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BAUCIS

A les deesses del Botànic

—Baaucis!
La dolça crida l’amara mentre passeja entre flors i aigua, enmig de 

la pau.
—Baaucis!
Submergida en aquest benestar li guaita una menuda consciència 

d’estar adormida. Llavors es capbussa de nou en el somni, on penetra 
una suau brisa amb el regal de l’aroma del bany acabat de prendre i la 
sensació de frescor que l’ha feta tancar els ulls.

—Baaucis!
El son s’ha esvaït. Se sap a la butaca del porxo de la residència però 

continua amb els ulls tancats, no siga cosa que torne el somnieig i la 
trobe desprevinguda. Un agradable ventijol li porta l’olor de roba neta 
que tant li agrada. Inevitablement es recorda del marit, de com arribava 
cada dia a casa i no li feia un bes fins a no trobar-se ben dutxat. 

—Baaucis!
Sap que, ara, al davant seu es troba un altre tros de bon home el 

qual, amb una mirada acaronadora i un semblant despistat, cantusseja 
a sotaveu:

—Baaucis!
Eulàlia obre els ulls. Somriu en trobar una imatge ben distinta, Ra-

mon s’ha cobert els vidres de les ulleres amb fulles de roure.
—Què fas? —riu i en moure’s li cau a ella, també, una fulla per la 

cara. La mira. És de til·lera. 
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8 Anna Rúbio i Fandos

Ramon li explica amb calidesa: 
—Vestir-te de Baucis.
—Doncs ja m’explicaràs què és això de Baucis, que sóc la xarramen-

teria de la residència.
—Per què creus que he tingut el valor de despertar la dona més bo-

nica del món, quan podia pintar-la dormint com un angelet?
—Ai, Ramon! Quines coses tens.
Ramon fa el gest de desfullar-se i simular que s’envolen cap a la but-

xaca. Quan acaba exclama solemnement mentre enganxa, amb cura, 
unes fulles als cabells d’Eulàlia:

—Senyoreta Baucis, tenim una hora llarga abans del dinar i el per-
mís de les infermeres per anar al parc del costat, així que no perdem el 
temps i encetem la recerca dels amants eterns.

L’ajuda a aixecar-se de la butaca, li apropa el gaiato. Després l’aferra 
del braç que li queda lliure i comencen a caminar pas a pas.

Mai no havia pensat Eulàlia que una passejada resultara tan plasent. 
La veritat és que Ramon li ha suposat una vertadera glopada d’aire fresc. 
Això que al principi els seus afalacs l’atorollaven i li fa vergonya que li 
diga Baucis davant dels altres vells. Ara bé, des que ell va arribar i es 
dedica a festejar-la la seua vida és tot rialla i somni.

—Deixa’m que et vista de Baucis —la deté pel camí.
Es trau dues fulles de la butxaca i li les posa sobre les galtes. Després 

li les arranja per les orelles. Se sent ben bonica. Ramon se’n col·loca una 
de roure pels ullals de la camisa. 

—Ara, jo sóc Filemó.
Ella s’enriola. S’endinsen pel parc, enverdits. Ell li demana que tan-

que els ulls i Eulàlia es mor de riure. “Com he d’encegar-me si amb el 
gaiato em va justetet.” Ramon insisteix com un nen, que “per favor, per 
favor”, si ell la té ben agafada i no permetrà que entropesse. Rep aquella 
mirada llagotera, pensa en tant com s’ha esforçat i clou els ulls. Dintre 
la foscor li ve al pensament el seu marit, tan bon home, però tan seriot. 
No gosa fer un pas. Ramon li acarona la galta i li demana que d’acord, 
que òbriga els ulls, però que “per favor, per favor”, no els alce de terra. 
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9De l’arbre al pinyol

I en rebre la llum torna a sentir-se gojosa, en plena joia de la infantesa. 
Rialleja amb suavitat mentre avança al ritme que marca Ramon.

Arriben a un banquet i l’ajuda a seure; en aqueix moment li demana 
que mire al davant: dos arbres majestuosos encreuen branques i arrels. 
Encarada a ella la til·lera, enfront d’ell el roure.

—Tinc l’honor de presentar-te a Baucis i Filemó —Ramon asse-
nyala respectivament cadascun dels arbres i mirant amb estima Eulàlia 
enceta la història—: hi havia una vegada en una terra molt llunyana 
una ciutat molt pobra perquè tot el que l’envoltava era marjal. Cada 
barriada que s’allunyava del centre era encara més pobra que l’anterior, 
així fins a arribar als afores on una humil cabana allotjava l’amor del 
matrimoni més vell del poble: Baucis i Filemó. 

