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Silvia



31 de juliol de 2017

El despertador a l'alba, el tramvia, un autobús, un avió Milà-Barcelona, i un altre autobús.
Arribo a Girona al voltant de les tres de la tarda i més o menys una hora i mitja més tard estava
asseguda al bar La Pedra amb la Silvia.

La Silvia és italiana, té el cabell llarg i camina amb el mòbil estret a la mà dreta, l'auricular ficat a
l'orella. Aquesta postura li dóna  un aire seriós i professional quan vaig veure-la acostant-se a mi.
Després  em va  explicar,  amb  el  seu  simpàtic  accent  romà,  que  el  mòbil  està  trencat  i  sense
l'auricular no escoltaria res.

M'ha explicat la seva experiència d'Erasmus a Girona, viu aquí des de gener i ara li han assignat un
període de pràctiques al Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. Ella serà la meva guia durant
aquests quinze dies. He intentat presentar-li la recerca que volia dur a terme a Girona però no ha
estat fàcil,  no estava molt lluïda a causa del viatge i de les poques hores de son.

Li he preguntat si el bar La Pedra és un lloc al qual va habitualment, i m'ha explicat que és el primer
lloc on va entrar, abans de començar l'Erasmus, i és un lloc on ha conegut a molta gent. Sembla
tenir-li  molt  afecte.  És  un  bar  molt  petit,  amb  una  terrassa  exterior,  es  troba  al Carrer  dels
Mercaders,  un  carrer  estret  al  que  s’hi  accedeix  passant  per  sota  d'un  arc.  L'ambient  és  molt
acollidor, hi havia persones de la meva edat i en menys d'una hora les taules estaven plenes.

Tenia molta curiositat de visitar la ciutat però al mateix temps estava molt cansada, li he fet moltes
preguntes  de  caràcter  pràctic  (com  desplaçar-se,  informacions  sobre  els  museus,  etc.)  i  li  he
preguntat per on podia començar a visitar-la. M'ha parlat de la vella muralla i de la Torre Gironella,
sembla un lloc preciós per la forma en què m'ho ha descrit. Allà hi deu haver succeït alguna cosa
estranya perquè mentre em parlava amb els ulls brillosos de cop ha deixat de narrar el conte.
No he volgut insistir perquè la conec poc però m'hauria agradat saber  que és el que passa quan
s'entra a la Caserma dels Alemanys.

Ens hem pres una clara, una cervesa amb llimona, molt refrescant i amb poc alcohol i hem fet una
volta pel casc antic. M'ha acompanyat a un supermercat del Carrer Ciutadans per comprar alguna
cosa per esmorzar, i al mateix carrer m'ha ensenyat una botiga on comprar te, però quan hem passat
per allà ja estava tancada.

Hem quedat per veure'ns demà al matí, a les 8.30 davant de l’Ajuntament per planejar els propers
dies.



Joan
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Estic  asseguda  a  la  taula  del  meu  pis,  a  la  segona planta  d'un  petit  edifici  del  Carrer  del  riu
Galligants. Intento  organitzar les meves idees i les coses que  he de fer i em prenc un te verd. Fa
molta calor, sobretot durant les hores centrals del dia.

Aquest matí m'he despertat d'hora, amb gana. Ahir no vaig sopar, em vaig adormir mentre llegia els
fullets turístics que em van donar a l'Oficina del Turisme, estava esgotada pel viatge. He menjat un
parell de galetes comprades en el supermercat amb la Silvia, no tenia res més que aigua per beure i
necessitava desvetllar-me. M'he recordat de la botiga de te de la qual m'havia parlat, m'he rentat la
cara amb aigua freda, m'he vestit ràpid, m'he posat les sandàlies i he agafat el mapa de Girona, la
motxilla amb la càmera de fotos i el meu quadern i he sortit.

Cinc minuts més tard estava al Carrer Ciutadans.
Assegut  en una cadira,  davant  de la  botiga,  un home estava llegint.  Els carrers  encara estaven
deserts,  i  quan  m'he  acostat  l'home  ha  aixecat  la  mirada  del  llibre  i  m'ha  saludat  fent-me  un
somriure.

