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L’Aula d’escriptura de Girona s’adreça 
a qualsevol persona major d’edat que 
vulgui aprofundir en textos en prosa, 
poesia, teatre, cinema i no-ficció. A tra-
vés de la lectura de textos modèlics i de 
l’anàlisi dels que escriuen els alumnes, 
l’Aula es proposa que millorin les seves 
competències i que reflexionin sobre el 
procés creatiu.
Creada l’any 2014 per l’Ajuntament de 
Girona, l’Aula defuig les fórmules i pro-
posa múltiples aproximacions a l’escrip-
tura. Guiat per escriptors que coneixen 
l’ofici i que alhora són conscients que no 
tot és ofici, l’alumne aprèn a analitzar 
els textos propis i aliens i a comparar-los 
amb altres propostes.
A continuació trobareu una mostra de 
textos de dotze alumnes de la tercera 
promoció, que s'acaben de graduar.

Aula
d’escrip-
tura
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La mare deLs ous
Ester Montjer

No tenia ni idea de com havia pogut sortir aquella cosa negra i lletja de dintre seu, ella, 
un ésser de gran requesta, plomat i nevat. 

Quan va veure aquell cap de carbó quasi li ve un esglai, però va ser forta i va empènyer 
cap a dins a veure si així aquell ou trencat es convertia en espurna i el podia expulsar amb 
un atxís. No va funcionar, és clar, i va entendre a la força que hi ha coses en què una no 
pot anar contra natura. Va deixar anar aquell fum sòlid al terra, mentre sentia un gemec 
semblant a un cuac.

On el podia amagar? El tiraria enlaire i au, que volés, que ja era gran! Mala mare. N’es-
tava tipa! És mentida que les mares hagin d’estimar els fills quan neixen. Als fills no te’ls 
pots estimar de seguida perquè no els coneixes de res. Per estimar algú fa falta mirar-lo 
als ulls, parlar-hi, tocar-lo, i així, uns i altres s’acostumen a la companyia mútua que, amb 
el temps, es transforma en amor. És clar que, si “la cosa” en qüestió et surt lletja com un 
pecat, ja no hi ha res a fer, perquè no la vols mirar ni de reüll i la roda de l’amor ja no gira! 
De cop, dues punxades se li van clavar al pit. Sabia que eren els ulls tristos de la “cosa”.

Havia de ser ràpida.
L’havia de fer desaparèixer.
A la “cosa” no se la podia estimar de cap manera, perquè ja sentia, ai no, el riure de les 

veïnes!       
Massa tard.
La notícia havia corregut com la pólvora i ja li havien atorgat la medalla a la “Diversi-

mare de l’any”. No li feia gràcia, no, perquè ara li venien els gossos i els gats, els rantells i 
les mofetes, a oferir-se com a pares de lloguer per a reproduir-se en noves espècies més 
fortes, més maques, més pudentes.

Es va rendir i va dedicar-se en exclusiva a tenir cura de la resta de fills ànecs pèl-moi-
xins, mentre obviava de mala manera aquell fill bastard, a qui va arraconar a la vora d’un 
matoll. Mala mare. Ai, quin mal al cor que tenia. Molt mala mare.

Al cap d’uns dies, en un atac insospitat d’esperit maternal va anar a cercar aquell fill 
rar. Sota el matoll hi havia una taca. Sí, una plometa negra com a únic record.

Va quedar xopa, com un ànec, és clar, de tant plorar. I és que ara resulta que el volia. 
Però ja no hi era aquella coseta, i essent una taca petita i negra, no hi tenia gaire res a fer 
al bosc, el confondrien per un talp o una poma corcada. Així que allà, sota el matoll, va 
enterrar-hi la ploma, i cada nit hi dipositava una flor blanca en senyal, ai sí, aquest cop 
creu que sí que ho era, del seu amor.
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dia de cLasse
Jaume Gispert

Ve a peu des de casa seva, vora l’estació. S’enfila pel carrer del Vern, escales amunt 
fins trobar el carrer Beates. Quan hi arriba, després dels escalons irregulars, ja la veu 
acostar-se Pujada de la Mercè amunt. Una dona més o menys de la seva edat, que li han 
dit que va a dibuix, amb en Huedo. Es veu que fa anys, tot just acabada de casar, havia 
anat amb la Mercè Huerta. 