“Això és el que et suposes quan eres joveneta —pensa Eulàlia amb 
un deix d’amargor—, et creus que arribaràs a vella vivint a ta casa  
amb l’home amb què t’has casat, però la vida dóna tantes voltes… Un 
dia eres vídua i a l’altre no pots caminar sense ajuda.” 

Mentrestant Ramon, aliè, continua amb la narració: 
—En això que una nit trucaren a la porta. En obrir-la es trobaren 

dos vianants que havien arribat al poble buscant recer i menja, però 
havien acabat a la casa dels vells fugint dels gossos que els veïns els ha-
vien llençat. La parella els hostatjà, els regalà amb els escassos aliments 
i vi de què disposaven i els oferiren el seu propi llit. 

El mira com embelleix a mesura que li regala les paraules i la musi-
calitat amb què les pronuncia, s’esborrona en pensar que és com si les 
haguera lluïdes abans d’oferir-li-les. 

—Ara bé, aquests captaires eren Zeus i Hermes, que en descobrir-
se davant els vells els feren restar meravellats. Els dos déus abans de 
prosseguir el seu camí decidiren exercir justícia. Així que en càstig al 
poble, el varen inundar; mentre que en agraïment als vells, els salvaren 
i convertiren la seua cabana en un temple. A més a més, els concediren 
un desig, llavors ells demanaren que volien quedar-se al temple exer-
cint de sacerdots i —l’embolcalla amb el seu esguard—… Què penses, 
estimada Baucis, que podria demanar aquest pobre matrimoni de vells 
enamorats?
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10 Anna Rúbio i Fandos

—Que volien viure sempre junts —respon amb seguretat, enyora-
dissa.

Ramon li agafa les mans al temps que li xiuxiueja a cau d’orella: 
—Que a cap dels dos li calguera soterrar l’altre. 
Un calfred recorre el cos d’Eulàlia i els ulls s’humitegen d’emoció. 

Ramon pregunta, ara fent-se una mica l’interessant:
—I saps de quina miraculosa manera els déus els ho varen concedir?
—No.
Ramon assenyala els arbres, torna a enganxar-se la fulla de roure a 

les ulleres, en acabant li acarona les fulles de til·lera que li cobreixen els 
cabells.

—Els convertiren en arbres…? —mig pregunta mig afirma. 
—Veus com sí que ho sabies! —Ramon reprèn el final de la his-

tòria—. Baucis i Filemó visqueren feliços consagrant-se al temple de 
Zeus, fins que un dia Filemó va veure com cara i cos de la seua estimada 
començava a cobrir-se de fulles de til·lera: “Què et passa, amor meu?”

Ramon l’ha acaronada i se li ha apropat com si li parlara a ella. Eu-
làlia no sap què respondre. Ramon continua: 

—“Oh, adorat Filemó, veig com vas cobrint-te de fulles de roure 
i no sé què t’ocorre.” Llavors es miraren als ulls i ho entengueren tot, 
s’hi trobaven a frec de la mort, però els déus els havien permès de viure 
eternament, convertits en arbres. Així que es dedicaren a abraçar-se i 
observar-se mentre, entre afalacs, els braços se’ls feien branques i els 
peus arrels. 

Romanen una estona en silenci, tot i que sembla que el ventijol repe-
teix al roure i la til·lera la història i l’eco envolta Eulàlia i Ramon.

—Saps què? —la mira amb decisió i li prem la mà—. Quan et vaig 
veure vaig saber que tu eres la meua Baucis i vaig desitjar no haver-me 
de separar mai de tu.

Eulàlia se sent com transportada a un somni del qual tard o d’hora 
haurà de despertar. La sacseja el record del marit mort, descansant en 
un gris nínxol. Quan està a punt d’endinsar-s’hi la travessa un dolç 
“Què penses, estimada Baucis?”. Mira al davant seu. Li fa la impressió 
que tot s’ha detingut: el temps en aquest parc esclatant de primavera, 
Ramon exultant de vida, els mots pronunciats. Tot, tret del roure i la 
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11De l’arbre al pinyol

til·lera que, ajudats pel vent, apropen les seues fulles per continuar ma-
nifestant-se l’amor que senten.

Aleshores s’acarona els cabells, agafa una fulla, l’ensenya a Ramon, 
afectuosa, i confessa:

—Que em veig coberta de fulles i no sé què em passa, estimat 
 Filemó.
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MAI NO EN PARLÀREM

Roberta deixa al terra la bossa plena de pantalons. Panteixa. De la 
butxaca del guardapols en trau una anella atapeïda de claus. Busca la del 
pati amb cura que no li caiguen al terra, no voldria haver-se de tornar 
a esperar que una veïna li les arreplegue. A Roberta, fa temps que pit i 
ventre no li deixen veure’s els peus. 

