fa gaire per als contes, i és un estudi psicològic d’un perso-
natge que fa camí. El segon conte, “L’última oportunitat”, se subtitula 
irònicament “conte de Nadal”. Ja es veu a venir. Ara, de tots prefereixo 
el tercer, “1936”, una bella narració antològica.

No recordo si vaig cridar l’atenció sobre aquesta arribada de J. A. Bai-
xeras en un escrit d’alguna banda, però el fet és que el seu autor saltà tot 
seguit al primer terme que es mereixia, en obtenir el més prestigiós dels 
premis dedicats a la narrativa, el premi Víctor Català 1959. Em sembla 
que l’autor ja me’n donà a conèixer una part i jo li vaig dir que creia que 
s’havia de presentar. Es tracta del llibre més extens, ambiciós i complet, 
titulat Perquè no. Diu l’autor, abans de començar amb aquest títol la 
primera narració, que ja sap ell que “Perquè no” és un anticonte. Crec 
que té raó; però jo hi afegiria que és una prenovel·la, cosa que tampoc 
no és pròpia del conte. Sort que n’hi ha un bon nombre d’altres. Com a 
antologista que no puc, es veu, deixar de ser, em quedo amb la meravella 
que és el conte titulat “Germana petita”. Com que, amb l’atenció que 
em va voler tenir l’escriptor, jo vaig fer el pròleg d’aquest llibre —el qual 
pròleg suposo que no hi haurà inconvenient a recuperar en aquesta ree-
dició, tan esperada—, ja no m’allargo sobre l’excel·lent Perquè no, publi-
cat (i també, en el meu exemplar, amb dedicació autògrafa) l’any 1960. 
És un llibre important, en el qual conviuen, en la diversitat, l’humor 
(“Història de Josep”), gairebé un apunt, amb el dramatisme paròdic 
(“Lacrymosa”) i la plenitud narrativa d’un altre, entre parèntesis, “conte 
de Nadal”, el magistral “La interrupció”. El dolor humà s’enriqueix amb 
la poesia i es transmet amb l’experiència del corrent narratiu.

Baixeras publicava tot seguit (altra vegada a la “Biblioteca Raixa” de 
l’Editorial Moll) un llibre més breu, de la mida del primer, compost 
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11Josep A. Baixeras, mestre de la narració breu

de dues narracions amb el títol que porta la segona d’elles, Calipso. La 
primera narració i la més llarga de totes dues porta el nom august de 
“La muntanya màgica” i es basa en la publicació d’un cert nombre 
de cartes privades (vuit), per part d’un amic íntim, naturalment, del 
corresponsal, el qual amic s’explica breument, amb un cert cinisme, 
per l’esmentada publicació, relat, segons ell, d’un fracàs sentimental. 
L’autor es complau en l’ambigüitat i hi embolcalla l’amor en general i 
fins i tot allò que té d’amor l’amistat. El món dels escriptors i de l’autor 
mateix es complau en l’escepticisme fictici davant dels sentiments. “La 
muntanya màgica” és gairebé una nouvelle, i pateix com a conte. Ho 
és més “Calipso”, escrit en primera persona, la història d’una renyina 
d’enamorats en contrast amb el descobriment d’un món vell, tot ell en 
passat, l’antídot del desengany i de l’enyor.

Jo voldria —i potser aquí em surto del meu comès— que no sols la re-
edició d’aquestes primiceres obres narratives fos presa en consideració per 
la crítica i els lectors actuals: voldria també que, a més dels contes inèdits 
que crec que precediran en primer volum els que he gosat presentar, tota 
l’obra —ja he esmentat L’anell al dit— de J. A. Baixeras fos posada al lloc 
de bon ordre que amb rigor li pertoca en la nostra cultura.

Dic això extralimitant-me, ho sé, pensant, per exemple, en el Baixe-
ras germanista. No n’anem sobrers, per cert, d’aquest camp tan central 
a Europa i tan ben posat, ara fa cent anys, als orígens del reconeixement 
científic de la nostra llengua. L’edició bilingüe, amb un aparat crític 
de primer ordre, del Goethe de La fira de Plundersweilern és del nivell 
d’un doctorat cum laude. Però ell no ha deixat, per anys i anys, d’estar al 
centre de tota activitat cultural diríem “de públic” que afavoria el nostre 
viure genuí i col·lectiu. Penso en el carnet tarragoní, posem per cas, i 
així mateix en el teatre i en les col·laboracions periòdiques. Tot el que 
em deixo és estalvi per al lector, però que no ho sigui per al silenci ni 
per a l’oblit. L’alta distinció de Josep A. Baixeras pot ben bé prescindir 
del que pugui dir jo, un crític a les vellúries.

