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9

PròleG

a finals de 1926, o potser els primers dies de 1927 —data de la qual 
són les primeres ressenyes periodístiques sobre l’aparició del llibre—, 
Joan Puig i Ferreter publica a la Biblioteca literària de l’editorial cata-
lana el recull de contes Una mica d’amor. l’autor en els dos darrers anys 
havia publicat un bon nombre de llibres narratius, novel·les d’extensió 
regular i novel·les breus, la majoria aparegudes en col·leccions populars, 
però també una, Servitud, havia aconseguit que aparegués en la prestigio-
sa col·lecció que ara acollia el seu primer volum de narrativa breu. Per a 
confegir-lo, Puig va aplegar diversos contes i narracions que havia anat 
escrivint i publicant a la premsa en els darrers anys, sobretot a La Veu de 
Catalunya i La Publicitat, i els va fer precedir, a manera de pròleg, d’un 
text més antic, publicat en castellà a La Tribuna, «l’home de la ploma 
a la mà». de tota la seva producció de narrativa breu anterior a 1925, 
Puig només va rescatar un text, La novel·la de l’Ester, publicada el 1918 
i força anterior, per tant, a la seva dedicació preferent a la narrativa. 
desestimava així, doncs, tot l’altre material que havia anat publicant, 
de manera dispersa i inconstant, i que constitueix la primera secció del 
volum anterior d’aquesta recopilació.

Puig i Ferreter, quan publicà Una mica d’amor —que titulava amb 
un conjunt de quatre narracions breus inèdites fins aleshores, o això 
em sembla—, havia deixat definitivament l’exercici del periodisme de 
redacció per passar al de col·laborador i esmerçava tots els seus esfor-
ços a consolidar la seva nova etapa creativa, la de novel·lista. així, poc 
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10 Guillem-Jordi Graells

després va començar la col·laboració regular com a articulista a La Pu-
blicitat —on, fins llavors només havia publicat narracions, originals o 
traduïdes— i estava implicat d’alguna manera en l’aventura de la revista 
literària Llegiu-me, que s’inicia l’octubre de 1926, en la qual havia repu-
blicat algunes de les narracions que ja havien aparegut en els esmentats 
diaris i continuarà fent-ho mentre duri la revista amb algunes de les 
narracions inèdites o publicades incloses en aquest volum. en conjunt, 
de les catorze peces que figuren en el llibre, Puig ja n’havia publicat 
anteriorment deu, en els diaris esmentats i també en un volum de la 
col·lecció la novel·la d’ara, a través de la qual havia iniciat seriosament 
la seva nova etapa narrativa amb L’home que tenia més d’una vida, el ge-
ner de 1925. aquest volum de narracions, aparegut nou mesos després 
d’aquell debut, aplegava «les tres gemmes de l’aventurer», «el cas de 
Joan anglora» i «els quatre embriacs». la darrera d’aquestes narracions 
i un parell més seran reeditades a Llegiu-me, en una mostra més de la 
tècnica puig-i-ferreteriana de remonetitzar papers apareguts a la premsa 
en noves publicacions periòdiques, tal com estava fent simultàniament 
amb els articles que, apareguts en castellà a La Tribuna amb el pseudò-
nim de Juan de siena, reaprofitava, traduïa i retocava per a publicar-los 
a La Publicitat i, més endavant, en altres diaris i revistes.

tot i la dedicació preferent a l’articulisme, la col·laboració narrati-
va a la premsa no es va aturar després de la publicació d’aquell recull, 
i així en els primers números del nou diari La Nau, publicat i dirigit 
per antoni rovira i Virgili quan se separa de La Publicitat, Puig hi veu 
impresos tres contes, al llarg de sis números del diari, que van ser in-
closos en l’anterior volum d’aquesta recopilació. són contes totalment 
semblants als escrits en els anys immediatament anteriors i que s’inclo-
uen a Una mica d’amor, on segurament els hauria incorporat si aquest 
llibre hagués estat objecte de reedició, cosa que hauria estat possible 
tant per les bones vendes del volum com pel fet d’haver estat guardonat 
amb el Premi concepció rabell dels Jocs Florals barcelonins del maig 
de 1927. amb l’apèndix dels contes publicats a La Nau, les narracions 
d’Una mica d’amor són el plantejament més sòlid i coherent de dedi-
cació a la narrativa curta que es va proposar mai el nostre autor, que 
hi dedicà uns esforços relativament escassos obsedit com estava per les 