Feixugament obre, entra i s’enfronta a l’escala. La ferum de vellesa 
condensada ja fa temps que no li esclata als narius. Ara bé, l’ensum 
d’un filet de rancior blavosa que amenaça a convertir-se en familiar li 
encangrena els sentits.

Tot i que avança amb lentitud va més de pressa que de costum i la 
respiració se li accelera. Maleeix l’Antònia mentre, amb esbufecs d’es-
forç i enuig, col·loca un peu després de l’altre a cada graó. Sort que viu 
al primer replanell. Penja la bossa al pom i s’arrossega, pesada, cap al 
fons del passadís, sense deixar de blasmar contra la veïna; tot emmagat-
zemant a l’entrecella aqueix filet persistent, ben amenaçador.

Quan es cansa de pressionar, rabiüda, el timbre, bat la porta, el temps 
just perquè es refrede i tornar a fer-lo bullir a prems de dit.

Antònia, mig entroncada, fa el gest ràpid d’apartar l’aire amb el ma-
noll d’ossos que li pengen a la mà, com si així poguera allunyar aqueix 
soroll tan molest. Aparta la llauna de tonyina de la vora de la taula. En 
recolzar-s’hi se li apeguen a la mà les gotetes d’oli que han quedat es-
campades. Agafa impuls i s’aixeca de la cadira.
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14 Anna Rúbio i Fandos

Se sent atarantada, deu haver sigut una mica brusca en fer el movi-
ment. Ranqueja fins a arribar al televisor i amb una mà que sent esva-
rosa apuja el volum per deixar clar a Roberta, només pot ser ella, que 
no pensa obrir-la. Mig emboirada recorda que ja ha anat a controlar-la 
aqueix matí. Que si volia res del carrer, que ella anava a buscar més pan-
talons per fer les vores, però no deixava d’alçar el nas. Què s’ha cregut? 
Vinga mirar cap a la cuina, desconfiada. Doncs s’ha tocat el nas, que ella 
no l’ha deixada entrar.

—I si obres el gas, assegura’t que encens el foc, que si no encara tin-
drem un disgust —li ha hagut d’etzibar quan Antònia ha començat a 
tancar la porta.

Ella no li ha dit “Vés-te’n i deixa’m estar, sac de greix!” per por d’en-
ganxar-se en una discussió a tall de començar el Parle de cor del dijous. 
Aquest programa li agrada a manta, no se’l perd cap matí, sobretot quan 
hi van dones i conten unes vides tant de món. 

La d’avui l’ha colpida. Cabells rossos platí tallats à la garçon, cara de 
nina, tot i que ja devia haver saludat la seixantena. Quanta finor… i 
quins braços i mans tan elegants. Amb aqueixos braçalets que pujaven  
i feia baixar, divina, als canells.

Quina pena ha sentit Antònia! Els periodistes acorralaven l’exvedet 
ansiosos de saber per què no havia tingut fills, que si era de veres que 
s’havia negat a tindre’n per fredor, per egoisme. Llavors ella ha acotat 
el cap per ocultar que plorava i amb un dit, delicada, ha fet fugir una 
llàgrima. Després s’ha girat cap al presentador, a qui ha confessat que 
fou el seu marit i mànager qui, preocupat pel seu físic, no en volia, fins 
al punt de… —la veu se li ha travat—, de fer-la avortar, i ella n’estava 
tant, d’enamorada; que pecà d’innocent… Ara no ho faria, però alesho-
res era ben ingènua —ha lamentat.

Antònia, que sempre aprofita la pausa per fer-se una francesa, avui se 
n’ha oblidat. Trasbalsada com s’ha quedat recordant-se de Rafel. 

—Era un bon home, però no parlava, per això m’acostumí a fer-la 
petar amb les cadires buides, amb les tasses de cafè que ell deixava sense 
pòsits en anar-se’n a treballar. Nosaltres tampoc. Mai no tinguérem fills 
—ha contat Antònia als anuncis de llet semidescremada, mentre movia 
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15De l’arbre al pinyol

el canell i feia ballar la filagarsa de la bata d’anar per casa—. Cosa curio-
sa! Mai no ho he sabut, si ell en volia tindre o no o si tant li era. Mai no 
en parlàrem. I jo? No era voler ni no voler, era tindre una vida normal 
com les altres: canviar bolquers, portar els nens a escola, però no va po-
der ser. Tampoc mai no ho comentàrem, era poc xerraire Rafel… 

S’ha quedat sumida en els pensaments i després fent un somriure 
guilopo ha continuat amb veu de nena mig avergonyida mig satisfeta.