Joan Triadú
Abril del 2007
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JOSEP A. BAIXERAS: LA NARRATIVA 
DEL REFINAMENT

L’home i l’intel·lectual

El llibre que tenim a les mans enceta l’edició de l’obra completa 
de Josep Antoni Baixeras, un escriptor complet i complex l’obra del 
qual mereix tant un estudi aprofundit com un reconeixement públic 
que l’insereixi en la història de la literatura catalana per la qualitat dels 
seus llibres i per l’originalitat de la seva proposta estètica. Josep Antoni 
Baixeras és un dels noms que s’han d’inscriure tant en el bagatge litera-
ri d’àmbit nacional com en el patrimoni particular de Tarragona. Fou 
d’una importància vital per a aquesta ciutat, perquè va ser un dels intel-
lectuals clau en la represa de la literatura i de la cultura catalanes durant 
els anys de postguerra. Josep Antoni Baixeras es va donar a conèixer a 
finals dels anys cinquanta i va escriure amb absoluta contemporaneïtat 
fins a la seva mort, l’any 2008. 

Aquest primer volum de l’obra completa aplega els llibres de con-
tes, que ens donen una perspectiva global de les seves etapes literàries, 
de motius, temes i preocupacions artístiques. Josep Antoni Baixeras 
va començar la seva carrera literària amb un llibre de contes i en va 
publicar quatre reculls: Perquè sí (1957), Perquè no (1960), Calipso 
(1960) i Contes menestrals (2008).1 Al final d’aquest volum editem 

1 Josep A. Baixeras. Perquè sí. Palma de Mallorca: Editorial Moll (col·lecció “Rai-
xa”), 1957; Perquè no. Barcelona: Editorial Selecta, 1960; Calipso. Palma de Mallorca: 
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14 Lurdes Malgrat

el conte solt “Els béns de la terra”, que va escriure per a Els 7 pecats 
capitals vistos per 21 contistes (1960).2 Josep Antoni Baixeras és un es-
criptor versàtil, amb multiplicitat d’interessos que conflueixen en una 
obra rica de matisos tant en la narrativa, la traducció i el teatre com en 
l’assaig. Comença publicant contes, però el gust per la creació literària 
ja se li havia desvetllat amb l’escriptura dramàtica: “Amb la màquina 
d’escriure de casa seva confegia comèdies i diàlegs literaris afavorint 
així la seva vocació literària”, una afició que, aquells primers anys, 
“sent com una necessitat vital”.3 Només manifesta prevencions davant 
la poesia, adduint que sempre ha tingut “una inhabilitat garrafal per 
poetitzar”,4 malgrat la capacitat de transformar una realitat aprehesa 
en un cosmos poètic, que s’observa en les excel·lents mostres de pro-
sa poètica d’alguns dels contes. Josep Antoni Baixeras construeix una 
literatura culta que juga contínuament amb el lector amb referències 
literàries, cinematogràfiques o musicals explícites i implícites perquè 
és un home d’una vasta cultura. Llegeix en francès i alemany, i això 
li facilita el coneixement de textos a què altrament no hauria pogut 
accedir en aquella època. 

Dos dels seus contemporanis fan una evocació de l’escriptor com un 
home “contingut” en el posat i en la conversa. Artur Bladé Desumvila 
el descriu com un home poc expressiu en el dietari de l’any 1969: “Tot, 
en Baixeras, sembla contingut, començant pel seu posat diguem-ne bri-
tànic que entre la nostra gent, tan expressiva, corre el risc de passar 
per estirat.”5 Estanislau Torres el presenta d’una manera similar en les 

Editorial Moll (col·lecció “Raixa”), 1960; Contes menestrals. Tarragona: Cossetània 
Edicions (col·lecció “La Gent del Llamp”), 2008.

2 Josep A. Baixeras. “Els béns de la terra”, dins Els 7 pecats capitals vistos per 21 
contistes. Barcelona: Editorial Selecta, 1960.

