108

E M P O R IU M

¡ELLA!
Aír víhig aorniiiiU' que la havia trohada. La vaig
Vfure confosiunent, ccrn se veu en somnis, pero
creient per hrviis instants que era la meva Ella
verdadera, coni se creueii totes les veritats que
soniiiléi», t;iicar;j que al despertar les trobém
amargues.
Jo, eslava caiisat d' una llarga caminada; havia
fet q u i n / / anys de camí pujant 1 baixant i donant
voltes pels mateixos curriols d' una niateixa montanya niolt alta. De sohte havia vist el plá: t o l e r e n
prades verdes, t u l eren canips daurats... Mes no s
veia cap arhre. I la planuia de prades verdes i
camps daurats era molt gran; s'extenía cap al Iluny
fins a topar MMI la volta blava del cel aon els tres
colors se conloníen: ¡Blau, Verd, Daural! ¡Deuría
esser la glorin allí!... Una rallla blanca, la mateixa
ratlla blanca (pie separava les prades verdes deis
canfH)S daurats i que venia no se d' aon, anava tola
di'eta, beu dretu cap aquelles boires suaus i Iransparents del Iluny que eren blaves i verdes i dauradcs albora. Mes, avans d ' ai rivar al fí, aquella r a l lla t>lanca i drota se fonia. ¿Se perdía allí en realital? Un jorn íiniré a veure-ho—vaig pensar—puig
pur aquest cainí jo tinc de passar-hi. ¡Es lant d r e l ,
es lant blanc. i va tant Iluny!... ¡La felicilat deu
esser molt>apiüp d' allá on se fon la ratija blariea!
T o l l o mes bi liauíá qulnze pams, un barranc de
quiít'íe pams ¿quin jove de quinz'anys no 1 salla?
Jo n'estava segur del meu salt, del sait que daiía...
L a q ü e ^ t i ó era arrivar. Arrivar a la fl de la ratlla
Vaig fer un primer salt desde la última roca de
la montanya i vaig trobar-me al bell mig deis
camps daurats. Tot eren espigues. ¡Quanles espigues! Ni m deixaven caminar. Am les man« i amb
els peus tenia d' apartar-les. Mes elles rondinaven.
Alesbores vaig voure que les espigues mes grosses
, — M ' hi bavieii de toles les algaries, flns de mes altes que jo —.s' lii feien a empentes, a cops de puny
i a coces; i K;s altres rodolaven per Ierra sense
queixar-se. ¿Períjué, si eren mes pelítes? I també
vaig veure que les grosses am les grosses no s barallaven mai. Anaven fent via p e r c a m i n s paraléis
sense lopar-se. A voltes fins se daven les mans i se
ajudaven. I tarnhé xai^veureque elles am t o l i d o n a r
empentes, fcr caure espigues i teñir de saltar per
sobre de les altics.leien mes camí q u e j o que volia
apartar-les su-tnujent.sense fe-ls-hi mal. No me Is
agiaien els itieus bons modos i com inés bé les
Iractava mes s' ospesseíen davant meu. I aixó que
jó també n' r í a de fort i m veia am cor de tirar per
térra a les espigues mes altes. Per aixó sens dupte
no m deien res a mí. Me deixaven estar. Pero al
veure el meu modo fl d' apartar les espigues p e t i tes me miraven de reúll i .somreien, sense deixar
perxó d ' avengar donant empentes i ajocant espigues. I vaig Veure (jue totes, petites i gi'osses, arroc«gant-se aquelles pero amb el cap ben a l l , e.itiraGeneralitat de Catalunya — Emporium (1905-1906), 30/11/1905, pàgina 6

des aqüestes pero amb el cap col i respirant afadigades, arribaven al camí i en ell se paraven guail a n l de l'altre co.slat de la ratlla blanca, del costal
de les prades verdes.
Una, dugues, mil professons de campanetes blanques ana/en passanl, lotes mulladetes de rosada.
Anaven passanl mandrosamentguaitant.cap aci de
la rallla drela. Guailaven les espigues d ' or silenciosament; pero amb els ulls les cridaven Ulls negres que llengaven raigs de foc, ulls blaus que ploraven llágrimes dolces, ull.s verds q'ie miraven flt
i xuclaven, ulls grisos, ulls lorna.ssolats, ulls indefinibles que dislretament, pero am mes seny, semblaven cercar quelcom, d ' elles soles oonegut, entre aquella munió d'espigues. ¿Que volíen aquelles
campanetes, aquells u'ls que de lantes mañeros
miraven demanant empró una mateixa cosa? ¿Volíen sorlir deis prats humits o n l els seus peuels se
bi consumíen i s mnllaven?
I vaig veure que les espigues mes grosses agafaven brulalment les mes tendres campanetes blanques, se les miraven amb ulls lascius i després les
sospesaven. Si no feien el pés les abandonaven al
mig del caiiií aon, pobretes se marcíen; moltes de
elles, rodolant anaven a caure del costal deLs
(íamps daurats. I alesbores Tespeclacle era Iragic:
lotes les espigues grans i petites s' hi abraonaveii;
les mossegaven, les trepitjaven; se les feien pass a r d ^ j n ^ n s a mans, se les preníen i les destrogaven. I mai ne teníen prou, con raes ne queien mes
ne volíen. Mentreslant les espigues grosses anaven
sospesant, i quan Irobaven una campaneta blanca
que feia bon pés se la enduien cami enllá; no pas
joiosos i donantse les mans sino fenl-les caminar
endavant i mirant recelosos. Aixís .anaven a perdre-s al Iluny de I' horitzó aont el temple de la Felicilat s' hi ovirava. Mes jo no podía veure si hi
arrivaven. Sois vein que a l ' arrivar al terme de la
ratlla blanca desapareixíen.
Moltes altres espigue.'- que no eren pas tant grosses també sortíen deis comps daurats. Unes perqué s cansaven d ' esperar les campanetes que
queieii, altres perqué tenint pocaforQa no n podien
haver cap o si la havíen ja arrivava a ses mans tola destrocada, i altres, en fl, perqué no n volíen de
campanetes caisudes, lotes elles, grans i xiques,
també s- acostaven de la banda deles prades verdes i triaven la seva campaneta blanca. I també
sen anaven camí enllá de parella en parella. Unes
donant-se les nlans, altres abracadels peí ees, petónejant-se, altres caminanl serioses de costal, altres corrent enjogassades... I toles, com les p r i meres, se perdíen allá al Iluny de I' horitzó, a q u i n ze pam.s del Temple magniflc
Pero lo mes trist de t o l , era 1' especlacVe que
quedava enrera. Les campanetes blanques que
després de donar Irenla voltes no eren pas sospesad es ni amanyagades per ningú, s' arreconaven
dej costal de lü montanya. Una mena d ' espigues
seques, negroses i revelliíies que havíen desertat