I.Puig i Ferreter 2 .indd   10 17/11/08   16:18:06



11Pròleg

seves grans planificacions novel·lístiques, de les quals són, però, un bon 
complement i fins una derivació prou clara. anguniejat per les neces-
sitats econòmiques recurrents, Puig sovint malmetrà idees o plans més 
ambiciosos per resoldre cuita-corrents, amb un conte, un encàrrec que 
li permeti ingressar alguns diners d’una publicació periòdica.

en el volum anterior d’aquesta recopilació també vam incloure el 
«fragment de novel·la» «els voluptuosos», publicat en el número únic 
(gener-desembre) de La Revista de 1926. semblantment, en aquest vo-
lum trobareu «un capítol de la novel·la Un cor ardent», aparegut a la 
mateixa publicació en el seu número de juny de 1930. Puig en aquests 
anys practica, per raons econòmiques i de prestigi, l’edició fragmentària 
de projectes narratius en els quals treballa a diverses revistes literàries o 
d’alta cultura. el cas més conegut és el de la Revista de Catalunya, tam-
bé dirigida per rovira i Virgili, que publica entre l’agost de 1926 i el 
gener de 1928 diversos capítols de Camins de França, que precisament 
adopten finalment un to evocatiu, proper a les memòries i a partir de 
fets reals més o menys reelaborats, perquè rovira li reclama articles o 
escrits no de ficció. en canvi, Josep m. lópez-Picó li accepta aquests 
capítols de novel·les que mai no escriurà o completarà, mentre que 
La Nova Revista, dirigida per Josep maria Junoy, li accepta, entre gener 
i març de 1927, altres tants lliuraments d’una novel·la titulada Lliçó de 
coses i que s’acabarà convertint en El cercle màgic. com que tant el volu-
minós llibre de records com aquesta novel·la són fàcilment assequibles, 
no ens ha semblat adient incloure’n aquelles primeres redaccions en 
aquests dos volums que apleguen la narrativa breu puig-i-ferreteriana.

a continuació dels textos esmentats, publiquem l’altre volum uni-
tari de narrativa breu que Puig publica el 1934, On són els pobres?… i 
altres històries de Nadal, aparegut a les darreries d’aquell any i impro-
visat a corre-cuita, com ell mateix explica obertament en el dietari de 
postguerra Ressonàncies, per tal d’atendre les noves necessitats econò-
miques derivades dels fets d’octubre d’aquell any, que li van comportar 
la supressió del seu sou de diputat al Parlament de catalunya. tal com 
ens informa, va aprofitar algunes narracions ja escrites de tema nada-
lenc, una de les quals ja havia publicat una dècada abans a La Veu de 
Catalunya, i per acabar de fer el gruix del volum va enllestir i precipitar 
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12 Guillem-Jordi Graells

una història que tenia planificada des de feia temps i parcialment escri-
ta, basada en les seves experiències periodístiques, aquest cop a El Día 
Gráfico, on havia treballat els anys 1920-1922, i a l’entorn de dues figu-
res com eren el director i el propietari del diari, aquest darrer el cèlebre 
Joan Pich i Pon, industrial i polític lerrouxista que arribaria a alcalde de 
Barcelona i es faria famós per la seva tendència a trabucar sistemàtica-
ment les referències culturals, circumstància que va donar molt de joc a 
la premsa satírica de l’època, amb algunes publicacions que fins tenien 
una secció fixa de «pich-i-ponianes», segurament moltes d’elles inventa-
des, absolutament apòcrifes.