3 Francesc Roig. “Josep Antoni Baixeras. Una veu entre dos silencis”, dins Treballs 
de la Secció de Filologia i Història Literària II. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraco-
nenses Ramon Berenguer IV, Diputació Provincial de Tarragona, 1981, p. 151.

4 Francesc Roig. Op. cit., p. 151.
5 Artur Bladé i Desumvila. Viure a Tarragona (fulls d’un dietari 1966-1969). 

Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1984, p. 199. El 
text referit és del dia 28 d’octubre de 1969.
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15Josep A. Baixeras: la narrativa del refinament

entrevistes a escriptors catalans que va realitzar l’any 1972: “Però un 
diàleg planer, fluid, no ha estat possible d’aconseguir. És un home, en 
Baixeras, caute, molt caute… Un home que escolta amb atenció extre-
ma i que, abans de respondre, sembla que s’entretingui a disseccionar 
les preguntes… Diria que, més que l’amic, més que l’escriptor, parla 
l’advocat o potser és que l’advocat es filtra, sense ni ell adonar-se’n, a 
tots els seus actes…”6

Contenció, capteniment, subtilesa, insinuació, suggeriment, ironia, 
són aspectes fonamentals en la personalitat i l’obra literària de Josep 
Antoni Baixeras, d’un caràcter fortament racionalista, que, possible-
ment, en l’escriptura dels primers llibres, estan condicionats per la ne-
cessitat de conviure amb la censura de l’època. Hom podria pensar que 
aquestes característiques no poden aplicar-se a la seva activitat socio-
política, atès el seu compromís explícit amb la societat de l’època, la 
seva llengua i la seva cultura, però ja veurem que les coses no són com 
semblen ni en l’àmbit públic ni en el privat. En Josep Antoni Baixeras 
sempre hi ha prudència d’una banda i compromís de l’altra, tant en el 
vessant sociopolític com en l’humanístic, que trobem expressat, amb la 
cautela pròpia de l’època, en la seva producció, periodística i d’imagina-
ció. En les intervencions radiofòniques, tenen voluntat didàctica; en la 
ficció, apareixen en la crítica, amb una bona dosi d’ironia, a un context 
social somort, una crítica que té la funció de desvetllar els cervells, que 
no dóna solucions, sinó que les fa extreure al lector, que ha d’arribar a 
conclusions a partir d’allò que el text li proporciona. 

Etapes literàries

Josep Antoni Baixeras i Sastre neix a Tarragona el 20 d’abril de l’any 
1927 en el si d’una família burgesa benestant. La família posseeix una 
casa de comerç colonial que fa fallida quan l’escriptor té nou anys, lla-
vors el pare va a l’Argentina per refer les finances familiars. Estudia al 
col·legi de monges Jesús i Maria i l’any 1935 es matricula a l’escola 

6 Estanislau Torres. Els escriptors catalans parlen. Barcelona: Nova Terra, 1973, 
p. 156.
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16 Lurdes Malgrat

francesa que depèn de l’Institut Francès. L’esclat de la Guerra Civil in-
terromp els seus estudis durant tres anys. L’any 1938 mor el seu pare 
a l’estranger. Estudia batxillerat a l’institut de la ciutat i posteriorment 
estudia Dret a la Universitat de Barcelona durant un any i mig, després 
del qual retorna a Tarragona, on cursa la carrera com a alumne lliure. 
Treballa a la Junta d’Obres del Port com a secretari particular de l’engi-
nyer director del port. Una vegada obtingut el títol d’advocat, demana 
l’excedència del port i s’instal·la en solitari exercint d’advocat, professió 
que ja no abandona al llarg de la seva vida.7 La seva experiència profes-
sional al port forneix alguns dels motius literaris dels seus contes, de la 
mateixa manera que la seva professió d’advocat li permet aprofundir en 
la naturalesa humana, en tipus, caràcters i conflictes: “Jo, com a advo-
cat, com a advocat en actiu, és indiscutible que puc conèixer una part 
molt important de la vida humana, o sigui del món dels interessos. Ara, 
no és total, no és el tot, encara queden altres aspectes humans malgrat 
que el món dels interessos ho és, d’important, evidentment, reflectir 
necessàriament els personatges, a les novel·les, sinó per a més i tot… I 
no és que vulgui dir que calgui reflectir necessàriament els personatges 
a les novel·les, sinó les relacions, les estructures, situacions…”8

