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Estirat, més que sentar, en un silló , en
Peret, haven t acabat els seus deures de
fel cola p er a l'endemá , s'entretenía ara
Jlegint u nscontes de Grimm.
En Peret ara un noiet que bé podia re- :
mercíar a Déu p er tots els béns materials
de que vivia voltat , Malgrat ésser de par es treballadors, tanmateíx, com a fill Ú'
pie, res Ji mancava d'alló q ue el1 pogués
enamorarse, res Ji era negat: aixi, dones,
amb aquesta avantatge dísposava d e'quall evo l cosa que desitjés un in fan t, sense,
pero, no demanar mai cap disbauxa. Hem
d. dír, en descarrec, també, fent honor a
la veritat i posant les coses en el seu punt ,
que en Peeet er a un noi aplícat, obedíent
amb els seus s u periors i resp ect u ós amb
tot el m ón amb els seus pare s. Aquesta
11 bavien ensenyat, val a d ír-ho, el temor
a D éu, per abo en Peret no podía éss er
naturalmen t ni dol ent ni desobedient.
Es cert, pero , que ell tenia afieló ala
Ilíbres, i el seu cap era prou dsspert, tot
el qual ex pli ca abaetament Que fos un noi
que sempre anés deis primera en la seva
elasse. Aquest era un d o que , Igualm en t ,
devia agra'ír a Déu.

despatx. Sens deíxar l'envelop de les se'
ves mans, s'en aná cap al rebedor.
Sa mare havia ja obert la porta que
donava al replá de l'escala, i en Peret veié
que no es tractava del seu pare.
Era una dona, pobrement vestida, d'
ulls enfonsats, jove encara, pero amb la
senyal Inesborrable d'haver patit prou í,
•
seguram en t , també de passar fam. 1 no
acava sola: l'acompanyava un infantóseria el seu fil1et, sens dubte-e-d'uns sts o
set anys. R1 pobrissó també feia Ilastíme.
Les seves espardenyes enseayaven dos
forats que Déu n'hí dó, talment com si
lea haguessín foradat els ratol íns: no porta"
va mitjons. El seu pantaló era apedacat de
méa d'uaa banda i el seu gec era més propi d'un noí de dotze an ys que no pas d'ell ,
1 era simpAtic aquell infant, amb una
mirada clara i serena/
En Peret, que s'el mirava, el dona
compte que els ulls d'aquell infantó eren
fixats en-I'envelop que con tenia els croma
i les estampes, de les quala en sobreasar'
tien algunes. Ah/ Devía ésser aíxó el que:
cridava l'atencíé d'aquell pobríssó infant!
En Peret, mogut per un sentiment ca- :
ritatiu, se li apropa.
-Cóm et dius?
AquelI infant , al sentir la Veu d'en Peret, d'aqueU Doi tan ben vestit~ s'agafa a
la falda de la seva mare i, aixecant els
uns envers eIJa, la mira fixament, coro de'
manant,li que devia fer.

1 féu accíó d'anar-s'en.
El seu filler, pero, no semblava pal
haver-se donat compte de res. Contínua-:
ya allí mirant fixament aquells yius colora.
que sobr éssortíen de l'envelop que en Peret tenía en les manso Aquest, aobtadament, comprengué que eU també devia fer
que/com I, allargant la má :

.

-Pren, per a tú, Miguel,Angel, hovols?-/i dígué, donant-lí l'envelop.
Els ulls d'en Miquel-Angel es feren
com a taronges. No podia creure-ho que
alló fas per aell. Per a eHI En MiQuelAngel només podía permetre's el luxe de
mirar aquelIes coses; des del carrer es'
tant, als aparadors que les exhibien, tata
aquella serie de croms i d'estampes. que
eren tan boníqnes i que a eU tant li agradaven .
-De veritat que m'ho dones?-pre,r
gunta, encara ín cr ed ul.
-Es clar que sf, Són per a tú, ja t'ho
he dit.
-Oh, mol tes grades!
-Grades , senyora - remarca novament aquella pobre dona, -i al vostre fil
també, per ésser tan I!enerós.
En Peret es cansa, per lo vist , de llegir
1 s'en acaren e~s dos, mare i ¡fill, plo"
i, agafant de dam un t d'un a tauleta que bi
rant llagrimes d'agralment i de felicitat (·
sobretot en Mi qu el~An g el. I per tant pocahavia al seu costat un envelop prou grui'
:rut, l'obrf. Dins d'el1 hi havien croms i
casal
estam pes . Els primees els anava col' lec'
A l'endemA els pares d'en Peret traba '
cionan t car es tractava d'historietes en
ren un paper que: devíen haver tirat per
vius colors i de dibuixGS magnffics i mo·
sota la porta, i que deía auí :
dern s en els quals s'explicava la vida d'
- Respon'/i, fill meu - digué la seva
eSenyora : Acf té aquest bitllet de
algunes bijsties, amb les seves costums i mareo
vint'¡'cicc pessetes que el .m eu fillet es-trabA dins I'envelop de croms i d'efltamla s eva manera d'ésser. Les estampes es
El noiet obrí la boca per a dir :
pes que sens dubte el fill de voste hauria
trobav en dins l'en velop des de feía molt
- Miquel-Ange1.
de temps, i les recollia per tractar-se de
Miquel-Angel! Que n'era se bODic a- - ublidat dins el mateix. M'ha faltat temp9'
per a tornar-liaquests diners per a evitar'
records de primera Comunió de malta ·q uell noml
envers el
deis seus a m igu ets. També, pero, n'hi
La mare d'en Peret, mentre tant , entrA li qualsevol malentes de
. voste
havia d'altres o ue reprodulcn ímat~es de a l'interior del pis i, al cap d'una estoneta, seu fill. Novament prego a Déu els re '"
la Santíssima Verge í de diferents Sants i tornava amb un bon tro~ de pa í un pa- compensi per el seu bon cor.•
ren de p etites llong anisses,
Res més.
Santes.
Es cert que hi ha via incorreccions en
En P eret, sens dub te, sería un bo n
- Prengui, bona dona ,
.- G r acíes, aen yora ~ a graí aeq ulla ínfe' l'escriptura d'aquel1a nota , tot i essent
minyó de cap a peus.
En aGuel1 moment sentí trucar a la H<;, que pot ésser es veí a ob lí~ a d a p er les tan breu. P ero, q uin a im po rtan cia tenien
porta . Pcr l'hora que era , segurament es circumstancies a víure de la almoina, -"- a q u elles faltes gramatíca/s ,al cos tat d'un
exemple tan clar d'honradesa intatxable
Déu vos ha pagui.
trac~ari a del seu pare que tornava del
í
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