Ell va a l’Aula d’Escriptura. Se sent poeta. I ara que és a l’atur, i amb poques perspectives 
d’una nova feina, ha arribat el moment de desenvolupar els seus dots. Així té una excusa 
per sortir de casa, on més d’una vegada la seva dona li ha dit que hi fa nosa. 

Es troben just on comença la pujada que mena al Centre Cultural i, amb mirades de 
complicitat, de recíproca simpatia i una mica cursis, entren junts a l’atri, al claustre. 
Tornen a coincidir, com cada dijous, a tres quarts i cinc. No es diuen res, no cal. Són 
al lloc que és símbol d’allò que els ha dut al Centre, on han anat a enriquir l’esperit, i 
aquest espai els acull amb amor. Ara tindran el premi d’haver pogut veure’s, potser més 
endavant de ser presentats, conèixer-se i poder dir-se una petita part d’allò que pensen. 
I després, qui sap...

Per si es donés el cas, ell ha fet un poema, on, sense detallar-hi el destinatari, hi ex-
pressa el que sent. 

Per si es donés el cas, ella l’ha dibuixat a la sanguina, fent servir de model una foto 
que li va fer d’amagat amb el mòbil. Són secrets que cadascú es guarda al racó més íntim 
del seu cor.

El claustre és el testimoni mut d’un munt de situacions peculiars, sempre amb el deno-
minador comú de l’afany de superació, sigui quina sigui la matèria que cada protagonista 
conreï. A l’hora de plegar, havent sortit d’aquell redós, els nostres protagonistes baixen 
plegats les escales de davant l’església dels Dolors. Però s’han de separar. Al capdavall, 
estintolada a la porta de Càritas, una dona fuma i espera, mentre veu pujar amb presses 
per la Pujada de la Mercè un tipus calb i camús, amb cara d’arribar tard.

La lògica s’imposa. Cada ovella amb sa parella. La rutina torna, implacable, incansable, 
cada dia igual. I anorrea els somnis, que es difuminen com la tènue boira que la incipient 
humitat de les teulades fa pujar cel amunt.

L’aprenent de poeta li diu a la seva dona: T’he fet un poema. I li passa la quartilla. 
L’altra, la dona de tres quarts i cinc, rebrega el paper Guarro que du a la butxaca i s’em-

bruta la mà del roig fosc de la sanguina. 
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eL cafè
Concepció Morera

ELLA
De cop, un xàfec. Entren a la cafeteria ella i la Berta, la seva germana. Tornen de 

l’hospital amb la biòpsia: al quiròfan una altra vegada. Ella, metgessa, agraeix prendre 
juntes quelcom calent i dolç per passar el mal tràngol. Mira al voltant. A la taula del 
costat s’asseuen ara dos homes. El reconeix. És ell. El veí, fill del seu pediatre. Vivia dos 
carrers més enllà. Se’l mirava quan es creuaven per la vorera, amb el seu equip de tennis 
blanc. A l’institut, ella encara duia trenes. No es van dir mai res. Se’l mira, directe als 
ulls, sense ni pensar-s’ho.

LA GERMANA
Des que ha girat els seixanta, no ha parat d’anar amb metges. Pensa en quina contra-

dicció tan gran que es troba, essent homeòpata. Ara prendrà química i de la forta. Anirà a 
totes. Mentrestant prendrà una xocolata ben calenta. Però la veu distreta, com lluny de la 
cafeteria. Té una seva mirada absorta. S’inquieta. I si resulta que està molt preocupada? 
O que és més greu del que sembla?

ELL
Ell té pressa. És un neurocirurgià famós en la darrera dècada professional. S’asseu i 

pren un cafè conversant amb el gerent. Fa una pausa, aixeca la tassa i es troba amb uns 
ulls blaus fixos en ell. La seva veu continua desgranant tecnicismes però ara està distret. 
Torna a mirar la dona del costat, que parla suament. Ella aixeca els seus ulls alhora. S’es-
força a concentrar-se. Però no pot evitar esguardar-la sense parar, ara sí, ara també. Qui 
és i què li recordà, es diu per dins. Feia molt i molt temps que això no li passava. 

