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Guanvador del Premi MATEU SEGU! PUNTAS

TRÍPTIC DE LLUM

El premi MATEU SEGUI PUNTAS va esser instituit l’any 1972 en memoria del
nostre germá per tal de recordar la seva vocació periodística ¡animar d’aquesta ma
nera a tots els ¡oves que s’iniclen en aquest cam( tan apassionant.
El periodista ha de ser una persona capaç d’oferir una visió serena, desapassiona
da i verídica de la realitat en qué vivim. 1 aixó exigeix esforç, serietat ¡ preparació.
Per alicé mateix voldríem que aquest premi servís als joves d’estímul 1 compromis
en els moments en qué s’inicien en l’aprenentatge d’una vocació, tan atraient com
difícil, com és la de donar fe de la realitat del nostre món ¡ de les nostres vides.
Grácia Seguí Puntas
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Venia just acabat el cepvespre, i vribava
al pis sempre a la mateixa hora, quan la
lluxn del dia començava a debilitar-se i els
fanais ocupaven amb más o menys encert el
lloc deixat pel sol, omplint la teulades, els
carrers, els vidres.. d’ombres d’indecisió,
dificultosas, indefinibles, en les que ningú
hauria pogut reconéixer la seva, la própia.
La llum deis fanals, en ferir la meya cam
bra, em convertien en ombra zinesa a la
paret del fons, era jo titella d’aquelles faro
les; donant I’esquena a la finestra, petita fi
nestra pel meu cos, finestral i balcó pel teu
cap, donant l’esquema a la finestra, em mo
via rítmicament com un titella a la paret
del fons, hi prenia delit i ni’esforçava per
configurar-me, per erigir-me en rei, per tor
nar infant o deessa grega nascuda deis relats
d’Homer o deis temps clá~sics més perfec
tes. Llavor~ ja em sentia més a gust, més a
to, enfonsat en les robes i en el cos d’un
cavaller medieval desfador d’encanteris de
bruixes i salvador d’indefenses princeses
que havien calgut en les mans del drac
maleit, rabent i vermellós.
1 en aquella hora en que la fosca es men
java els darrers troços de capvespre (“Bona
nit, senyora fosca; passi-ho bé, senyor cap
vespre, fins demá, senyor capvespre”), en
aquelis moments t’esperava a tu. No és que
et desitjás per cap motiu especial, ni per fer
l’amor, tan soIs, peró et sabia aprop, que
venies cap a mí com les ones, besant una
platja mil vegades cada nit, monótonament,
peró també amb salvatgia animal. 1 t’es
perava. T’endevinava des de la meya fines
tra-teatre de titelles, des de la meya finestra
des d’on podia veure l’únic carrer que t’hi
mancava per arribar, un carrer ample carre
gat de basses i llum groga a cada cap de
cantó, t’endevinava abans d’arribar, abans
que els teus peus s’embassessin i em deixas
sis el pis cap p~r avall, l’entrada del pis que
no teraia estora pels teus peus mullats;
t’endevinava perqué havia aprés els teus
costums i perqué además el vent era presagi
de la teva arribada allá, a les set i mitja, un
vent desatemporalat i pIe de les teves aibs
táncies más estimadas, un vent que guardava la teva arribada allá, a les set i mitja de
cada dia, un vent que duia la teva olor i una
mica del meu nom. Tan sois un carrer, un
caj-rer, devers trenta metres de llarg, cinc

&ample, només trenta metres d’asfalt i
basses, cent cinquanta metres quadrats de
llum groga que te convertien els dinou anys
en nialaltissa febre groga. Només un carrer,
un carrer més estrét que els del nostre po
ble, em separava de tu. ¡tu el passaves, en
fora, el passaves i jo solia veure’t, tu allá,
vora una bassa, jo a la finestra, espectant
ho tot.
Em sembia recordar que fou en aquell
temps de bon dia soletat, bona nit soletat,
fins demá soletat, fou en aquell temps en
que conegué a Marta, soletat amb soletat,
soletat dins soletat. Al pincipi de conéixer
la, a Marta, pantalons gruixuts, camisa fina,
vestit llarg quasi nupcial, al principi em de
cepcioni (o potserel frustrat era jo? No ho
sé amb certesa i no afirmará res), Ii simulava indiferéncia; la tallava, es pensava ella,
en totes les converses que volia iniciar, i’
aixó que quasi sempre començava parlant
me del temps. Aixó fou només al principi,
quan el teu record era más fresc i només
creia en tu. Lentament, Marta es convertí
en un gran ajUt i, després de tu, era l’única
persona que comprenia el meu estat i el
món en que vivia. A la seva manera m’es
coltava —te jur que m’escoltava— i m’esti
mava, seguint amb el seu amor unes normas
quasi maternals;- tenia instint maternal, ma
má-Marta. Fins i tot em protestava el fum i
l’oior de tabac de pipa que hi havia a la
meya cambra quan entrava. M’obria la
finestra de bat abati em deixava la cambra
orejada per unes ores, amb ¡~ou aire i llum
nova, groga lium de fanal de carrer. Em
deia no-sé-qué de pulmons negres i cremats
1 de malalties incurables, em prenia tot el
tabac que hi havia damunt la taula i me’l
tornava quan creia que havia estat prou
estona sense fumar. Tot aixó hi guanyava
jo en salut.
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Veriles cada dia a la mateixa hora i em
trobaves aquí on soro ara per escriure;
aquí, en la soletat perfecte, quasi perfecte,
d’una cambra sense llum, només la que
m’arribava del carrer i aquesta era fluixa i
prou; aquí, on la soletat flavia fet amiga
de tothom que entrava i abraçava la seva es
patlla; aquí, on la soletat es podia tocar i
ho envoltava tot; aquí era jo, ¡ tu entraves
per les encletxes de la finestra, per davall la

