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DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la Fundació
Campus Arnau d’Escala, la Delegació a Girona del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya i l'Ajuntament de Girona organitzen el Tercer Concurs de relats "Marià
Casadevall" per promoure la sensibilització envers temàtiques socials i donar visibilitat a
l'acció social.
El concurs porta el nom de Marià Casadevall per recordar l’educador i treballador social de
Girona, que va ser director del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” del 1995 fins a
la seva prematura mort, l’any 2003.
En aquesta tercera edició els textos han tractat el tema de la soledat no volguda, especialment
en les persones grans, però també en la resta de població.
Mon particular de Montse Toledo, i, Com un tel, d’Eva Gutiérrez, són les obres guanyadora
i finalista, respectivament, i ambdues aborden la soledat no volguda en la gent gran.
A continuació, podeu llegir els relats guanyador i finalista. Bona lectura!
Girona, gener de 2019
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Montse Toledo Mariné
És hivern però fa un dia assolellat. M’agrada guaitar per la petita finestra que hi ha al racó del
menjador. La poca vista que em queda no em permet veure què passa al carrer però els rajos
que entren per la finestra m’escalfen la galta que tinc recolzada al vidre.
Em fa l’efecte que sento el Jordà, el més petit de tot el veïnat. Tampoc hi sento gaire però
aquest plors només poden ser d’ell. Aquest infant d’ulls negres i cabell rinxolat em té el cor
robat. La primera vegada que el vaig veure va ser quan la seva mare va venir per presentarse com a nova veïna de replà.
Recordo perfectament que era un dia a començaments d’estiu. El timbre de casa no sona
gaire sovint i em va sorprendre que algú en aquella època de l’any i en aquelles hores es
recordés de mi. Amb esforç, el caminador i amb més temps del que hagués volgut, vaig arribar
fins davant la porta i vaig mirar per l’espiell. A l’altra banda de la porta em vaig trobar amb una
cara bonica i pigada que em mirava.
— Soc l’Anna, la nova veïna, em va dir amb una veu dolça però decidida.
I així va ser com en aquell dia tan calorós va entrar una alenada d’aire fresc a casa meva.
L’Anna, encara a la porta, va estirar els braços i em va oferir un coc que havia fet aquell matí.
Va haver de fer equilibris per no caure a terra quan un marrec li va donar una empenta i va
sortir d’estampida des del seu darrera per anar corrent fins a la butaca d’on feia un moment
m’havia aixecat. L’Anna feia cara d’estar atabalada, mirava d’aturar aquell remolí d’energia
sense aconseguir-ho.
— No pateixis, li vaig dir. Això es vida! I els seus llavis van esbossar un somriure.
Quan l’Anna em va tenir una mica més de confiança em va explicar els motius que l’havien
portat a viure fins aquell petit pis, a una quarta planta sense ascensor. Tenia una bona feina
però la seva empresa va fer fallida. Des d’aleshores anava treballant però amb condicions
molt precàries i el seu sou no li permetia pagar el lloguer de la casa on havia viscut fins ara.
És mare soltera i està molt orgullosa de fer la criança del seu fill ella sola. Em diu que de
vegades és complicat perquè el Jordà és un nen amb molt de caràcter.
Ja no sento els plors, segurament el Jordà ja deu ser camí de l’escola. Té per endavant un
nou dia ple de reptes i il·lusions.
Desvio la mirada de la finestra i observo el petit espai que ara és el meu món particular.
Aquesta petita habitació on hi ha concentrats tots els meus grans tresors. Davant meu tinc la
prestatgeria amb el meu petit altar familiar. Em va costar decidir quines fotografies volia posarhi. Al final vaig escollir la de la Marina, la meva filla estimada, quan va fer el seu primer viatge
a l’Àfrica i una fotografia que sempre em fa dibuixar un somriure als llavis, la de les “nenes”,
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les meves amigues de tota la vida. Una fotografia que ens vam fer a la Rambla de Barcelona
un dia que vam poder escapar-nos de les obligacions familiars i viure la gran aventura d’anar
a passar el dia a la capital.