EL GERENT
Està nerviós, prenent notes per retenir el que necessita el seu interlocutor, un especi-

alista famós arreu del país. La clínica té sort que és nat a la ciutat i hi opera un dia a la 
setmana. Caldrà veure si el pressupost ho permet. De cop, el veu distret. Potser se li ha 
escapat alguna objecció inoportuna? Observa que es pren el cafè d’esma i fa petits silen-
cis, mentre desvia la mirada. Es va neguitejant. I si tot plegat és per dir-li que vol plegar?

EL CAMBRER
Quan plou sempre entren passavolants, pensa mirant les dues dones assegudes al fons. 

S’acosta a prendre’ls nota quan veu el gerent de la clínica del costat. És un client habi-
tual. Observa que els homes acaben i porta la nota, amatent. De sobte, veu com l’home 
s’aixeca i la seva tassa es tomba sobre una de les dones. S’hi acosta amb un drap, però 
s’atura. L’home i la dona s’estan quiets mirant-se als ulls i sense dir res. El temps sembla 
paralitzat. L’home avança la mà i diu: “Disculpi, em sap greu. Ens coneixem, veritat?”.
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Viatge d’anada i tornada
Pilar Bosch

Els meus companys, encara amb el jet lag, riuen i amb pas lleuger ja han fet la volta a 
tota la planta quadrangular. Miren enlaire, admiren els arcs de mig punt i comenten la 
bellesa de les balconades. Jo, deixo anar la meva motxilla al pedrís baix que envolta el 
pati, em recolzo sense esma a la primera pilastra i trobo la pedra bullent. Tanco els ulls i 
compto mentalment els setze arcs que sé que hi ha. Fa un sol de justícia. Cau foc del cel. 
Diria que em costa respirar. Fa setanta-set anys va caure plom del mateix cel i ell, jove 
com era, tampoc no devia poder respirar. Sense ni ajupir-me em trec les sandàlies. Vull 
trepitjar la seva terra, la que ell va haver de deixar. Però la greda crema i és una tortura 
per als peus. M’he de tornar a calçar.

Un sol arbre en tot el claustre, esllanguit, s’estira amunt i busca una sortida. Sembla 
que amb esforç l’ha pogut trobar. M’arrecero a la seva ombra i noto una llambregada de 
pau. Les fulles, ben verdes, fan de filtre a tots aquells records traumàtics que he sentit 
explicar. Començo a distingir els balcons i el taronja viu que vesteix les parets. I mentre 
estic desfent el nus del mocador amb les inicials de l’avi brodades, un dels meus com-
panys em crida:

—Cristina, querida, ¿A qué esperas? El escenario está listo. El ensayo va a empezar.
Torno a tocar de peus a terra, espolso bé el mocador i sento que jo també estic a punt. 

Penso que venir de tan lluny per afrontar una obra mestra com aquesta és un atreviment 
i també un gran repte. Caldrà que ens omplim de coratge per tornar a reescriure-la i 
després de més de quatre-cents anys fer el nostre Hamlet particular.

Abans de sortir a escena faig una respiració profunda i les cames no em tremolen ni 
trobo que els focus m’enlluernin. Em trec la foto de la butxaca, li faig un petó i em diri-
geixo al mig de l’escenari per fer la presentació:

—Bona nit a tothom. Sóc la Cristina Pereira i vinc de Montevideo. El meu avi es deia 
Vidal i era nascut a Girona. Va sobreviure als cinc bombardejos que va patir aquesta 
ciutat durant la guerra civil i amb els seus pares van exiliar-se a l’Uruguai. Va morir ara 
fa quatre mesos, quan jo ja sabia que participaríem al Festival Internacional de Teatre 
Amateur, a l’edat de 90 anys, sense haver pogut tornar a trepitjar terres catalanes. Em va 
fer prometre que quan visités la seva ciutat buscaria el Claustre de la Mercè i hi retornaria 
el grapat de terra que l’ha acompanyat tota la vida. Ens havia explicat més d’un cop que a 
l’any 39, un dia no va poder arribar al refugi antiaeri i, mentre les bombes queien al carrer 
del Carme, ell resava parenostres sol i arraulit a una de les setze pilastres...

Així doncs, in memoriam, que fer justícia no està a les nostres mans.
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Zeta Figa

Li ha costat, però per fi ha pogut localitzar-la –tot i que ella al principi es negava a 
veure’l-. Han quedat que es trobarien a l’interior del claustre aquesta nit, a les vuit. Ha 
passat molt de temps des de l’última vegada.

