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El dia 30 de novembre de 2007, reunit el jurat dels XXIX 
Premis Literaris Baix Camp convocats per Òmnium Cultural 

Baix Camp, i format per
 Josep M. Raduà Domènech, Carolina Escoda Mestre 

i M. del Carme Just Masdéu, ha emès el següent veredicte: 
Premi Antoni de Bofarull de narrativa 2007. 

 Guanyadora: Irene da Rocha Fort, amb l’obra Set passes;
 fi nalista: Neus Pons Carles, amb l’obra Assut;

 3a classifi cada: Guiomar Sánchez Pallarès, amb l’obra 
Rosa i vermella.
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7

La Marga, altiva i elegant, entrà per primera vegada 
al meu taller. Feia temps que anhelava aquell moment, 
que esperava ansiosa de trobar-m’hi cara a cara. Fins lla-
vors, tot havien estat intermediaris: cartes manuscrites, 
converses a través de la seva representant, algun missatge 
breu al contestador… La seva veu era com la seva música, 
fl uida i intensa; així era ella, la Marga. 

Du posat un vestit jaqueta cisat, amb un estampat de 
colors ocres i un mocador curt lligat al coll. Vesteix amb 
sobrietat, però, tot i així, destaca del que l’envolta. 

Jo, en canvi, era especialista en mimetitzar-me amb 
l’entorn. Potser era perquè havia passat tantes hores 
amb els meus maniquins que m’havia convertit en un 
d’ells. Si vas pel carrer, tot sovint no t’hi sols fi xar, però a 
gairebé cada aparador n’hi ha un parell: quiets, observant 
inanimats com les persones els són indiferents. A ells els 
és igual… viuen per passar inadvertits. 

SET PASSES

Irene da Rocha Fort

Guanyadora del Premi Antoni de Bofarull 
de narrativa 2007
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8 Irene da Rocha Fort8

Els botins de taló marquen el pas amb ritme. Avança 
pel passadís estret esquivant els obstacles que els mossos 
deixen per terra: caixes trencades, paper d’embalar, tros-
sos de cel·lofana… tots ells  construeixen l’arquitectura 
d’un espai ínfi m, a punt de ser compartit. 

El mosso de la granota groga se li apropa per darrere 
carregant un paquet que pesa força.

—Pas —xiuxiueja una veu profunda darrere seu. 
La Marga s’arramba a la paret per deixar-lo passar. 

S’adona que s’ha embrutat l’espatlla amb guix i se l’es-
polsa.

—Pss! Perdona, noi?
El jove s’atura, recolza la caixa sobre la paret i gira el cap. 
—Sap on puc trobar l’Eva?
Ell assenyala amb el dit cap al fons del passadís. Ella 

repeteix el gest i el mosso assenteix amb el cap.
Un pas més endavant i s’atura. 
—Ho ha notat? 
Una petita explosió, un formigueig la fa tornar enrere; 

només un pas. Aquest cop trepitja més fort, amb el peu 
lleugerament desplaçat a la dreta; un altre espetec. Com 
li agrada! Paper de bombolles: un tros petit, sufi cient per 
al plaer d’un minut de relaxació. Mira a banda i banda 
per comprovar que ningú la veu i hi posa els dos peus al 
damunt. Baixa les ulleres de sol cap a la cara i així amaga 
la vergonya de divertir-se amb aquella minúcia. La Mar-
ga, la fl or i nata del piano, no pot permetre’s aquest luxe 
trivial. No obstant, repeteix. 

Jo no la veia, però des del taller sí que sentia el sorollet 
que feia. Sabia que era ella. 
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9Set passes

Travessa l’última cortina de plàstic i allà em té. Enfeina-
da (o com a mínim fent-ho veure) amb els llavis d’un bust. 

Era i continuo sent l’Eva. Dissenyadora i constructora 
artesanal de maniquins. Solitària i efi cient, amb una con-
fi ança interna i una fragilitat aparent que enlluernaven als 
que em coneixien poc. I si això no era sufi cient, un rostre 
clàssic i la cabellera rogenca ajudaven a reafi rmar aquesta 
percepció. Vint-i-sis anys intentant crear aquesta carcassa 
que em protegiria o com a mínim això desitjava. 

Per aquella època tenia el taller força desendreçat: un 
espai ampli que els propietaris m’havien deixat al meu 
únic ús. Membres de maniquins tirats pel terra, més pa-
per d’embalar, una paret plena d’eines, una pica amb 
pinzells bruts i al centre de tota aquella zona gris, un 
focus de llum apuntant al rostre d’un maniquí i a les 
meves mans, que fregaven suaument amb un pinzell el 
que  serien uns llavis carnosos i rosats. 

La Marga fa un pas endavant i s’atura a la penombra. No 
hi veu gens. S’adona que encara du posades les ulleres de sol 
i se les aparta. Un gest inútil: igualment no hi veu gens. La 
foscor de la sala es veu reafi rmada per la intensitat del meu 
únic punt de llum. Mou els braços buscant a les palpentes el 
suport d’una paret, puix no es veu amb cor de caminar cap a 
mi sense entrebancar-se. Tus dues vegades i s’aclareix la veu. 

—Senyoreta Salvador? Eva? —tus una tercera vegada.
M’imagino que, per qui no estigués habituat, la fortor 

de les pintures barrejades amb la fl aire d’un magatzem 
mal ventilat podia penetrar i enterbolir la respiració. Jo hi 
estava acostumada i ja no notava res. M’agradaria poder 

Set Passes.indd   9Set Passes.indd   9 31/10/08   09:28:4931/10/08   09:28:49



10 Irene da Rocha Fort

recordar aquella olor, tal com recordo les imatges i les 
sensacions… no puc. 