Quin dia més aprofitat. Vam visitar el barri gòtic, la catedral, vam ramblejar amunt i avall i al
final ens vam fer la fotografia en un banc de la plaça de Catalunya. Estem totes resplendents,
érem conscients que era un gran dia. Un dia només per a nosaltres, per poder visitar aquells
racons de la ciutat tan especials però sobretot perquè podíem estar juntes, sense haver de
pensar en les nostres obligacions de cada dia i perquè aquella experiència reforçaria els llaços
d’amistat que feia tants anys que havíem començat a teixir. En aquella imatge veia les cinc
nenes que érem quan ens vam conèixer a l’escola, després les cinc dones plenes de vida,
alegria i també frustració, esperança i desitjos no complerts. Avui, d’aquestes nenes i dones,
només quedo jo i tots els records dels moments que vam viure i compartir.
Sento que al rellotge de paret toquen les nou. La música sona cada hora i això em recorda
que el temps no s’atura.
Les nou vol dir que he de prendre la primera tanda de pastilles. No sé quantes en són ara.
Vuit, nou? N’hi ha de totes les mides i colors. Pel sucre, per la pressió, per la circulació, pel
dolor, per la memòria... Sort que ja les tinc preparades en aquesta caixeta. Avui estem a
dimecres, per tant les dues primeres rengleres ja han d’estar buides. M’escalfaré una mica de
llet i me les prendré.
La Vera deu estar a punt d’arribar. Sempre em diu que no cal que sigui jo qui m’escalfi la llet,
que ja ho farà ella perquè tinc les cames molt fluixetes i puc caure. Encara no ha entès que
vull fer-ho jo, no vull renunciar a fer aquestes petites feines, tot i que és cert que de vegades
em semblen tot un repte.
Ja sento les claus al pany i el cor se m’alegra.
— Bon dia Maria!!! Que fa la meva iaia preferida? Per on para?
I apareix al llindar de la porta aquesta dona de pell colrada, baixeta, amb el cabell recollit en
un monyo i amb la bondat dibuixada a la cara. Em fa una ganya quan em veu amb la tassa
de llet a la mà.
— No em renyis, li dic!! I amb to irònic continuo... És cert... Tinc molt feina per fer però he
decidit que m’aturaria un moment i em prendria tranquil·lament un got de llet per a començar
el dia de forma relaxada.
Aquestes sortides meves la fan riure, i l’intent de renyar-me es transforma en una abraçada
afectuosa mentre em mira de forma condescendent.
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Com m’estimo aquesta dona! Poc m’ho imaginava fa uns mesos quan van enviar-me des de
l’Ajuntament aquella noieta que es va presentar com la meva treballadora social referent. Que
hi feia a casa meva? Jo no havia demanat re, ni volia re. Però semblava que el que jo pensava
i deia no tenia cap importància. Sense que m’escoltés ni tingués en compte el que jo volia, em
va dir que era candidata a un programa que estaven impulsant des de l’Ajuntament per a
persones de més de 80 anys i que vivien soles. Ella era la responsable de fer un informe de
la meva situació personal i familiar i havia de proposar el recurs que es considerés més adient
a la meva situació.
Reconec que de vegades puc ser poca-solta. Semblava un oferiment de bona voluntat i bons
desitjos, però jo li vaig etzibar: em donaràs unes cames noves? O potser una casa que tingui
ascensor i així pugui baixar al carrer? O potser la força de la teva joventut?
Pobra, deu estar acostumada a rebre respostes d’aquest tipus, perquè sense perdre ni el
somriure ni la serenor em va reconèixer que, tot i que li agradaria, no tenia cap d’aquelles
solucions màgiques però que alguna cosa es podria fer.
