
El perdó

Era una tarda calorosa i humida de finals d’estiu com qualsevol altra. Ara, per fi, el
sol s’anava ponent, deixant a la seva vegada un cel melós que tenyia els núvols.
Una gentada desfilava desorganitzada pel mercat del Sagrat Mar, localitzat en un
poble costaner, protegit de la furiosa marea pel penya-segat, una muntanya que
acabava abruptament amb el mar Mediterrani.
Entre la multitud, Marc Ortega  caminava lentament amb les mans a les butxaques i
la mirada al cel, remugant en veu baixa mentre la seva germana petita, Maria, corria
entre botiga i botiga, esquivant com podia  la gent que passava en totes direccions,
parant-se a observar detingudament  i amb total excitació les paradetes.
El Marc odiava fer-se càrrec de la seva germana i especialment a l’estiu. Observà la
Maria aturar-se una altra vegada, aquest cop en una pastisseria, tot delectant-se en
les olors que desprenien aquelles coques, com se li feia la boca aigua. Sabia
perfectament què volia:
-Que pesada! Ja estàs una altra vegada!
-Deixa’m! Només estic mirant les botigues
En Marc es mirà el rellotge.
-Són quasi les 7! Jo vaig tirant cap a casa, que vull sopar aviat.
-La mama t’ha dit que…- es queixà la seva germana, però en Marc no la va escoltar.
-Adéuuuuu- digué en mode burlesc. Ell, com qualsevol noi de la seva edat, gaudia
ficant-se amb la seva germana i sabia com fer-ho a la perfecció.
Decididament, accelerà el seu pas, amb la mirada ben alta.
-Marc!- reclamava enfadada ella. Pero era inútil, la veu quedava ofegada pel
rebombori de l’ambient mercantil. Una vegada el germà travessà tot el mercat,
s’aturà triomfalment i es girà. Per a la seva sorpresa, la Maria no hi era. Decebut,
continuà caminant cap all seu edifici.
El sol començava a desaparèixer darrere de l’ inabastable mar. El carrer estava
solitari i nomès podia escoltar les seves xancletesi el seu mític xop-xop. Es mirà el
rellotge, les 7:40… Neguitós, pensava en la seva germana. Estaria bé, sabia
perfectament com tornar a casa sola, no era la primera vegada…Però i si no en
sabés? I si li haguès passat alguna cosa? Cada vegada es quedava més intranquil,
no obstant això, les cames continuaven tirant cap endavant, com si no pogués fer
res per aturar-es. Notà una tensió al pit, finalment es girà i començà a córrer en
direcció al mercat.
Va arribar hiperventilant, buscant per cada botiga i per cada racó. La majoria de la
gent havia marxat. Ara els fanals eren l’única font de llum. Maria no apareixia. La
pressió que sentia es va expandir cap al seu coll i li impedia respirar correctament.
El carrer s’acabava i la seva germana no apareixia. La buscà per les cases
escampades però tampoc va haver-hi sort. El camí de tornada que ell havia agafat
era l’únic que coneixien els germans, no podia ser que no se l’hagués trobat de
tornada… Una idea li passà llampant pel cap, se li encogí el cor i va arrencar a
córrer amb les últimes forces que li quedaven cap al penya-segat.



El vent bufava feroçment i el soroll de les ones trencant-se en petites espurnes
blanques de cristall inundava el silenci. Amb la ment en blanc, observà el mar i amb
una tranquil·litat momentánia i artificial, començà a adonar-se de la seva nova
realitat.

