
/ Déu vos salve Misser Tony-
/ ; • _ = _ = = = _ = _ _ _ = 

Tres quarts de vuit,faré tard a misa. De pressa una ullada al mirall: Déu meu, 

úue ía-'oga eaVic,semblo una Mater Dolorosa amb aquesta mantellina tan tupida i aquest 

color írencada. No dormo bé i sempre somnio que Tony»».. 

ïïl llibre de missa,els rosaris,els cèntims per la cadira. Anèrai 

^ Qué és aquest btii3git,PaulaT El pare encara dormi 

•'•' ii± comino de puntetes*. • 

'^ :0e puntetes? 36. Taconeges mes que la Rosario f l'Antoniol 

** Fins desprès ímare,?*" 

**• Pensa en les lioneses!^ 

No arribaré ni el Kyrie."Kl pare Bonsoms diu que si s'hi arriba abans de descu-

brir el calzer la missa val. 

^ Bon dia ,senyoreta Paula," 

^ Bon dia senyora G-ertcudis." 

Qué vol dir aquest somriure irònic de la portera? Potser s•imagina* que tinc ci

ta ;-imb el Tony? Es molt suspicaç la senyora Gertrudis quan no es tracta de descobrir 

1:: brutícia de l'escala.. .aLÀ.-4̂ «aw*û 4â -j;î J2i»w.«û »̂ ^ m.*hi va 

veure aquell dia amb el Tony i Justament en l'instant Q.̂ ®"»"-•̂ ^̂ carjBBÍteaàl̂ tí̂  
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••om que té la mania d'escriure els seus poemes entre la una i les tres de la mati

nada, • «M'agradaria veure'l dormiri Xes parpelles closes,els llavis entreoberts... 

Ai^aq'uest auto Ife estat en un tris que.,. 

•̂  lío badis, nena I" 

^ Badar? I arafíui et fa anar tan depressa fçamarus? " 

Pa un dia meravellós ,m'agradaria estar prop del mar amb el Tony,tots dos sols 

en una platja deserta. El mar és erabriagador i si l'aigua es belluga poc fa bo de 

banyar-s'hi. 

L'aigua beneicta es tèbia com-si l'haguessin escalfat.En nom del Pare,del ï'ills ̂  

de.,.Ui,quanta gent,hauré d'empenyer per fer-me pas. La missa ja és començada .Sem

bla que allí hi ha una cadira vuida, 

** Em permet ,senyora? Gràcies." 

A la fi agenollada als *í8Ss peus,Senyor! Crec que tot just diu el Kyrie.El rostre 

entre les mans per a no distreure'm. Pan olor de violeta,és el savó que va regalar-

me el Tony." Les teves mans son d'alló més boniques,Paula" Perdé Senyor,he vingut 

a oir missa,a complir la penitència,a combregar.. .Ahir vespre,a l'es set,estava prou 

penadida de to;b all6,disposada a esmenar-me.Li ho vaig dir al capellà. Oh,lony,Tony, 

ja ho sé que tu no ho vols que m'esmeni.Tu vols.. .Oh,perdó Deu meul Sdi no fo'e per 



la primaveral Quina piuladissa d'ocells al olustre i aquest perfum de lila o de 

xeringuilla. 

Quants parenostres em va donar ê** penitència? Gap pareneostre,dea avemaries. 

Déu vos salve Maria,la més pura de totes les verges+En presència de l'fisperit Sant 

q_ae corona l'altar i dels àngels^querubins y serafins que l'acompanyen, Jo m'acuso 

d'estimar a un home amb passi6. Oi més,m'acuso de no poder creure q.ae això* sia vm 

pecat. Si 30 l'estimo i ell m'estima,quin pecait hi ha en besar-nos.' L'amor no pot 

•«ser un peÈatl Encara que jo li lliurés el meu cos,no per a gosar jo sinó per a que 

ell gosés,seria un pecat? Es difícil corapendre-ho. 

Haig de complir la penitència que em fou donada. Déu vos salve,Maria,plena de 

gràcia ,el Senyor és amb Vos i beneiíla sou Vos entre,...Li vaig dir al capellà que 

ens haviem besat moltes vegades,em feu prometre que no hi tornaria mai més.Li vaig 

prometre però hi tornaré,es clar que hi tornaré,potser aquesta taxÈm mateix^·fcarde.·. 

Oh,Mare del Cel,Verge misericordiosa,Vos que sou dona digueu-me si tinc reó... 