I així va ser com al cap d’un parell de mesos va aparèixer aquella noieta eixerida de
l’Ajuntament per presentar-me una altra dona més gran, la Vera. Em va dir que ja havien
pensat quina era la solució més indicada per a la meva situació. A partir de la setmana següent
la Vera vindria cada dia un parell d’hores. I amb un somriure als llavis em deixa anar: Ja veurà
que bé que li anirà!
M’hi vaig negar en rodó. Jo no necessitava ningú. Per què havia de venir una persona estranya
a casa meva, a dir-me com havia de fer les coses? Em vaig sentir ofesa. Cert que les cames
i el cos em fallaven però, per sort, encara carburava i ja havia trobat solucions als problemes
del dia a dia.
Un dia a la setmana el Joan, el propietari de la botiga del cantó, em pujava la compra. Per
menjar no em calia gaire cosa i ja m’espavilava. La casa, de poc menys de 40 metres quadrats,
ja l’anava endreçant com podia. Quan no em trobava bé els metges venien a visitar-me a
casa. I si la cosa empitjorava ja trucaria la Marina. No em calia a ningú. I menys a casa meva.
Va ser una frase de la Vera que em va fer canviar d’opinió.
— Deixi’m que ho provem, senyora Maria; jo també necessito aquesta feina. M’aniria molt bé
poder treballar unes hores. I aquestes paraules em van estovar.
— Provem-ho, vaig dir de forma resignada i en to escèptic. Avui puc reconèixer que en el fons
del meu cor desitjava que aquella prova anés bé.
I així va ser com aquest àngel va entrar a la meva vida. Una dona que m’estimo per tot el que
és. Valenta, enèrgica, sensible, amorosa. Sempre em diu que li recordo a la seva “abuela”.
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Ella és jove i forta, però també està sola com jo ho estic ara. La seva família és molt lluny
d’aquí; tot un oceà els separa.
M’agrada que m’expliqui coses del seu país i dels seus. A Colòmbia hi va deixar dues filles
ben petites amb la seva mare. El seu marit la va abandonar. Un dia va arribar a casa, i la
maleta que hi havia sota el llit ja no hi era. No li va caldre obrir l’armari per saber que aquella
nit i les següents dormiria sola. També va tenir clar que si volia donar un futur a les seves filles
millor que el seu present, hauria de marxar lluny de casa. I al cap de poques setmanes va
agafar una maleta, carregada amb poca roba però amb moltes pors i neguits. I el destí va fer
que els nostres camins, ara transitant-los en solitud, es creuessin.
Avui la Vera està contenta. Ahir a la tarda va parlar amb les seves filles. Les enyora tant!!
M’explica detalladament tota la conversa: les classes que han fet, les notes que han tret, la
roba que s’han comprat gràcies al darrer enviament de diners que els ha fet... I tot això m’ho
explica mentre comprova que m’he pres les pastilles, posa bé els coixins de la butaca, obre
la nevera per si fa falta alguna cosa urgent i comença a agafar el drap per treure la pols de la
prestatgeria.
No para de xerrar fins que arriba on hi ha les fotografies i em demana per la Marina. Sé que
no entén que la Marina, la meva filla, sigui tan lluny. L’adoro i re no em faria més feliç que
tenir-la al meu costat. Però entenc que no pugui ser aquí. L’entenc i sobretot l’estimo prou per
no haver-la retingut.
Des que va començar a estudiar medicina em va dir que el seu desig era anar a països on els
seus coneixements poguessin salvar vides. Sempre va ser una nena amb les idees clares i
després una jove rebel. Les injustícies la treien de polleguera. Més d’una vegada havia perdut
els papers. Quan es va llicenciar va començar a exercir com a metgessa en un gran hospital.
Aquella feina, però, no l’omplia. I va ser quan tenia uns 30 anys que va dir que volia provar de
complir el seu somni, anar a l’Àfrica a treballar en un camp de refugiats.
— Mare, em va dir, no troben metges amb experiència disposats a anar cap a aquest destí.