Una pluja intensa ruixava Barcelona en una nit sense estrelles. Els carrers estaven
buits; només passaven conductors que s’afanyaven per tornar a casa després d’un
dia dur de treball. Les precipitacions portaven amb elles el fred típic de l'hivern. Un
edifici grisaci il·luminat artificialment, feia d’aixopluc a les persones de dins que
podien escoltar el regular soroll de gotes en caure a terra. Digueren el seu nom i
passà per la porta de la sala D’espera. Darrere d’aquesta, es trobava una dona d’al
voltant de  quaranta anys, uns vint  més que ell. La psicòloga s’arreplegà en la
cadira i mirà directament als ulls del Marc. Instintivament va apartar la mirada.
-Bé Marc, com ens trobem avui? Alguna millora?
Ell negà amb el cap, sense dirigir cap paraula. De sobte, se li mogué el braç
espasmòdicament. Ell es mirà amb certa vergonya l'extremitat.
Ella va notar la tensió
-No passa res, són els efectes secundaris dels antipsicòtics- li diguè, i en  veure que
no obtenia cap resposta, continuà:
-Segueixes tenint visions?
-No, ja se m’han passat.
Mentia; cada vegada eren més freqüents. Cada dia, cada hora que passava, veia
la seva germana amb més claredat i freqüència i ell se n’adonava.  Vestia d’estiu
amb colors suaus, tenia  l'edat amb què s’havia quedat atrapada, invariable malgrat
el temps que passés. A sobre amb un somriure, com els que solia fer amb tanta
tendresa, com qualsevol nen de 10 anys, els que ella tenia.  Pensà que era el pitjor
càstig que podria rebre, pero molt segurament el que es mereixia, haver de recordar
per sempre més les seves decisions incorrectes.
-Molt bé, llavors m’agradaria parlar…El Marc s’adonà que la pluja tacava la finestra
com un polsim molt fi de vidre i es preguntà perquè els cossos queien.
Sortí que encara plovia.  Sense pensar-ho massa, arrossegà els seus peus amb
desgana sense immutar-se amb l’aigua que el calava. Arribà al pis ben xop i sense
encendre un sol llum, es desplaçà cap a la seva habitació. Envoltat d’un silenci
ensordidor i depriment, s’assegué a la cadira, encengué el llum i es posà a estudiar.
Passaven les hores... però no hi havia manera de poder entendre-ho, per moltes
voltes que hi donés no podia comprendre el temari de física. S’estressà i llençà el
bolígraf al terra i la tinta l es va escampar per tota l'habitació. En aixecar la vista, la
va trobar dempeus, amb les mans enllaçades, mirant fixament com ho havia fet
anteriorment. La Maria semblava diferent aquella vegada, i el Marc no sabia dir
perquè, cosa que l’incomodava.
Ràpidament sortí de la habitació i es dirigí al bany i amb les mans tremoloses buscà
les pastilles. Obrí l’ armariet i va treure com va poder una caixeta blanquinosa de
cartró, tirant en el procés el raspall de dents i el xampú que s’abocà irremeiablement
contra el terra. Ell, sense ni tan sols adonar-se’n s, s'empassà dues o tres píndoles.



