
El buf del vent



Després que el senyal lluminós emetés uns quants centellejos i avisés els passatgers amb un

soroll un poc desagradable, la cinta de les maletes es va posar a rodar. Els passatgers, la majoria amb

expressions sorgides de la barreja del nerviosisme i la pressa, s'atracaren a la vora de la cinta per veure si

sortia el seu equipatge. 

El Francesc no era pas com la majoria. El seu rostre deixava entreveure les seves sensacions:

il·lusió, ganes de viure i llibertat. Les espurnes dels ulls, àgils com les fulles que volaven a fora per la força

del vent de tardor, lluïen una alegria que es contagiava als seus llavis, que, amb prou feines, podien contenir

un somriure d'entusiasme. 

La maleta va arribar. “Sempre arriba tot, fins i tot la mort”. Les paraules que el seu avi havia

articulat tot just abans de morir van ressonar-li al cap. S'escandalitzà en veure que havia aplicat certa frase

a certa situació, a una maleta, però després pensà que allò només significava que sempre portaria el seu

avi en si mateix. 

Va entrar a l'autobús i va buscar un seient que li permetés de contemplar els paratges que

l'automòbil travessaria. Una vegada que el transport es posà a recórrer quilòmetres d'autopista, el Francesc,

curiós com un nen petit que mai no ha conegut el silenci, lluitava contra els rajos de sol que intentaven

penetrar la seva retina. “Ja m'he equivocat”, va pensar, “m'hauria d'haver posat a l'altre costat”. 

Just quan recollia la seva motxilla de mà per canviar-se de costat, l'autobús va fer la primera

parada. Va haver-se d'agafar a una barana per frenar l'embranzida que aquell tros de ferro amb rodes no

havia estat capaç de suavitzar. Les portes s'obriren i entrà una jove que, un cop pagat el tiquet, va dirigir-se

al seient on ell, el Francesc, es disposava d'asseure's. Allà, hi havia dos seients, però una anciana

n'ocupava un. Tenia una pinta amable: al Francesc li va fer l'efecte que li somreia per un instant. 

Quan el Francesc i la noia toparen, entraren en un joc formal: “No no, si us plau, asseu-t'hi tu”. “Oh

i ara, ni pensar-ho, jo ja tinc seient aquí”. Sobtadament, i abans que la noia desistís i s'assegués al lloc que

el Francesc havia volgut ocupar minuts enrere, l'anciana s'aixecà. Ara, però, la vella semblava esfereïda,

aterrida. El Francesc no havia notat quan s'havia produït el canvi d'aquella dona que abans li havia semblat

tan entranyable. Va obrir la boca i la seva veu gastada i amb un to nerviós va dir amb un català afrancesat: 

–Asseieu-vos-hi tots dos. Jo... Jo... Jo tanmateix ja me n'anava. 

Les mans li tremolaven i el Francesc pensà a insisitir-li que no es mogués, però tanmateix veié que

seria debades.  

Poc va entendre, de la reacció d'aquella anciana, però ambdós es van asseure allà. Després

d'aquella situació incòmoda i estranya a la vegada, el gel estava més que trencat, fins i tot fos, per a

començar una conversa. El Francesc, pel qual la timidesa encara era un repte a superar, va decidir

enfrontar la vermellor de les seves galtes i va etzibar a aquella noia esvelta: 

–Per primer cop a Barcelona?

La noia es va girar. Al Francesc li va semblar que, per l'expressió de la seva cara, li ho faria repetir,

però només va ser una falsa alarma. 

–Sí.

La resposta efímera de la noia va refredar el Francesc. La blancor de la seva pell, fina, tot i que

amb una petita cicatriu sota una orella, contrastava molt amb els seus ulls atzabeja i els seus cabells color

carbó. La noia exhibia un punt de suspens que captivava el Francesc, tot i que també l'atemoria. 

–Com et dius?

La noia va fer una rialleta i va acotar el cap per mirar-se les ungles. Va aixecar el cap: 



–Em dic Elisabeth, però, a vegades, preferiria no tenir nom. Mai no saps quan t'hauràs de fer

fonedissa. 

Alguna cosa tenia aquella noia que feia que el Francesc volgués saber-ne més. No era pas un

sentiment d'atracció, sinó més aviat de curiosita, fruit de les frases enigmàtiques que utilitzava la noia. El

Francesc n'extreia dues hipòtesis: o bé tenia coses a amagar o bé estava fent que tot semblés molt més

misteriós del que era perquè ell li continués parlant. Ambdues hipòtesis seduïen el Francesc. 

–D'on véns ara? –va preguntar-li, tenint clar que no li respondria amb exactitud. 

–Vinc de Sarlat, de França. 

–Oh! –es va exclamar el Francesc–. Sempre m'ha fet il·lusió visitar França, però mai no he trobat

ni els diners ni el temps.

