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Quan la mestra comenta el tema de la combinació dels pronoms ell pensa: què faig
aquí? Cinquanta anys acabats de fer i què faig aquí? És un llampec, una bubota al
cap, un pensament no volgut  que, tanmateix, ha arribat,  veloç, de no sap quin
moment del seu passat remot d'estudiant lleuger d'idees i malfeiner.

El rum-rum de la pissarra el desconcerta. Per evitar-lo (seu a la darrera cadira de la
darrera filera) repassa els seus companys de curs: senyores que escolten amb posat
de preocupació constant, jovenots que riuen a cada exemple i que es fan bromes a
cada  paraula  que  els  puny  per  desconeguda  (polisèmic,  antònim,  feble,
circumstancial, sufix), la dotzena amb cara de despistats com ell mateix que van
mirant arreu arreu per tot, i de cop, a la fi, aquella, ella, en un racó, que (casualitat)
també el mira.

Dos dies més tard (a casa, han hagut d'estudiar, resoldre tres fulls de problemes
mecànics de me'ls-hi i te-les i repassar-ho tot per a un petit control) la mestra, a
l'atzar,  els aparella  per continuar amb la pràctica viva i  directa de la lliçó.  Han
d'asseure's plegats (juntets, diu ell) i posar-s'hi. Els proposa diverses paraules, casa,
jardí, taula, home, porta, dona, passió, poma, pruna, tucà, que han de fer servir en
frases en què funcionin bé pronoms febles combinats (el tema continua). Se les
miraran en privat, les escriuran, les repassaran i, després, la propera setmana, les
repetiran per a tothom.

Ell, fadrí, al cap d'una reflexió de dos dies (d'ençà que va descobrir-la observant-lo)
sobre els cabells, els costats, les cuixes i la boca d'ella, entre d'altres banalitats,
ataca ferm a l'inici: si tu volguessis et regaria el jardí, te'l regaria, me'l regaries (ella
ataca, igualment), jo aniria a la casa i allà trobaria un home i dues dones, me n'hi
aniria,  els  hi  trobaria,  em  menjaria  una  poma  madura,  me  la  menjaria,  te  la
menjaries,  i  jo dues prunes,  me les menjaria (me les deixaria menjar,  un altre
llampec), som jo, obre la porta aviat i entraré el paquet que duc al camió i el posaré
a l'hivernacle del jardí, que plou! Obre-me-la i l'entraré i l'hi posaré... I endavant.

Hores més tard, entre ens els i se les com si fossin gemecs, ella obre finalment la
porta  i  ell  accedeix  al  jardí.  Una  brusquina  lleugera  entela  els  vidres.  Retuts,
s'adonen que la paraula passió no ha sortit encara a cap de les seves frases, que
deu cremar (tucà en flames) per dedins, i que allà colga.

Al cap d'uns minuts, quasi sense voler, ella diu, emfàticament: «Tornem-nos-hi a
posar!» «Posem-nos-hi de pressa, que ja feim tard!», respon ell,  com una torxa
encesa, i reflexiona: vaig fer molt bé, d'apuntar-me al curset, mai no és tard per
aprendre.

Plou encara.
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