Surt de la feina apressat fins que arriba a l’encreuament de carrers i puja les escales 
de pedra. Arriba a dalt panteixant. Té les espatlles arraulides i el cap baix... Passa pel 
llindar de les portes de fusta que són grans i feixugues, mentre a l’interior els llums 
es van apagant. El mosaic que envolta el claustre és de terracota, antic, i les parets són 
blanques. A mà dreta hi ha la secretaria i més enllà una saleta amb taules i cadires per 
llegir i una màquina expenedora de cafè. A fora, davant de la saleta hi ha unes quantes 
taules rodones i cadires metàl·liques. És tard i tothom va marxant.

Els arcs tanquen un únic arbre prim, ara despullat i sec, que està sol en un costat. Per 
tot arreu es dibuixa un vel gris que enterboleix la nit sense estels. A la planta de dalt en-
cara hi ha esmorteïda la llum groga que enquadra els balcons. Les façanes interiors del 
claustre són d’un color pàl·lid i dibuixen uns rombes estucats des dels arcs, que són de 
pedra i gruixuts, sense ornaments. Entre les voltes hi ha testos rectangulars de fusta que 
estan descuidats, en els quals les plantes s’han assecat. Al fons unes escales feixugues 
arriben fins a la segona planta; a les sales de la primera s’hi entra per una porta de vidre 
que costa d’obrir.

La Dolors està asseguda fa estona en el banc del fons del claustre; porta un abric negre, 
llarg, i està encongida per la fred que s’escola entre els forats del seient, que és de ferro.

Ell travessa el claustre i se li acosta compungit, trepitjant les pedres que estan dins el 
requadre de ferro rovellat. Camina a poc a poc i se sent el crec-crec que deixen les seves 
passes a l’acostar-s’hi.

Gairebé no es saluden.
-Per què m’has volgut veure? –diu ella, ofesa – després de tant de temps.
-He sabut que volies dir-l’hi. Per favor, no ho facis—contesta, alçant la veu.
-I per què no ho haig de fer?!—exclama, enutjada.
-Ha passat molt de temps des de llavors— afegeix—, però no m’ho perdonaria mai, per 

més temps que passi.
-Sí que ha passat molt de temps, però no puc oblidar-ho; encara hi penso; ho tinc ficat 

al cap. Haig de dir-l’hi!, com sigui, però haig de dir-l’hi –el talla.
-Ja no té sentit que l’hi diguis, està molt malalt, molt; no ho suportaria —diu, pesarós—. 

No ho facis, t’ho prego. T’ho prego de veritat.
La Dolors calla de cop i tots dos es queden mirant-se fit a fit uns segons, fins que ella 

abaixa els ulls sobre el requadre de ferro on no hi arriba la llum. Ell es queda mirant-se-
la; sap que -ara sí- és l’última vegada que la veu. Es gira i se’n va, travessant el claustre.
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A las vuit ya feia ratu que astàvam a punt yo i las mevas yarmanas. Sa va cadar hipertris-
ta quan li vam dir que no pudia vaní al baile. “¡Que no! ¡Que no! Que ens faràs quedar muy 
mal, nena!” Es ca, creu-ma... Ha arribat un punt... Insustanible. Sí, parquè quan surtim, 
no controla i beu a saco. Pro a saco vol dir a-lot, eh! Iavors, cla... Solució: la mama va dir 
ca no vania i ca la tanquéssim a cal i canto a la cuina. Uh! A mi me va dir da puta parmunt. 
Quan éram patites i m’insultava ma donava bajona, pro ara ia ma la sua... Quan sa posa 
així pensu “¡Escudo protector, actívate!” Al tanto! Ca tinc santiments jo, eh! Que és la 
meva yermandrastra o com sa digui. Pro aquella nit no, nena. Ma vaig dir “Es la teva nit, 
Maribel. Que ésta no te la estropee”. An fin, que quan la mama as va acabar da pantinar, 
la Ventafocs ia s’havia fotut mitxa bota de vi. Te lo juro. Un ciego da mil parells da cuyons. 
Pro dal plan ca va cumensar a fer cosas raras. Però mol raras! No sé... Dal royo pussarsa 
cantar el Show Must Go On... O fotra’s a parlar amb algú que no astava ayà. Lu-ca-sens. 
Com si hi hagués una fada o algun ser superior... Deia: “¡Oh! Gracias ¡Quin vestidito més 
bunic!”. I clar, nusatras hu santíam i és ca sa’ns ascapava la risa. An resumidas cuentas, 
ca surtim de casa, pugem al carruatxa, cumancem a tirar... I ta vos creure que la vaiem 
surtir par una finestra i ca amb una calabaza aquí sota al cul es posa a anar al galope? A 
la mama li va vaní un megasofoco que casi le vuelve la regla da cop. Ans deia: “No mireu, 
nenas. Ésta se cansa y torna a casa rapidito”. Pos vale. 