Els seus ulls negrosos s'apagaren en sec. La pupil·la semblà dilatar-s'hi i la seva veu s'agreujà: 

–No t'ho recomano. No hi tornaré pas mai, jo, a Sarlat. 

Tan misteriosa fou la manera com ho digué que el Francesc va veure clarament que allà hi havia

gat amagat. No gosava fer-ho, però al final, la tafaneria de saber-ne més el va fer preguntar-li: 

–Per què no hi tornaràs mai? 

La seva cabellera negra s'alçà i deixà entreveure una cara que estava molt lluny de ser agradable.

El Francesc reconeixia que, cada cop, estava més espaordit. S'havia oblidat per complet de mirar fora de

l'autobús, del qual ara començava a tenir ganes de baixar. 

–No crec que n'hagis de fer res. Si mai travesses França amb el buf del vent, sabràs de què parlo. 

Realment, el Francesc no sabia què dir. De fet, tan sols no havia entès què li acabava de dir. Li

costava entendre i sotmetre a anàlisi tot el que li acabava de mencionar aquella noia, a qui feia només cinc

minuts que acabava de conèixer. 

L'autobús semblava arribar ja al destí del Francesc i es va començar a preparar per a sortir

d'aquell trajecte que li havia infós més suspens que res. No es va poder avenir, però, que la noia també

baixés a la mateixa parada. 

–Oh, que tu també baixes aquí? –va intentar dissimular el Francesc, tot i que amb no gaire èxit. 

–Que no em vols pas, a la Vila Universitària? –va etzibar-li ella. 

No només havia de baixar a aquella mateixa parada, sinó que també havia de residir allà mateix

on el Francesc tanta il·lusió tenia per viure. Sincerament, pensava el Francesc, aquella noia no feia cara de

ser estudiant de gaire cosa. Ara bé, així com era, possiblement tot era una mentida i feia feina a la recepció

de la residència universitària. 

Van baixar de l'autobús i, arrossegant les seves maletes, van arribar a la recepció. Per ser

setembre encara feia prou calor i la suor els regalimava pel front. La recepcionista, amb les ulleres de pasta

sobre el nas, va comprovar que tots els documents estiguessin en ordre i, acte seguit, va donar-los les claus

amb un somriure propi de les coincidències hollywoodianes: 

–Una pregunta... Que us coneixíeu d'abans? 

Tots dos es van mirar amb cara d'incredulitat i ho van negar. 

–És curiós... No sé com us ho haureu fet, però viviu un al costat de l'altre! Esperem que us hi

trobeu a gust. 

La cara del Francesc ara era tot un quadre d'emocions que tractaven d'amagar-se unes sota les

altres, intentant quedar bé amb la recepcionista i, a la vegada, amb la seva nova veïna. Ho havia de

reconèixer: el to de veu, la ironia i l'aspecte d'aquella noia sumat a la conversació que havien tingut dins de



l'autobús li havien causat por d'aquella noia. Maleïa el moment que havia escollit per canviar-se de lloc a

l'autobús. No obstant això, va decidir que tothom es mereixia respecte, i més si es tractava dels veïns. La

mare sempre li ho recordava: “El valor d'una persona és l'educació que té sumada a l'educació que

demostra tenir. Mai no deixis de respectar ningú, Francesc”. Les paraules de la mare, tot i que eren

efímeres, romanien penjades a l'aire, com si es repetissin cada cert temps perquè el Francesc les escoltés. 

Va dirigir-se cadascú als seus dos apartaments. “Ingenu”, es va dir el Francesc a ell mateix quan

es va adonar que encara exisitia en ell l'esperança que no fossin apartaments contigus. Van entrar als seus

respectius pisos i van tancar la porta a l'uníson. 

Tot l'apartament era fosc. Va encendre els llums i va contemplar l'habitació que tenia al davant. Allò

seria casa seva, allà viuria durant els anys que serien els més importants de la seva vida. Eren moltes les

expectatives que ell tenia de la seva nova vida a Barcelona. No se'n va adonar, almenys no en aquell

moment, que les expectatives no són més que esperances i que poques d'elles es compleixen; per

començar, l'expectativa de l'arribada a la seva nova ciutat ja no havia estat com la que sempre havia

esperat. Tot podria ser molt diferent del que ell s'havia imaginat. 

Va ordenar-ho tot i va anar a comprar al supermercat per sobreviure durant la seva primera

setmana d'independència. Quan va tornar, les faroles ja estaven enceses i l'oratge de finals d'estiu palesava

la necessitat de portar una jaqueta. Va entrar a l'apartament. Se li feia estrany no viure amb ningú,

acostumat com estava a viure amb els seus dos germans. Ara, ja en el seu primer dia, els enyorava. 

La història sempre ens ho seguirà demostrant: l'esperit humà sempre s'ha mogut per la curiositat.