Jo no tinc obligacions familiars, estic sola i per tant ara ho puc fer. M’he de comprometre a
ser-hi tres anys. Després tornaré. Però la conec prou per saber que no tornaria. Sabia que a
l’Àfrica trobaria el seu lloc i trobaria sentit a la seva vida.
La Vera això no ho entén. No m’ho diu obertament perquè es prudent i discreta, i suposo que
li deu saber greu que em pugui ferir si em fa algun comentari en aquest sentit. I jo entenc que
ella no ho entengui. Ella em diu que és lluny dels seus per necessitat, però em diu que la
Marina aquí també podria salvar vides i a la vegada ser prop meu.
I clar que m’agradaria que fos així. Moltes vegades el desig m’impulsaria a agafar el telèfon i
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demanar-li que tornés. Dir-li que em sento sola i voldria tenir-la prop. Que m’agradaria sentir
la seva mà i escoltar la seva veu. I si li ho demanés, sé que ho faria. Vindria i seria al meu
costat. Quin dret tinc, però, a demanar-li que renunciï a la seva vida? A tot allò que ella ha
escollit i la fa feliç?
I quan surto d’aquests pensaments me n’adono que la Vera ja és a la cuina decidida a
preparar-me alguna cosa per dinar i sopar. Els menjars han suposat alguna picabaralla entre
nosaltres dues. No hi ha manera que faci les coses com jo li dic. Sempre acaba posant en els
plats que cuina alguna espècie del seu país. Em diu que si en els plats que li proposo no hi
posa una mica de “xispa”, són molt avorrits. Ens hi hem de mirar molt a l’hora de cuinar. Tenim
un pressupost molt ajustat però sempre tenim un ingredient que fa meravelles, la imaginació.
No ens n’adonem i ja han passat les dues hores. Com n’és de relatiu, el pas del temps!
La Vera m’abraça i em repeteix les instruccions de cada dia. Agafi el caminador per moure’s
per casa. Deixi els plats a la pica. No obri la porta si no és l’Anna o algú que coneix. Si no es
troba bé truqui al teleassistència. Prengui’s el medicament.
Va repetint aquestes frases com un mantra mentre recull les seves coses i es dirigeix cap a
la porta. Abans de tancar-la em mira fixament. Fins demà. Esperi’m. Jo tornaré.
I es tanca la porta. El meu cos reacciona al cop de porta. M’estremeixo, el meu cor
s’empetiteix. Torno a estar sola. Entre aquestes quatre parets. El meu petit santuari, el meu
món particular. Amb els meus records.
Vaig amb el caminador molt a poc a poc cap a la cadira que es troba al racó de l’habitació,
prop de la finestra. Comença a fer fred i no tinc la calefacció. No m’arriba la meva pensió per
a tantes despeses. A la cadira trobo la manta ben doblegada que m’ha deixat la Vera. M’hi
assec i miro per la finestra. Tot i que no m’hi veig massa bé, sé de qui es aquella mà que es
belluga a l’altra banda de carrer. Està contenta. Aquesta tarda tornarà a parlar amb les seves
filles.
Giro la mirada i em trobo amb la fotografia de la Marina i la de les nenes. Sé que la Marina és
feliç. Somric amb el record que em transporta fins a la plaça de Catalunya.
Sento al Jordà que puja les escales. Riu. No sé què li explica a la seva mare però no calla.
L’Anna també la sento com riu.
Tanco els ulls. El temps torna a alentir-se i fins i tot sembla que les agulles del rellotge vagin
més a poc a poc.
Estic sola. M’agradaria no estar-hi. És una solitud no desitjada com suposo tantes altres de la
gent que tinc al voltant.
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Sento l’escalfor de la llàgrima que em rellisca per la galta. No m’imaginava que el meu final
seria així. L’havia desitjat d’una altra manera.