De l’educació rebuda durant aquests anys hem de destacar la for-
mació religiosa, que deixa una petjada important en el seu pensament i 
en la seva obra. D’aquest ambient familiar religiós propi de la burgesia 
conservadora de l’època, Josep Antoni Baixeras n’explica la vivència li-
beral de la fe: “Tot això amb certs matisos, típics per altra banda de la 
societat burgesa de la qual sóc fill. Es tracta d’un cert sentit pagà enmig 
de tot aquest món de religiositat catòlica. El nostre era un catolicisme 
molt sincer. […] El nostre era un catolicisme de selecció, de minoria. 
Nosaltres el teníem tant per la mà que en fèiem una mica el que volíem, 
sense deixar de ser catòlics.”9

7 Totes les dades que fan referència a la vida de Josep Antoni Baixeras estan extre-
tes de Francesc Roig. Op. cit., i Josep A. Baixeras i Rosa Comes. Escriptors del Camp. 
Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 2002.

8 Estanislau Torres. Op. cit., p. 166.
9 Francesc Roig. Op. cit., p. 160.
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PRIMERA PART

El malson

Com puc pensar-me que sóc un vaixell? ¿Com puc ésser un vaixell, 
i pensar…? Ho sóc: suro damunt el mar. Em balancejo. Capcinejo. 
Adés, aixecant-me de proa, apunto cap a l’infinit del cel —un cel gris 
de boira—, adés apunto cap al pregon del mar. M’elevo en totes les me-
ves parts, oscil·lo i davallo, i la davallada és com un renunciament, un 
desdir-se que, com tots els desdiments, mareja… Mareig… ¿No escau 
al vaixell, el mareig…? Els vaixells es maregen…? Jo em marejava en na-
vegar: perquè llavors ja devia ésser un vaixell… Ho era…? Ho sóc…?

Ho sóc. Porto una càrrega que gravita dins meu. Gravita la càrrega 
feixuga, i el meu buc tibant, atent a guardar-la, s’oblida de surar i va 
enfonsant-se. I la por de negar-se i la davallada cap a l’abisme acrei-
xen el mareig: els pals de l’arborada, a flor d’aigua, com estilets, tracen 
lletres en la boira… Cordes, encara, cordes… I, a dalt, la cofa voltada 
de més cordes, i la gàbia com un niu entre el brancatge. I jo, que sóc 
l’ocell d’aquest niu. El guaita… Però la boira m’ofega, i la xarxa espessa 
d’escales i obencs em balda. El pal va i ve, les escales i els caps em sub-
jecten, i no puc respirar aquest aire que és solament boira, i m’embussa, 
i m’ofega.

La càrrega… Va amb mi, va en mi. M’obsedeix perquè no em dei-
xa. Va dins meu sense parar. I m’enfonsa: l’aigua bruela per damunt la 
coberta, munta, mulla el meu cos de gabier. M’ofega… M’ofego! Les 
cordes…! La xarxa m’escanya! La boira!
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56 Narrativa breu

Al consolat

—Em neix un fill. M’ajudareu? Pels papers, ho dic. Sí: tindré un fill 
americà. Naturalment, jo mateix assisteixo la meva dona… Parterot! 
N’havia fet al començament, abans d’especialitzar-me. Me’n recordaré, 
estic tranquil: qualsevol cosa llevat d’anar a raure als metges del país… 
Americà… No em fa cap gràcia. Sí, ja sé que això s’oblida. Que no serà 
un estranger, per a mi. El meu fill! No: un fet així amb el temps esdevé 
una anècdota: el naixement accidental en un país exòtic. No deixa cap 
rastre; a tot estirar, una plasenteria. Una peculiaritat sense importància, 
com una piga en una part que no s’ensenya.

Mig m’ho temia. És clar que vam venir prou d’hora. Un veritable 
viatge de plaer: l’operació d’una personalitat, i no res més. Després és, 
que ha anat sortint feina. I tan ben pagada! Diners, moneda forta: or. 
La cobdícia i el seu càstig: ja el tenim aquí. Un càstig petit, ben petit si 
tot va bé.