Arribem al baile ca eren las nou. Àprox. Ca parcert, un lujazo tot! Tuthom de vint-i-dos 
butons, al conjunt tocant, al sarvei superatent... La Laura va dir ca hi davia haver tressens 
criats. Buenu, alucanàvam: ca a las deu, surt al prínsap i yo apártense ca vinc. Quan ans 
vam prasantar, ya sa’l veia una mica tocadet. Vuy dir que purtava un ratu fotent-li, vamos. 
Pro bé. Ji, ji. Ja, ja. No sé... Va fluir. Pensa ca vam astar casi dos horas ballant agafats. I 
ca ta vui cuneixa més... Ca diga’m onta vius... I quan ya casi ens fèiam un pató, arriba la 
Ventafocs... Buenu... Feta un cromo! Amb la calabaza i borratxa mil! Ta pots imaginar: la 
mama sa va desmaiar, la Laura y la Mireia que no sabien si riura o plurar... I yo clar, com 
ca sóc la gran pos vaig tanir ca fer un pas al frente. Vaig cumansar a corra, vaig agafar la 
Ventafocs i cap a fora. El prínsap, claro: no antania res. “No te vayas, no te vayas”. Ca va 
parsaguir-ma i tot! Pro clar, yo havia da... Yo ta-ni-a que salvaguardar l’hunor familiar. 
I parque la cosa no anés a més, la vaig pujar al carruatxa i cap a casa. Se acabó la fiesta. 
I mira: ja la veus, ara. Aquí ancara dormint la mona des d’ahir a la... Ostras! Ara ca m’hi 
ficsu... No porta sabata. Ai, par-fa-vor! Va perdra una sabata i tot? Pos mira... Sará al seu 
problema, eh! A mi que no... Yo ya vaig fer prou portant-la fins... Ai! Aspera’t. Am sembla 
ca trucan a la porta. 

“La Ventafocs” expLicat per una germanastra
Joan Enric Barceló
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sincronías
Jorge Rodríguez

I. La araña
Despertó porque no aguantaba más las ganas de orinar. Había pasado toda la noche 

escribiendo, y cuando escribía bebía agua de forma compulsiva. Abrió la puerta de su 
habitación sin encender la luz, no quería despertar a sus compañeros de piso. Tampoco 
la del pasillo. Era invierno e iba descalzo. Todavía en estado de semiinconsciencia, se le 
pasó por la cabeza que, al ir sin calcetines, podría pisar algún insecto. Justo al terminar 
ese pensamiento sintió cómo su pie izquierdo desnudo aplastaba, haciéndola crujir, una 
araña.

II. Enrique
Por la tarde entró en la administración de lotería más cercana a su casa, esa semana le 

tocaba a él echar la quiniela. Al traspasar la puerta se fijó en un chico rubio y con gafas. 
Pensó que se parecía a Enrique, su amigo argentino, pero este chico era bastante más 
gordo. En ese momento giró su mirada hacia el mostrador. Allí, casualmente, estaba su 
amigo Enrique. Hablaron, pero él estaba nervioso.

III. Sincrónico
No pudo parar de darle vueltas a lo que había ocurrido. Llegó a la conclusión de que 

tenía una sensibilidad especial para las sincronías: aquellas dos casualidades, tan cer-
canas en el tiempo, debían de significar algo. Al principio le pareció excitante, pero ser 
sincrónico (así lo llamó él) no tardó en convertirse en un calvario: se obsesionó con que 
los malos pensamientos, las desgracias que le pasaban por la imaginación, también se 
podían materializar.