Em somriu,i la coloma de l'Esperit Sant ha mogut les ales i els angelets estan a 

punt de posar-se a volar només d'l·iaver oit la paraula AÍ/IOR. Tot és amor en el cel 

i en la terral 

Qué és aquest sorroll de cadires? La gent seu, jo no. Jo restlr^ agenollada.Diré 

les deu avemaries. Déu vos salve,Maria, plena de gràcia,el Senyor és amb Vosí.... 
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Quin perfum de xeringuilla^fins mareja, D'on deu venir? la porta del claustre és 

oberta però no veig sinó un llimoner..Que n*es d'hermós un lliraoneri I ^uina flaira 

la seva florí No crec que floreixi en aquesta épooa,encara que no sé...Déu vos salve 

Maria,plena de gràcia,el Senyor és amb Vos i beneicta sou Vos entre totes les dones 

i beneit es el fruit del vostre sant ventre,Jesús. Santa Maria,mare de Déu pregueu 

per nosaltre pecadors ara i en la hora de la nostra mort...La nostra mort? La meva 

mort? Jo. no vull morir,la vida és tan deliciosai Senyor,féu que no mori raai,|*eu que 

en 1'altre mAn( si és que fatalment tinc d'anar-hl^continuA la vida tan meravellosa*-

ment perfecta com aqui,que el cel sia tan blau,les flocs tan perfumades i els ocells 

tan xerraires i el Tony tan enamorat...Quantes hores falten per a la nostra cita? 

Em va dir a les sis,a la porta de l'estació de Pvança^sortida de viatgers. Així*si 

algiíi era veu diré que estava esperant unes amigues que arribaven . La mare no hi creu 

gaire ei les meves companyes de les tardes de diumenge.Pa temps que sospita alguna 

cosa però no diu res. Deu esperar atrapar-m'hi. Que festegi no li desagrada el que 

li fa menys gràcia son aquestes amoretes amb xicots que no tenen pervindre,que no 

van tot seguit a parlar amb els ï)ares.·.Qué els diria als pares el Tony? "Estimo la 

seva filla però ni m'hi puc casar peî que no gupnyo prou diner." No gutanya prou di

ner el Tony i el que és pitjor:fa versosl Ai si la'mare sap que fa versos,me'n hauré 
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de sentir de seques i de verdesí 

Altre cop remor de cadires,la gent s'aixecatl'Evangelil 

" En aquell temps Jesús digué aquesta paràbola als fariseus : Un home preparava 

un gran sopar» Hi va convidar a molta gent i,a l'hora de sopar envià el seu servent 

a dir als invitats que hi aneasiíí perquè tot estava a punt. Però ïots,unànimement, 

començaren d'excusar-se" 
en_el claustreJ 

Con canten els ocellsiamb prou feines em deixen oir e.l capellà • 

" I un altre li va dir: Jo he comprat un parell de hous i vaig a probar-los.Excu-

sa'm,t'ho prego. " 

Aquell dia que ïony no vo^igüéiacompanyar-me a missa va dir aquestes mateixes pa

raules: "Excusa'm, t'ho prego" Tony és poc devot però es tan bo..» 

", Ves pels camins i al llarg de les cledes i fes venir la gent a fi <• que la meva 

casa s'ompli. Car jo lais hO dlo,cap d'aquells homes que haí̂ Aip. estat invitats a 2:a 

meva taula,no s'hi asseuran." 

Oh,bon Jesús,tu parlaves als fariseus i jo,com un fariseuf més,no seuré a la teva 

taulal Ko en soc digna. 

Estic contenta de seure fern començava a marejar, Deu ser el perfum de les glors 
. cartréí 

i la calor* No passa ni un ale d'aire,el llimoner sembla de " 
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Crec que només he dit una avemaria: Déu Vos salve,Maria plena.•• 

Juraria que he fet una becaineta. En quin moment som de la missaíaracies a Dém 

eneara no som a l'elevació. 

Ara s'aixeca la marinada, ies fulles àel llimoner es mouen,quina remor més 

deliciosa fan els arbres del clustrei Mentre no s'espatlli el temps...El ^Mny sempre 

vol anar al parc diu que li fa l'efecte que es troba lluny de Barcelona%frem darrera 

d'aquell, bosquet de bambú,haurem d'esperar que es faci tosé i després arribo tard a 

casa i la mare em renya.Els dies son llarguissims ara^^empre passa algú prop del 

bosquet...Kl Sony es posa tan pesat..'<íVe algA deixa*ra Tonyi" " Ai,Paulina si m'es

timessis.. .Es que tu no m'estimes proul" Que no l'estimo prou,Tony lel meu Tonyi 

L'escolà agita la campaneta: l'elevacid. 