Alguna nit demano a la mort que em vingui a festejar. La sedueixo. Li faig l’ullet. Però veig que
no està per mi. Li explico que ja no hi faig re en aquest món, que ja ho tinc tot fet. Que ja estic
preparada. Però s’entesta que encara no és el moment.
M’endormisco. I em venen imatges i sensacions. La veu dolça de l’Anna. El riure del Jordà.
La mirada amorosa de la Vera. Saber que la Marina és feliç...
Encara no és l’hora. M’aferro a aquests moments per continuar en aquest món meu particular.
T’espero Vera.
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Eva Gutiérrez Pardina
Dreta davant dels fogons, amb la son fent balancí a les parpelles, l’Anna espera que s’escalfi
la llet. Es mira la bata d’estar per casa i s’hi troba una taca de tomàquet entre una flor rosada
i el fons, verd fosc. Després farà una bugada, pensa, i es grata el clatell. Li passa de vella com
quan era petita: per poc que es mogui al llit, es lleva amb el cap fet un niu de garses. Si la
mare pogués veure-la, ara... Tants cops que la va fer enfadar, quan anava a la perruqueria i
es tallava els cabells ben curts, i ara mira, passats els seixanta encara porta mitja melena,
tota blanca, com la llet que va escalfant-se al fogó.

La primera vegada que va venir l’Andreu, l’Anna es va recollir els cabells amb un passador.
No acabava de trobar-s’hi còmoda, però. Era el primer cop que ell venia a casa, i volia anar
mudada. Feia tant temps, que no s’empolainava per ningú... Ara ja es coneixen, ha vingut un
parell de vegades, no calen pas tantes cerimònies. Es farà una cua, doncs. On l’ha deixat, la
goma pel cabell?

Tanca els ulls, mira de fer memòria. Remena per dins de la butxaca amb dits insegurs, i la
troba. Perd tan sovint les coses que ara se n’alegra el doble, quan les recupera als llocs més
imprevistos. Quan acaba de fer-se la cua, la llet ja bull. Baixa els braços i nota que li fan mal
les espatlles. Haurà de demanar hora a l’osteòpata.
Obre l’armari i en treu dues tasses de porcellana blanca. Les deixa sobre el marbre i llavors
se n’adona que en sobra una. La torna a l’armari i mentre ho fa sent que la casa és com ella
o que ella és com la casa: antiga, silenciosa i buida. Au, va, mira d’animar-te, tot passa, has
de tirar endavant. Li ho deien tots, afectuosos, preocupats perquè es quedava sola. I se’n
tornaven a casa seva, agafats del bracet amb el marit, amb la dona, vés que hi hem de fer.

Es gira i mira el rellotge rodó penjat a la paret del davant, sobre la rentadora. Son dos quarts
de nou, han quedat a les sis de la tarda amb l’Andreu, té tot el temps del món. A veure com
va, avui. Li farà te negre, fort, un irish breakfast, com l’altra vegada. Se’l pren com ella, amb
un núvol de llet tèbia. Va dir-li que el feia molt bo. Vet-ho aquí, un noi amable, que pren te i
llegeix. De sobte es recorda de la treballadora social, la Teresa. Quan li toca, la propera visita?
Mira un full amb l’escut de l’Ajuntament que té enganxat a la nevera, amb un imant on hi surt
el quadre que tant li agrada, un amb rellotges que es desfan, d’en Dalí. Té cita el dilluns 26,
d’aquí dues setmanes. “Seguiment del Programa Acompanya una Gran Persona”, posa al
recordatori. Una Gran Persona, li agrada el nom, la fa sentir una mica important. Doncs d’aquí
11
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allà ja s’hauran vist més cops, amb l’Andreu, i podrà explicar-li com van les visites, que ho
necessiten per allò que en diuen, de “fer seguiment”. Estaràs contenta, Teresa; has fet bona
tria!