He entrat a la botiga, una petita tenda amb les parets folrades de prestatgeries on es trobaven grans
contenidors. Estava envoltada d'una quantitat indefinida de te. Mentrestant, l'amo s'estava darrere
del mostrador i em mirava.  Com que no parlo ni castellà ni català, he intentat explicar-li en italià
que volia comprar una mica de te verd i que també necessitava un filtre. Li he indicat un te verd
xinès de gessamí a la paret a la meva esquerra. Seguia  molt adormida, i mentre ell obria el pot i
pesava  les  fulles  posant-les  en  un  sobre  de  paper,  la  meva  mirada  s'ha  perdut  observant  els
contenidors, parant-se en l'únic sense etiqueta. Intrigada li he preguntat quin tipus de te era. Potser
no ha entès la pregunta, potser sí, l'expressió de la seva cara ha canviat de sobte. M'ha dit que era un
te japonès, relacionat amb la llegenda d'una princesa, pel que sembla un te molt rar i car.
Li he demanat  olorar-lo, i titubejant, s'ha acostat a la prestatgeria, ha  agafat el contenidor i  l’ha
obert, recolzant-lo sobre el mostrador. Els seus ulls eren blaus i intensos.

He acostat la meva cara al contenidor, he tancat els ulls i m'he marejat una mica, com si alguna cosa
m'estigués atraient amb força. Quan he obert els ulls, la llum era encegadora, poc a poc he començat
a entreveure un camp ple de petites flors blanques, estava envoltada.
He començat a córrer mentre des del cel queien minúsculs flocs de neu. Estava en el cim d'una
muntanya i algú em cridava des de lluny. No podia reconèixer la seva veu.
Al peu de la muntanya el mar, infinit, blau.

Sentia la veu acostar-se i subjectar-me el braç, després un pessic a la galta, m’he girat, era la Silvia.
Estàvem al carrer.
La Silvia m'ha preguntat què estava fent parada allí al mig com si encara estigués dormint. Li he dit
que estava comprant te però mentre em girava per senyalar la tenda, m'he adonat que encara estava
tancada.

Sí, potser seguia dormint.
Ha començat a riure, i m'ha dit que tots els artistes són estranys. Després m'ha portat a la cantonada
entre el Carrer d’Abeuradors i el Carrer de les Ferreries Velles, a una fleca on, a més de menjar, és
possible prendre suc de taronja i cafè.
Hem parlat dels propers dies i no veig l'hora de començar.



Cristian
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És el meu tercer dia a Girona i encara no conec bé els carrers, de vegades per arribar a l’Ajuntament
des de Carrer de Galligants passo pel Carrer de la Barca, altres vegades pujo per la Pujada del Rei
Martí i passo davant de la catedral. El casc antic medieval és molt fascinant. He fet moltes fotos a
pesar que encara no sé què fer amb elles.

Avui  he  triat  la  Pujada  del  Rei  Martí,  he  seguit  pel  Carrer  de  la  Força  i  després  pel  Carrer
Bonaventura Carreras i Peralta. Abans d'arribar al Carrer Ciutadans, la vista s'obre a l'esquerra i es
pot entreveure l'escalinata de la Pujada de Sant Domènec. Afortunadament no hi havia turistes i
vaig aprofitar  per fer algunes fotos. Un noi estava tocant al  costat  esquerre de l'escalinata,  poc
després de l'arc. La seva pell era molt fosca, una cresta de pèl negríssim i el somriure  a la boca.
Tocava els  bongos amb els ulls tancats i semblava totalment submergit en la música que produïa
picant els dits sobre els instruments.

He pensat pujar algun graó per fer-li una foto quan he notat, per sota del meu peu esquerre, alguna
cosa suau. De seguida m'he adonat que no podia ser una pedra. El meu peu estava  trepitjant la
portada d'un llibre. He aixecat el meu peu desplaçant el pes sobre la cama dreta i, sota el peu dret
una altra vegada he percebut la sensació de que no era pedra el que estava trepitjant. Un altre llibre
havia aparegut. M'he assegut per donar-li sentit al que estava passant sota els meus peus i, sota el
meu cul, apareixien més llibres. Cada vegada que una part del meu cos tocava l'escalinata, apareixia
un llibre diferent.
Apartant una mica els talons he intentat  llegir  els  títols i  he anotat  alguns d'aquests en el  meu
quadern*.