" Senyor meu,Déu meu,.Salve Víctima saludable oferta per a mi i per* tot el llinatge 

humà en el patíbul de la Creu • '"'' 

Oh,Senyor,en aquest solemnissim moment ua/demano que tingueu misericòrdia de mi,, 

pobre pecadora^Ajudeu-me a penadirnue de les meves faltes,.doneu-me íïírça per a que 

sense deixar d'estimar ŝ  Tony pugui amar-vos i adorar-vos a Vos,pel damunt de tot» 

Salve,sang preciosa que brolla de les ferides de Nostre Senyor clavat en creu»i 

esborra els pecats del raòn. ̂ , , 
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Ara que estic agenollada resaré les deu avemaries de la penitencia. Déu vos, 

salve Maria,pleba de gràcia,el senyor és amb Vos i beneida sou vos entre totes 

les dones,, .Les-donesJíl̂ a Conçol i la Teresa fan veure que s*alegren del meu festeig, 

perc en realitat m'envegen. Elles tarnbéy com aquella mosca morta de la Roser amb els 

cabells destenyits^-que fins i tot devant meu se'l mirava amb ulls d^ovella moribon-

da,tractarien de pendre-rae'l si gosessin. Ai,Déu me'n lliur'ÜLil No més de pensar-

hi se'm posa un nus a la gola. Qué seria la vida sense Tony? No hi hauria claror al 

cel,ni rausMa a la terra,ni els ocells cantarien ni .fes flors perfumarien ni el men

jar no tindria gust...Gal qoe com^^ una coca ensucrada í)er esmorzar i les lioneses 

que m'ha encarregat la mare. 

Déu vos salve,Maria,plena de gràcia,el Senyor és amb Vos i benej^a sou Vos entre' 

totes les dones i beneit és el fruit..»el fruit de l'amor,el fruit del pecat,el 

fruit del .matrimoni.,.Tony 30 vull que el nostge fruit sia el del matrimoni. 

Qué és aquesta claror sobtada? Sembla quelcom sobrenatural,Travessa les 'teidrieres 

policromades,illumina l'altar,Tot es transforma,tot lluu i s'anima,es com una resu-

recciò .Aquell raig verd6s que banya el rostre de Sant Ignaci li dona un aire cada

vèric mentre aquell reclinatori,objecte vulgar purament funcional,sota el raig car-

mesi que l*amara s'ha convertit en un obaecte sumtuós digne d'un bisbe o d'un eaff— 



denal. 

Altre cop l'enrenou de cadires, Es posen drets,caminen,on van ara? Ah,a combre— 

gari I jo no he resat les deu avemaries i no estic penadida d'haver besat Tonyl 

* Em permet?* 

Aquesta velleta porta la serenitat ï>intada al rostre,es sent lliur© de culpes, 

digna .del pa eucarístic. Com l'envejol Ha passat per a ella l'época de l'amor peca

minós,de les terribles temptaciènsl Ahir o aquest matí ha confessat els seus humils 

pecats ; murmuracions,mals pensaments^enveja,un poc de guia...! el capellà l'ha 

absolt,li ha posat una penitència qu'ella ha complert i ara pot anar a l'altar amb 

pas mesurat i segur i acostar-se a la Taula de la qual parlava l·evangpllètà^ Jo no 

puc acostar-m'hi perquè quan Ell m*hl va convidar jo no pensava sinó en el Tony i BO 

hi vaig acudir«Tots unànimement començaren d'excusar-se" Jo ni tant sols m'he excu<» 

satl 

Vellesa,refugi de pau per aquells que han estimat massa. Oh com t'envejo humil 

velletaj Envejar-la? No,no dec enganyar-me.Ser jove és meravellós. T'estimo oh,jo

ventut tresor incalculable. 

Perdo Senyor,Perdo Verge Maria,Ifere puBissima de les criatures,Mare sense pecat 

original..,.Vos sou dona,vos podeu compendre·m! 
La benedicció. 
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En nora del Pare,del Pill,de l'Ésperit Sant... 

La gent es precipita a la sortida com si fessin tar̂ ll • La majoria no deuen te

nir res a fer,el cas es sortir els primers al claustre. Jo fins les sis no tinc 

pressa: estaci* de Prançé,sortida de viatgers..,Lejdeu avemaries ja les resaré un. 

altre dia. ï'et i fet hauré de tornar a confessar... 

Quin cel més blaui Quina brisa més deliciosa I El clustre està ple d'ocells, 

i com xiscleni Tots deuen estar enamorat*! 

M'agrada de tornar a casa a peu. Ko em descuido d'alguna cosa? La coca ensucrada 

i les lionesesl 

Aurora Bertrana. 


