
CRÒNIQUES GRISES DE DIUMENGE – 3era Part 
Rubèn Intente Soler 
 
 
rior del nariu dret, modulant una textura de moc massa tou, a mig camí entre moc ordinari i 
píndola amb certa consistència. Es tracta d’un ens en procés de formació; matèria viscosa, prou 
gran com per generar molèsties (sobretot una vegada descobert), però no prou eixuta com per 
adaptar-se al dit. Finalement aconsegueix perfilar quelcom semblant a una massa unitària, l’extreu 
del niu que l’ha vist nèixer i crèixer i, emulant una actitud compartida per bona part de la 
humanitat, per bé que inconfessable, l’engaixa sota la taula de la cuina. És feta d’un material que 
imita l’aglomerat de marbre, el delicte domèstic quedarà tapat per sempre més. Porta posats els 
calçotets amb que ha dormit, encara no s’ha dutxat. La casa és un batibull. Són els de sempre: els 
pares la germanes i l’àvia que s’ha presentat de bon matí, però estan exageradament neguitosos i 
hiperactius. A la cuina hi ha trobat una calma agradable. Sense buscar-ho pren consciència del dia 
que se li presenta. Somriu lleument pensant que té quelcom d’irònic el fet que el nuvi, paper que 
encarnarà al llarg de tot avui, tan net, lluent i pulcre a ulls de tota la comitiva, impecable peça 
d’artifici, comenci el dia d’una manera tan prosaica. Ningú no pot predir mai com seran els detalls, 
les engrunes de vivència, de les jornades assenyalades de la nostra vida. Gradualment el seu 
pensament, que jeia dolçament en l’ingràvid univers semi-oníric de la minúcia, es va adaptant als 
relleus més sobris de la realitat.; pensa en la Cèlia. Sent curiositat i por. Més por que curiositat per 
ser exactes, però no un temor concret i explicable sinó una mena de vertigen vague. 
 
 La Cèlia fa prop de quatre hores que és llevada. Malgrat ella ha d’arribar més tard a l’església, tal i 
com prescriuen els cànnons establerts, les tasques de perruqueria, manicura, neteja facial, 
maquillatge i demés, l’han obligada a activar-se ben aviat. La porta de doble fullola de l’habitació 
dels seus pares no impermeabilitza la intensa fressa que omple la casa. Els familiars d’Astúries ja 
són a casa. Els avis ja són a casa. Els cosins de sota només han hagut de pujar dos trams d’escala i, 
evidentment, són a casa. El fotògraf començarà aquí el seu llarg periple. També ha arribat. 
Tothom espera a la preciosa Cèlia i la Cèlia, tancada en un món de dones vetllant-la i visiblement 
neguitosa, encara està encotillant-se l’ostentós vestit de núvia.  
 
La Blanca, la cosina-amiga que tota núvia té a prop seu durant el matí del “gran dia”, fa un 
comentari a mig camí entre l’admiració honesta i la gelosia genètico-uterina, relatiu a les prendes 
íntimes de la reina de la festa. Piquen a la porta. És el Pol que, mogut per la incontinència de 
l’alegria histèrica infantil, pròpia d’aquests moments de desgavell generalitzat, corre amunt i avall 
de passadís i menjador comentant i repetint allò que tothom ja sap. A l’interior de l’habitació un 
detall de mínima importància en circumstàncies normals, esdevé un petit daltabaix arrel de la 
irritabilitat ambiental que embolcalla aquest tipus de situacions: la lligacama de l’àvia, la “peça 
usada” que tota núvia ha de portar posada segons és costum, està una mica donada i llisca cama 
avall sobre la mitja. Totes les lloques s’apressen sense escoltar-se les unes a les altres, a voler ser 
protagonistes de la solució d’urgència mentre la núvia amplifica el seu desconsol interior, preveient 
que la llàgrima indomable que ha deixat escapar pot causar destrosses irreparables en el seu 
maquillatge. Algú prem l’interruptor de la tele; els homes de la casa també necessiten atenuar el 
regnant nerviosisme desvocat, encara que, sense ser-ne conscients, no facin altra cosa que 
introduir ingredients que l’engreixen. El matí serà llarg. Tots els dies inoblidables contenen algunes 
dosis d’intensíssim dolor.  
 
L’Artur és al llit plorant. El seu món interior dibuixa una luctuosa batalla d’emocions i intencions 
contradictòries. Procura conduir la seva aflicció resseguint l’imperatiu de l’amor propi i el guiatge 
d’un temperament afable i conciliador, però cau irremissiblement en una temptadora desídia moral 



que l’invoca a exaltar la ràbia salvatge, irreflexiva i tan incontestable que domina indubtablement el 
batec del seu estòmac. Mentre l’escalda la vergonya de saber-se tan patèticament derrotat, 
comprenent amb clarividència tot el que té de ridícul odiar amb irreprimible zel des de la distància, 
el seu gest sord i estèril, s’aferra a la clandestinitat del llit propi per donar corda als desitjos de 
fracàs, desastre, problema, malguany, error, desencert, dificultat, tempesta, fangueig, embrutiment, 
sang, vòmit…, per descabdellar, en una paraula, el feix de monstres que la imaginació genera amb 
purificadora perversitat a l’entorn de la idea del casament de la seva Cèlia. L’inunda avui, amb 
major intensitat que al llarg dels dos dolorosos darrers anys, una inconfessable súplica dirigida al 
titellaire que mou els fils del destí dels homes, que exigeix que s’apaguin tots els somriures, que 
alguna font d’equanimitat eviti que hi hagi ditjosos, eviti que ella sigui feliç, mentre ell s’ensorra en 
el llot d’una sol·litud no triada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