—Pot encendre el llum, que no m’hi veig?
Havia vist uns quants dels seus concerts; i mil fotogra-

fi es al costat del seu preuat piano. El contacte el vam ini-
ciar per un encàrrec: necessitava un seguit de maniquins 
que se li assemblessin per a una exposició d’un amic seu (i 
pel que les xafarderes deien, quelcom més). Ell s’hi havia 
inspirat per una col·lecció de moda i la volia col·locar en 
algunes botigues exclusives. Ella el volia “patrocinar” du-
rant una temporada, necessitava que la veiessin en com-
panyia d’un noi jove, perquè desitjava perdre anys com 
fos. I així m’ho havia demanat: conserva la meva essència, 
però la de fa quinze anys. Cito textualment. 

Uns segons de foscor m’ajuden a agafar aire. Sento les 
papallones com em recorren l’estómac, i fi ns i tot les pa-
pallones dins dels seus estómacs. 

—Perdona’m, ara encenc el llum —la veu ressona, 
com una estela del meu cos en moviment. 

Les quatre parets s’il·luminen i deixen al descobert les 
tres fi leres de maniquins mig embolicats amb el paper 
de bombolles, l’arc de Sant Martí que formen els pots de 
pintures de la paret del fons i les fotografi es que un amic 
meu va fer a la meva germana emulant els maniquins dels 
anys cinquanta. 

—M’imagino que ha vingut per plaer, perquè si no 
hauria enviat la Núria —havia de trencar el gel i no volia 
semblar neguitosa. M’havia d’imposar, aproximar-m’hi, 
directa, disparant una fl etxa per fer diana. 

—La meva visita sempre és un plaer. 
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11Set passes

—No, si no dic el contrari… però mai havia posat els 
peus al taller. Mai, encara…

—Si us plau tuteja’m, Eva, et puc dir Eva? Sempre 
hi ha una primera vegada per a tot i a la meva edat no n’hi 
ha gaires. 

Fins a la mort sempre queda una primera vegada per a 
tot, i en aquell moment és la primera i l’última. Però això 
no ho puc dir, no puc començar a parlar de mort… Per sort 
un descuit de la Marga m’ajuda a desviar la conversa. S’ha 
apropat al maniquí i ha tocat la pintura fresca de la galta. 

—Vigila amb… —massa tard per dir res. 
—Massa tard. Tens…
—Espera un moment que et dono un drap per treure-la.
Me’n vaig a resguardar a la pica. Quina badada, per-

metre que s’embrutés les mans d’aquella manera! I què 
li puc oferir: un drap amb aiguarràs? Quin bon record 
olfactiu que s’endurà d’aquesta visita! Ni unes gotes del 
seu Chanel núm. 5 l’ajudaran a emmascarar-ho. Potser el 
record de la noia que porta el cabell recollit amb un pin-
zell serà el de la ferum a dissolvent. 

Si li netejo la mà amb la mateixa delicadesa amb què 
ho faig amb les meves obres…

 —T’ho va dir la Núria que avui és la inauguració de 
l’exposició? M’agradaria que m’hi acompanyessis. Vas fer 
molt bona feina.

Mentrestant s’acaba d’eixugar les mans amb un moca-
dor de paper, mira al voltant les taques de pintura que per 
capes vesteixen el local i continua:

—Em sembla que t’esperaré fora. No tardis. 
Altre cop el mosso i la Marga creuen els seus camins.
—Eva, el tens ja? Que el jefe me’l reclama. 
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12 Irene da Rocha Fort

Sempre amb presses. Ho volen perfecte i al moment, 
però què hi farem, és el que em toca. Així que assenteixo 
amb el cap. 

—Deixa’l vint minuts i te’l pots endur —ja és a meitat 
del passadís, no sé si m’haurà sentit—. Juanjo, jo plego ja! 
—després del crit que he fet espero que ara sí!

Com cada cop que plegava, em treia la meva granota 
negra i la deixava penjada en un racó. A sota hi duia una 
samarreta i uns texans: el meu uniforme ofi cial. Després, 
deixava el pinzell que tenia entortolligat al cabell dins un 
pot i em botonava la jaqueta fi ns a dalt.  

La Marga torna a trepitjar el paper de bombolles quan 
travessa el passadís, no obstant aquesta vegada veu truncat 
el seu gaudi per culpa del mosso. Jo, en canvi, realitzo la 
meva dansa diària per eludir objectes; la mateixa que practi-
co aquí, al carrer per esquivar la gent i a les cues del mercat. 

—Tens gana? —em pregunta.
No m’ho esperava i no sé què respondre. Si dic que sí 

sonaré ansiosa i si dic que no, el rau-rau de la panxa farà 
la seva aparició en el pitjor moment. 

—Una miqueta… potser que li ho pregunti a ella —com 
faria una nena petita, assenyalo a la meva panxa—. Em 
sembla que diu que sí. 

—On vols anar? —una altra pregunta amb trampa. 
Potser vol saber quins llocs conec…

—A quina hora és la inauguració? Sí. Ja ho sé que em 
va avisar la Núria, però m’ha agafat com d’imprevist. Si me 
n’hagués recordat, no aniria amb aquest aspecte descurat.

—La Núria m’ha dit que em trucaria per confi rmar a 
quina hora hauria de deixar-m’hi caure, però segurament 
serà cap allà les onze…
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