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l’eixida

A la Joana Maria, 
per haver-me fet sempre costat.

1

amb la malaltia m’he tornat més observador i corcó 
del que havia estat mai. Sobretot perquè m’entretinc amb 
detalls que no m’haurien distret abans, quan anava tan 
atrafegat que només pensava en la feina. Per exemple, en 
ma vida havia valorat tant com ara la casa on vivim, de 
la qual aquests darrers dies he arribat a conèixer pràctica-
ment tots els rebrecs de la seva centenària carcassa i cada 
pam del que en diem pati d’entrada, però que en reali-
tat és mig jardí, mig horta. No sé a l’hivern com m’ho 
faré per passar l’estona, però mentre es mantingui el bon 
temps em trauran cada dia a l’eixida, i em deixaran sota 
el para-sol que despleguen a migdia, quan la calor co-
mença a petar-hi de ple. els primers dies la Sara va anar 

Josep M. Bertrán Teixidor (Manresa)

Guanyador del VIII Premi de narrativa curta
Mn. Romà Comamala
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de corcoll, perquè cada dos per tres li demanava que em 
canviés la cadira de posició fins que no vaig trobar el racó 
perfecte, arrambat a la barana de cara a ponent, des d’on 
puc dominar el pati d’entrada, el carrer que travessa per 
davant de casa i una bona part de la nostra façana.

la nostra casa m’he adonat que té un encant especial, 
el qual vertaderament no havia sabut copsar després de 
tants anys de viure-hi, potser perquè era com si només 
m’hi estigués de pas. en canvi, ara ha esdevingut la meva 
millor amiga, còmplice i confident alhora. Tot allò que s’hi 
relaciona m’encurioseix, des de la teula on cada dia s’enfi-
len una parella de coloms —esperant que, havent dinat, la 
sogra surti a espolsar d’engrunes les tovalles— fins als con-
tinus experiments en les jardineres de flors que conrea el 
meu sogre. el principal encís de la casa trobo que és, sens 
dubte, que s’hagi mantingut ferma cent cinquanta anys o 
més, després d’estrenar-se com a casa de pagès i vaqueria, 
malgrat que avui quedi encaixonada en un entorn urbà 
desenvolupat en un estil que la deixa en evidència, com a 
mostra marcida d’una altra època. arran de l’eixida, just 
a la meva esquena, s’alça un edifici provocador de cinc 
pisos que, per sort, té orientades les finestres cap a llevant 
i, per tant, no ens manlleva intimitat, sinó que ens fa de 
recer quan bufa fort el vent de tramuntana i no ens priva 
del sol. Si fos a l’inrevés, no em faria gràcia tenir badocs a 
sobre i, segurament, ja hauria avorrit aquesta eixida, tot i 
ser una atalaia tan entretinguda. a l’altre cantó del carrer 
hi queda l’escola municipal —un pavelló d’una sola plan-
ta que em permet divertir-me mirant la mainada quan 
juga a l’esbarjo— i dos altres edificis d’habitatges nous de 
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7l’eixidal’eixida

trinca, on els darrers inquilins van traslladant-s’hi des de 
començament de la primavera.

la feridura m’ha deixat baldat tot el costat esquerre 
del cos i m’ha afectat la parla, de manera que a penes 
se’m nota un fil de veu; però m’ha respectat el cap —tot 
i que he perdut una mica de memòria— i el braç dret i 
així, almenys, he pogut refugiar-me en un costum que 
tenia pràcticament arraconat des de la meva joventut: es-
criure. Ho faig, sense pretensions, de les coses que veig i 
sento, amb el ferm propòsit de no remenar en absolut ni 
la meva malaltia ni la seva lenta evolució. Ja que no puc 
anar a millor, no val la pena amoïnar-m’hi; em conformo 
no anant a pitjor, en aquest cas ja decidiré, si encara hi 
toco, el que em sembli més convenient. això de l’ordina-
dor portàtil em fa molt de servei, ja que amb una sola mà 
i quasi sense cap esforç puc anotar el que em ve de gust, 
quan vull i sense patir per si m’ho troben i m’ho llegeixen. 
És com si em donés conversa a mi mateix. Quan peti, 
que facin allò que els roti, si és que volen perdre el temps 
encertant la clau d’accés. el més probable és que acabi 
anant a la bassa, ja que tampoc és que aquest ordinador 
sigui un model que faci salivera i a la Sara, francament, 
no crec que li interessin —un cop s’hagi deslliurat del 
meu pes mort— les confidències d’un vell capó. ens por-
tem nou anys, però des que vaig caure malalt és com si ja 
ens separés una eternitat.