De sobte m'he recordat del músic, he aixecat el cap i m'estava mirant fixament.

No sé si ell també ha vist aquells llibre, però he preferit no dir res.
M'he aixecat i he continuat el meu passeig deixant enrere aquella estranya escalinata.

*“La escuela moderna” de Francisco Ferrer Guardia
   “El eco de los pasos” de Juan García Oliver
  “Que la lucha no muera. Ante la adversidad: rebeldía y amistad” de Xosé Tarrío González



Joan
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Per la meva recerca he pensat que també seria útil visitar alguns museus, avui a la tarda he anat al
Museu d'Història de Girona i al Museu d’Història dels Jueus. A la tornada he passat pels Banys
Àrabs. Davant dels Banys Àrabs una escalinata porta al Passeig de la Reina Joana. No sé on  em
trobava precisament quan, a la meva esquerra, m'he adonat que a l'altre costat del murs hi havia una
pedra molt gran, semblava un graó que portava a un petit carrer. No sabia on portava, només es
veien arbres.

He  saltat el  mur  i  he  caminat  durant  un  parell  de  minuts.  He  arribat  fins  a  alguna  cosa  que
semblaven les restes  d'un  habitatge.  He  fet algunes  fotos,  no  hi  havia  cap  cartell  turístic  que
expliqués la història d'aquell misteriós lloc. Em sentia aïllada de la resta de la ciutat, fins que davant
meu s'ha obert una inusual vista: envoltat per arbres i altres plantes, he albirat el que semblava ser
un estany. L'aigua era fang verd. Dempeus, a la dreta, un noi amb el cabell llarg submergia un pal.

Sentint-me arribar ha fet la volta i m'ha fet un senyal amb el cap, potser una salutació. Darrere meu
hi havia un banc de pedra, m'he assegut per gaudir una mica de la tranquil·litat d'aquell lloc. El noi
ha tret el pal, ha canviat una mica de lloc i quan la punta ha tornat a tocar l'aigua he sentit un so.
Després, ho ha submergit amb força i ha començat a moure’l, com si estigués escrivint alguna cosa
en el fons. A mesura que el pal lliscava, des de l’aigua es podien escoltar les notes d'un piano. La
melodia era molt agradable però el volum augmentava cada vegada més.

Em semblava  haver-me fusionat  amb la  pedra  del  banc.  He percebut  els  meus braços  i  cames
congelar-se, els meus timpans estaven rebentant. El jove seguia tocant, ignorant-me per complet.
Instintivament he tancat els ulls i he portat les mans a les orelles estrenyent-me amb força el cap.

He tornat a obrir els ulls, veia el cel i els cims dels arbres. Estava tombada sobre una catifa de
fulles. M'he assegut i he sacsejat les fulles que se m'havien enganxat darrere del cap i l'esquena.
El so s'havia apagat, estava sola, als meus peus hi havia un pal.



Andreu



4 d'agost de 2017

Tornant a casa m'he parat al Carrer  del Pou Rodó, a uns dos-cents metres del meu pis. El carrer
s'obre a una plaça petita i molt tranquil·la, poc visitada pels turistes. Acabava de visitar el Museu
del Cinema amb la Silvia, volia anotar algunes impressions al meu quadern.

Les taules dels bars que treien el cap a la plaça estaven gairebé desertes. Després d'alguns minuts,
tres nois s'han assegut a la taula més central, a l'esquerra del banc on estava asseguda. Parlaven en
espanyol, discutien de fauna aquàtica i d'exàmens universitaris. Probablement eren estudiants.

Feia calor però el cel començava a ennuvolar-se, de tant en tant arribava alguna rebufada de vent.
La postal del Museu del Cinema que havia posat entre les pàgines del meu quadern ha caigut a
terra, he allargat el braç i m'he aixecat una mica del banc per recollir-la, però el vent l'ha allunyat
més enllà,  posant-la a menys d'un metre de la taula dels nois. He tret el cap una mica més fins a
ajupir-me  a terra,  he agafat  la postal, i he mirat els peus dels nois. Hi havia quatre cames i dues
aletes. La meva mirada s'ha aixecat recorrent tot el cos del peix fins a arribar al seu cap, els seus ulls
grans i negres em miraven amb una expressió serena i relaxada.