Puig articula la narració entorn d’un episodi real, l’organització per 
part del diari d’un nadal del Pobre, per al qual es va preveure tot… 
menys els pobres, cosa que donà lloc a una grotesca recerca i captura a 
darrera hora per poder treure les fotos, que eren el principal atractiu del 
diari. un argument, per cert, que, sense esmentar-ne la procedència, ni 
per descomptat demanar cap permís o abonar drets d’autor, té més d’un 
punt de contacte amb el de la pel·lícula Plácido, dirigida per luis García 
Berlanga (1961), que en fou coguionista amb rafael azcona, José luis 
colina i José luis Font. ¿Potser algun d’aquests guionistes coneixia el 
llibre de Puig i se’n va recordar? en tot cas, no arriba a ser, com s’ha dit 
algun cop, un plagi, ja que el film té tot d’històries relacionades amb els 
tràfecs nadalencs, i només un parell d’episodis concrets recorden l’aven-
tura relatada pel nostre autor. a l’exili, Puig lamentava haver malbaratat 
l’argument més ampli i grotesc que tenia a partir de la seva experiència 
pich-i-poniana, personatge amb unes característiques que el forcen a 
accentuar el to satíric que ja havia emprat en la pintura de personatges i 
episodis semblants a Servitud per arribar a un to farsesc més descordat, 
esperpèntic a estones. en canvi, les altres narracions nadalenques del 
volum es mantenen en el to realista, de vegades amb una punta senti-
mental, que caracteritza la seva narrativa breu d’aquests anys.

aquest volum es tanca amb l’únic text de l’exili de reduïdes di-
mensions, o sigui una narració. absorbit per la redacció del magne cicle 
El pelegrí apassionat, Puig en les seves dues darreres dècades com a creador 
tendeix a integrar en el cicle totes les idees, tots els projectes pendents, i 
no es permet altra derivació que l’escriptura més o menys sistemàtica de 
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no el trobareu en cap museu. És un home de la nostra època. És viu. 
amb prou feines si ningú fa cas d’ell. no és molt renouer, ningú no li té 
por. alguns senten per ell una barreja de simpatia i de compassió. Quan 
mori, els diaris repetiran una vegada més aquelles paraules: «Ho podia 
ésser tot i no volgué ésser res.»

no estem segurs que no «hagi volgut» ésser res. sabem, però, que 
no ha estat president de cap ateneu, de cap comissió, de cap jurat ni 
de cap entitat patriòtica. tampoc no ha assumit secretaries ni càrrecs 
oficials. no ha estat confrare ni soci de cap d’aquestes associacions que 
estenen damunt dels seus membres una mena de mantell de dignitat i 
d’honorança. tampoc no ha pogut atresorar res, si exceptuem il·lusions, 
coneixements, experiències i desenganys.

mentre la generalitat dels homes s’afanya en pujar, lluir, lucrar, enri-
quir-se, ell s’ha fatigat la testa escrivint uns llibres. tota l’íntima ambició 
de la seva vida l’ha concentrada en copsar una mica de la veritat, una 
mica de la beutat del món i en reflectir-les, empresonar-les dintre els 
seus escrits. el dia que amb aquests elements ha pogut crear una mica 
de beutat original, ha estat un home feliç.

no us creieu pas que aquest home, per la seva dèria, hagi renunciat 
al món, com un asceta. com els altres homes, ha bregat, ha estimat, ha 
sofert, ha somniat, ha rigut, àdhuc ha fet tabola… sinó que ell, després, 
ha meditat damunt de tot i tot ho ha convertit en escriptura. en madu-
rar, li ha entrat l’ambició de reflectir serenament i bellament les coses.

Com un pròleg

l’Home de la Ploma a la mà
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22 Joan Puig i Ferreter, Una mica d’amor

mai no ha pensat en ell mateix. Ha estat un voluptuós de la ploma. 
Ha defugit o allunyat d’ell tot ço que pogués minvar-li la seva voluntat. 
ara que comença a depassar els quaranta, amb el cap despullat i blanc, 
l’home està una mica trist, amb aquella tristesa dolça de tots els volup-
tuosos.

amb la ploma a la mà, aquella ploma que fou l’ala de la seva joven-
tut, ara nodreix treballosament els seus. Passa angúnies, mai no acaba 
de lligar els dos caps, hi ha dies que es donaria als dimonis per un gra-
padet d’argent. es donaria als dimonis, però abans s’assecarà de fam que 
 vendre’s la ploma. si hagués posat a la punta d’aquest estre subtil unes 
gotes de fel, una mica de metzines; si altres vegades l’hagués sucat a la 
mel de l’afalac, l’hagués enflocat amb els llaços virolats de l’adulació, 
com fan els llagoters, els barruts i els desaprensius que lloen a qui els 
convé i no pas a qui s’ho mereix, la ploma d’aquest home hauria pogut 
ésser, com la de tants altres, arma, esgraó, clau o rossinyol. Però ell és, 
ha volgut ésser, el cavaller de la Ploma.