El Francesc no va poder aguantar-se i va engegar el seu ordinador portàtil. Va fer una recerca de temes

relacionats amb Sarlat, tot i que no en va trobar res de misteriós: un llogaret ple d'història, de cultura i d'una

arquitectura molt bella i diversa que omplia tots els fulletons de promoció turística del poble. Va buscar,

concretament, comentaris de la gent sobre el poble per veure si en trobava de gent que repugnava Sarlat

igual que la seva nova veïna, però no en va trobar res en absolut. Va decidir pensar que li havia pres el pèl, i

que ell havia estat un ximple. Si la veia, li ho faria saber. El Francesc no era pas un noi fàcil d'enganyar. 

Al cap d'una setmana, les portes de la sala d'actes de la facultat de Criminologia es van obrir per

donar la benvinguda als estudiants de primer curs. Els ja veterans, que dintre de relativament poc es

graduarien, miraven amb una gràcia sorneguera els nous en la matèria. Durant tota la sessió explicativa,

personalitats de l'ofici del criminòleg, especialistes en matèries relacionades amb la professió i antics

alumnes dels estudis van fer reflexionar estudiants com el Francesc que, amb ulls de mussol, absorbien tot

allò que s'esdevenia en aquell espai. 

Quan la sessió estava a punt d'acabar, es va obrir el torn de preguntes i respostes. Cap dels

alumnes de primer semblava tenir-ne, fos perquè tot havia quedat molt clar o fos, més possiblement, perquè

ningú no gosava dirigir-se públicament als experts. Quan alguns ja s'estaven aixecant dels seients, una mà

s'aixecà entre la munió i el silenci es va tornar a apoderar de la sala. Van portar un micròfon a aquella mà

alçada i va començar a parlar. El Francesc no va tardar un sol segon en reconèixer la veu de la seva veïna. 

No podia creure que allò li pogués estar passant a ell. Va intentar estirar el cap tant com va poder

per poder confirmar que, òbviament, aquella veu corresponia a la seva veïna, que tant l'havia inquietat el

primer dia de la seva arribada.

La sala escoltava el que deia aquella noia que, ara que el Francesc s'hi fixava, dins l'obscuretat

dels seus ulls i entre el negre atzabeja dels seus cabells fins, s'hi trobava una noia d'una bellesa



enlluernadora. Previsible com era, alguns dels nois que es trobaven dins aquella sala van començar a fer

comentaris d'una naturalesa més pròpia de la naturalesa d'un ximpanzé en zel que d'una persona

civilitzada; d'altra banda, algunes noies optaven per criticar, xiuxiuejant entre elles, la combinació de roba

negra que portava. Observant tot el que la sala li oferia i amb el cap encara encallat per la sorpresa, el

Francesc no va sentir res del que ella va preguntar. Tant li va fer. 

L'endemà, cansat per haver hagut de suportar tedioses presentacions d'assignatures, va dirigir-se

de cap a casa. Tal vegada va ser que el vent bufava cap a ell, mai no se sabrà, però el Francesc va trobar-

se amb ella tot sortint de la facultat. Va intentar fer de no veure-la, però ella va ser bastant més ràpida: 

–Saps que ho fas fatal, això de dissimular, oi?

El Francesc va notar com les galtes s'encalentien de sobte i va decidir simplement admetre que

l'havia agafat d'una manera elegant. 

–Oi que sí? Algun dia n'aprendré i no tendràs oportunitat de dir-m'ho.

Semblà que la noia se sorprenia en sentir la perspicàcia de la resposta que de cap manera tenia

intenció de rebre. Per contra, fos com fos, un somriure tímid li va aparèixer a la boca. 

Van entaular conversació. Comparada amb el primer dia que havien parlat, la conversació que

tingueren fou d'allò més agradable. El camí a casa es féu més amè del que havia pensat el Francesc i, quan

va tancar la porta del seu apartament, va pensar que tal vegada l'havia jutjada massa de pressa i que

tothom es mereixia una segona consideració. Va fer-se el sopar, va llegir un trosset del llibre que un del seus

germans li havia regalat i els ulls se li van aclucar, amb el cansament característic d'aquell que ha tingut els

nervis en punta durant algun moment del dia. 

Molt ho va agrair, el Francesc, que arribés el cap de setmana. La setmana havia estat molt

pesada, amb intervencions de professors que no feien més que desmotivar els alumnes espantant-los amb

guies docents que només conjugaven verbs en imperatiu. Quan va acabar l'última classe del divendres, va

passar per la mediateca i es va emportar pel·lícules de l'Almodóvar per veure durant el cap de setmana. 

Sofà, manta, televisió i crispetes. Com en gaudia, el Francesc, de la seva nova vida independent.

Els peus sobre la taula, menjar al sofà, mirar la televisió quan li plaïa... Tot suposava una rebel·lió contra

aquelles normes que se seguien a casa seva i que el pare i la mare feien complir a crits i clotellades. Una

vegada que tot estigué a punt, es posà a veure la pel·lícula, ignorant el fet que al cap d'un quart d'hora, el

timbre sonaria. 