M'he aixecat de sobte, el sol s'estava posant darrere dels edificis i els rajos gairebé horitzontals
apuntaven directes cap a mi. Durant uns pocs segons he perdut de vista l'escena.

He retrocedit buscant el suport del banc, he mirat una altra vegada cap als nois, tot era com abans,
cap peix. Els tres seguien parlant dels seus exàmens.



Núria
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Avui la Silvia m'ha convidat a sopar al restaurant La Tagliatella, una posada italiana del Carrer
Ciutadans. Hem quedat davant del restaurant a dos quarts de deu. Amb ella hi havia també els seus
companys de pis i altres amics. Érem un bon grup de comensals.

La majoria volia menjar pasta,  però jo he demanat una pizza Caprina.  Després d'uns minuts el
cambrer m'ha portat vi negre, parlàvem de cuina italiana, semblaven sorprendre's pel fet que els
italians mengin pasta cada dia. Al contrari, jo em sorprenc de que no hi hagi cap mena d'ordre en la
cuina catalana, mai aconsegueixo triar què menjar com a entrant però m'adono que és un dels meus
límits.

He menjat la meva pizza i després de moltes copes de vi m'he aixecat i he preguntat on estava el
lavabo. El cambrer m'ha indicat una escala que baixava a la planta  baixa. Potser el vi m'estava
afectant, em sentia més lleugera del normal i l’ambient era molt alegre però l'escala semblava no
tenir fi. Mentre baixava m'he adonat que els graons estaven molls. Una vegada arribada al lavabo el
terra estava cobert d'aigua, una capa uniforme de menys d'un centímetre d'espessor. Intentant no
relliscar he entrat i he tancat la porta. Estava davant del lavabo i m'estava rentant les mans quan
m'he adonat d'un reflex rar en el mirall. He aixecat la meva mirada per fixar-m’hi millor, darrere
meu una noia en un vaixell estava tocant l’orguenet. La imatge era molt fosca però podia escoltar la
seva música. M'he girat de cop, només hi havia la porta de fusta, la mateixa per la qual havia entrat.
Immediatament,  he  pensat  que  era  culpa  del  vi,  he  tancat  l'aixeta  i  he  agafat  un mocador  per
assecar-me  les  mans.  El  mirall  em restituïa  sempre  la  mateixa  imatge,  la  noia  seguia  tocant,
asseguda en aquell vaixell. Fixant-me amb més atenció en aquell reflex, podia entreveure sobre el
seu braç esquerre el tatuatge d'una àncora, el seu cabell era curt i negre i algunes metxes li cobrien
els ulls.

M'he girat una altra vegada i he sortit, pujant ràpidament l'escala. Tenia els peus molls. La música
del menjador del restaurant era la mateixa que estava tocant aquella noia.

Quan m'he assegut  la Silvia m'ha preguntat què tal estava i sense esperar la meva resposta m'ha dit
que havia demanat el tiramisú per a mi també.

Després del restaurant hem anat a prendre un vermut en un bar no gaire lluny del restaurant, en
Carrer Bonaventura Carreras i Peralta. El cambrer és un argentí molt simpàtic, ens ha explicat la
història del seu avi, un italià emigrat a Argentina als anys cinquanta.



Rubén i Hanna
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He sortit a les vuit, aquest matí, per donar un llarg passeig fins a Castell de Sant Miquel. Molta gent
a Girona m'han parlat d'ell i tenia curiositat de veure’l.