IV. Antídotos
No paraban de rondarle malos augurios por la cabeza, lo que le generaba una insopor-

table ansiedad. Se le ocurrió un mecanismo de bloqueo: tocaría madera cada vez que un 
mal presagio le asaltara. Pero esta no fue una buena solución, ya que no siempre tenía 
madera a su alrededor, por lo que decidió sustituir el tocar madera por cruzar los dedos 
de las manos.

V. La Razón
La nueva solución también tenía inconvenientes: si un mal pensamiento le asaltaba 

mientras escribía (lo que era frecuente) le resultaba imposible teclear. Una noche dijo 
basta. Antes de las sincronías era un ser racional, y a partir de esa noche se iba a termi-
nar su obsesión y retomaría su vida normal. Escribió toda la noche su novela de forma 
desenfrenada. Consiguió resistir la tentación de cruzar los dedos, y, al amanecer, había 
terminado los tres capítulos que le restaban para acabar. Por fin, desahogado, miró el 
teléfono: tenía más de 20 llamadas perdidas y cientos de wassaps de sus amigos. Habían 
acertado el pleno al quince en la quiniela, eran millonarios. Cruzó los dedos.
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trajecte
Isabel Mora

Li agradava pujar amb temps i arribar una estona abans. La pujada era una mica 
costeruda i no volia arribar bufant a classe. S’asseia en una de les cadires que hi havia al 
voltant del parell de tauletes d’alumini, i allà esperava que fos l’hora.

Ara pensa que no sap quin devia ser el primer dia que ella també hi va anar, el que sí 
recorda és el primer dia que es va adonar de la seva presència. En aquell moment havia 
deixat el mòbil damunt la taula i, en alçar els ulls, va albirar una figura que entrava pel 
portal i, amb pas lleuger i silenciós, tombava a l’esquerra. Tampoc sap ben bé per què 
la va seguir amb la mirada fins que va quedar fora del seu camp visual. La vibració del 
mòbil el va tornar a lloc. 

També recorda que, el següent dia, de seguida es va adonar de la seva arribada. Potser 
és que l’esperava. I també, com el primer, amb els ulls va seguir el seu recorregut, aquesta 
vegada fins al final: les escales que portaven al pis superior. L’elecció d’aquell trajecte 
va incitar la seva curiositat: per què seguia aquell camí podent escurçar-lo pel dret? No 
sabia, ni podia, respondre. Es va quedar allà, assegut, i aquesta vegada ni el mòbil va 
aconseguir treure’l dels seus pensaments.

I va prendre una decisió. A partir d’aleshores, quan ella arribava, ell la seguia i li anava 
fent fotos mirant que cada arc de mitja volta fos un marc que l’enquadrés. En va acon-
seguir unes quantes.

I ara és aquí, al davant de les vitrines que hi ha a la cafeteria, l’espai davant del qual ella 
mai ha passat, mirant dotze fotografies d’una noia malenconiosa? lànguida? delicada? 
vaporosa? lleugera? fràgil? subtil? No sap ben bé com definir-la. No ho va saber el primer 
dia que la va veure; no ho va saber el primer dia que ella no va pujar. 
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cinc LLesques
Josefina Sors

PUJAR AL TREN
Mentre caminava cap a l’estació de tren, queia una pluja barata que li xopava l’anorac. 

Com sempre, hi havia cua a la finestreta dels bitllets i va dubtar si anava a les màquines 
expenedores, però l’última vegada li havia quedat la targeta bancària enganxada i havi-
en tardar tant a venir que va perdre el tren. Es va dirigir a la finestreta pensant en totes 
les pautes de convivència que se’ns imposen mentre res no facilita el seu acompliment. 
Haver-se oblidat el paraigua l’havia posat de mal humor. 

LA CURSA DE DONES
A la plaça Catalunya s’anaven aplegant dones i dones amb samarreta color rosa fos-

forescent. La Trini ja feia estona que hi era. No es volia perdre ni un detall de la primera 
Cursa de la Dona. Feminista convençuda, sempre es volia trobar a primera línia de qual-
sevol activitat que aplegués les dones i tot el seu potencial femení. Ara només li faltava 
veure arribar la Natàlia, que venia amb tren. A ella li agradava la Natàlia, molt, però de 
moment no gosava suggerir res. 