No serà ni el primer ni el segon bordegàs: el tercer. A Tudela, hi 
ha començat el Batxillerat el gran. I la menuda, la Roser, la té la meva 
cunyada a Barcelona. És un personatge de sis anys, la Roser, força en-
tenimentat…

Amèrica…! Que què penso? No crec en el destí, jo. No, no estava es-
crit que aquest infant naixeria a Amèrica. Hi ha, això sí, unes forces que 
convergeixen o no, segons lleis infrangibles. I el pobre albir dels humans 
maldant-hi, entremig. Naufragant-hi, al més sovint. I unes resultants 
d’aquests vectors heterogenis: de les forces còsmiques. De les vitals. Del 
nostre tímid i lliure albir…

Si és un xicot, es dirà Joan Evangelista. Farà el sant el dia de Sant 
Joan ante Portam Latinam… Perquè sí, perquè ho vull així. Fou un sant 
simpàtic, oi? L’Àguila de Patmos… El preferit… A la Divina Economia 
hi havia un preferit. Car Déu és Arbitrarietat, Eventualitat, Llibertat… 
Jo sóc un enciclopèdic: crec en la ciència, crec en la llibertat i la dignitat 
humanes… No, no: sóc catòlic, també. Tot allò que diu el “Credo”, 
m’ho crec.
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57Perquè sí

Mah-jongg

Com que les millors habitacions del davant eren despatx i sala de 
cures, i la saleta d’espera s’enduia també tros, tot i que el pis era gran, el 
petit Joan Evangelista es va fer un tip de jugar a la galeria i de contem-
plar el centre vast de l’illa de cases on els darrers jardins havien estat tan 
retallats, cenyits, closos i vallejats que ningú no recordava on eren.

Uns terrats de rajola vermella, això sí: esteses de mosaic, plantes en 
grans jardineres de rajola de València… Les claraboies de diminutes 
fàbriques i tallers, garatges, rebotigues… Roba estesa, galeries, galeri-
es… Un quadre, a dalt, de cel. Barcelona.

Joanet era un infant despert i quiet que va aprendre de llegir en un 
obrir i tancar d’ulls. Les joguines predilectes, per a ell, eren els mecanos, 
els soldats de plom, i un mah-jongg que li fou assignat perquè en fes un 
ús libèrrim. Aquest ús ho abastava tot: les fitxes de fusta envernissada 
representaven adés soldats, adés merlets, adés projectils… I també sabia 
jugar pròpiament al mah-jongg segons les regles, Joan, malgrat la seva 
joventut. Però s’estimava més tot sol vestir d’imaginació els bambús i 
les flors, i tornar-los homes i dones, criatures d’un món Providència, 
Divinitat del qual era només ell. Els jocs duraven un enfilall de dies, 
i les peripècies inventades constituïen ja una història. La Història del 
món de joguina.

De vegades, des de darrere el balcó que separava el menjador de la 
galeria, el senyor metge aixecava una mica l’estor i espiava els jocs de 
l’infant. I quan veia si en jugava, de bé, l’infant, tot sol, silenciós, voltat 
de les fustetes i les màquines simples del mecano, del tren de joguina i 
els soldats de plom, el pare de Joan arrugava una mica el front. Hauria 
estat més content que l’infant hagués necessitat àmbits, amics, llibertat. 
Que no s’hagués bastat sol tan còmodament.

Psiqué

Per això cada estiu el pare de Joan s’alegrava de poder trametre el 
fillet a la Masia. Per a Joan, la Masia era un desenvolupament gegantí de 
les capses de cartró que guardaven els jocs, en alguna de les quals criava 

Baixeras.indd   57 11/11/10   21:42:57



L’última oportunitat
(conte de Nadal)

Baixeras.indd   91 11/11/10   21:43:03



Va moure’s una mica de vent i el mar començà a picar-se. La brisa 
aixecava serrells d’escuma que ratllaven de blanc el morat de l’aigua, 
Les petites onades blanques seguien, fistonant-lo, el sinuós traçat de la 
costa. Clapotejava l’aigua, neguitosa com un cavall de sang. Les roques 
i el mar, testimonis de l’alba, es barrejaven.

Fa milers d’anys, a trenc d’onada, aquesta terra va avivar-se d’homes. 
Com en un tros de prada a muntanya un ruixat d’estiu suscita un naixor 
pul·lulant de gripauets, o en un racó del Sàhara el xàfec amollat per un 
cap de núvol, l’horrible plaga de larves de llagosta; el litoral, batut pel 
mar, el primer dia de la història formiguejà d’homes.