Per això no li han donat sinecures ni càrrecs. tampoc els ha sol·li-
citat. Per això la seva glòria és una mica recatada, com perfumada de 
secretesa. tampoc ell no en voldria pas d’altra. no, certament, al fons 
de la seva ànima no ha desitjat altra cosa del que té.

solament que no voldria un passament tan precari, no per ell, sinó 
pels seus. de vegades s’irrita contra d’ell mateix. li vénen ganes de llen-
çar la ploma amb la qual no ha sabut lucrar. Però de sobte, una idea, una 
emoció, una rauxa d’inspiració el remouen de dintre a fora. llavors es 
tanca a la seva cambreta i escriu, escriu… altra vegada el veuríeu feliç, 
jove i puixant. el seu destí és escriure, i l’home no troba la felicitat sinó 
acomplint el seu destí, baldament sigui amb esgarrinxaments i a batze-
gades. sovint la testa se li afeixuga, lassa, els ulls li punxen, febrosos, i 
tot s’exalta amb visions d’al·lucinat. Però la lucidesa del seu esguard ens 
diu que no hi ha perill. aquell fulgor misteriós, que és la resplendor de 
la seva força, no desapareixerà sinó amb la mort.

el maliciós i bo de montaigne l’hauria estimat; el Greco l’hauria 
pintat amb uns ulls enigmàtics, de visionari —¿recordant el passat, per-
forant l’esdevenidor?— i amb el front recolzat a una mà, a l’altra, una 
ploma, somniós i greu, tal vegada trist.
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23l’home de la ploma a la mà

Què us creieu que pensa el cavaller? ¿com fer una arma de la seva 
ploma? no; ell en vol fer un mirall per dur-lo sempre a la mà. Beutat 
i veritat l’apassionen igualment. amb el mirall recollirà imatges arreu, 
adés copsarà la veritat, adés la beutat i s’esforçarà en ajuntar-les i conci-
liar-les. aquest li sembla el sol ofici de l’art. la realitat les dóna sovint 
separades, el gran art les ajunta.

ara fa temps que hi malda terriblement i mai no acaba d’estar satis-
fet. És que veritat i beutat han esdevingut irreconciliables? ¿Veritat no 
és beutat i beutat no és veritat en l’ordre superior de l’esperit? ell no en 
dubta pas. el seu desfici és fregar i refregar el seu mirall, l’estre culpable, 
que sempre li sembla entelat. això és la seva tortura, però també la seva 
joia.
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i

L’home sol

una vegada, anant d’excursió tot sol, em vaig perdre per l’alta mun-
tanya. en sortir d’un bosc, pel qual havia giravoltat errívol hores i hores, 
em trobí, en caure la tarda, al llindar d’unes terres ermes. Horitzó clos 
en un cercle de crestes pelades, aquell altiplà pedregós i blanc hauria 
estat horrible sense l’encís del perfum que s’expandia violent pels aires, 
abrivat pel meu trepig. no hi havia rastre de petja humana, cap vestigi 
de camí damunt el sòl calcari atapeït de mates d’espernallac, farigola, 
romaní, sajolida i espígol.

com el sol volia pondre’s darrere unes cresteries de roques vermelles, 
vera brodadura gegantina de pedra, el meu cor es migpartia entre l’ad-
miració de la posta fantàstica i l’esglai de la pròxima nit. tota la serra 
de ponent era encesa, apareixia com perforada pels raigs ignis i, badada 
com era, semblava que anés a esfondrar-se calcigada per l’incendi. uns 
nuvolets inflats de vermellors i de cendra que hi suraven damunt simu-
laven el fum d’aquella foguera formidable, que a moments jo arribava a 
creure real. mentrestant, per darrere de mi, de la banda del bosc, m’en-
calçaven les ombres. Jo tremolava. Havia sentit dir que aquella contrada 
criava llops. una mica de vent que travessà els pins me n’havia semblat 
l’udol.

una mica d’amor

(en quatre històries)
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26 Joan Puig i Ferreter, Una mica d’amor

de sobte, vaig veure travessar l’estepa, a cent passes de mi, un mul 
amb dos cabirons sense escorça, blancs i olorosos de reïna que li balan-
cejaven a l’esquena. el seguia un home bru.