la casa és propietat de la seva família, jo sóc només el 
gendre foraster que no ha tingut mai dret a moure ni un 
moble de lloc. el meu sogre es troba en el mateix cas que 
jo: també és el fadristern que es va casar amb la pubilla. 
la sogra és la que porta els pantalons, tot i els seus vui-
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8 Josep M. Bertrán Teixidor

tanta i pico anys, i la Sara està disposada a prendre-li el 
relleu, quan pertoqui per llei de vida, sense cap recança. 
de manera que el meu sogre i jo hem estat i serem sem-
pre un zero a l’esquerra, realitat que no ha servit pas per 
apropar-nos gens, ja que ell sempre ha preferit mantenir-
se al marge de les males marors, com si fos talment el 
tros d’enze que el considera la padrina, trafeguejant con-
tínuament per la casa o posant els cinc sentits en conrear 
les flors i les plantes del pati. a diferència de mi, que hi 
parava tan poc com podia, ell ha estat sempre un coi de 
casolà empedreït. ara que li segueixo, per força, el tràfec 
durant tota la jornada, començo a entendre-li el capteni-
ment i que allò que jo no suportava —enterrar-me dintre 
aquestes quatre parets— a ell és el que li dóna sentit a la 
vida. ara, des de la cadira on estic aculat, l’envejo de tot 
cor, i si pogués tornar enrere uns quants anys no em faria 
pas res assemblar-m’hi. Però això ja no té remei i m’he de 
conformar mirant com es belluga com un gínjol, a punt 
de tombar la vuitantena. l’altre dia va pujar a la teulada 
amb una escala de nyigui-nyogui, des de l’eixida. li vaig 
fer amb la mà bona que anés amb compte i em va mirar 
amb suficiència, com volent dir: “No et preocupis, que ja 
controlo i sé el que em faig”. 

Bé, no sé pas si ho vaig interpretar santament, al cap 
i a la fi em va somriure amb aquell seu posat de rateta 
sàvia i, potser, l’home només em volia agrair que passés 
ànsia. Seguint-lo com sempre a tot arreu, va treure el nas 
per l’eixida el gos de la meva filla, un bòxer de color mar-
ró que sempre baveja i que li varen posar de nom xispa 
no sé per què, ja que quan es posa dret gairebé em toca 
l’espatlla amb les potes. Mai ens hem entès gaire, ja que a 
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mi els gossos més aviat em fan respecte, i aquesta raça en 
particular una mica de basarda i tot. a hores d’ara, vatua 
l’olla, em faria gràcia que vingués a llepar-me de tant en 
tant o que s’estirés als meus peus a fer-me companyia, 
però el pocavergonya només se m’acosta si algú puja a 
l’eixida, com suara el sogre. Si estic sol ni em fa cas; el 
màxim que es digna a fer és aixecar el cap quan em treuen 
amb la cadira després de llevar-me, i remena una o dues 
vegades la cua, com si estigués content de veure’m; però 
aquí s’acaben totes les seves festes. Potser si pogués parlar-
hi em faria una altra sonada, no ho sé pas. diuen que les 
bèsties ho entenen tot; si és així m’està menystenint com 
jo vaig fer amb ell des que l’anna el va portar a casa, quan 
encara era cadell. llavors, si se m’acostava, me’l treia de 
sobre d’una revolada i el renyava: “Fuig d’aquí, gos!”. 
Mai el vaig cridar pel seu nom, ara en canvi no m’ama-
go de confessar que, de pensament, l’hi repeteixo una i 
altra vegada, com si cregués que pot captar el meu desig 
d’una mica d’afecte. No deu funcionar la telepatia entre 
nosaltres, perquè s’ha ajagut al peu de l’escala i em dóna 
l’esquena desdenyosament, però sense perdre de vista les 
anades i vingudes del seu amo damunt la teulada.