*   *   *

Al mateix indret, en una petita barraca, quelcom puja i baixa a com-
pàs d’un respirar. Humil descendent d’aquells homes. Un home, doncs: 
put de suor i ronca, típics trets humans. Ara, és presoner dins la barraca, 
nota més aviat animal.

*   *   *

Es diu Pasqual. El fred el desperta. Molt de fred. Un fred de malaltia. 
I l’alba: la claror primera. Les escletxes de la porta i les clivelles de les 
teules dibuixen teranyines de claror: una celístia falsa.

És una caseta adreçada d’ormejos per als pescadors. S’entén, per als 
pescadors no professionals, per als pescadors de canya. Canyes i sala-
brets són un decorat tan natural que, quan no hi són, fa estrany. Ara hi 
són: fan dosser sobre Pasqual, que tremola de fred i se sent de cartó la 
llengua.

És presoner i no pot queixar-se’n. Un guarda que li té llàstima, les 
nits que Pasqual vaga pel port parlant i accionant, formulant protestes 
vivíssimes, i encarant-se patèticament amb l’esvelta amistat dels fanals, 
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se l’endú pel braç imperativament cap a la barraqueta. El fa ajeure, 
llença al damunt seu un vell capot. Sap el guardamolls que en les nits 
d’hivern, vora el mar, sense sopluig, la vida es gasta de pressa, els estels 
fiblen, hom pot morir. Sap que Pasqual pot caure al mar en una de 
les seves vastíssimes ziga-zagues, com una vegada ja va caure-hi, al co-
mençament, i l’hagueren de pescar. Per això reclou Pasqual a la caseta i 
tanca, després, amb clau.

És cert que algun matí, l’endemà, el guarda s’ha oblidat del borratxó. 
Una vegada fins va deixar-se rellevar pel següent torn sense recordar-
se’n. Va endur-se la clau cap a casa i se’n va anar a dormir. Pasqual, de 
vergonya, no gosà cridar fins a migdia, en oir la sirena i com queia altra 
vegada damunt el port el silenci. Foll de gana i d’enuig, els membres 
enrampats, va trucar i trucar…

Avui el guardamolls no l’ha oblidat. Amb mà segura obre el pany 
mig rovellat per l’alè del mar, i com si lliurés el jònec al vast escarni de 
l’arena, deixa anar l’home que el toregi el món.

Una sirena de vaixell, servilment, ho anuncia.

*   *   *

El port posseïa ja una llum esplendent i afectuosa. L’aire esdevenia 
menys fred. El sol ja acaronava.

Hi havia poc moviment: es pressentia la festa. Nadal. Quan tocà la 
sirena, desfilaren pocs treballadors, ràpids per tal d’escalfar-se, ignorant 
Pasqual.

Parracs de boira i de fum passaven planant cap a ponent. Nous raigs 
de sol arribaven a batre l’aigua. N’arrencaven guspires i, a dalt a les 
banderes, als escuts dels naviers i als gallardets, encenien els colors amb 
llur besada ardent.

Pasqual seguí caminant. Travessà la via amb sobresalt. Fugia del port: 
encara que tenia el cap molt espès s’adonava que, si el mecànic el troba-
va en aquella hora, se l’enduria cap al taller o cap a les grues i li donaria 
alguna feina fàcil i pesada, d’embrutar-se i de sentir-se vigilat tota l’es-
tona.

A la plaça, allà on començava la ciutat, es deturà. Era un indret tran-
quil. Les colles de treballadors hi esperaven eternament que els lloguessin, 
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en grups bròfecs. Quan una noia passava amb un cabàs, o una mainade-
ra amb criatures, els adreçaven unes floretes despullades, amargues.

En un racó assolellat, adossats al mur, vagues captaires s’ensopien 
de llum. Llur misèria cruament il·luminada, prenien un color estrany, 
d’insectes. Endropits, descuidaven d’aixecar la mà per pidolar i es lliu-
raven amb voluptat a la infinita festa del sol. Com si confiessin a l’astre 
només llur nodriment per a aquell dia.

Tanmateix, l’Ajuntament, zelós de l’ornament, havia plaçat a l’in-
dret, per tal d’embellir-lo, uns brolladors fantasiosos: emetien només 
un núvol de pols d’aigua; el lotus badava entre aquella boira qualque 
flor; uns peixos vermells, mansois, erraven afamats. De vegades, algun 
noiet esmollava un tros de pa i el tirava als peixos. Les fulles planes del 
lotus deturaven les molles; semblava avergonyir-se el prestigi senyorial 
de la planta, llavors.