PODIA SER EL MOMENT
En Manel s’estava afaitant amb la finestra del bany oberta. Va sentir arribar el tren de 

les 9.35 i s’afanyà a esbandir-se la cara, passar-se les mans humides pel cabell i cordar-se 
la camisa. Va sortir corrents. Es faria el trobadís amb la Natàlia a la placeta de l’estació i la 
convidaria a esmorzar. Amb uns minuts en tindria prou i era una oportunitat única. A la 
placeta no hi havia ningú, els taxis seguien aparcats sense clients, els coloms passejaven 
amb indiferència. Va mirar el rellotge. S’havia quedat sense pila.

MIRADES DIVERGENTS
Al sortir del bar va prendre consciència que hi havia entrat per fer temps. El tren havia 

arribat puntualíssim però li feia mandra trobar-se amb la Trini. Era una bona amiga, una 
bona companya de curs, però el que més li agradava d’ella era el seu germà. A més, la 
Trini tenia un no sé què. Alguna vegada l’havia torbat veure com li mirava els llavis o els 
pits. Havia acceptat participar a la cursa per tenir ocasió de venir a casa seva i retrobar-se 
amb en Manel, que també la mirava però amb una timidesa exasperant.

LA CURSA AVANÇA
La cursa estava a punt de començar. La Trini ja estava esgotada. Havia mirat trenta 

vegades el mòbil, havia preguntat als amics comuns, havia donat cinc voltes a la plaça. 
Res. L’únic que va poder saber era que el tren havia arribat. Hi havia un munt de dones, 
li va semblar un tsunami de color rosa, però hi faltava la gota principal. Quan es va sentir 
el xiulet de sortida de la cursa, en Manel estava dient a la Natàlia: 

—Necessito parlar amb tu.
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sestiere di casteLLo
Agnès Valentí i Pou

De fil en fil hi ha estesa la bugada: 
fragants llençols, mitjons, camises blanques. 
La roba al sol i brega a cada casa. 
Dins del canal mercadegen barcasses: 
bulbs de fonoll i carxofes morades. 
Veus al carrer, tràfec a les drassanes, 
barreig d’olors : brea, suor i alfàbrega. 
Al vell cafè, i a fora, a les terrasses 
l’aire de mar arremanga les taules, 
deu rostres bruns espurnegen mirades. 
Si a les parets hi dringuen noms i timbres, 
fanals de llum encenen els cortili, 
si des dels ponts les torres alteroses 
albiren vols d’enjogassats coloms, 
qui gosa dir que la ciutat és morta? 
La vida bull en aigües estancades 
quan el verdet té tremp per sobreviure. 
I un plor d’infant esberla pors i màscares 
anorreant l’auguri de la parca. 
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La 119
Mariona Rodà i Muntada

Mentre cau la tarda espessa 
i tenyeix de groc esmorteït 
les infinites parets del passadís, 
arriba el vespre decrèpit, vestit de color malva. 
A poc a poc la quietud s’imposa al corredor. 
Sóc a l’habitació cent dinou. 
La cafetera del meu veí ha deixat d’estossegar, 
no sé si per sempre més... 
Silenci: el silenci ens embolcalla. 
Però la pau dura poc. 
La pau sempre dura poc. 
Em torben els sorolls metàl·lics i estridents 
de les safates del menjar: càtering quirúrgic. 
Alço la coberta i la ferum 
d’un brou insípid i fat em regira l’estómac. 
Postres: iogurt perfumat de maduixa 
amb regust d’apotecari: quin mal he fet, jo! 
Ja fa estona que el dolor ha aixecat la bandera blanca. 
Però la felicitat no pot ésser eterna. 
Temo la nit. 
M’espanta... 
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Gemma Balaguer

1 
encara que cansats, es belluguen ben àgils 
amb la pell ben colrada, de camins i jorns fets 
no s’aturen per res i pas a pas avancen 
tot i la por present, ben àgils es belluguen 

2 
apamo un poble bell, ara trist i perdut, 
memòria d’ahir i silenci d’avui 
les mirades de ràbia i els records de la por 
solquen els carrers nus, apamo un poble vell 

3 
els records de la por, dels camins i jorns fets 
i un poble fronterer, que encara que cansat 
no s’atura per res i avança pas a pas 
i un cor nu que batega, que encara que dolgut 
solca els carrers presents, amb la pell ben colrada 