El va sobtar molt. Eren quarts d'onze: no semblava que fossin hores d'anar tocant timbres. Va obrir

i es va trobar a la seva veïna, amb una bata de dormir lila obscur i sostenint una bossa de crispetes encara

sense fer. 

–Que arribo a temps? M'ha semblat que havies començat sense mi. 

La cara bocabadada del Francesc no va tenir temps per a contestar-li i ella es va autoconvidar a

passar a dins i ocupar el lloc del sofà que fins ara havia garantit que Francesc estigués com un rei. 

–Com has sabut que havia començat? Que mirava una pel·lícula? Que menjava crispetes? –va

preguntar-li, tot confús–. Que potser m'estaves espiant?

–Puc dir-te que t'estava escoltant des de casa, i t'enfadaràs. També, puc dir-te que no ho estava

fent, i això encara et sobtarà més. I encara és més irònic: digui el que digui, no t'ho creuràs. No creus que és

millor no fer-se tantes preguntes?



Definitivament, el Francesc s'adonà que aquell sarcasme mesclat amb aquell punt de sinceritat li

feia gràcia, i en van riure plegats. El Francesc pensava que aquella noia era un món a descobrir i que no

n'havia de tenir por. Tal vegada per això, a partir d'aquella primera pel·lícula, es van fer inseparables. 

A les classes, junts; al bar de la universitat, junts; els caps de setmanes, junts. Sempre ho

compartien tot i no hi havia res que els agradés més. Eren dos cinèfils que s'havien trobat per atzar i que ara

compartien totes les pel·lícules i totes les sensacions que els evocaven. Cada cap de setmana, miraven una

pel·lícula dins l'habitació de l'Elisabeth. No tenia sofà, però sí que tenia una televisió bastant més gran que

la del Francesc situada a sobre d'una prestatgeria bastant baixa. Per tant, s'acomodaven al llit tan bé com

podien i gaudien dels clàssics del cinema. 

S'ho passaven d'allò més bé: eren carn i ungla. Fos com fos, i amb el temperament típic dels

adolescents, la confiança que es van anar guanyant va fer que el Francesc veiés més sota aquells cabells

negríssims i comprengués cada cop més aquella ironia tan pròpia de l'Elisabeth. El petó que es van fer

davant la televisió mentre miraven La vida és bella el recordarien durant tota la vida. 

Un dia plujós, el professor de Dret Religiós aplicat a la Criminologia va entrar a la classe de primer,

on alumnes com el Francesc i l'Elisabeth l'esperaven. Era l'última classe de divendres i tot el món tenia més

ganes d'anar-se'n a casa que d'escoltar qualsevol xerrameca. A més, l'Elisabeth i el Francesc tenien ben

preparat tot el cap de setmana: es veurien, en un cap de setmana, les vuit pel·lícules del Harry Potter, una

figura que adoraven tots dos. Ara bé, potser per la pluja i el fred d'hivern que governaven l'exterior, el

professor va comunicar-los que haurien de fer un treball sobre un llibre titulat Llegendes maleïdes, maleïdes

llegendes. Les queixes dels estudiants davant la molesta notícia no van tardar a ressonar dins tota l'aula,

però el professor es va mantenir taxatiu. Dilluns al matí havia de tenir el treball sobre la taula. 

El Francesc va mirar-se l'Elisabeth i es va estranyar, perquè les faccions del seu rostre no

denotaven tristesa, sinó nerviosisme. Tanmateix, el Francesc va atribuir-s'ho a ell mateix, pensant que era

ell només qui ho havia interpretat malament. 

El Francesc, però, sí que es va sorprendre quan va veure que l'Elisabeth no l'havia esperat a la

sortida de la facultat. Tot i això, va decidir anar a cercar el llibre del qual havia de fer el treball a la biblioteca,

però, a desgrat seu, només hi havia un exemplar d'aquell llibre i ja l'havien prestat. “Ara sí que no sé com

m'ho faré!” s'exclamà el Francesc per ell mateix, pensant que tal volta, amb un poc de sort, podria trobar

algun resum del llibre a la xarxa. 

Abans d'entrar al seu pis, va trucar a la porta del pis de la seva xicota, pensant que no hi seria pas,

però la intuïció li va fallar: l'Elisabeth era allà i li va obrir la porta com si res no hagués passat. Li va explicar

que se n'havia hagut d'anar perquè havia de parlar amb els seus pares per telèfon i, com que vivien a

França, li sortia més barat de fer-ho des de la recepció de la residència. El Francesc no volia pensar que

allò es tractava d'una excusa barata, però la veritat és que no podia evitar-ho. Els gestos que l'Elisabeth

feia, les mirades inquietes que li llançava, la rapidesa amb què pronunciava les paraules... Tot era molt

sospitós. Així i tot, va dir: 

–Mira, t'he portat aquest resum imprès del llibre. Algú ja s'ha emportat el llibre de la biblioteca i

això és l'únic que tenim...