2

del tros que hi ha davant de casa en diem pati, però 
en realitat és el que queda de l’antiga horta i dels coberts 
de les vaques, després de tirar-les a terra en benefici de 
l’obertura del nou carrer. avui, aquella quartera de bona 
terra que es repartia a banda i banda del camí per on tran-
sitaven els carretons carregats de cantines de llet ha que-
dat limitada a la llenca de cent pams quadrats que va des 
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de la façana de la casa fins a la tanca de totxos que limita 
la propietat amb la vorera del carrer. aquesta tanca té 
l’alçada d’un home i, des de l’eixida estant —que queda 
com si diguéssim a l’altura d’un primer pis—, em permet 
d’estar a l’aguait de tot i de tothom que passa. Hi ha una 
porta reixada, de dues ales, que s’obre automàticament 
per deixar entrar o sortir el cotxe de l’anna o el de la seva 
mare. la meva filla necessita el cotxe per anar a treballar 
cada dia de Valls a Montblanc, i la meva dona condueix 
encara la relíquia de la família, una furgoneta atrotina-
da —de la qual jo me’n fotia sempre i li deia “el quatre 
llaunes”— que li serveix per anar a carretejar, dues vega-
des al mes, els subministraments des de la cooperativa de 
pagesos. l’anna, en realitat, s’aprofita com d’una ganga 
caiguda del cel del meu cotxe, del qual em vaig haver de 
desprendre per força, quan tot just feia quatre dies que 
l’havia estrenat. Si escolto que li fa xerricar una marxa o 
que surt disparada com un coet, sense deixar que el mo-
tor s’escalfi una mica, se’m regiren els budells d’indigna-
ció, encara que ja sé que a mi no m’haurien de treure de 
polleguera aquestes foteses. l’altre dia vaig descobrir que 
portava un frontal abonyegat. Quan em va venir a fer el 
petó de rutina, em va fer mandra preguntar-li què li havia 
passat: la veritat és que encara no m’he acostumat a fer 
servir la pissarra per comunicar-me amb els altres. 

Cada vegada que obren la porta reixada prenen tota 
mena de precaucions perquè el gos no s’escapi, ja que 
amb canalla voltant a prop no es pot pas badar. És tot 
un espectacle l’enrenou que munten per impedir que el 
gos fugi, quan el més senzill fóra tancar-lo dintre de casa 
o mantenir-lo estacat amb la corretja. Però sembla que a 
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tots —incloent-hi el gos— els agrada repetir el numeret 
les vegades que calgui. a mi em fa l’efecte que qualsevol 
dia tindran un disgust, perquè la sogra, tot i que manté 
en bona forma el seu geni, no manté la força necessària 
per dominar una bèstia sovint excitada pels brams de la 
mainada, i no tan mainada, que s’acosta al reixat a pro-
vocar-lo, amb tota la mala bava del món. Però, ja s’ho 
faran!

la sogra mai m’havia tingut per sant de la seva devo-
ció, però poc abans d’emmalaltir la nostra mala relació 
havia empitjorat una mica més quan s’assabentà —per 
un maleït pas en fals del meu soci— que em ballava pel 
cap fer-li vendre la finca a una immobiliària que feia me-
sos que ens venia al darrere. els sogres haurien aconse-
guit quartos suficients per viure de renda com uns reis 
—no se’ls haurien pas acabat, ja us ho ben asseguro— i 
la Sara i jo n’hauríem tret una bona picossada, com a 
comissió. Quan la sogra va descobrir la conxorxa abans 
d’hora, va estar a punt de fer-me fora a puntades de peu. 
Si no m’hagués ferit una setmana després, potser ja no hi 
seria, a la casa. ara, però, s’ha d’aguantar, encara que no 
m’ho perdonarà mai i m’ho farà pagar amb escreix. de 
fet, quan vaig tornar de l’hospital de Tarragona, el seu 
déu vos guard no podia haver estat més franc: “a tots 
els porcs els arriba el seu Sant Martí”. en canvi, el sogre 
em va venir a veure dues o tres vegades i mai va gosar 
treure’m els drapets al sol. la Sara es limita a fer el paper 
que li pertoca com a esposa resignada —no li puc pas 
retreure res—, però no hi posa ni una unça de tendresa, 
al tracte que em dispensa. No em deixarà morir, però no 
es desviurà per mi. Sort en tinc de l’anna, que ve a fer-
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12 Josep M. Bertrán Teixidor

me companyia almenys una vegada al dia, i intenta que 
no m’enfonsi del tot. Ni la padrina ni la seva mare han 
aconseguit, de moment, posar-me-la en contra, però no 
sé fins quan aguantarà, considerant que de mi ja no en 
traurà mai més res d’amagat de la seva mare, com fins ara 
s’havia acostumat.