Després de caminar durant una hora he arribat a una bifurcació, dos cartells indicaven el castell en
dues direccions diferents i m'he parat. Començava a sentir les cames pesades, el GPS no donava
senyals de vida, no havia vist a ningú des de feia almenys mitja hora. Crec que m'he quedat parada
durant almenys cinc minuts mentre intentava arrencar el Google Maps de qualsevol manera.
Afortunadament des d'un petit carrer a la meva dreta, dens de vegetació, he sentit uns sorolls, algú
que s'acostava. Pocs segons després un noi amb bici ha aparegut de sobte, probablement era un
ciclista  professional,  portava  peces  tècniques  i  la  bicicleta  també semblava no ser  com la  dels
diletants. Li he preguntat quin era el camí correcte i m'ha explicat que tots dos em portarien a Sant
Miquel,  el de l'esquerre era el més curt,  uns quinze minuts i hi arribaria però el camí era molt
empinat i difícil mentre el de davant era més llarg i fàcil.
Després d'agrair-li he triat el camí més curt, el mateix que havia triat el noi.

Estava a uns pocs metres de mi i s’enfrontava a aquell pendent amb summa facilitat empenyent amb
força els pedals de la seva bicicleta, mentre jo, caminant, estava panteixant. En pocs minuts ha
desaparegut, despistant-me per complet.

Després d'arribar a Sant Miquel, no hi havia petjades del ciclista que m'havia ajudat. He pres un
glop d'aigua i he tret la meva càmera de fotos de la meva motxilla per fer algunes fotos. Després he
pujat a la torre, crec que m'he quedat allí almenys durant vint minuts.
No feia molta calor, mentre caminava ha plogut una mica.
Des de la torre s'albira un paisatge magnífic, cap a l'est es pot entreveure la Costa Brava, mirant cap
al sud-oest Girona. L'ex castell és totalment submergit en el verd.

Quan he tornat a agafar el camí m'he deixat distreure per la naturalesa i per les moltes papallones
que voletejaven al voltant de mi. Sense adonar-me he triat aquell que, com després he entès, era el
recorregut més llarg que el noi m'havia assenyalat. Però ha estat millor així, he respirat aire fresc i
he fet una mica d'exercici.

Gairebé després d'una mitja hora estava a uns deu metres de la bifurcació on havia ocorregut la
trobada. Just en aquell punt una noia amb el cabell llarg i els trets nord-africans estava parada i
semblava reflexionar sobre quina direcció prendre. Un ciclista ha aparegut pel camí del costat, el
mateix que havia trobat jo menys d'una hora abans. La noia li ha demanat informacions i ell l'ha
ajudada pronunciant paraules idèntiques a les que m'havia dit.
M'he sentit espectadora d'una escena ja viscuda. Mateix guió amb una protagonista diferent.
Els dos ni tan sols han notat la meva presència, tots dos han triat el camí més curt.
Els he seguit amb la mirada durant alguns minuts i he tornat a prendre el meu camí.

He arribat a Girona fa alguns minuts, sento les cames tremolar pel cansament i tinc gana.



Carla
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La Silvia viu a l'altre costat de la ciutat. Per a aquesta nit havíem planejat sopar a casa seva, amb els
seus companys de pis. La Silvia volia cuinar pasta amb ragú i parmesana i amb aquesta calor no ha
estat una gran idea però el resultat, cal reconèixer-ho, ha estat satisfactori.

Per anar a casa la Silvia haig de creuar tota la ciutat i recórrer el Carrer del Carme. En aquest carrer,
a la dreta, es veu la llera del riu. Més o menys a la zona de Pont de l’Areny han fet dibuixos en el
ciment, molts d'aquests representen flors, el més simpàtic és el dibuix d'un pingüí amb una rosa a la
mà i la inscripció “Bon Dia”. La Silvia m'ho havia ensenyat, pel que sembla ho ha fet una amiga
seva, una noia que hem conegut fa algunes nits al Forn, un local del Barri Vell.
He passat per aquell punt al voltant de les quatre d'aquesta tarda i he fet un cop d'ull al pingüí.
Després d'arribar a casa de la Silvia hem anat juntes a fer la compra i hem cuinat. Ha estat una nit
agradable.

Tornant a casa he instintivament dirigit la mirada cap a la zona on es trobava el pingüí, era gairebé
mitjanit, ajupida a terra hi havia una noia. Tenia alguna cosa a la mà i estava esborrant el dibuix. Hi
havia poca llum i no podia entendre si era l'amiga de la Silvia. La mirava des de dalt, potser hauria
de cridar-la.
Quan s'ha aixecat el dibuix havia desaparegut del tot. Ha fet un senyal amb la mà, com si s'estigués
assecant les llàgrimes, i després se n'ha anat de pressa, desapareixent en la foscor.

