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Aquesta és una història que em va explicar el meu avi, viscuda quan ell i un amic
seu compartien estada a l'internat de Sant Bartomeu, durant els primers anys del
segle XX.

En Ramon -l'amic de l'avi- era un jove estudiant  que es dedicava a devorar els
llibres amb fruïció i s'empassava totes les classes del doctor Sunyer, a qui professava
una gran admiració i qui li va donar l'oportunitat d'entrevistar una de les incipients
figures locals, la jove pianista Ofèlia Horta. L'entrevista havia d'aparèixer al butlletí
de la residència i, si el professor Sunyer ho considerava oportú, l'enviaria a algun
dels setmanaris locals.

La senyoreta Horta va passar alguns dies a Sant Bartomeu per preparar un concert
que havia d'oferir al palau dels Tavernet, els seus mecenes i una de les famílies
nobles  amb  més  recursos  econòmics  de  la  contrada.  L'amic  de  l'avi  s'havia
documentat copiosament sobre els inicis fulgurants de la pianista, i també sobre els
Tavernet i la seva decidida voluntat d'ajudar els artistes joves de la comarca que
destacaven  pel  treball,  la  tenacitat  i,  sobretot,  per  la  sensibilitat  creativa.  La
senyoreta Horta s'adaptava a aquest perfil i tots li auguraven un futur immillorable
com  a  concertista.  En  la  tranquil·litat  d'aquella  estada,  Ofèlia  Horta  volia
perfeccionar  un  repertori  de  cançons  selectes  però  també  tenia  la  intenció
d'introduir-hi una peça nova que, segons en Ramon va poder comprovar durant la
conversa, provocava en la jove un cert  nerviosisme. La raó era fàcil  d'entendre:
aquella  cançó  no  havia  estat  mai  estrenada  en  cap  concert  -tot  i  que  el  seu
compositor l'havia fet més de vint anys abans, a les acaballes del segle XIX-, perquè
sempre alguna cosa funesta havia passat als seus intèrprets. En els assajos dels dies
anteriors, però, cap dificultat havia enterbolit ni el seu treball ni la seva estada a
Sant Bartomeu. Ofèlia Horta tenia confiança, en la força de la peça i en les seves
possibilitats.

Acomboiats per la lleugera brisa que bressolava els frondosos arbres dels jardins de
Sant Bartomeu, la senyoreta Horta i en Ramon van estar parlant gairebé tota una
tarda. Amb molta cura, en Ramon prenia nota de les paraules de la senyoreta Horta
i cada nova pregunta els portava a un llarg i entranyable diàleg. La conversa va
transcórrer plàcidament fins que uns núvols esponerosos van anar-se apoderant del
cel d'aquell capvespre cadenciós. El dia es marfonia serenament fins que un tro els
va interrompre. Tot seguit, amb una força impetuosa, van caure les primeres gotes.

Tots dos es van  refugiar  sota un  dels arbres del  jardí,  allunyats uns cinc-cents
metres d'un aixopluc més segur, la caseta del jardiner. Un altre tro eixordador els va
fer estremir. El cel es va tapar i la foscor de la nit va caure damunt seu. En Ramon
no va poder evitar d'empegueir-se davant d'aquella situació, conscient del seu cos
tremolós a tocar d'una noia jove desconcertada i esporuguida, gairebé a les fosques,
al jardí de Sant Bartomeu.

L'amic de l'avi, prudent, va proposar a la senyoreta Horta que es recollissin a la
caseta del  jardiner perquè l'aspecte dels núvols no feia pensar en el  final  de la



tempesta.  Un  llampec  que  esqueixava  el  cel  va  corroborar  l'encert  de  la  seva
proposta i  en Ramon, fet  tot  un cavaller,  va avançar-se per obrir la porta de la
caseta que els havia de servir de refugi. Quan va entrar-hi, xop fins al moll dels
ossos, va provar d'encendre el llum per facilitar el trajecte de la senyoreta Horta.
Però l'interruptor no responia, i va sortir una mica enfora de la caseta per avisar-la
que s'apropés amb molt de compte entre els matolls del jardí. No va poder dir-li res.
En  aquell  moment,  un  majestuós  llampec  que  semblava  sortit  de  les  mateixes
entranyes del cel anava a parar sobre l'arbre que, fins feia pocs minuts, els havia
servit d'aixopluc a tots dos.

El cos de la jove concertista, promesa incipient de la comarca, va caure fulminat a
terra, i les branques de l'arbre van començar a espurnejar, preses d'un foc vigorós i
funest. Van enterrar la senyoreta Horta als peus d'aquell mateix arbre, fins llavors
frondós i esplèndid, que s'havia convertit en un tronc esquifit i socarrimat, testimoni
d'un catastròfic capvespre a Sant Bartomeu.

L'estat de xoc que li va provocar l'incident va deixar en Ramon dues setmanes al llit,
i va ser el meu avi qui, sempre tan amable, va escriure un article brillant i emotiu
sobre la figura d'aquella jove artista que, incomprensiblement, havia deixat d'existir.
Durant  molts i  molts anys,  tant  en  Ramon com el  meu avi  van  seguir  la  pista
d'aquella cançó, del tot malaurada, que avui en dia ningú no ha estrenat encara.
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