Sota l’eixida hi ha el porxo, que és l’única part de la 
façana i del pati que no puc controlar amb la vista des de 
dalt; no obstant, sí que puc escoltar les xerrades que hi 
fan petar els sogres, que són els que amb més freqüència 
s’hi asseuen a descansar una mica a l’hora que pica el sol o 
al capvespre, per prendre la fresca. el sogre, que aparenta 
ser un home de poques paraules i que més aviat peca d’és-
ser un pèl sorrut amb tothom, s’esplaia com una calàndria 
quan la conversa deriva a desembolicar records de joven-
tut. a vegades, mentre ell s’allarga recreant-se amb algun 
romanço del temps de la Mariacastanya, la sogra aprofita 
per esbandir alguna peça de roba delicada al safareig petit 
que es va fer posar a l’altra banda del porxo, per rentar a 
mà. Ho noto perquè sento rajar l’aigua i perquè mentre 
renta només escolta, sense posar cullerada al monòleg de 
l’altre. abans me’n solia fotre, quan els arreplegava pas-
sant el rosari de les seves desmarxades remembrances, en 
canvi ara quasi m’esforço a parar l’orella per no perdre’m 
un mot del que diuen, encara que sigui una història su-
ada, perquè la sogra, sobretot, sol repetir-les més d’una 
vegada, tot i que sempre una mica diferent de l’anterior. 
em conec fil per randa el camí que feia quan anava a re-
partir la llet pel barri i el nom i el motiu de cadascun dels 
seus parroquians.
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He dit que el porxo no el veig perquè queda sota ma-
teix de l’eixida, però en canvi ni de la resta del pati ni de 
la façana principal no em perdo detall. la casa té dues 
plantes, però, en realitat, de tota la vida només s’han uti-
litzat els baixos i la primera. la segona, que queda sota 
teulada, no està obrada i, pràcticament, es fa servir de 
golfes per a malendreços. de fet, la primera planta té el 
sostre més alt que la resta perquè suposo que estava des-
tinada a menjador i a sala d’estar, funcions que no va 
exercir mai, ja que des de la primeria la família es va acos-
tumar a fer vida a la planta baixa, aprofitant que és on hi 
ha la llar de foc —al costat de la qual més tard es va posar 
la cuina econòmica—, i es completa amb el dormitori 
dels sogres, la cambra de bany, el rebost i un enfony. la 
primera planta està repartida entre la nostra alcova, un 
recambró que la Sara fa servir de tocador i per guardar-hi 
el seu aixovar, una altra cambra de bany i l’habitació de 
l’anna. les dimensions de l’alcova són tan generoses que 
han permès d’afegir al mobiliari —sense que es noti gaire 
més atapeïda— el meu flamant llit articulat, al costat del 
de matrimoni, on ara la Sara es pot repapar tota sola, i 
una tauleta al costat del finestró que dóna a l’eixida per-
què jo pugui fer-hi els àpats que vulgui, ja que no paga la 
pena d’emprenyar ningú per ajudar-me a baixar o pujar 
l’escala cada dos per tres.

a un cantó de la façana, el que queda més allunyat 
de l’eixida, gairebé arrapat a la paret, hi ha un vell lilà, 
i una mica més enllà un nesprer i un cirerer, tots dos 
especialment ramalluts. enfaixant la paret, el sogre hi ha 
cavat una rasa de cap a cap per sembrar-hi petúnies i mar-
garides, que diu que són els tipus de flors que li donen 
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més resultat, ja que alguns assaigs amb rosers o amb cla-
vellines van ser un fracàs absolut. en línia amb el nesprer, 
però entortolligada a la tanca del carrer, hi ha entaforada 
una parra, que, en contra del que de primer semblava, 
s’ha fet ben cepada i robusta i aquesta tardor, si no ho 
espatlla res, podrem collir més d’un penjoll de moscat. 
la resta del pati que no està ocupada pel camí de pedra 
que va des del reixat fins a la porta del cobert que queda 
darrere dels arbres, on es guarden els cotxes, el sogre l’ha 
aprofitat per fer-hi una mica d’horta, on planta de tot: 
tomàquets de dues o tres classes, albergínies, carbassons, 
pebrots, patates i, darrerament, també hi ha sembrat una 
rengla de mongeteres. On queda un forat lliure hi fa créi-
xer menta i julivert. No sé com ha aconseguit que el gos 
no s’hi pixi ni furgui la terra. Quan el devia ensinistrar 
—llavors jo encara pencava i no m’hi podia entretenir 
com ara, a badar— segur que va ésser un espectacle digne 
de contemplar.

