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Girona, de bon matí, passa desapercebuda. De gent, n'hi ha. Alguns estrangers, alguns
gironins... Però tothom bada tot passejant amb el pa a la bossa i el diari sota l'aixella.
Cadascú va a la seva. Primer pregunto a una senyora molt simpàtica i atenta, que em
proposa un lloc sota cobert (uns toldos sofisticats, de fusta) en el mateix pont que
dóna a la Rambla de la Llibertat. Després d'anunciar-li quina és la meva mercaderia,
em diu que m'he equivocat i he d'anar a un altre lloc... que «els aliments és més enllà»...
Torno a enfilar-me al cotxe i avanço uns metres per la «selva», entre les ufanoses plan-
tes i els rams excels de les dues o tres primeres parades desmesuradament atapeïdes,
fins que veig el dels embotits que m'indica el lloc on em situaré. 

Si no ho recordo malament, és el lloc exacte on vaig parar ja fa un temps. D'aquell
altre cop, però, en recordo la pluja i el viatge en va. Hi instal·lo la parada i el dels
embotits em diu que he d'anar a buscar la roba (toldo, tovalles, i faldilles especials per
a aquesta fira de la meva parada), que aparqui darrere seu (l'aparcament de darrere la
Universitat de Girona, al Campus de Lletres), que allà m'ho donarà. Aparquem, carre-
go la bossa a l'espatlla i retorno a la Rambla per muntar l'aparador. 

Amb els formatges sobre la taula i tot a punt, recordo que no tinc canvi. El senyor del
bar de darrere, malgrat que quasi no pot tancar la caixa per una sobresaturació
monetària, em diu que no té canvi de monedes... Incomprensible! Un cop solucionat el
problema, em resituo darrere del meu taulell. Ningú passa amb ganes de comprar pas
res. La gent, endormiscada o perduda, només camina. Com el degoteig d'una aixeta
vella, que ja ni obre ni tanca del tot, d'un color mig groguenc rovell, mig blanc càlcic,
les vendes fluctuen sense patir les pujades de
tensió que podríem adjudicar, posem per cas, a
l'accionista de Jazztel. Vendes interrompudes,
compres petites, de català prudent cautelós de
no ser enganyat, de viatjant sense recursos, o
amb recursos i un llarg camí per recórrer abans
de resguardar la compra a la nevera de casa.
Així, sense gaire ocupació, passa el matí i, de
mica en mica, s'omple la caixa. Ningú ha sabut
quan tancar, al migdia. Com que no hi ha hagut
gaire gent durant el matí, no es pot dir ben bé en quin moment la gent ha deixat de
passar i, per tant, no podem dir quina és l'hora d'anar a dinar. De fet, a última hora del
matí, només quedaven ciutadans del país, i en marxar aquests, tornen de dinar els
estrangers. Jo no tanco. Dino qualsevol cosa allà mateix mentre llegeixo un llibre de
poesia d'Enric Sòria, L'instant etern, i escric algun poema ple de parsimònia, talment
com la sensació que percebo que desprèn la ciutat en aquests justos instants eterns.

Girona persisteix
serena i atenta
malgrat els orbismes propis
del desenvolupament natural.

CAPÍTOL PRIMER (GIRONA, 4 DE MARÇ DE 2004)
> Quim Cardús
jcardus@gmail.com
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capítol primer (Girona, 4 de març de 2004)

El sol encara es gronxa
d'un cel distret. Capcot,
recompto els dies que he guanyat
i em perdo un cop,
i un altre, i
encara més.

I em perdo a jo, i els perdo a ells...

i, a tu, no vull perdre't mai.

La tarda potser és una mica més animada. El sol del matí, un sol tímid de primavera,
durant la tarda sembla que tingui pressa per marxar però que no s'acabi de decidir. Jo,
de fet, també començo a tenir-ne. Ve a veure'm una guiri que em demana en anglès
si li puc explicar a on ens trobem del seu mapa de la ciutat. Li indico. I em demana
quan trigarà a arribar a un altre punt caminant. Potser trigarà quinze minuts. Més no.
Ni que sigui en anglès, o potser en anglès encara més, em ve de gust de comunicar-
me amb algú d'algun tema que no sigui el temps de maduració, els secrets de la bona
conservació o, els preus a tant la unitat dels formatges de cabra. I, en el fons, el tema
m'és igual.

Quan es torna a animar la qüestió de la clientela els altres firaires ja tenen instal·lats
els llums... a mi, però, no m'hi ha arribat el cable. Tampoc no és imprescindible, ara que
el sol no gosa acabar de marxar... 

Una noia arriba a corre-cuita i em demana un tros de bauma.1 Natural.2 No ho té just,
cosa que a mi em faria més bé que mal, ara que el canvi torna a flaquejar. Em diu, però,
que està treballant al Fotoprix de més enllà i que, quan no en tingui, ella me'n donarà.
La noia és ben maca, i els seus ulls, més que per pius, em diuen paraules amables per
interès, penso. Però potser aquest, lluny de ser un bon diagnòstic, és un desig, o bé una
simple il·lusió filla del tedi. Així doncs, al cap de quinze minuts hi vaig, i ella em com-
plau... Em dóna monedes per a les futures transaccions. En aquest moment, enfeinada
com va, no deixa de reullar un home gran i gras que està assegut a una taula al fons
de l'establiment amb les ulleres sobre el nas, que imagino que deu ser el seu cap. Me'n
torno al meu lloc. 

La tarda no té més complicacions. A dos quarts de nou pleguem veles. Vaig a buscar
el cotxe. El carrego i me'n vaig. M'espera un viatge llarg per l'eix transversal, C-25, fins
a Manresa i, des d'allà, una nova autovia de 100 km/h, i un llit a Terrassa amb qui havia
quedat per descansar. Tot plegat, exceptuant les estones on els camions em barren el
pas, no baixo dels 120. Sense ser temerari, en aquestes carreteres hi ha trams i trams...
A Gironella recarrego formatges i me'n torno avall. Demà toca a Sarrià.

< <

1 El bauma és un tipus de formatge, característic d'aquesta empresa, Formatges Bauma, que és l'única
que l'elabora.

2 De formatges del tipus bauma, n'hi ha tres subtipus: amb all i julivert, amb pebre i natural (al qual es
fa referència).

           