–Moltes gràcies, Francesc, ets un sol. La veritat és que jo tampoc no l'havia trobat al llib...

–Està sonant el mòbil –va interrompre-la el Francesc, estranyat de tot el que estava succeint–.

Corre a agafar-lo!



L'Elisabeth va dubtar si moure's per agafar-lo, però finalment va anar a contestar. El mòbil era a la

cuina i semblava que l'Elisabeth no volia que el Francesc entrés a casa seva. I, com ja havia après el

Francesc dels bons criminòlegs, quan sembla que algú no vol, hi ha gat amagat. I ara era feina seva

descobrir el pastís. 

Havia de ser àgil. Si l'Elisabeth no volia que entrés, devia ser per alguna cosa i no s'estaria molt

temps a la cuina. Segurament, penjaria el telèfon tot d'una que pogués. Per tant, el Francesc va entrar a la

seva habitació d'una correguda. 

A primera vista, tot semblava igual que sempre. Les prestatgeries ordenades, la taula amb

l'ordinador, la roba plegada dins l'armari... Fos com fos, ara ja havia entrat i, tal vegada no tendria altra

oportunitat d'entrar-hi en molt de temps si l'Elisabeth endevinava què estava fent. Havia de trobar el que fos,

on fos i al més aviat possible. I, amb el cap fent-li fum com una xemeneia, se li va acudir: la televisió, a la

qual miraven sempre les pel·lícules, restava sobre la prestatgeria baixa de l'habitació, que era ben plena de

llibres. El Francesc, tant tafaner com observador, recordava visualment l'ordre que seguia la col·locació

d'aquests llibres. I, sí, en efecte, allà algú havia trastocat la col·locació dels llibres.

Va regirar-ho tot mentre anava memoritzant on anava cada cosa que movia de lloc. Encara que hi

veia alguna cosa estranya, no sabia ben bé què era. Es va aturar un moment i es va dirigir a la porta de

l'habitació per intentar sentir l'Elisabeth, i va constatar que seguia parlant, amb un to de veu bastant alt i que

evocava un cert nerviosisme en el Francesc. 

Per la seva part, el Francesc va tornar a la prestatgeria i, al cap de deu segons si fa no fa, va

trobar-se, curiosament, amb el llibre amb què el seu professor tenia pensat amargar els seus estudiants

durant tot un cap de setmana. El Francesc va quedar-se atònit per un moment, però li semblava que

l'Elisabeth s'estava adreçant al passadís. Va ficar el llibre dins la seva motxilla i, d'un salt, va sortir de la seva

habitació per anar a parar a la porta d'entrada, on va fingir que s'havia estat esperant. 

–Tot bé? –li va preguntar el Francesc, amb aparent normalitat. 

–Oh, i tant... –va dir l'Elisabeth, amb una rialla de pam a pam, que no feia més que evident una

falsedat rotunda–. Ho sento, Francesc, però m'he de dutxar. Parlem demà. 

–I les pel·lícules? No havíem quedat per veure'n dues avui a la nit?

–Oh sí... Ho sento, Francesc, és que estic cansada de tot el tràfec de feina de la setmana i

m'agradaria descansar... Jo sé que tu m'entens. 

“S'equivoca”, va pensar el Francesc. “No l'entenc de cap manera”. Però va decidir respondre-li: 

–D'acord, no t'amoïnis, és clar que ho entenc. 

L'Elisabeth es va acostar al Francesc, va fer-li un petó i, després, va tancar la porta. 

El Francesc va córrer a entrar a casa seva i va tancar la porta en clau. Òbviament, havia après a

dissimular. 

Va obrir la seva motxilla i en va treure el llibre. Llegendes maleïdes, maleïdes llegendes. El títol

estava escrit amb unes lletres daurades sobre un fons negre, i la tapa denotava ja la vella edat del llibre que

tenia a les mans. En obrir-lo, va veure com les pàgines feien una forta sentor de polseguera, com si el llibre

hagués estat enterrat durant molts anys. Fos com fos, no es va poder esperar gaire per començar-lo a llegir.

El primer paràgraf que llegí ja el van sorprendre: 



Benvingut al món de les llegendes. Si has obert aquest llibre és perquè ets mort o vols morir. Et

recomanaríem que el tanquessis ara mateix, però tanmateix, la curiositat et corrompria per dins i l'acabaries

llegint. T'advertim, estimat lector, que les històries que et presentem aquí són reals. No ens fem

responsables de la negror que tu mateix t'imposis a la teva vida. Per això, t'avisem amb temps: atura de

llegir, tanca el llibre i salva't de les llegendes maleïdes. Que només siguin maleïdes elles; que no et

maleeixin a tu. 

Anònim

“Amb un pròleg com aquest, pocs llibres deuen haver venut” va pensar el Francesc, que tanmateix

tenia clar que se'l llegiria. El llibre constava de tretze capítols, cadascun amb un títol bastant cínic i que, en

efecte, encuriosien el lector. 