3

Quan la principal distracció d’una persona es redueix 
a la sedasseria mental, de retop, vulgues que no, es peixen 
moltes fantasies a benefici d’inventari. Sense poder-me 
ocupar d’altra cosa que de xafardejar i fer córrer el magí, 
he après a mesurar el temps en funció de determinades 
rutines que gairebé es reprodueixen durant la jornada 
amb mil·limètrica exactitud horària, si fa o no fa, i les 
quals, per alguna raó que no recordo ara mateix en tots 
els casos, em van cridar l’atenció en un moment donat 
i des d’aleshores s’han acabat convertint en referències 
obligades del meu jornal a l’eixida. Per exemple, quan 
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15l’eixida

són una mica més de dos quarts d’onze, tomben la can-
tonada, puntualment, una parella d’avis agafats de bracet 
que van a asseure’s al pedrís d’entrada del pati de l’escola, 
esperant que sigui l’hora de l’esbarjo. Quan surt la canalla 
a la desbandada, es posen dempeus perquè se’ls vegi bé, 
i ella es treu de la butxaca de la bata un petit embolcall 
fet amb un tovalló de paper que conté, pel que he pogut 
deduir, alguna gormanderia. de seguida que els reconeix, 
se’ls acosta un negrito que es llança als seus braços, esti-
mant-los amb un sentiment que m’entendreix. després 
d’aquestes primeres efusions, el nen desembolica el pa-
quetet que li allarga l’àvia per veure què li han portat, i 
la petoneja una altra vegada abans de tornar amb els seus 
companys; mentrestant, els dos vellets es queden arra-
pats a la reixa del pati fins que s’acaba el temps de lleure. 
Quan els escolars han retornat a les aules, ells es retiren 
també, a poc a poc, per on han vingut. 

No tinc ni idea de qui són la majoria de transeünts 
que m’enganxen, però a còpia d’anar-los observant m’he 
acabat inventant una identitat o una pel·lícula per a ca-
dascun d’ells, sense tenir idea de què hi ha de veritat. 
en el fons és com un joc i tant se me’n dóna si l’encerto 
poc o molt, a pesar que, com més temps transcorre des 
d’una primera impressió, més greu em sap que les me-
ves elucubracions es quedin, només, en la falòrnia d’una 
ment esvalotada. Quasi prefereixo no saber si desvariejo 
i seguir creient-me les fantasies que m’he empescat per a 
cada personatge que m’intriga. No faig mal a ningú fent 
volar coloms d’una manera innocent com aquesta, sim-
plement per passar l’estona. Quan xalo més amb aquest 
curiós entreteniment és quan diversos detalls que he anat 
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observant, a còpia de dies d’atenció meticulosa, encaixen 
passablement, o confirmen que la meva intuïció no anava 
tan lluny d’osques.

algunes vegades, és clar, l’esguerro estrepitosament, 
com en el cas de la parella d’avis a qui em referia fa un 
moment. Va ser una casualitat que després d’uns quants 
dies de veure’ls passar i traspassar, amb la puntualitat d’un 
rellotge, s’ensopeguessin amb el meu sogre un dia, quan 
sortia a passejar el gos. els dos homes es devien conèixer 
d’abans i es varen posar a caminar plegats, fins a tombar la 
cantonada. No és que em delís, però, quan el sogre va pu-
jar a l’eixida a portar-me la potinga que m’he de prendre 
un parell d’hores abans de dinar, no me’n vaig pas estar de 
preguntar-li, com vaig poder, per la seva conversa amb els 
avis. Francament, no es pot dir que aquesta vegada m’hi 
hagués lluït gaire, fent d’endevinaire. Jo hauria jurat que 
el nen negre era el seu nét, potser adoptat per algun fill. 
doncs no, resulta que no n’he encepegat ni una: els avis 
van perdre l’única filla que tenien en un accident de cotxe 
ja fa uns deu anys i des de llavors sobreviuen sols en un 
tercer pis, a tres cantonades de casa nostra. del negrito, el 
meu sogre no en sabia ni un borrall, i es va quedar parat 
quan li vaig explicar l’afecte que es tenien. des de llavors 
he observat que, com aquell que no hi toca, el sogre no 
els perd de vista quan els veu passar, camí de l’escola. en 
canvi, a mi el desengany m’ha refredat l’interès. Sí que 
me’ls miro, ja que no tinc res més a fer, però no penso 
enredar-me en cap altra teoria estúpida. 

en qualsevol cas no m’avorreixo gens, perquè durant 
la jornada les ocasions que se’m presenten per embolicar la 
troca no les podria pas comptar amb els dits d’una mà. 
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