—Ara bé, això sí, de novençans i els primers anys de casats… De nit, 
quan la foscor ens apressava al llit i potser ell pensava que jo dormia… 
Amb un dit menut i vergonyós em repassava la silueta del meu gorrit i 
de la voreta de la mà, suaument i dissimuladament, com disposat a fer-
se el desentès en cas que jo no dormira. Però jo no dormia, només ho 
feia veure i estenia bé la mà sobre el matalàs perquè ell la trobara ben 
prompte. Si alguna nit no em feia la visita de dits, que jo deia, sentia un 
pessic al costat esquerre que m’obria un forat immens a les entranyes. 
Un forat que jo volia trobar i sovint me’l buscava, tot palpant a sota la 
pell, per poder demanar al metge que me’l repuntara. Cosa curiosa! Mai 
no he sabut trobar el punt exacte on el sentia…

—Però jo vull parlar-vos de Rafel —explica ara a unes abelles que 
fabriquen crema per a la pell—. Temps després, quan ja m’havia agafat 
confiança, el dit es féu agosarat. Llavors m’encerclava un per un els os-
sets de l’artell. Bo, al del polze mai no hi arribava, que li quedava més 
lluny; això que jo em posava crema totes les nits, amb unes quantes 
gotetes d’oli, que Roberta em va contar que així estenia més; perquè 
li fóra més fàcil rodar de dit en dit i també perquè… —baixa la veu, 
enrojolida—, perquè volia que li agradara tocar-me. 

L’endemà —comenta amargament a una família que canta en un 
cotxe— ni em mirava a la cara, però tant m’era, perquè per a mi això del 
dit era no ho sé, com saber-ho, no ho sé, que ell encara que no parlara 
gaire, hauria estimat els nens si els haguérem tingut… Que jo, no era 
voler-ne, era escoltar-los plorar o, no ho sé, pelar-los una clementina i 
donar-los un a un els gallonets.

Antònia ha callat, s’ha quedat pensant que ella no hauria culpat el 
Rafel, haguera mirat la càmera: “Ell no em va dir res, ni em demanà tin-
dre’ls ni m’ho prohibí. Jo no sé si ell en volia o no en volia, però sé que 
els haguera volgut. No fou ell, fou el destí que no mirà per nosaltres.”
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L’anunci del cafè de Colòmbia li rebenta els timpans. Abaixa una 
mica el volum, se n’ha passat i sembla que Roberta ja s’ha calmat. Es 
recorda del cafè que ha posat al foc en la darrera propaganda. Fa via a 
la cuina, tot torcant-se les deixalles d’oli al batí, empentada per la me-
lodia. Se la sap de memòria, la fan tots els dies, és la mateixa que abans 
l’ha treta de l’ensonyament de Rafel i els fills. Així, encara que no ha 
tingut temps de preparar-se la truita, ha agafat una llauna de tonyina i 
una forqueta i ha pogut seure cara la tele en el moment just que Parle de 
cor ha tornat a la pantalla. 

La segona part ha sigut un pessic retorçut i dolorós a mitjan camí 
entre el melic i el cor, en aqueix raconet que Antònia mai no ha sabut 
trobar malgrat la molta guerra que li ha donat al llarg de tanta vida.

La dona elegant en un gest de valentia ha demanat que la càmera li 
enfocara la cara i, tot mirant, de fit a fit, els ulls d’Antònia, ha confessat 
la seua addicció al bingo. Després en un gest solemne ha demanat perdó 
a la seua família per gairebé haver-los portat a la ruïna. 

El record d’un vespre dolorós fent tremolar el trosset de terra que 
tenia son pare a la vora de la via ha ennuegat la gola d’Antònia, que ha 
deixat d’empassar-se la tonyina.

—Jo també em vaig jugar el bancal de mon pare —vol contar a 
aqueixos ulls verds que lluen enmig d’aquella cara tan fina, però ho 
conta a unes ungles llargues i ben roges escortades de diamants—. Fou 
la Remei. No és que vulga tirar-li la culpa, a la Remei, però ella em 
demanava que l’acompanyara. Insistia tant, insistia i no parava… El 
problema és que acabí havent d’insistir-li jo. Feia temps, mesos, anys 
que el dit de Rafel ja no se’m passejava a les nits. De vegades el sentia a 
frec d’un pas, tot aixecant-se envalentit, però de seguida, covard, acota-
va el capciró. Jo volia dir-li: “Vinga, frega’m, estic adormida… No me 
n’assabentaré.” Però mai no li ho vaig dir. Mai no en parlàrem i per això 
mai no vaig saber per què havia deixat de fer lliscar el seu dit a sobre la 
meua mà. Ni tampoc no vaig saber mai per què va vendre aqueixa terra 
sense preguntar-m’ho… El curiós és que, mentre emplenava els núme-
ros dels cartonets o engrescava les boletes perquè em foren favorables, 
m’oblidava de tot. Per això, crec jo, que només volia tornar-hi… I vaig 
seguir anant-hi fins i tot quan Remei es despenjà. 
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