El Francesc anà llegint sense pressa, fixant-se en cada detall, en cada personatge, espai i temps.

Alguns fets els trobava estrambòtics, però res no li explicava per què ella, l'Elisabeth, havia amagat el llibre

amb tanta esma i, a la vegada, amb tan poc èxit. 

Ja no tenia gaires esperances de trobar alguna cosa que el sobresaltés, quan una simple frase del

començament del tretzè capítol va atreure la seva atenció:

Si mai els núvols han travessat França amb el buf del vent, sabran de què els parlo. 

Era com si la tornés a sentir de nou. Era la frase que l'Elisabeth li havia pronunciat dins l'autobús el

dia que es van conèixer i que ell no havia entès en absolut. El primer paràgraf continuava així:

L'obscuretat d'un núvol tempestuós va caure sobre Sarlat, el poble francès conegut pel seu art

gòtic, un dels més tenebrosos que l'humà ha pogut elaborar. 

El Francesc va saltar del llit i va acostar-se el llum al llibre per poder llegir amb més deteniment.

No era pas la manera que utilitzava el narrador de la història el que l'atemoria, sinó l'escenari on s'esdevenia

tot: Sarlat, el poble del qual la seva xicota havia vingut. La tensió augmentava. El conte seguia amb el seu

estil: 

Conta el vent que Sarlat vivia èpoques bastant pobres, amb una fam que arraulia tots els

estòmacs dels sarlatans. Els reis, dinant cada dia amb coberts de plata, enviaven al poble capellans que

predicaven pels carrers la paraula del Senyor. La gent se'ls escoltava i resava amb l'única esperança que

les coses un dia anirien millor. No en tenien pas ni idea, però, que tota la desgràcia encara no havia

esclatat.

Una dona bruta i amb les faccions de la cara ben marcades es passejava pel mercat de la vila. La

desgràcia es veia cristal·lina en els seus ulls. No tenia més que miques de pa per portar-se a la boca i la

seva filla, de cinc anys, havia mort per les ganes d'un simple vas de llet. El seu marit, un pagès del poble del

costat, que treballava de sol a sol per un pa i una col a la setmana, no havia pogut suportar la desgràcia i

s'havia suïcidat. Amb aquest panorama, la dona es passejava pels carrers demanant almoina i alguna

caritat.  

El soroll de les campanes va ressonar a tot el llogaret i, com ja era costum, els capellans sortien

de l'església i es repartien per la vila. Pujaven a sobre d'alguna paret i feien sentir als habitants les pregàries

que els reis els havien encomanat de dir. 

La dona va anar a contemplar l'escena, com feia cada dia. Ella no resava pas, perquè quasi no

tenia forces per a fer-ho, però pensava que si alguna cosa bona passava durant aquelles predicacions, ella

no s'arriscaria a no formar-ne part, i sempre anava a veure què deien els capellans. Aquell dia, però, duia

massa temps sense rebre una sola moneda i, quan el capellà va haver acabat la seva intenció, ella va



córrer a ell i se li agenollà al davant, agafant-lo pels peus i pregant-li una almoina. Així, doncs, i amb la mala

sort característica del poblet, la dona va embrutar la sotana blanca del capellà amb els seus dits plens de

morques. El capellà va intentar desempallegar-se de la dona tan aviat com va poder, però va

desestabilitzar-se d'on estava i va caure a terra. Això no s'acabà aquí: tanta dissort va dur que, per frenar la

caiguda, va posar la mà amb què, fins aleshores, havia sostingut una creu de Crist, i es va trencar. El

capellà, amb els ulls i les galtes inflats, va omplir-se d'ira i va apel·lar a la bruixeria amb les següents

paraules: 

“Maleïda siguis, escòria de dona! Com goses tocar-me la roba de Déu amb aquestes mans plenes

de negror endimoniada? Veus el que has causat? Déu tremola de ràbia ara mateix i reclama el sofriment del

desgraciat que ha tingut valor per trencar aquesta creu. Oh, Déu meu, perdona'm a mi per la impuresa de

què m'ha cobert aquesta dona, i deixa'm rentar la magnificència del teu nom. Que la bruixeria dels inferns

m'escolti per protegir el cel d'atacs blasfèmics com els que aquesta dona ha proferit: tu, dona repugnable,

tu! En nom de Déu viuràs 500 anys, però no pensis que seran tots tan bons com aquests! No pararàs

d'envellir fins que, de tu, només en quedin els ossos i els ulls. Quan moris, a més, per la força que Déu m'ha

concedit, engendraràs una filla, una filla maligna que causarà el terror a tot el poble de Sarlat.Tothom la

reconeixerà, perquè portarà a la cara una marca de la creu divina que tu avui t'has atrevit a trencar. Així és,

doncs, amics meus, com aquesta dona acaba de destapar la desgràcia del poble.”

Les cares dels expectadors d'aquella escena van proferir crits d'horror i van escridassar aquella

dona que, pobra ella, s'acabava de condemnar a si mateixa. 