L’Anna es queda parada un moment, es gira cap a la porta de la cuina com si algú altre
estigués sentint el que pensa, o el que diu, no està segura de si ha dit en veu alta aquesta
última frase. No hi ha ningú, és clar que no, però això de parlar sola ha començat a preocuparla. Unes setmanes després de l’enterrament va anar a buscar receptes i la farmacèutica,
aprofitant que no hi havia ningú, la va advertir, fluixet, que l’havia vist de vegades, fent cua i
parlant sola, murmurant i somrient, com si tingués al costat un amic invisible. A l’Anna li’n va
fer molta vergonya i des de llavors procura fixar-s’hi, tenir la ment ocupada. De vegades
s’envola, perd el fil, no s’adona que està mantenint converses imaginàries amb els qui ja no
hi són, i la veu se li escapa enfora, com el baf quan retires la vàlvula d’una olla a pressió. Si
ha de sortir al carrer procura endur-se lectura, tenir la ment ocupada, i quan s’asseu alguna
tarda en un banc del jardí botànic ja està distreta, però a casa o caminant... és més difícil.
Algun cop s’ha vist reflectida als vidres dins del metro, amb els llavis premuts, com si volgués
empresonar la veu entre les dents, espantada de fer el ridícul davant de tanta gent. Ara és a
casa, però. Tant és. No la veu ningú. Fins que va començar a venir l’Andreu, tampoc tenia
visites.

Obre el calaix de les culleres, en troba una i es posa una cullerada de sucre. Abans n’hi posava
tres, però un dia la noia de la fleca de sota li va dir “senyora, m’he adonat que s’hi posa massa
sucre, a la seva edat no és bo”. I poc a poc ho ha anat deixant, i ara la noia de la fleca li pica
l’ullet, quan veu que només s’hi posa una. És jove, rodoneta, amb una lluïssor entremaliada
als ulls, la pell fosca. Sempre porta els cabells recollits amb un monyo ben graciós.
Segurament se’ls deixa anar, quan surt de la feina. No en recorda el nom. Potser ja li ho ha
preguntat, alguna altra vegada. El proper cop mirarà
d’apuntar-s’ho.

L’Anna agafa la tassa i va cap al menjador. A poc a poc, que no vessi. Quan hi arriba s’asseu,
amb molt de compte, al sofà blau. Deixa la tassa a la tauleta baixa on té el comandament de
la tele i els kleenex, per quan li dona l’al·lèrgia. El tauler de parxís descansa al terra, recolzat
a la paret del davant. Li va portar l’Andreu, avui faran una partideta.
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L’Anna somriu i mira cap al davant, a la lleixa dels pocs llibres que li queden, fins que hi troba
el retrat d’ella i la Neus. És la fotografia del dia que van casar-se dos anys abans del diagnòstic
que li arrabassaria a la dolça companya de lluita i de vida. La Neus anava de blanc amb un
pom de flors blaves, i ella portava un vestit blau marí amb els botons blancs. Tants anys
esperant aquest moment, i tan poc temps per gaudir-lo... De vegades, l’Anna posa el dit sobre
el vidre del retrat i li acarona a la Neus el clotet de la galta, un gest íntim, només de les dues.
Et trobo tant a faltar, bonica. Si fossis aquí et diria que li vaig parlar, a l’Andreu, de les partides
de parxís que fèiem tu i jo, recordes? Aquelles tan llargues, amb tots els colors. Jo agafava el
vermell i el groc i tu el blau i el verd, i ens hi podíem passar ben bé una hora. Potser no voldrà
jugar amb tantes fitxes, l’Andreu, però segur que no em farà trampes, que és bon noi. Tu sí
que me’n feies, trapella, que amb el dit petit anaves movent les fitxes i jo em preguntava com
podia ser, que em guanyessis sempre, fins que et vaig enxampar. Com vam riure, aquella
tarda, eh? Ah, saps que a l’Andreu li agraden les novel·les de detectius, també? Ell ja ho
sabia, que m’agraden, li ho deu haver dit la Teresa. Allà als serveis socials, saps, em van fer
un qüestionari. Els deuen explicar com és la persona abans que vinguin a casa, clar. L’altre
dia, l’Andreu em va ensenyar al seu mòbil un article on deien que ara en John Malkovich farà
de Poirot. A mi m’agradava molt com ho feia aquell que vèiem a TV3, com es deia..? Li van
donar un premi, va fer un paperàs, te’n recordes, quan el vèiem aquí, ben tapades amb la
manteta?