porta, aprofitaves la más petita oportunitat
per ficar-te a la meya cambra sense que
ningú se n’adonás, silenciosa i vestida de
llum, de vent imperceptible i suau, amb
olor a marina, a flors, i podia endevinar la
teva preséncia abans que tothom, primer
que ningú.
A la soletat Ii havia posat el teu nom, i
la teva mirada, i el teu caminar, i el teu
somriure. ¡ em contestava, 1 em mirava, ¡
em somreia, i m’agafava del braç en cami
nar peis carrers deserts, quan feia más bon
anar, entre silenci i fosca amagada. 1 me
l’estimava com t’estim a tu, i me l’estimava
en tant t’estimava a tu. Marta em solia dir
que tenia el costum de confondre la letat
amb uns altres sentiments que no hi tenien
res a veure. Segons ella, segons mamá-Mar
ta, soletat i tu éreu una sola cosa —Jo ho
amagava; Marta, mamá-Marta, m’ho deia,
ho volia descobrir—.
—Peró em pots dir qué fas aquí, Jesús,
quan tothom és a ter una volta, o escolta
música allá defora?
—Mira, ja ho veus, escric, com quasi
sempre. Cadascú té la seva manera de fugir
del món, de la gent ¡ d’un mateix, potser.
—VoIs dir que açó que tu fas, de tancar
te amb ciau, vols dir que açó és autodeferi
sa?
—Sí, poc más o manco, açó t’he volgut
donar a entenent.
—No em facis riure. Jo sé perqué t’ama-.
gues i et tanques aquí.
—Sí?
.._rI~~amagues per fugir del món; és el teu
carácter, és veritat, peró...
—..peró també és la teva forma d’estar
amb Ma. Josep más estona, sense que ningú
se n’adoni, sense que ningú et molesti. Bé,
ningú no, perqué jo t’estic molestant ara
mateix.
—Segueix, per favor.
—Em semblá que t’has creat un món
massa reduit, particular, per a tu tot sol i
prou; peró t’hi trobes a gust.
—Si.~. potser sí.
Sabia que Marta tenia raó, crec que Mar
ta sempre tenia raó i que alIé que jo anome
nava authdefensa era només amor; amor a
estar tot sol amb tu, lluny de tothom, llu
ny de qualsevol esguard inoportú.
--
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Guardava pocs objectes que me recor
dassin la teva estáncia al p15, allá per l’hi
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vern más fred de la nostra vida; només la
carta que m’anunciava la teva arribada,
unes quantes fotografies amb la neu de
fons per alló de la novetat, i el test que me
vas regalar amb un rarnell verd —és viu
encara, saps?—; test pintat de blau mar.
—T’alegrará la cambra, i la vista, i sem
pre el fara~ pensar en mi.
El cuidava cada dia, al ramell. El solia
regar poc perqué em feia por d’ofegar-lo.
És planta d’interior i vol poca aigua, em
vas dir. Al test el vaig repintar del mateix
color d’abans, blau mar, i semblava nou de
trinca, el conjus~t~~bLpdt ~
sabrá mai les ve~$flf.~ qy1ç1vffi%4i~$~la meva conversa al ramell; li parlava de tu, del
que faríem a Ciutadella, Ii recitava poemes
(només quan em trobava com avui), el vaig
fer participar de les meves-teves-nostres es
perances i Ii vaig prometre mils de cosa
F’ins i tot jugava amb. ell cada vespp, i no
saps ccm resaltaya a la paret del fons, quan
la llum groga l’enfocava des del carter.
Semblava alló, la meya cambra, un escenari
improvisat, amb llum i actors. No lii man
cava el públic, tampoc, peró crec que la
gent que passava davant la finestra de la
meya cambra i ens mirava, no en feia gaire
cas, de les nostres coses. De vegades parei
xia que el ramell posseia la teva sensibilital,
i Ii endevinava un somriure conegut, sem
blant al teu, entre dues tulles verdes.
D’aquí, de la meya cambra, van sortir un
hon munt de cartes cap a tu, resultat de
molts capvespres passats al teu costat; tua
Ciutadella, jo aquí, perü junts en definitiva.
Soletat, ramells, tu i jo, tant era si tot ens
atracava. Tal vegada era per soletat que
cada capvespre t’endevinava, et sabia a
punt de passar aquell carrer de cinc metres
que ens separava una mica, només una
mica. Distingia les teves passes lleugeres, els
darrers vint metres corrents; saps que mai
he aconseguit discernir entre realitat i som
ni i eren els meus ulls onirics els que t’espe
rayen, els que cercayen la teva figura i el
sentien aprop cada vinguda de vespre.
T’imaginava, en aquell temps, pujant
l’escala, els primers escalons corrents, cmi
xida i bufant a cada graó nou 1 superat,
descansant pels replans, polçant el timbre
del meu ¡sis. Des de feia estona, des de que
t’havia descobert al fons del carrer, jo ja
era darrera la porta per obrir ¡ no trobar
ningú, com sempre.
Jesús Moli Pons
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