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«I així és com sempre havia vist jo el pare del Bernard: un apòstrof humà. Era allà però només per
fer-nos saber que havia perdut alguna cosa preciosa.»

Andrea Levy. Petita illa

Els cabells d'un blanc translúcid, una mirada d'agulla, vestida sempre de gris perla,
la senyora Apòstrof es mou com si anés sobrerament acompanyada i terriblement
sola  alhora.  Ningú  de  l'escala  no  li  recorda  cap  companyia,  però  tothom  està
convençut que fa molt de temps la va tenir.

Quan te la trobes a l'escala no pots evitar deixar un espai prudencial entre ella i tu,
el just perquè hi càpiga una altra persona, no gaire corpulenta, menudeta i corbada
com ella. I si goses parlar-hi, amb la sensació d'interrompre una conversa, les seves
respostes  triguen  una  mica  a  arribar-te,  com  si  abans  de  fer-te-les  saber  les
consultés a algú que no aconsegueixes veure ni sentir.

De vegades se la veu més serena, com si la companyia invisible que sempre remolca
l'ajudés en tot.  Però hi  ha dies que s'arrossega absolutament  desemparada, i  la
corba que li dibuixa l'esquena se li pronuncia fins al punt que sembla que es busqui
l'origen. Aleshores deambula per l'escala amb el llum apagat, no aixeca la vista per
saludar cap veí i fa la sensació que s'esvairà en un núvol de boira petit i corbat pel
forat de l'escala.

La senyora Apòstrof, tingui el dia que tingui, gaudeix del sagrat respecte dels veïns i
quan la domina aquella soledat tan física les converses als replans s'escurcen i la
tele al vespre es posa a un volum més baix, sense que ningú no ho hagi imposat
mai, per voluntat pròpia i implícita de la comunitat en ple.

Els dies de serenor i calma, trobar-se-la arriba a ser reconfortant i fins i tot balsàmic
per als veïns, perquè llueix un somriure tímid i esquifit que aconsegueix enlluernar
tothom qui el veu i dóna una sensació de plenitud estranya que et fa reprendre el
camí amb una seguretat i una felicitat fora mida. Les paraules que et regala et fa
l'efecte  que  mai  abans  no  havien  estat  pronunciades  amb  tanta  exactitud  i
convenciment, que ningú no les havia sabut col·locar mai tan bé en una frase. I a
mesura que avança la conversa la senyora Apòstrof sembla que brilla i que la veu
invisible  que li  dicta les respostes ve d'un  més enllà  que s'hauria  d'escriure  en
majúscules. De cop i volta, t'adones que fa estona que tens la boca oberta i els ulls
esbatanats, i que la llum de la teva interlocutora se t'escola per la gola.

Els dies de calma de la senyora Apòstrof són garantia de converses reveladores que
guareixen les inquietuds de la comunitat. Tanmateix, aquest poder que sembla que
té és tan sols una intuïció dels veïns; mai no es parla d'ella d'amagat, no és diana
de les tafaneries de cap dels inquilins, i si alguna vegada surt el seu nom en una
conversa,  sempre  és  amb  la  més  profunda  deferència,  gairebé  com si  després
d'esmentar-la tots els presents s'haguessin de senyar.

Els dies de solitud i desemparança, però, trobar-te-la et pot esguerrar la jornada,
perquè tot i que només hi coincideixis els segons justos perquè et passi pel costat
tota corbada i silenciosa, sembla que al seu pas t'arrenca una alenada d'energia



indispensable del  més profund del  ventre i  et  deixa sense respiració durant  uns
instants que semblen eterns, fins que la figura se li difumina uns graons més amunt
o més avall i et fa l'efecte que tot torna a la normalitat -només l'efecte, ja que una
angoixa pètria se t'instal·la al pit i no t'abandona fins l'endemà, com si en trobar-te
et cedís part de la càrrega que arrossega sense fer soroll.

El seu caminar també varia en funció del dia, la serenor la fa surar uns mil·límetres i
les sabates de farmàcia no li toquen del tot a terra, només l'acaricien lleument. No
se sap qui carrega l'escàs pes del cos de la senyora Apòstrof els dies de calma. La
solitud, en canvi, li converteix els peus en plom, i les seves passes petites i pesants
se senten en tot l'immoble com un tic-tac de compte enrere espaordidor.

La veu, per contra, no li canvia mai, és densa com la mel, aspra com la fusta sense
polir i aguda en la mesura justa, la seva cadència té un ritme de vals i gaudeix d'un
equilibri vocal sorprenent dins del seu desequilibri corporal, contrast perfecte que fa
badar boca a tothom qui l'escolta. Per transcriure les seves paraules caldrien fulls de
partitura amb una clau de sol finament esbossada en llapis encetant la melodia del
seu discurs.

Amb els clarobscurs, la veu melodiosa i l'aparença fràgil i argentada, qualsevol diria
que la senyora Apòstrof aixeca passions i col·lecciona enamoraments platònics (de
quina altra mena si no), perquè sovint un s'oblida de la seva curvatura, de l'esquena
vinclada que li  doblega el caràcter fins a partir-lo en dos. Dir que té gepa seria
banalitzar una imperfecció que té pàtina de virtut, perquè tot  i  ser ben evident
gairebé ningú la  veu,  i  si  s'intenta evocar mentalment  la  seva esquena sempre
apareix recta i saludable.
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