Els anys passaren, concretament en passaren 500, i la dona, amb un aspecte deplorable,

finalment va morir lluny del poble. Dels seus ulls, en va brotar una llàgrima i, d'aquesta, se'n va fer un

bassal. Una pagesa que passava per allí per anar a recollir tomàquets a l'hort va fixar-se que el bassal era

prou fondo. Va ficar-hi la mà i alguna cosa la va agafar pel dit. Esverada, el va treure i va anar a buscar el

seu marit. Ell, home sense por a res, va ficar-hi la mà per treure'n, en un moment, un nadó preciós, i que

semblava que acabés de néixer de la terra. Tenia les galtes rosades i les orelles molt petites, sota d'una de

les quals hi tenia una petita cicatriu en forma de creu de Crist rompuda per la meitat, òbviament recordant,

de per vida, la maledicció del capellà. Tot i la sorpresa natural de veure's en aquella peculiar situació, els

pagesos que, com que vivien en la llunyania del poble, no s'havien temut de tota la història, van decidir

adoptar la nena ja que no havien pogut tenir fills mai. 

La nena anà creixent i un dia, quan les coses ja anaven millor per a tothom al poble, els pagesos

van decidir mudar-se al centre i emprendre una vida com a comerciants en una tenda de llibres. Quan

arribaren a Sarlat, van dur la nena a l'escola, però no la hi van voler. Els pagesos, atònits i sense saber per

què no la volien, van decidir que la nena llegís tots els llibres que adquirien a la seva llibreria i que així

aprendria coses de la vida. I així ho feren. 

No obstant això, arribà el dia que la situació es féu insostenible. Com era predictible, la gent del

centre del poble havia anat transmetent la història de la dona desgraciada des de feia cinc-cents anys i

tothom va reconèixer la seva filla, que es passejava pel poble amb la marca de la desgràcia a la cara. 

No va passar gaire temps perquè els pares de la noia s'adonessin que havien criat la desgràcia de

Sarlat. Un client de la seva tenda, que havia entrat sense saber què s'hi trobaria, va veure la filla dels

llibreters llegint un conte per a nens. No va poder reprimir un esgarrif i va sortir corrent al carrer. Així que el

pare el va sentir, va córrer darrere ell i el va enxampar. Li va demanar explicacions i, a base de molta

insistència, el client va acabar contant-li tot el que el pare hauria d'haver sabut. 



Espaordit i sense saber què fer, van decidir abandonar la noia en un orfanat. Així ho van fer, i no la

van tornar a veure mai més. D'aquell dia ençà, la noia va romandre sola dins una habitació tancada dins

l'orfanat. 

Qui sap si s'haurà escapat, qui sap si segueix tancada. Però, podeu estar ben segurs d'una cosa: 

és entre nosaltres. 

El Francesc va tancar el llibre i el va llançar a la paret que tenia al davant. Les tremolors el

congelaven i el cremaven a la vegada; no tenia cap control sobre ell mateix. L'estil de la narració i la història

en si l'havien commocionat tant que no sabia què veia al seu voltant. Qualsevol soroll de l'habitació

l'espantava, qualsevol llum que parpellejava fora, al carrer, el sobresaltava. 

Podia ser? Tenia sentit el que havia estat pensat tot el temps que llegia...? Podia ser que el motiu

pel qual l'Elisabeth amagava aquest llibre fos el capítol número tretze? 

Va necessitar més de mitja hora per calmar-se i, així i tot, se sentia aterrit. Havia vist aquella

marca sota l'orella de l'Elisabeth el primer dia que la va conèixer, però el Francesc no li havia donat gens

d'importància. D'altra banda, ella mateixa li havia dit que Sarlat era el poble d'on venia, i que era un poble...

al qual mai més no tornaria. Aquesta frase ressonà en el cap del Francesc. No s'ho podia creure. 

No va poder dormir en tota la nit. Li venien imatges de l'anciana del primer dia a l'autobús, que

havia fugit a corre-cuita, probablement, perquè havia reconegut l'Elisabeth. Tenia calor i fred alhora, una

barreja de nervis i por molt abusiva... Pensava en com miraria l'Elisabeth a la cara l'endemà quan es

veiessin. Es recordava dels ulls negres i dels seus cabells llisos, els quals, ara sí que ho veia clar,

intentaven tapar una marca sota l'orella, la significació de la qual només entenia realment una petita vila

francesa. 

Va sorprendre's que ja hagués passat tota la nit. El sol va anar entrant per sota la cortina de

l'habitació. Es va llevar i va intentar empassar-se un got de llet, tot i que no ho aconseguí. Durant tota la nit

només havia vist clara una cosa: no podia assumir res com a cert si abans no ho havia consultat amb la que

havia estat la seva més que amiga durant tant temps i que, per molta por que ara li tingués, seguia sent-ho. 

