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26 Pep campei

tereSa SiNteS

en despertar ja notà que el seu cos tornava a tenir força. el pitjor 
quedava enrere, havia dit el metge. Què sabia ell què era el pitjor. Una 
pulmonia es curava, una vida frustrada potser no. Va deixar la safata de 
plàstic enganxifós damunt la tauleta de nit. Hi quedaven restes de men-
jar; s’havia de tenir bon estómac per acabar-se’l. Seié al llit per obrir el 
caixonet del moble i treure, de la capsa de cartró plena de papers, unes 
llibretes i unes quartilles manuscrites que va escampar sobre la vànova. 
Ja era passat el migdia i la sala de la infermeria estava en silenci després 
d’haver repartit el dinar i fet el recompte. els sis llits de capçal metàl·lic 
blanc estaven ben alineats i només en un altre hi mig dormia una dona 
tapada amb una manta. La rosa passejà la mirada per l’estança. Quatre 
llits buits, dos de plens.

“curiosament guanya la salut”, pensà. 
Dos finestrals amb reixes atapeïdes deixaven filtrar la llum de la tar-

dor. La pols de l’aire s’emmarcava en petites quadrícules blanques. Sos-
pirà pensant que la malaltia aviat la deixaria tornar al carrer durant el 
dia. avantatges del tercer grau. i amb la condicional a tocar. Va comen-
çar a triar i ordenar les quartilles.

Quan era joveneta també va suportar la frontera asfixiant que traça-
ven uns carrers estrets que encerclaven un gran mercat ple de carretons, 
sàrries de verdures i peces de porc a l’espatlla dels cansaladers. L’escola 
pública i la severitat dels pares, sempre ficats darrere un taulell de mer-
ceria, no deixaven que la seva innocència es trenqués del tot dins dels 
jocs de carrer fets amb pilotes, pistoles o patinets que portaven la colla 
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27L’artefacte

de nois del veïnat. Les hores passaven volant i, com que sempre feia 
salat, a casa l’esperava el reny. No li agradava jugar a nines i buscava el 
recer dels xicotots; sempre li volien cobrar un preu pel fet de ser noia. 
Si vols jugar amb nosaltres ensenya’m els pits o toca’m el flabiol. era el 
peatge habitual. Sabia des de petita que els homes i les dones no són 
iguals; que esquivar el poder i la força per sobreviure volia astúcia i hu-
miliació alhora. el sexe, al final, només era mercaderia de canvi.

La rosa era una noia llesta, tancada, amb una manca d’autoestima 
que compensava amb un sobtat coratge. el barri l’ofegava. el pis on 
vivien era petit. eren massa a prop els uns dels altres: el pare fumant i la 
mare escoltant la ràdio, que escudellava novel·les ensucrades sense pa-
rar. a la nit els crits dels borratxos i al matí el batibull de l’escombriaire. 
Somiava en un món de silenci, on els sons serien com plomes a l’oïda. 
Però el silenci que volia viure sempre era ple de soroll.

Un dia l’escola la va dur de visita a una gran biblioteca. encara re-
corda la sotragada a la seva ment adolescent en entrar-hi. La sala era 
com un castell de princeses i cavallers, amb els seus finestrals i parets de 
pedra cobertes de llibres. i aquella inesperada quietud li va fer posar la 
pell de gallina. No s’atrevia ni a respirar. Ni a la missa del diumenge es 
podia comparar! Havia trobat el silenci? Semblava que sí. això o tanca-
da en un convent. 

acabat el batxillerat es va matricular a l’escola de Bibliotecàries en 
els cursos nocturns i durant el dia va buscar feina, perquè calia ajudar 
a casa. anava rodant per ocupacions diferents fins que va caure en un 
d’aquells grans magatzems. el primer dia, a l’hora de dinar, va anar a la 
cafeteria d’empleats, plena de gom a gom, i amb el plat a la mà va poder 
seure en una taula llarga de fòrmica. en aixecar el cap, un somriure la 
va saludar seguit d’una pregunta:

—ets nova, oi? com que fas cara de bona noia et faré cinc cèntims 
de l’ambient d’aquí.

