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S’han acabat les festes

algratquesotalaporxadadelcarrerfeia
ombra,elcostumeraacudiralpedrísde
l’església, com si els sants els haguessen

d’emparard’aquellsolquequeiasensecompassióales
quatredelavespradadel’últimasetmanad’agost.

Diumengepassathavienacabatlesfestesdelpoble,
encaraalgunabarrera, l’entaulat iunabonamunióde
mosquesdelcorralontancavenbousivaqueshorecor-
daven.Ilacalor,unacalorquenodeixavanisuar,que
ofegava, que et deixava sense forces i que feia que el
pobleromanguésquiet,silenciós,abandonat.

Ara janomésquedavenelsdelpoble, elspocsque
hivivientotl’anysotaaquellsolxafogós,osotalaneu
al’hivern,l’altremomentenquèVistabella,allàdalt,a
unpasdelcel,tornavaaviure.

L’ombraentravalentamentsobreelpedrís,iAgustí
nosabiacomficar-se.Lapedraencararomaniacalenta
i si algun dia el sol badava les pedres, de ben segur
que seria aquest. El neguit li anava en augment, no
eranomés la calor, era tot.Pensarque tornaven a ser

quatre gats, pensar que ell també se n’aniria a acabar
la secundàriaa laValld’Alba,pensarque lamotoque
haviaheretatdelgermàmajorque l’haviaheretadadel
seuonclequel’haviacompradadesegonamànotirava
nicaraal’aireisobretotpensarenSandra,enelfetque
sen’anavacapaCastellódefinitivament,quenohavien
aclaritsierennuvisonohoerenperquèaell,elcorse
lidesbocavaquanlaveiailesparaulesseliembolicaven
gola amunt i volia dir-li que l’estimava, que no volia
quesen’anés,perònopodia.Quanlavaveurepujaral
cotxevaempresonartotselsjocs,totselsriures,totsels
ballsdelesfestesiaquellbesalagaltaenunacel·ladel
seu cor mentre premia a la mà el paper del mòbil. Si
aquella atrotinada moto hagués funcionat, l’hauria se-
guidaperdir-limentrepoguésquel’estimava,peròclar,
alcotxetambéanavensonpareisamare.

QuanConradaparegué,Agustínosabiaquantaes-
tonahaviaromàsalpedrís.L’ànimdeConradnoestava
molt millor que el d’Agustí, l’avorriment també se li
apoderava,ilacalor.Aixòsí,Conradsabiaqueallòque
mésafectavaAgustíeralamarxadeSandraiperaixòel
vapunxar:

–Ja sen’ha anat el teu amor?... Pobret... l’ha aban-
donat la seuaestimada.Quesolet i trist s’haquedat!...
Lihasfetunbesetdecomiatono?–ifeiaaquellarialla
burletaquetanbélieixia.

–Mira,Conrad,noemtoqueselsnassos,que jaels
tincprouinflats!–licontestàAgustí.

Conrad, després de tants anysde companydema-
lifetes,sabiaqueeixesparaulesditeseneltoenquèles
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haviapronunciadesAgustísignificavenquehohaviade
deixarcórrer.

Unaaltravegadavacaureelsilencienaquellaplaça.
Quanlacampanavatocarquarts,vasemblarunapro-
fanaciód’aquellapauquenoeramésqueeltrànsitcap
alanormalitatdesprésdel’esclatd’alegriaiactivitatde
lesfestes.

–SapsalgunacosadeJordi?–vapreguntarConrad.
–No sé resd’ell –va contestarAgustí, tot retornant

del seu somni particular–. Des de dilluns que no el
veig.

–Nom’haviaditquesen’anésacaplloc...
–IMiquel?–preguntàaquestavegadaAgustí.
–A Moró... ja se n’ha anat. Com son pare treballa

allí…Aniràal’institutdel’Alcora.
–Te n’adones? Ens quedem a soles, tots se’n van.

Nomésquedenelsvellsielsnostrespares.
–Nodeusparlarper tu–contestàConrad–,perquè

tutambéte’nvasfora,aquíl’únicqueesquedasócjo.
–Javeustu,alaValld’Alba...
–Sí, però ja ixes. Si almenys poguérem anar junts,

peròamiencaraemquedauncurs.
–Anemaveure si encaraquedaalgúpelpoble!–va

proposarAgustí.
–BusquemJordi,liagradatantdormirqueéscapaç

denohaver-sedespertatencaradesdediumenge.
Ditifet,agarrarenbicicletaimotoianarenabus-

car Jordi,però enpassarperdavantdelBarPenyago-
losa veren la seua bicicleta arrimada a la paret i s’hi
aturaren.

El bar no tenia aire condicionat, però el seu sostre
alt,elsfinestralsobertsiaquellesparetsdepedragrosses
quesemblavensoltarelfredquearreplegavenal’hivern
el feien un lloc agradable, això i l’Odiló, l’amo, que
sabentqueelseubareraundelspuntsdetrobadadel
jovent aguantava la seua presència de consumidors de
pipestorradesixiclets.