Vaig cridar per demanar-li camí. em vaig estranyar del so musical de 
la meva veu. l’aire de l’altura i de la solitud em portà una resposta clara, 
fonda, musical, per bé que a ratxades. el so m’arribava a les orelles dolç i 
esfilagarsat com si un vent imperceptible l’espargís. l’home parlava amb 
aquell deix esblaimat i agut, amb aquell arrossegall del muntanyenc. 
semblava que la veu li sortís d’una caixeta de cristall, dolçament.

em digué el camí per anar al poble, a una hora lluny, però primer 
havia de trobar una masia on vivia un home sol. si m’afanyava, arribaria 
al poble abans no es fes nit. atent a les seves senyes —de moment no 
havia collit més que les paraules útils per mi—, vaig travessar de pressa 
l’erm olorós. de sobte em penetrà una estranya sensació de fred i de 
tristesa. de primer antuvi em vaig dir: «És l’airet de les altures, és la soli-
tud…» després vaig comprendre que eren les paraules del muntanyenc: 
«Primer trobareu una masia on hi viu un home sol…»

no em podia treure aquestes paraules del pensament: «on hi viu un 
home sol…»

un home sol dintre aquella morta solitud! sol, sense un infant, sense 
una dona… Quina grandesa o quina misèria! a mesura que anava ru-
miant, la solitud d’un home dintre aquell clos de muntanyes, damunt 
d’aquella estepa calcària, sense altre horitzó que els bastiments de crestes 
pelades als quatre costats, desvetllava dintre de mi pensaments esglaio-
sos.

la solitud, la greu companyona que ha poblat la meva vida de gra-
cioses imatges, de sentiments inefables, jo la tenia per una amiga dolça, 
tendra, i bona. l’amiga silent que m’havia ensenyat a estimar la forta 
abraçada de la meditació, no comparable amb la de cap dona viva, ca-
paç de fer oblidar fins el bes de la dona, ara, se m’apareixia per primera 
vegada amb la cara feréstega, l’ull negre terriblement amenaçador, el 
front prenyat de malvestats, la boca enemiga com l’ullot d’un avenc.

tot d’una vaig sentir que em feien por aquelles terres altes i ermes, 
sense camins, sense arbres —car feia estona que havia deixat el bosc—, i 
sense aigua. sobresaltat caminava en direcció del ponent. Passat l’ermot, 
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27una mica d’amor (en quatre històries)

el camí descendia per una estreta vall, també erma, que ja es feia negra 
d’ombra, mentre que al fons, allà al fons, la serra es trencava (abans no 
me n’havia adonat) amb un tall esgarrifós obert entre les roques calbes 
i sangonents. tot tenia un aspecte enorme i desolat. oh!, quin desig de 
fugir d’aquelles terres llunyanes del mar remorós, llunyanes dels pobles, 
llunyanes dels homes i que tenien per únic vivent un home que vivia 
sol! i a l’ensems, quin desig de trobar-lo, aquell estrany poblador de les 
mortes solituds!

Vaig avivar el pas, temorenc de la nit, per bé que, obsessionat amb 
aquell home, ja no pensava en els llops, ja no pensava en res, però m’es-
tremia més sovint. en girar una recolzada, vaig veure, enmig d’unes 
terres de sembradura, la masia que m’havia assenyalat el muntanyenc. 
m’hi vaig acostar neguitós, vaig donar la volta a la casa.

no vaig sentir veu humana, ni lladruc de gos, ni piular d’aviram, 
ni un ocell alegrant la teulada; no vaig veure fogó, ni senyal de foc o 
de cendra allí la vora; ni una flor, ni una mota de verd per fer bonic, 
ni terra trepitjada de fresc, ni pedra que convidés al repòs, ni arbre que 
fes un bri d’ombra. cap signe de vida, cap record o evocació de la vida, 
només que la solitud i la mort.