He escrit un missatge a la Silvia explicant-li el que havia vist, semblava molt trist. Ambdues no ens
podem explicar aquella decisió.

8 d'agost de 2017 a les 9,00
Silvia m'ha enviat un missatge adjuntant la foto del pingüí.
No l'havien esborrat (?)



Àngela
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Necessitava relaxar la ment i les cames i he decidit fer una passejada pel Parc De la Devesa. Encara
no havia estat allà i m'imaginava trobar-lo ple de gom a gom de pares i nens però m'equivocava.

He entrat  al passeig central assenyalat en el  mapa com a Passeig del Ter. Estava envoltada per
plàtans altíssims, em sentia minúscula i protegida dels rajos del sol que amb prou feines travessaven
les espesses copes dels arbres. He triat un banc i m'he assegut amb el meu inseparable quadern,
tenia ganes d'escriure i fer petits dibuixos. Però abans de traçar una línia en el paper m'ha caigut al
cap un petit avió de paper. Instintivament m'he girat cap a la dreta però no hi havia ningú. He mirat
també a l'esquerra i he fet una lleugera torsió en el banc, res. He recollit el petit avió de paper i m'he
adonat que en el  seu interior portava alguna cosa escrita, l’he obert i he intentat  traduir el que
semblaven ser versos d'un poema. Estava molt concentrada interpretant aquells versos quan un altre
petit  avió  ha fregat  el  meu nas. M'he aixecat de sobte,  he mirat  una altra vegada per tot  arreu
apuntant-me als troncs per veure si algú s'amagava. Quan he aixecat el cap, entre les branques dels
arbres, he entrevist unes cames llargues i esveltes. Una altra vegada un altre petit avió i després
prou, aquelles cames han començat a saltar d'una branca a una altra cap al centre del parc. He
recollit  ràpidament  els  altres petits  avions  de paper  i  he començat  a  caminar  cap a  la  mateixa
direcció, mirant cap amunt. He pogut entreveure la forma d'una noia amb el cabell llarg i ondulat,
era ella qui em llançava aquells petits avions de paper.
Li he cridat que es parés però res, quan he arribat al centre del parc he deixat de perseguir-la, era
massa ràpida i jo estava molt confusa.

He tornat al banc on havia deixat el meu quadern, he obert tots els petits avions:

A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:

recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.

Que Sepharad visqui eternament en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda llibertat.

'La pell de brau', de Salvador Espriu



Txutxi i Carlos
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He visitat la Llibreria 22 al Carrer de les Hortes per buscar informacions sobre el poema que vaig
trobar ahir al Parc.

A la tornada he agafat el Carrer del Nord i he arribat fins al Carrer Anselm Clavé. Just al principi
del Carrer Anselm Clavé uns nois estaven jugant amb una pilota usant petits pals col·locats al mig
de la calçada com a porteria. El carrer és petit i gairebé desert, l'escena que s'ha presentat davant
dels meus ulls ha estat molt ràpida: el noi que estava a la porteria ha donat una puntada a la pilota
cap al Bar Babel a la nostra dreta, que impactant contra l'aparador ho ha destrossat. Els altres nois
s'han posat a riure i, apuntant-lo amb el dit, repetien, burlant-se, “Txutxi, Txutxi!”.
Menys d'un minut després la porta del local s'ha obert i ha aparegut la cara d'un home amb el cabell
canós i una camisa hawaiana. En veure’l, els nois han sortit xiulant i jo estava allí, immòbil, sentint-
me totalment ridícula. He intentat explicar a l'home que alguns nois estaven jugant amb la pilota i
indicant l'aparador m'he adonat que estava intacte. M'he acostat per controlar millor… intacte.
L'home s'ha posat a riure i, sacsejant el cap, ha balbucejat alguna cosa sobre la calor, i després m'ha
convidat a entrar per fer una cervesa.

M'he assegut a la barra, hem parlat d'Itàlia i dels molts viatges que ha fet amb la seva família, quan
era petit. Ha pràcticament visitat totes les regions i moltes ciutats italianes i està enamorat de Capri.