Jordi estava allí, com absent, ni se n’havia adonat
queelsaltresdoshihavienentrat,eral’únicquefeiacas
alatelevisiódelestrestauletesdeparroquiansquejuga-
venalabotifarraaliensal’inclementsoldelavesprada.

Agustílipegàuncalbotenarrimar-se-li.
–Òndia, que estàs fava,Agustí!, calla, seu imira la

telequeaçòestàdecategoria.
AgustíiConradesmirarenicomquetampocnote-

nienresmillorafer,esvanasseurealseucostatdesprés
d’haverdemanatunparellmésdebossesdepipes.

–Sembleu lloros amb tanta pipa –els va amollar
Odiló–, algun dia us faré agranar a vosaltres tanta
crosta.

–Comsituagranesses...comsituagranesses–liva
contestarConradambunaveuetaaflautadaimitantun
lloro.

–Sifóreugallines,usdonariapanís–replicàOdiló.
–Ilateuadona,encomptesd’agranarelbar,vendria

ous–sentenciàConradquesemprelateniaamanida.
Ialgúdelbar,entrelesriallesdavantaquellaeixida,

recordàaOdilóqueambConradetnoeixiria.L’entrada
d’un representant, però, va interrompre la conversa
que de bon segur hauria continuat perquè a Odiló li
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agradava empipar Conrad i a Conrad li agradava que
l’empipésl’Odiló.

Mentrestant, Agustí i Jordi miraven el reportatge
que passaven per la televisió i que parlava d’esports
d’aventura.

Quanelprogramaesvainterrompreperpassarpu-
blicitat, Jordielsexplicàquehavienparlatd’alesdelta,
de parapents i d’ultralleugers i que devia ser collonut
teniralgunacosad’aquestesipoderfotreelcampieixir
d’aquellpobleques’anavaquedantdesert.

Quan reprengué el programa, aquest canvià
d’element.Siabanseral’aire,araeral’aigua.Enunriu
d’aigües braves, jóvens uniformats amb casc, salvavi-
des ivestitsdebus serpentejavena totavelocitat entre
ràpids i congostos, remolins i tolls cristal·lins surant
amb l’ajuda d’una mena d’aquests trineus de plàstic
plans que ara porten els xiquets per a la neu i que es
col·locavensotalapanxa.

Ellssen’havienfabricatunambunacarcassadene-
veraquearribavaavelocitatsdevertigensobrelaneuen
undelsassagadorsméscosterutsdel termei siallòera
fantàstic,baixard’aquellamanera,envoltatperl’escuma
d’aquellaaiguaienundiadecalorcomelquepatien,
haviadeser,necessàriament,extraordinari.

Ara,un altre grup s’equipavade lamateixamanera,
elcasc,elsalvavides,elsvestitsdebus,peròaquestspor-
tavenunremcadascú.Aquellgrups’encaminacapauna
barcapneumàtica, si fano facomaquellesquegasta la
CreuRojaalaplatja,oaquellesquehavienvistperlatele
ficar-seentreelsvaixellsilesbalenes,peròsensemotor.

Unajovedelgrupesvaasseurealapartdedarrere,
semblavalamonitorajaqueelsexplicavacomhaviende
remaricomportar-sedinsaquellallanxaisobretotcom
hohaviendeferencasdevoltar.Elsaltrescincesvan
distribuiralscostats,equilibrantelpes,ivancomençar
aremarbuscantelllocdelriuonelcorrenteramésim-
petuós.Ielcorrentelsvaarrossegarambforçaiesvan
precipitaraunacarrera sense freenquèhaviend’anar
salvant roques,branqueso allunyar-sede les voresper
noquedar-s’hiembarrancats.

I commésdepressa anaven i enmés remolins en-
traven, més crits i més aldarull feien en una explosió
d’alegria que contrastava amb l’avorriment que fins
aleshoresaclaparavaelsnostresamicsielsafonavacada
vegadamésenunpoudetediidesesper.

Arribatunpunt,aquellsaventurersd’aiguadolçaes
deixavencaureal’aiguaperserarrossegatsperlesaigües
ara més assossegades mentre les imatges mostraven
tambépaisatgesd’aquellentornnaturalferéstecencara,
comtambéhoerenlescontradesdeVistabella.

A la fi desembarcaven en un revolt d’aquell riu, es
capbussavennovament a l’aigua i s’hi refrescaven amb
unafelicitatenvejadaperaqueststreselementsdel’altre
costatdelapantalla.

–Això està millor que la piscina –va dir un d’ells
quanelprogramavaacabar.

–Sí...moltmillor–assentíunsegon.
–Ah,sitinguéssemunriucomeixe!–diguéeltercer.
–El tenim, faves, el tenim! –digué Agustí exaltat–.

Anem,anemfora...


