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cap petit, una espècie d’insecte pal 
molt divertit: l’Àngel Ferran. Era 
un dia que dinaven junts i inten-
taven empassar-se una cosa que 
algú va dir que era cavall. Ferran, 
després d’intentar tallar aquell 
tros de carn resseca, va mirar l’El-
vira i, seriós, com sempre, clavant-
hi la forquilla, va deixar anar: 
“Carn de cavall. . . , de cavall 
d’estàtua.”
  Van passar-les magres, els Elias. 
Tant, que ella va decidir tornar a 
Barcelona. “Quina tristesa, Barce-
lona!”, s’exclama, mirant-me amb 
uns ulls clars. Devia ser molt gua-
pa, de jove. Manté tota l’elegància 
i els gestos són educats i delica-
dament subtils. Es va posar a tre-
ballar a El Dique Flotante, fent 
dibuixos de vestits.
  Mentrestant, la guerra arribava 
al Midi i Feliu Elias era detingut 
pels gendarmes i internat en un 
camp de concentració francès 
durant més d’un any. En va sortir 
desfet. Tornaria a Barcelona aca-
bada la guerra i de tant en tant 
quedava amb el seu amic Junce-
da, a qui li explicava com els 
franquistes van endur-s’ho tot, de 
casa seva. Malalt del cor, va morir 
l’any 1948. I l’oblit el devorà.

  Elvira va deixar El Dique Flotan-
te i es va col·locar a treballar en el 
món de la il·lustració per a llibres, 
on va arribar a ser una professio-
nal reconeguda. Es va casar amb 
un fill d’Arenys, on van anar a 
viure. "Veu aquest pis? Aquí te-
níem el jardí de la nostra casa. 
Era preciós, un jardí romàntic. 
Era especialment notable una 
cascada que als seus dos costats 
tenia dues figuretes de marbre: un 
Neptú i el Timbaler del Bruc. 

Sempre m’ha fet molta gràcia 
aquesta associació tan peculiar."
  Queia la tarda al port d’Arenys 
quan ens vam acomiadat. El pen-
tinat d’Elvira Elias no s’havia mo-
gut un mil·límetre. I els seus ulls 
em continuàvem somrient. En 
tancar la porta, va envair-me la 
mateixa sensació de pèrdua, de 
buit, de final d’un somni que tinc 
sempre que miro enrere en el 
meu país.

Un bibliobús

QÜESTIONARI EN PROCÉS

El Procés publica les respostes del professor, críptic, 
traductor, intel·lectual, l’ínclit Jordi Llovet al nostre 
qüestionari:

Quin és el tret més original de la teva manera de ser?: ∅

Què detestes en una persona?: ∅

Quin és el teu defecte principal?: ∅

Quin fet històric creus que ha suposat la major desgràcia?: ∅ 

A quina ciutat t’agradaria viure?: ∅

Quin autor clàssic creus que està més sobrevalorat?: ∅

Quin és el teu heroi/heroïna de ficció preferit?: ∅

Qui ha estat la figura més revolucionària de tots els temps?: ∅

Quina obra essencial del cànon està pendent de traduir al català?: ∅

Com valores la política cultural del nostre país?: ∅

Què odies per sobre de tot?: ∅

Què t’ha entusiasmat darrerament?: ∅

La millor frase?: ∅