—Que potser estic en perill? —va respondre ella també somrient.
—mai no se sap. a vegades els ganivets de gel es claven a l’esquena. 

més val tenir un braser a prop.
el comentari era una mica massa retòric i impropi d’una conversa 

intranscendent, però la veu era càlida com una cançó i havia sortit d’uns 
llavis que es van arronsar en treure’n la cigarreta. Uns ulls rodons la 
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28 Pep campei

miraven fit a fit, mig amagats sota uns blens d’una cabellera morena. La 
seva interlocutora tenia els colzes sobre la taula i les mans, com prote-
gint-la, sostenien una cara agradable. Devia tenir uns vint-i-dos anys, 
una mica més gran que la rosa. 

—Sóc la teresa, estic a la secció de les joguines —li murmurà sense 
esperar resposta.

Una olor tènue de perfum impregnà els sentits de la rosa. Una olor 
suggestiva, com la bufanda verda i groga que l’altra duia al coll per 
damunt la bata de l’uniforme. aquell tros de llana invitava a enterrar 
el nas en la seva escalfor. Per un instant les seves mans es tocaren sobre 
la taula i la rosa notà que la pell li cremava. era la primera vegada que 
veia aquella noia i la sensació que vivia també era nova. Van caure en 
un silenci llarg. L’una esperava que l’altra parlés, però l’ambient que 
respiraven no era incòmode. Les mirades eren la veu. el dinar es va 
acabar i quedaren per passejar un altre dia, que va servir per explicar-se 
la vida. Bé, no tota; els detalls anaren sortint un dia o un altre, enmig 
de la xerrera sense pausa, tot assaborint un cafè o una orxata, segons el 
temps. el cinema, llibres i botigues de roba van anar cosint dues ànimes 
de colors diferents. 

Un cap de setmana de juliol anaren a la platja. L’autobús les va portar 
a l’hotelet de fenals, on tenien reservada una habitació. el sol cremava 
i la sorra i la calitja empenyien cap a l’aigua fresca. S’hi van ficar jun-
tes i tan aviat veien les roques com la cortina d’escuma que les havia 
 submergit i que les cobria fent-les xisclar d’excitació i plaer, com si el 
joc els despertés una infància llunyana. Una forta onada les va projectar 
l’una contra l’altra. amb els dos rostres gairebé a tocar, es van mirar als 
ulls. Només va caldre un lleuger moviments amb els caps perquè els 
entreoberts llavis salats es premessin l’un contra l’altre. Un petó breu, 
però intensament salat. 

eren damunt les tovalloles, amb el sol assecant les gotes d’aigua i 
sense dir-se res. els crits de la canalla, dels venedors de gelats o les rà-
dios, eren com una remor llunyana. La teresa va agafar un pot de la 
bossa i amb les mans, suaument, va anar posant la crema per l’esquena 
de la seva companya. a la nit, ja en el llit, la rosa també resseguia amb 
els dits tremolosos una pell que es deixava tocar. com si continuessin 
damunt la sorra. i aquesta vegada també es cremava.
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29L’artefacte

—Per ser la noia nova dels magatzems, aprens molt ràpid. i molt bé 
—va dir la teresa.

—tinc una bona mestra. i jo sempre m’hi fixo molt.
—fa ben pocs dies tenies els ulls clucs. Poc et pots fixar gaire en re, 

amb els ulls clucs… —el comentari va fer esclafir una riallada a totes 
dues.

els coixins del llit van iniciar un vol alliberador per l’habitació. can-
sades, van beure un glop d’aigua. 

—calla. i deixa que et faci dibuixos al cos. i firmaré jo: rosa. 
—a més de bona alumna, poeta. ets única, aprenenta! Però pensa 

que demà despertarem amb l’esquena ben vermella.
Semblava que aquell estat de gràcia duraria sempre, però al cap 

d’unes quantes setmanes el capteniment de la teresa va canviar. estava 
distreta, parlava poc i el seu somriure s’anava fent fonedís. i un dia va 
deixar d’anar a la feina. a la rosa no li havia calgut mai saber on vivia 
l’amiga. La feina era el lloc comú, on compartien estones i on quedaven 
per a altres cites més íntimes. i ara s’adonava que l’única referència era 
el lloc de treball. Preocupada, va anar a informar-se al departament de 
personal per si estava malalta. i va saber que la teresa, de sobte, s’havia 
acomiadat. No la va tornar a veure mai més. 