La porta, la tancà d'un cop. Una suau brisa refredava el paisatge d'arbres sense fulles que tenia al

davant. Va caminar a poc a poc i serenament i va trucar al timbre de l'Elisabeth. Quan va pensar que estava

molt temps a obrir, va parar l'orella a la porta i va sentir com algú es movia pertot arreu. Semblava que algú

estigués obrint i tancant calaixos, escampant-ho tot per terra. En definitiva, semblava que algú estava

buscant alguna cosa. 

El Francesc va insistir. Va trucar a la porta i al timbre nombroses vegades. Quan ja tenia intenció

de desistir, l'Elisabeth, amb una cara cansada i amb uns ulls roig-sang, possiblement per haver plorat tota la

nit, va obrir la porta. El Francesc la va mirar als ulls i va sentir com l'ànima li queia als peus. La descabellada

cabellera negra de l'Elisabeth palesava el nerviosisme que havia passat, tal vegada durant tota la nit. 

–Què et passa, Elisabeth?

–No em passa res, Francesc... Una mala nit. Vols res?

–Que em diguis que et passa. Confies sempre en mi. Amb això, el que sigui, també ho pots fer.

–Creu-me que no ha estat més que un malson –va intentar inventar l'Elisabeth. En unes altres

circumstàncies, el Francesc tal vegada s'ho hauria cregut, però eren moltes hores viscudes al seu costat i,

amb el que hipotèticament havia descobert aquella nit, era impossible que aquella excusa calés en els



ossos del Francesc. 

–No em mouré d'aquí fins que no m'ho expliquis, Elisabeth –va dir-li el Francesc, en un to

categòric. 

–Francesc, no m'empipis. Deixa'm estar.

I quan tot just estava a punt de pegar una portada, el Francesc va dir: 

–No deus estar buscant això?

La porta es va tornar a obrir, i l'Elisabeth, en veure el llibre que el Francesc sostenia a les mans, va

exclamar: 

–Com has pogut... Com has tingut el valor de fer-ho!

L'Elisabeth li va prendre el llibre de les mans d'una estirada i li va preguntar: 

–Te l'has llegit?

El Francesc va dubtar: 

–Elisabeth... Jo... Només volia...

L'Elisabeth no va poder esperar una resposta més elaborada: 

–Mare meva...! –va exclamar i es va posar a sanglotar mentre entrava a casa seva i s'asseia al llit.

El Francesc, per la seva banda, es va acostar a ella amb cautela i la va abraçar, deixant la porta oberta al

seu darrere. El Francesc havia perdut tota la por que havia pogut tenir la nit anterior. Realment, ara veia que

les persones més dures són les que, a vegades, necessiten més amor. 

–Elisabeth, posa't tranquil·la, no hi ha cap problema. 

L'Elisabeth es va apartar dels seus braços tan aviat com va poder. 

–Que no hi ha cap problema? –va dir amb sorneguera i amb els ulls vessant llàgrimes–. Que no

has entès res? Sóc la desgràcia i així sempre se m'ha conegut, a mi i als meus avantpassats!

–Calla! No diguis més bestieses! Sembles tu la que no has entès res en tota la teva vida.

–Moltes gràcies, Francesc, no necessit res més que això ara, unes paraules com aquestes.

–Elisabeth, què és la desgràcia? La desgràcia és un fet que deixa sense felicitat a la gent. Segons

la llegenda que a tu t'ha tocat de protagonitzar, la desgràcia la propugna qui duu la marca que tu dus. Però...

Tu creus que realment has causat cap desgràcia? La gent sempre t'ha tingut por per una simple i vulgar

llegenda que s'han cregut sense qüestionar ni analitzar, no perquè tu hagis fet, del món, un lloc tenebrós. 

L'Elisabeth no responia i el Francesc va decidir seguir parlant, aquest cop des d'un punt de vista

diferent: 

–Tu realment creus que m'estic amb tu perquè vull que em desgraciïs la vida?

–No, no ens enganyem, Francesc, t'estàs amb mi perquè no saps res del que sóc. Bé, millor dit, no

sabies res del que sóc.

–T'equivoques completament. Les llegendes són això, Elisabeth: llegendes. I malgrat que

increïblement algunes tinguin tanta mala fama, no deixen de ser fets que s'han dut a l'extrem i que han

arruïnat la vida de molta gent. Que no te l'arruïni a tu, Elisabeth. No tinguis cap dubte que tu no has fet cap

mal a ningú. És més: a mi no m'has fet més que bé. M'has fet viure emocions que ningú mai no m'haurà fet

viure; m'has donat llum quan en necessitava i m'has endolcit amb les teves besades quan necessitàvem

fugir de la realitat. Tingues-ho molt clar: Elisabeth, t'estimo per qui ets, no pel que diuen que ets.  

I a la Vila Universitària es va fer fosc i dos enamorats es van besar mentre el buf del vent que

entrava per la porta oberta esborrava la dissort que feia molt temps que la jove portava escrita al rostre.  