Acabava de beure la cervesa que m'havia ofert en Txutxi quan ha entrat un home, ell també portava
posada una camisa hawaiana i, poc després ho he descobert, era el seu amic. M'ha donat la mà i
m'ha dit que es diu Carlos. Sentint el meu accent italià ha començat a entonar algunes cançons de
Celentano. L’ambient era molt alegre, no parava de riure escoltant els seus contes que de tant en tant
s'interrompien per una estrofa d’Azzurro cantada per Carlos. Són realment dues persones divertides.

M'han convidat al seu concert, demà tocaran al local La Trumfa al Carrer de les Ferreries. Crec que
aniré a saludar-los i a escoltar com toquen.
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Al Carrer de les Ferreries no hi ha ni rastre del local de La Trumfa. Al número que m'ha donat en 
Carlos hi ha una agència immobiliària.



Marina
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He trobat la Silvia a dos quarts de vuit al Zanpanzar, la taverna basca que està al Carrer de la Cort
Reial.
D’aquí tres dies tornaré a Itàlia i volia fer un petit resum del material recollit.
Pel que sembla, en la història de Girona, l'enderroc de la muralla ha exercit un paper fonamental per
al creixement de la ciutat. Amb la Silvia hem visitat el tram de la muralla que segueix intacte, el
més antic de la ciutat. Demà faré altres voltes pels carrers que m'han assenyalat com el lloc que fins
a principis de 1900 estava ocupat per l'altra part de la muralla, enderrocada a partir de l'any 1835.

A la taverna hem demanat uns pinxos i dues cerveses. Hem xerrat durant una bona estona i al final
de la nit ens han ofert sidra.
La Silvia havia sortit per fumar i estava parlant amb un amic, quan m'he adonat que hi havia un
objecte penjant de la paret, just darrere de la barra, una espècie de cistella allargada. La cambrera
tenia una cara molt dolça, molts pírcings i tatuatges. Somrient-me m'ha explicat que era una eina
utilitzada per practicar un esport al País Basc. Després, m'ha convidat darrere de la barra per mirar-
la de prop. La seva invitació ha estat tan ferma i amable que semblava no contemplar una negativa.
Mentre m'acostava ella despenjava l'eina de la paret. Una vegada que estava a prop me l'ha passat.
Em feia una mica de vergonya però afortunadament al local no hi havia molts clients.
Estava observant l'objecte a les meves mans i al voltant dels meus peus he vist aparèixer unes línies
blanques i el terra semblava haver-se fet de ciment. He aixecat el cap, davant meu hi havia una
paret. De sobte he sentit cridar, m’he girat, una ombra apuntava ràpidament cap a la meva cara.
Després, el cop i la foscor.

Quan he tornat a obrir els ulls he vist el sostre de la taverna, ajupides sobre mi la cambrera i la
Silvia em feien aire amb un ventall, l'amic de la Silvia m'aixecava les cames agafant-me els peus.
Em feia molt mal el cap.

Després de sortir del local he demanat disculpes pel que havia ocorregut amb la cambrera, i després
l'amic de la Silvia s'ha ofert a acompanyar-me a casa.



Josep
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He anat a menjar a casa de la Silvia, demà serà el meu últim dia a Girona i potser farem una volta
juntes per la platja.