Prou sabia la rosa que la vida no ens porta per la línia recta. Ho 
notes quan, a vegades, després de sentir eufòria desbocada, caus en un 
pou profund. Les mans de la seva amiga l’estiraven amunt per les orelles 
sempre que l’ofec era evident. ara ja no hi eren, aquelles mans salvado-
res havien desaparegut. i la rosa es va pansir. era un arbre sense saba. 
enyorava la noia que en els últims temps li havia donat l’equilibri i 
l’afecte sense demanar res. faltaven les converses frívoles davant d’un 
aparador de botiga. els comentaris sobre els culets dels nois que les mi-
raven amb insistència i que elles s’hi tornaven amb un somriure burleta. 
Les nits que, abans de tornar cada una al seu pis, eren refugi de carícies 
apassionades. 

el lament pel temps perdut sense saber obrir el fons obscur que, 
segur, la teresa amagava era aclaparador. calia haver recorregut jun-
tes el laberint d’on la seva amiga no va poder sortir. malgrat haver-ho 
intentat, ella mai no va obrir la porta del racó més íntim. Li venien 
a la ment detalls d’aquesta actitud, com aquella tarda que va arribar 
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tard al seu encontre, i la rosa, tot esbufegant, li va engegar: “Què fas 
per arribar sempre més d’hora que jo?” “És que tinc un secret”, va dir 
mentre posava la mà dins la seva bossa. Obrint el palmell li va mostrar 
un rellotge de butxaca de plata amb la tapa gravada. Una inscripció 
deixava un missatge: “al meu amor.” “aquest amulet sempre em marca 
el millor moment per fer les coses.” “Un amor secret i jo no en sé res? Ja 
m’ho pots explicar!” “Qui no ha tingut mil amors secrets?”, i la teresa 
va canviar de conversa.

Lentament la rosa va refer la seva vida en solitari. es va concentrar 
en els estudis. canviava de feina i d’amistats sovint, sobretot la dels 
homes. amb el títol a la butxaca, va fer oposicions i entrà en el cos de 
bibliotecàries. ara recordava aquell primer dia que va arribar a la seva 
taula de la biblioteca, la que visità per primera vegada quan era una no-
ieta. abans que el bidell obrís la porta per començar l’horari, va recórrer 
els passadissos lentament, tot passant la mà pels lloms dels llibres i per 
la fusta de les taules. Només se sentien les veus llunyanes dels nens al 
carrer, camí de l’escola. a dins, silenci. i el record de la teresa. i així, 
ajuntant treball i sentiment, els dies anaven passant.

els usuaris de la biblioteca són passavolants d’un dia, temporals cí-
clics, fixos diaris, gent diversa. Ja havia notat que, des de feia uns quants 
mesos, a la tercera taula de la seva dreta hi seia cada dilluns el mateix 
home. Uns quaranta-cinc anys, complexió forta, faccions dures i calba 
de bon veure. S’hi havia fixat perquè, quan se n’anava, sempre li feia una 
salutació cortesa. Només consultava llibres d’història. a més, la seva 
cara li era coneguda i no sabia ben bé per què. 

Un dilluns, en recollir l’abric abans de tancar i marxar, va veure que 
damunt la tercera taula, just on seia l’home de la salutació, hi havia 
una agenda. Va dubtar en obrir-la, però ho va fer. Jordi rius, carrer de 
la Palla, un número i un telèfon. La rosa sempre havia estat una dona 
responsable, o sigui que agafà l’agenda i es plantà al carrer de la Palla. 
Una botiga d’antiguitats. tancada, però amb un llum al fons. Va trucar. 
en Jordi rius, en obrir, féu un gest de desconfiança que va suavitzar en 
saber quin era el motiu de la visita. 

—Passi, no l’havia coneguda. 
L’home vivia al pis de dalt, sol, ja que no tenia família. Va voler 

donar-li les gràcies i fer-li els honors de la casa. Varen prendre un te. 
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era vidu, la seva dona havia mort, feia uns quants anys, d’un accident 
desgraciat. La casa era fosca i plena de mobles, com si fos la continuació 
de la botiga. Va comentar que anava sovint a la biblioteca a fer consultes 
sobre documents històrics, ja que per les seves mans passaven papers 
antics que podrien tenir un valor excepcional i calia tenir sempre els 
ulls oberts. ell va somriure forçadament fent el comentari que això era 
el seu negoci i que, si ella ho permetia, podrien anar-ne parlant en altres 
trobades.