Respirà fons, i es rentà la cara amb aigua freda. Per què sempre havia d’aparèixer
en els pitjors moments?
Per què havia de recordar? Per què? Per què estava obligat a veure una i una altra
vegada  les cares dels seus pares plenes de ràbia, de dolor, de tristesa… Frases de
condol buides, promeses falses, llàgrimes forçades…
Començava a notar la tremolor irrefrenable.
Li tornà al cap el dia de l'enterrament, una nit calorosa tan atapeïda de núvols que
no es podia veure ni una sola estrella. Recordà les mirades que rebia de totes
direccions, familiars amb frases consoladores que no quadraven gens amb les
seves expressions... Tothom ho sabia i ell el primer, que ell era el responsable  que
estiguessin en el tanatori, escoltant les paraules d’un sacerdot al costat de un taüt
buit. Marc va tenir la sensació  que tots els presents l’odiaven amb tot el cor i això
l’incloïa a ell mateix. Per un moment, sentí enveja de la seva germana.Per què havia
de ser ella la que estigués desapareguda? Per què no podia haver estat ell?
Va ser aquell dia l’última vegada que havia parlat amb el seu pare? No n’estava
segur, però ja era igual, notava que la seva respiració tornava a la normalitat.
Tornà a la seva habitació i amb sorpresa i una mica de curiositat  s’adonà que la
seva germana continuava allà, observant-lo sense moure’s massa.
Ell s’apropà cautelosament i estenguè el braç
-Maria?- preguntà.
Ella canvià l'expressió facial, el Marc hauria jurat que era d’extranyesa. Els dos es
miraren els ulls, i ella  finalment retrocedí, i sortí corrents de l'habitació. Ell, potser
per instint, potser per no tornar-la a perdre, la seguí. Estava cansat de evadir el que
havia passat i era moment d’afrontar-ho.
En arribar al passadís, s’adonà que ja no hi era. Va sortir al replài la veiè baixant les
escales a corre cuita. Marc la va seguir, i  va baixar com mai no ho havia fet mai,
estant dues vegades a punt d’ensopegar i caure rodolant fins la planta baixa. No li
importà i la perseguí fins fora de l’edifici.
La Maria  pujà a l'autobús que marxava a l’altre costat del carrer i en Marc sabent
que no hi arribaria, s’afanyà a buscar la bicicleta que tenia agafant pols a l’ entrada
de l'edifici.
Les rodes no estaven massa inflades, pero li serviria. Arrencà a pedalar pel carrer i,
encara que ja no veia el vehicle en qüestió, continuà pel carrer que es dirigia cap
als afores de la ciutat.
Al cap d'uns minuts veié, per fi, la part superior del bus, el qual s’havia parat
momentàniament. Però abans de poder retallar més les distàncies, el vehicle tornà a
accelerar. Continuà així una bona estona, al Marc li feien mal les cames, i el cap li
feia voltes pero no es va parar fins que al final l’autobús arribà finalment al seu destí
i llavors va ser capaç d’atrapar-lo.
En aquell instant s’adonà que tot li semblava  sinistrament familiar, des del carrer,
fins al mateix ’autobús: després de tants anys, havia tornat a Sagrat Mar.
Observà  les tres persones que baixaren de l'autocar, pero cap d'elles era la seva
germana.
Descol·locat, es quedà absort pensant en què esperava realment.



-Passa alguna cosa, noi ?- preguntà el conductor que sortia, una vegada finalitzat el
seu torn.
-No, no- contestà. Tothom va marxar i es quedà sol enmig de l’entrada del poble.
Sospirà, baixà de la bicicleta i caminà lentament cap a la plaça.
Donà una volta plena de malenconia a pas lent pel mercat, tot recordant els
moments que havia passat amb la seva germana, tot observant les tendes
detingudament.
Quan anava per la meitat, aixecà la vista i veié el penya- segat als afores del poble.
Era al final del mercat i sense adonar-se’n,  caminava cap a aquella direcció.
Començà a recordar aquell nus a la gola, aquell Marc adolescent pujant corrents el
turó, pero no s’aturà i arribà al cim.
Allà poguè veure la seva germana, asseguda en el precipici mirant l'horitzó que es
perdia amb el mar i les ones. Ell s’assegué al seu costat, i contemplà el paisatge.
L’aigua, remoguda i negra com la nit, es movia neguitosa, i les gavines començaven
a despertar-se i a solcar el cel, els pescadors tornaven de pescar amb unes barques
que semblaven de joguina des del penya -segat.
De sobte, una llum penetrà darrere de les ones. El sol començava a sortir, deixant,
com ho feia sempre, aquell cel melós que sempre havia recordat mentre la brisa
marina bufava el seu rostre. Ell  notà com llàgrimes li queien per les galtes, sentí
inexplicablement un sentiment de pau i tranquil.litat. Mirà al seu costat, però ja no hi
havia ningú. Somrigué com no ho havia fet en anys, per fi, la seva germana podria
descansar.
Es quedà contemplant l’escena uns minuts més, fins que li va grunyir la panxa.  És
clar va pensar, no havia menjat res des del dia anterior. S’aixecà i se’n va anar a
cercar un pastís.

Carbassa