«no pot ésser, no, no pot ésser —vaig dir-me— que en mig d’aquei-
xa mort s’hi refugiï la vida. el muntanyenc no ho deu saber encara, però 
el solitari d’ací deu fer temps que és mort i enterrat!»

la porta de la casa, mossegada pel sol, la serena i la pluja, no mos-
trava cap rastre de pintura, el temps l’havia feta de color de cendra, 
d’un cendra esblaimat, com la llicorella blavissa de la muntanya; el vent 
l’havia descarnat i amb els dits se’n podien fer estelles. estava tancada, 
però semblava tan baldera que amb un cop d’espatlla un home l’hauria 
oberta. la masia tenia una sola finestra. eren massissos els dos costats i 
el darrere, però damunt de la porta, o més aviat sota la teulada, hi havia 
un forat tan petit que no feia pensar en una finestra oberta a l’espai i a 
la llum, sinó en un trau per tirar trets o per espiar malifetes. i pensar 
que al casal no hi entrava més llum per altre lloc deixant de banda la 
porta! Quina cosa més terrible aquella finestra sota la immensitat de 
l’espai i de la llum, la llum que amb prou feines si podia entrar a la casa 
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per aquella finestra. immensitat de llum, espai infinit entorn de la casa, 
i ella, tan alta, tan lliure, tancada a la llum, com una presó.

les pedres de les parets, de l’arc del portal, em parlaven amb tanta 
de força, amb tanta d’humanitat —a manca de tota veu humana— que 
no me’n podia separar. l’home que vivia ací —tot era pensar, car jo no 
em podia imaginar que no fos mort—, seria vell o jove, vidu o fadrí? 
tal vegada no havia conegut amor de dona? Potser una dona li havia 
calcigat el cor, i aleshores, què hi feia per ell l’esglaiosa solitud? ¿era un 
salvatge, un foll, un leprós?

si hagués envellit allí, quina tristesa! ¿Però no seria més horrible en-
cara si hagués estat jove? Quina feresa sentir dintre aquella soledat el 
regolfar de la sang, l’estrall de la passió dintre el pit solitari! ¿seria un 
home auster i virtuós, un sant? un idiota insensible? ¿un criminal que 
s’havia castigat a si mateix, que havia defugit tota companyia humana? 
¿Potser, potser un furiós que havia assassinat la infidel i no volia saber 
mai més res de la carn odiada i maleïa els ulls de la dona i la paraula de 
l’home, les dues coses més enganyoses del món?

un darrer besllum sangonent de la posta tenyí per un instant la casa 
de color de foc esmortuït. Foc i sang omplien els meus pensaments, 
excitats per la llum ponentina. aquella desolació no podia venir sinó de 
la passió i del crim. em penetrà un calfred a l’ànima. distret amb els 
meus pensaments, amb les meves observacions, no m’havia adonat de 
l’efecte més colpidor d’aquell lloc. el seu silenci de tomba. de tomba? 
mai un cementiri no m’ha produït la sensació desolada d’aquell silenci, 
d’aquell abandó. la ciutat dels morts està poblada d’imatges dolces i fi-
nes. Hom es troba en presència de l’inefable. Hom se sent en misteriosa 
i humana comunió amb els que allí reposen. els nostres morts mai no 
són morts del tot.

allí, en canvi, hi havia un silenci terrible, angoixós, de soledat viva, 
de soledat tràgica i miserable. ¿i si fos que el solitari no era mort, si de 
sobte el vegés aparèixer?…

en girar-me de cara al camí per abandonar aquell lloc, car la llum 
foscant ja començava d’espaordir-me, pel senderó que portava a la ma-
sia aparegué la testa d’un home. el cor se’m va esfereir. no vaig poder 
retenir un moviment d’esglai. l’home va riure. i aparegué tot sencer, 
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car el senderó feia costa i de primer antuvi només li havia vist el cap. 
era un muntanyenc ni jove ni vell, més aviat fort. Portava un sac a mig 
omplir a l’esquena. tenia la cara eixuta i dura. no s’immutà de veure’m. 
Jo, animat per la troballa, ja no em vaig preocupar de mi, ni de l’hora. 
tota la por se m’havia esvaït i per moments es feia més imperiosa la 
meva curiositat. Vaig començar a fer-li preguntes. ell hi responia primer 
reservadament, després amb més confiança.

Quan vaig deixar-lo, la lluna era al cel i jo la mirava perquè em fes 
companyia. desolat m’allunyava de l’home, tot deplorant que fos tan 
senzill i terrible el que m’havia contat. ni crim ni tragèdia, ni venjança 
ni odi, ni expiació ni puresa… només l’eixutesa, només la tristesa de no 
tenir record… record ni esperança d’una mica d’amor.
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