L’endemà la rosa tenia com una mena de neguit i alhora curiositat. 
Va obrir el seu ordinador i buscà la fitxa de petició del carnet d’entrada 
a la biblioteca de l’antiquari. Llegí les dades que ja coneixia i s’estranyà 
en veure que, durant sis anys, l’autorització per consultar llibres amb 
permís especial havia estat suspesa. No hi havia cap anotació que n’ex-
pliqués el motiu. 

tot i que això feia créixer el seu interès pel personatge, no n’hauria 
pogut saber gran cosa més si no hagués estat per un fet casual. Una 
estudiant havia sol·licitat el permís per fer consultes d’hemeroteca. Ne-
cessitava, per a un treball de curs, poder accedir als diaris d’uns quants 
anys enrere. anava cada dia a la biblioteca i es passava hores i hores 
consultant els volums dels diaris de cinc, sis, set anys o més enrere. en 
anar-se’n, tal com era preceptiu, els deixava damunt la taula. Solia dei-
xar l’últim volum consultat obert en l’última pàgina llegida. a la rosa, 
en recollir-los, li agradava entretenir-se fullejant aquells diaris que la du-
ien a una altra època de la seva vida i en recordava les grans notícies, els 
esdeveniments sonats, els fets rellevants… i un vespre, mentre repassava 
distretament un d’aquells volums relligats, va veure la foto de l’antiqua-
ri impresa. era a la pàgina de successos. el peu duia el nom i les inicials, 
Jordi r. P., condemnat a deu anys de presó per l’homicidi de la seva 
dona. Doncs sí que tenia un bon historial, el personatge! i la cu riositat 
per saber més coses dels fets la va empènyer a continuar indagant per 
descobrir més trets de la personalitat d’un lector de la biblioteca que 
havia deixat de ser anònim.

el següent dia que es van veure a casa d’en Jordi, la rosa dissimulava 
l’excitació que sentia. Varen començar a parlar sobre la vocació de les 
bibliotecàries i, tot transitant per aquests verals, ella, aparentment de 
manera inofensiva, va preguntar què li havia passat per haver estat un 
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temps tan llarg sense carnet de lector. L’home, per un instant quedà 
sobtat, però començà a contar-li la història d’una tirada, amb una veu 
neutra i pausada. Les paraules eren rigoroses i mesurades, amb un fons 
de fredor que anul·lava qualsevol sentiment. 

Que havia conegut una noia, que se’n va enamorar cegament, que 
ella no li feia gaire cas, però, tot i això, ell havia continuat insistint amb 
trucades, cartes i regals. en Jordi notava que la noia estava insatisfeta de 
la feina. No tenia un horitzó professional gaire atractiu i els anys, que 
anaven caient, demanaven més comoditat i seguretat. al final, va acce-
dir a veure’s amb regularitat i va consentir a mantenir relacions íntimes. 
al cap d’un temps va quedar prenyada. Davant d’aquesta situació van 
decidir casar-se. Va ser un gest inútil, ja que l’embaràs es va complicar i 
va acabar en un avortament. a partir d’aquell moment, la convivència 
de la parella es va convertir en un infern. ell volia que deixés la feina i 
l’ajudés en el negoci de les antiguitats. Li deia que l’estimava amb passió 
i estava disposat a fer el que calgués per mantenir-la al seu costat. i ella li 
responia amb menyspreu i com més anava, més se n’allunyava. cada dia 
arribava a casa més tard. Segur que tenia un amant, pensava ell. i ence-
gat per la gelosia, aquella nit que no volia recordar, després d’una forta 
discussió, amb un morter de ferro de la botiga la matà d’un cop sec. 

L’antiquari va callar, però el seu rostre restà immutable. es va ai-
xecar i sense dir res se’n va anar a buscar un àlbum de fotos i el deixà  
a la falda de la rosa. La noia va obrir la primera pàgina. allà la va veu-
re: la cara de la teresa Sintes, la seva amiga. el temps, d’amagat, es pot 
aplegar en una imatge que pot desencadenar, com un llamp, totes les 
emocions que porten els records i el futur escapçat.

