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L’aigua freda del riu es diu que rejoveneix. El gorg és ple de senyores grans amb el
dol al banyador, els peus en remull i tirant-se aigua fresca a les espatlles: fan casso-
leta amb la mà, se l’omplen d’aigua i sense perdre el fil de la conversa es van remu-
llant els braços i l’esquena, mentre els peus, amb vida pròpia, es mouen amunt i
avall, fresquets, com ho fan els de les nenes que no toquen de peus a terra quan
s’asseuen a taula amb els grans. 

Potser sí que l’aigua rejoveneix, i els peus d’aquestes dones tornen a tenir menys
de deu anys gràcies a l’aigua freda del gorg, pensa ella, mentre es descalça assegu-
da a una distància prudencial de les velles, ni massa a
prop perquè la vulguin convidar a la conversa, ni massa
lluny per no poder pescar alguns esquitxos de la seva
xerradissa. 

Ella s’ha endut uns quants maldecaps al riu i té pensat
llençar-ne algun aigua avall. El gorg fa un remoreig que
apaivaga el to de les veus veïnes, com quan en els locals
de copes de la ciutat posen jazz per crear petites parets de so entre taula i taula i
així evitar que els clients se sentin les converses. El so del gorg és el jazz d’aquesta
tarda, una jam session aquàtica que l’ha d’ajudar a posar ordre en un grapat de
pensaments obsessius que l’han acompanyada, vulgues no vulgues, fins al riu. 

Vora el riu, encara que l’aigua dolça i el seu remoreig irregular no acabin de suplir
del tot la mar salada i el seu onatge rítmic, pretén desfer el nus mariner que se li ha
fet al bell mig de la vida, un nus que no és d’ahir ni l’ha fet sola. Ara té la corda
entortolligada entre les mans, mentre els peus es van avesant a la fredor de l’aigua
i a poc a poc comencen a imitar els altres peus que s’hi remullen amb aquell bellu-
gueig infantil amunt i avall, amunt i avall. Potser sense aquell tràfec de peus l’aigua
del riu no arribaria a mar, potser aquells moviments d’infant són imprescindibles
perquè el cicle de l’aigua es completi. 

Deixa el nus al seu costat, en una pedra amorosida, posa les mans en cassoleta,
recull una mica d’aigua i se la tira pel clatell: una espasa gèlida li parteix l’esquena
en dos just per l’espinada. Si l’aigua rejoveneix, ara té la columna vertebral de fa
deu anys, i els peus ja deuen ser aquells que la van sostenir dreta per primer cop,
trontollant, també vora l’aigua, però la d’una piscina de plàstic en un terrat urbà. 

El remoreig del riu, el xerroteig de les velles i el bellugueig dels seus peus ja formen
un trio de jazz d’alta volada, i es lliura a la combinació de sons tancant els ulls i
recolzant l’esquena molla a la roca, ella és ara una el·la invertida sucant la cua al riu.
El cap i el cos en contacte amb la pedra, els genolls llepats per torns ara pel sol ara
per l’aigua, els bessons, els turmells i els peus perdent temperatura i anys en remull. 

Les dones de banyadors endolats se la miren i al seu costat hi endevinen l’antic nus
mariner que elles també van provar de desnuar un dia. El dol que ara duen fins i
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que s’ha de llegir en el
rostre de totes elles sinó
ànsia de preocupació,
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tot al riu és per aquell nus que ja s’ha desfet, al final tot sol, i les ha deixades vídues.
No és despreocupació el que s’ha de llegir en el rostre de totes elles sinó ànsia de
preocupació, desig de nus. 

Ella se sent observada i encara amb els ulls clucs imagina que les velles li envegen
la pell tesa, els peus i les cames verges de varius, els pits ferms, els cabells foscos.
Però entre cassoleta i cassoleta les dones del gorg només miren amb pruïja la pedra
on descansa el nus que ha vingut a desfer al riu i que s’endurà de tornada gairebé
intacte i per molts anys, encara.

    