Pasqual es recolzà a la barana de l’estanyol i restà contemplant el 
brollador. El sol feria el polsim d’aigua; adesiara, formava uns iris tre-
molosos. Pasqual se’ls mirava. Era formós. El poeta comparà la vida 
amb un fugaç arc de Sant Martí. Potser sí. Tanmateix, la vida de Pas-
qual, més modesta —i ell, confusament, ho sabia—, menys brillant, 
tenia més de l’estofa apedaçada d’un pescador. A tot estirar, s’assembla-
va a la lluna de petroli que en un bassot sura en taques matisades.

*   *   *

No podia pas entrar al bar: temia els coneguts i les bromes. Temia 
l’etern acudit del cafeter: “Estàs d’enhorabona, Pasqual!” “Per què?” Se-
riosament, l’altre: “Ve un vapor grec amb cinc mil tones de sulfat amò-
nic.” I ell s’ho creia. Sempre s’ho creia: no era versemblant? I els altres 
riurien, com sempre.

El perquè, d’aquesta broma?
Pasqual era manipulador de grua. El pare de Pasqual havia estat en 

vida un maquinista naval, i el noi hauria volgut seguir l’ofici del seu 
pare. Aquest ofici posseïa per a Pasqual una seducció violenta d’ençà 
dels dies d’infant en què el pare se l’asseia als genolls i li explicava les 
travessades fabuloses de l’oceà, les aventures als ports exòtics, d’Amèrica, 
de les Filipines, de l’Orient: les fetes empreses a les ciutats del tròpic. Per 
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al maquinista, en baixar a port, el clima era cada vegada una meravellosa 
sorpresa. Ell tenia sempre calor, a dins el ventre del vaixell: era una feina 
important, la seva, i pesada. Li donava dret, entre tota la tripulació, a 
una ració extraordinària i fixa de rom. Almenys en travessar l’equador. 
Pasqual infant trobava aital dret privilegiadíssim. Resulta, però, segons 
va veure’s, que el maquinista va prendre’s massa al seriós l’obligació de 
consumir-la, aquesta ració —potser, endemés, excessivament dilatada. 
En realitat i resumint, el pare de Pasqual era un dipsòman contumaç 
que ja no podia navegar. La mare feia feines per les cases. Una d’aques-
tes cases era la llar del sobrestant portuari. Aquest convencé la mare de 
Pasqual de col·locar el noiet d’aprenent als tallers del port. El noi volia 
embarcar-se de totes passades: doncs calia arrelar-lo a una tasca sedentà-
ria, també de totes passades. Endemés, Pasqual era quiet i enginyós, era 
un bon alumne de l’Escola del Treball. Seguia d’aprenent, encara, que ja 
hom pensà en ell. Tenia rudiments de mecànica i d’electricitat. L’enginyer 
el provà en una grua. Gràcies a la seva habilitat manual, Pasqual aprengué 
molt fàcilment a fer anar l’enorme màquina. No era una feina molt pesada 
i el jornal era bo: encara, moltes hores extraordinàries. I les propines amb 
què els consignataris solien recompensar les tasques més llestes.

Pasqual, doncs, reeixí i començà a ascendir. Car existia una jerarquia 
entre les grues: les de més pes i les més ben pagades eren per als obrers 
millors. Pasqual seguí lentament aquell escalafó. De les petites màqui-
nes destinades a la càrrega general dels motovelers i dels vapors correu 
a les mitjanes que desembarcaven grans. Finalment, a les més feixugues 
dels productes químics i del carbó. Era un procés lent. Les crisis de tre-
ball representaven retards llarguíssims.

Pasqual assolí un dia les enormes grues del moll de Llevant: dotades 
d’unes culleres colossals, inquirien, furgaven en les entranyes dels vai-
xells d’altura, i els en llevaven mossades grandioses: adobs, carbó, sofre, 
això manipulaven; sempre treballaven, seguit: els torns se succeïen, i les 
naus, buides, alteroses, vacil·lants com una carbassa en un safareig, eren 
substituïdes per d’altres de submergides, feixugues.

No hi havia plaça millor en tot el port.

*   *   *
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