a la fi havia retrobat a qui tant enyorava. amarga ironia la de desit-
jar i patir alhora una alegria i una tristesa en el mateix esdeveniment. 
moltes vegades imaginava on podia estar l’amiga estimada. en quin llit 
dormia. Si la tassa de te que bevia era la de gust amarg. estar al seu cos-
tat per posseir les seves confidències, com abans feia en aquell racó de 
penombra d’un cafè del carrer d’avinyó, de tardes inoblidables. recollir 
les seves alegries i, moltes vegades, els plors. i ara, que sabia on era, ja 
no es podien ajudar com en temps passats. en sortir al carrer, plovia. al 
seu cor, també. 
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els records brollaven de la memòria: el perfum, la veu dolça, la mà 
oferint un caramel, la correguda per agafar l’autobús, la foscor del cine. 
tot omplia l’espai passat. Dues llàgrimes es barrejaren amb les gotes 
d’aigua, i la rosa començà a caminar.

es va sentir robada, espoliada d’una pertinença íntima. Havia perdut 
un cos estimat sense saber si era l’atzar o la culpa pròpia. Un sentiment 
no pot desaparèixer de la nit al dia i no saber-ne la causa. L’obsessió per 
trobar respostes, la dominava. L’amargor es va tornar fel. i sabia qui li 
havia tallat la felicitat de soca-rel. 

tot va esdevenir com per instint. La casa de l’antiquari era plena de 
petjades de la teresa i només calia seguir el fil. caminar l’últim tram del 
laberint i buscar-ne la sortida. 

No va confessar a en Jordi que coneixia, i molt, la seva dona ja mor-
ta. Va continuar trobant-se sovint amb aquell home que cada dia li 
obria més els seus pensaments. Li parlava de la teresa, de l’amor que 
sentia per ella, dels remordiments pel que havia arribat a fer; no l’havia 
deixada d’estimar mai i estava segur que allò que va passar havia passat 
només perquè se li va capgirar el cervell; no la volia perdre. Va fer una 
conquesta amb les armes de la seguretat i un futur còmode a una noia 
que ell mateix va ensorrar. 

Seguint amb les confidències, un dia, va treure una capsa grossa i 
l’hi va lliurar, mentre ell tornava a la botiga. era un diari i fulls i més 
fulls plens d’una fina lletra, on s’hi abocaven històries antigues. Llegint 
aquelles ratlles fantasioses i a la vegada dures de la teresa se li van entelar 
els ulls. La rosa coneixia molt bé aquell esperit que tant va estimar: no 
va tenir dubtes que aquell esperit seguia present. La personalitat de la 
teresa, subtilment, va entrar dins un altre cos que l’adoptava. i aquest 
sí que era material. 

aquell home tenia una conversa avorrida, no sabia menjar ni beu-
re, i al llit resultava molt poc estimulant. No valia res. Pobra teresa. 
com havia pogut canviar el seu amor alegre i sincer per la mediocritat 
més obtusa de la vida amb aquell home! Un misteri que mai no es 
 desvelaria.

Lentament, l’odi anava esdevenint el medi natural de la vida de la 
rosa. calia posar-hi fi. i com en les tragèdies clàssiques, el cianur en 
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petites dosis dins un te verd antioxidant va fer la resta. els resultats de 
l’autòpsia oficial i després les conclusions de la sentència així ho deien. 

Ja no quedaven quartilles damunt la vànova del llit de la infermeria. 
estaven totes ordenades. Seixanta-una. Pensaments, poesies no acaba-
des i un conte. La rosa va tornar a mirar aquella lletra fina amb la con-
vicció que va ser escrita per llançar un crit silenciós d’amor i dolor. La 
teresa era així: calma i tempesta. i potser també aquell crit anava dirigit 
a ella, però no tenia dret a guardar-se’l. calia que es llegís. així les dues 
continuarien vivint. 

Va tornar els papers a la capsa, menys els fulls del conte, ordenats, 
numerats. Només li va caldre utilitzar els seus contactes per fer-ne les 
còpies que demanaven les bases. Quan l’encarregada de la infermeria 
les hi va dur, les va posar, junt amb la plica, dins un sobre groc que 
havia comprat a l’economat de la presó feia uns quants dies. Després de 
tancar-lo va mirar ensonyadament la paret del davant. a l’administració 
de la presó hi havia un sobre semblant, però de color marró, amb tot el 
que duia quan va entrar al centre. entre les seves coses hi havia aquell 
rellotge de plata de butxaca que, mentre va ser fora, sempre havia dut 
amb ella. “amor meu”, pregonava la tapa.

a l’adreça del sobre s’hi podia llegir: “Primer Premi internacio-
nal de narrativa curta”. el remitent: “Presó de Wad-ras”. ara la vida  
de la rosa continuava amb un altre nom. 
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