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En Nonat vaga per Girona fins a les tantes. La ciutat, de 
primer encara animada i remorosa, s'ana aquietant 
rapidament, fins a semblar, en son conjunt, amortallada. Sols 
en qualque indret centric, una clapa d'e claror artificial, el pas 
retrunyidor d'un cotx:e d'estació, l'entra-i-surt de la gent a la 
porta d'un cafe, Ii donaven esmes de vida. 

Pels carrers estrets, de cases altes i bnmes, semblava no cir
cular !'aire; s'hi sentien sospeses, entre terra i cel, capes de fre
dors encantades, de caverna; i les pedres invisibles de les par.ets 
i els codols o les llambordes del sol, tenien humitats espesses, 
apega.loses, com suors d'agonia comatosa. De tant en tant, 
rompent l'obagormonotona del camper, un revolt de via espar
pellava al lluny un gran ull de safir guspitejant; un tros de fir
mament sense lluna, pero entatx:onat d'estrelles tremoloses ... 
O bé, alterada la verticalitat com pervirtut d'un ignotcataclisme, 
semblaven desplomar-se les parets de banda i banda, ajuntant
se per damunt del noct:ambuli empresonant-Io en una foradada 
llarga i baixa, en la qual l'ale s'encongia i els passos ressonaven 
amb perñdies dedenúncia ... Eren els poneos d'una pla�, aguan
tant amb les seves arcades, resistents com espatlles d'Atlant, la 
pesantor fu.reída dels edificis ... Més endavant; un s.oroll d'ori-
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gen imprecís o el ressalt brusc d'una cantonada, feien llampe
guejar pel cor una esma de basarda instintiva, com si del tou in
sondable anés a eixir una ma armada d'una eina dolenta i una 
veu ronca, amb ressons de bordó destrempat, brunzínt el classic 
i horripilant: "Diners o la vida!" ... 1 després, emergint de la 
massa estesa, la silueta, gracil i ferma alhora, del campanar de 
SantFelh.1, posava una <litada d'ombra condensada sobre l'om
bra translúcida del ·cel... 1 després encara, !'arcada d'un pont, 
reinflant-se sobre el nivell del sol, encamellava el riu, guaitant 
les aigües escasses i llotoses lliscar confosament per sota seu, 
amb sorruda quietesa de vagabwid miserrim, encaixonades 
entre construccions vulgars, ordínaries, que sistemati.cament se 
li giren d'esquena, ensenyant-li totes ses lletgeses i despoetit
zant-lo amb elles, en.lloc d' ennoblir-lo donant.;li la cara, tal com 
va fer Venecia !'opulenta amb son instint de.fada ... 

Anant desordenadamertt d'una banda a l'altra i portant, 
eU també, com els poneos de la pla�, com un petit Atlant, el 
pes d1un m6n a sobre, en Nonat havia seguit gairebé tot Gi" 
rona, iam:b l'esperit tens per la magnitud de f'esfor�, totfresc 
de serení pel defora, pero enroentit, de pell endins, com la for
nal de fa botiga, recala a casa a altes hores de la nit, quan ja de 
galería a galeria es. cridaven i responien els galls de la ciutat i 
els vehicles: de carreteig comen�ven a deixondir"se amb man
drós terrattemol de ferramenta ... 

L'amo, home de bons costums, en sentir-lo entrar, féu un 
mal pensament, i, amb una de tantes recances pesaroses com 
li feia passar son fadrinet, murm:ura entre llen�ol i coixí: 

-Valga'm Déu, valga'm Déu!... No en té prou de.malme
tre's els dinerst que fins la salut i tot es malmetra ... Ja deu haver 
trobat algun catau de goges o li corren dárrera els quatre ca-: 
valls ... 



Pero, ni desviaments dejovenesa, ni ossos, ni cartesJalses, 
havien xuclat, com s'ha vist, les hores del minyó. En aquella 
ciut.at, dosa i emmurallada en les seves severitats primmirades 
de devota, ell haviatractattan so.ls·de descobdr-hi elgerm:en de 
la follia clandestina, de la desgracia o el mancament al qual 
devia la vida. De paratge en paratge, tal com qui tpmba les fu
lles d1un llibre de memories, havia anat despertailt les recor
dances condormides de faules ordes en passats dies, els 
tornaveus dels pecats xíes i grossos que enllotdaven els noms 
de famílies assenyalades, de tates les impureses. que, en .la fer
mentació dramatica del viure, pugen a flor, quotidianament; 
en els nuclis de les grans ciutats i que recull amatent, malevola, 
l'escumadora de la trapacería. Ja de molt petit, turmentat pel 
misteri del seu origen, havia tingut l'orella avidament parada 
a totes les histories, calúmnies o fulornies que fins a ell arriba
ven, i totes les ·guardava gelosament, totes les estotjava, com 
si fossin una coHecció de pedres preciases; i en aquella ener
vant nit de vetlla, davantde cada casa titilada, ana fent examen 
minuciós, casant dates o epoques, sospesant possibilitats ... 
Pero, després de Jlargues hores fatigo ses, en recollir-se a casa, 
tal com la Hum freda d'un foc follet que vagaregés e1;1tremig de 
tombes, duia amb ell un nou desengany, una nova esperan�a 
esfullada ... Res no hi .havia que esbrinar allí .•. Eren relativa
ment massa escasses, massa comptades les facecies novel·les
ques de les· quals tenia esment, per a que li quedés Iloc a 
dubtes, i, unes per sobradament velles, altres per excessiva
ment dares i ttansparents, arrib trajectoria quasibé visible, cap 
relació podien guardar amb la seva persona. 

No cal recalcar de nou que ell no baixava de les altures, que 
ell sois operava sobre-una estreta selecció; totel restan1:ho dei
xava de banda, bo menyspreuava amb olímpic desdeny. 
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