Ara no sap si ha tornat a parlar amb veu alta. Tant és. S’arrepapa al sofà i va bevent el te amb
llet en silenci. Mira cap al balcó. La llum de fora es filtra suau per entremig de la cortina color
crema. Li arriba algun soroll familiar des de la plaça, el noi que reparteix el butà, els nens que
corren cap al col·legi i juguen a perseguir-se, la gent que fa el primer cafè i li compra entrepans
de pernil a la noia de la fleca. Encara no fa prou fred com per anar amunt i avall amb la manta
per sobre. Allà al desembre caldrà encendre algun cop l’estufa; per un parell d’hores a la
setmana que la posi no passarà res. En té una d’oli, que dura més l’escalfor encara que
l’apagui. La posarà quan vingui ell. Vol que s’hi senti còmode, aquest noi tan maco. Vint-i-tres
anys... una criatura. Amb ell passen les hores més ràpid, l’altre cop ni va adonar-se, li ho va
dir, que havia estat com un sospir, i ell n’estava molt content. Porta ulleres, com la Neus, ara
les tornen a portar com les dúiem abans, molt grosses, amb muntura de plàstic de colors. Té
els cabells arrissats, una mica com en Bob Dylan. I sap escoltar. El primer dia, ella estava una
mica nerviosa i el va tenir allà assegut, vinga xerrar, mare meva, com una vella solitària, i ell
tota l’estona somrient i fent que sí amb el cap. Ja hi deu estar acostumat, si tracta amb gent
gran. Potser avui ell voldrà explicar-li coses seves. És un pèl reservat, una mica com ella, al
capdavall. Però s’han caigut bé, d’això n’està segura.
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Encara no té clar si avui el deixarà a la vista, el retrat. Els joves d’ara ja les entenen, aquestes
coses, però potser no toca. L’Anna torna a mirar la Neus, té la impressió que se la mira,
enfadada. No et sap greu, oi, bonica? Va, no em miris així. Ni morta, no em vols treure de
l’armari, diràs. No et sàpiga malament. És que encara no ens coneixem prou, amb l’Andreu.
Però si pren te i llegeix ja és molt bon senyal. Es veu d’una hora lluny, que és una persona
sensible. Des que li vaig sentir la veu, el dia que em va trucar per dir-me quan vindria, que
vaig saber que era bon noi. Ja m'ho va dir, la Teresa: et vindrà a veure un nano que t’agradarà.

L’Anna somriu, i des de la foto la Neus li torna el somriure. D'acord, d'acord, tu guanyes. Avui
li 'n parlaré, de nosaltres. T’ho prometo.

Deixa la tassa a la tauleta i s’aixeca del sofà. Obre les cortines i els porticons de fusta del
balcó, deixa que entri a casa l’aire fresc del matí. Avui a les sis de la tarda vindrà l’Andreu, i
d’alguna manera, amb ell també entraran a casa la farmacèutica i la noia de la fleca i la
treballadora social. Els amics invisibles que la cuiden de prop i de lluny. S’omple els pulmons
i es queda un moment mirant els núvols tranquils que naveguen pel cel de la ciutat. Avui farà
bo. Inclina el cap, fa un mig somriure a la gent que va i ve per la plaça. Gent del barri, la seva
gent. Se sent més animada. És com si alguna cosa s’anés desfent lentament a l’aire fresc de
setembre, alguna cosa tènue com el tel que es fa sobre la llet calenta: una barrera gairebé
invisible que l’havia fet sentir tan sola, aïllada del món.
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