Quan he sortit de casa seva he trobat a la vorera un parell d'ulleres. He pensat de seguida que les
havia perdut algú que vivia en la mateixa finca però mentre m'ajupia per recollir-les ha aparegut un
gos, no gaire gran, amb el pèl curt blanc i marró i una taca petita més clara just al centre del cap. El
gos ha vingut directe als meus turmells però en comptes de mossegar ha recolzat el seu morro als
meus panxells per empènyer-me, després s'ha llevat i m'ha mirat bordant. No entenia què volia i
semblava no tenir amo.
Després de bordar amb insistència  se n'ha anat  corrent fins a la cantonada amb el Carrer Josep
Morató i Grau, s'ha girat i s'ha posat a bordar. Instintivament he anat cap a ell, ha esperat que fos a
prop i ha prosseguit cap a l'esquerra. A l'altura del bar dels xinesos m'he parat i de seguida s'ha girat
i s'ha posat a bordar cap a mi una altra vegada. L'escena era alguna cosa còmica. He pensat intentar
seguir-lo. De tant en tant es girava com per assegurar-se de que jo continuava allà. Hem recorregut
tot el Carrer Josep Morató i Grau, seguint pel Carrer Isabel la Catòlica i el Carrer del Sol. Al fons
del Carrer del Sol ha girat a la dreta cap a la Pujada de les Pedreres. El carrer era tot pujada amunt i
el ritme bastant ràpid, començava a cansar-me i a més em sentia ridícula. Hem girat a l'esquerra
gairebé arribant al fons del Carrer del Pirineu, on afortunadament s'ha parat i s'ha acostat a una
porta. Ha començat a olorar la porta, després ha retrocedit i mentre ho feia bordava i movia la seva
cua. Ha repetit aquests moviments dues o tres vegades. He pensat que potser era la seva casa però a
quin timbre anava a tocar? Mentre reflexionava sobre què fer he sentit el soroll d'un pany, la porta
s'ha obert i un jove alt i prim ha sortit. De seguida ha saludat el gos cridant “Choco”. Tots dos
estaven feliços, potser el gos era qui ho estava més.

Quan ha aixecat la mirada cap a mi ha vist les ulleres que portava a la mà dreta, s'ha posat a riure i
m'ha agraït haver-les trobades.

PS: qui viu al Carrer del Pirineu té una bella vista panoràmica de Girona.



Ramiro
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Aquest ha estat el meu últim dia aquí. Demà agafaré l'autobús que surt a les dotze de l'estació de
Girona rumb a l'aeroport de Barcelona. El vol cap a Milà surt a les sis.

Aquest matí he anat amb la Silvia a la platja, hem arribat amb el tren fins a l'estació de Llançà on un
amic seu ha arribat amb cotxe i hem anat tots a la platja de Port de la Selva. Ens hem banyat, l'aigua
era estupenda, molt freda i transparent. Ha estat una bona manera per acomiadar-nos, un dia que
recordaré sempre amb gran plaer.

De tornada a Girona he pensat a fer una passeig pel casc antic per una última salutació a la ciutat.
Al fons de la Pujada de Sant Feliu, just al mur prop del portal del Museu d’Història de Girona, hi ha
una font. Tenia molta calor a causa del dia de sol i m'hi he acostat per refrescar-me. Mentre bevia
una mica d'aigua fresca del palmell de la meva mà esquerra, he sentit algú acostar-se, una mà s'ha
acostat a la meva i fregava l'aigua. De seguida he aixecat la meva boca i m'he girat. Dempeus al
meu costat hi havia un noi, alt, amb barba llarga i cabell ondat, em mirava.
Les nostres mans tocaven a la vegada l'aigua quan he sentit una enrampada que recorria els meus
dits, el braç i tot el meu cos. He tirat enrere la meva mà, apretant el puny. He mirat la seva, ell
també havia fet el mateix idèntic moviment. Després ha obert poc a poc la mà, sobre el palmell de
la seva mà hi havia una petita condensació, semblava un núvol. He obert la meva, també sobre el
meu palmell fluctuava un núvol gasós.*

Acostant la seva boca a les nostres mans ha buidat ambdós núvols i ha dit: “Cadascun de nosaltres
pot ser part negativa o positiva d'un procés, conforme al que decidim ser, produïm o no produïm
energia”. Les meves mans estaven seques i la meva ment totalment entelada.
Abans d'anar-se’n m'ha mirat als ulls i ha afegit: “Només necessitem temps per entendre”.

M’he quedat immòbil durant alguns minuts mentre mirava la seva silueta allunyar-se i perdre's pels
carrers. La llum calenta dels fanals ho feia tot evanescent.

*2 H2 O (l) = 2 H2 (g) + O2 (g)



Tots els contes són ambientats en llocs reals.
Reals són els personatges, el seu aspecte físic i alguns detalls

de la seva vida i dels seus caràcters.
No obstant això, els fets explicats no es poden considerar com a realitat unívoca

sinó com el seu reflex, una barreja de records i sensacions personals.


