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Plaça de Rafael de Casanova
El sol picava amb força i les ones d'escalfor que sorgien de
l'asfalt deformaven les figures més llunyanes. Els cotxes
circulaven constantment i amb cada passada els vidres del
menjador, que separaven l'interior de la terrassa, tremolaven
creant un so delicat però greu. Amb cada vibració semblava
que s'hagués de trencar, però portava ja anys aguantant.

El cop sec de la porta en tancar-se el va despertar de la petita migdiada que estava fent. Amb un saltiró es va
col·locar davant de la porta de barrots blancs i fins que el separaven de la resta del món. Amb el seu bec corbat
va pinçar la pestanya, que aguantava la porta tancada, i va sortir de la gàbia amb una batuda d'ales. Va fer un
petit descans al respatller d'una cadira, de la qual quasi cau, ja que feia temps que no l'hi tallaven les urpes i les
tenia recargolades, i va travessar la porta de vidre que donava a la terrassa, ja que en ser estiu romania oberta
tot el dia i tota la nit.
La xafogor era forta, però poder notar l'aire passar entre les plomes el reconfortava. L'animal va planejar fins a
col·locar-se sobre una gran placa de metall rovellat que sorgia de l'interior de la terra. Aquella plaça era la seva
preferida, amb el centre de rajoles vermelles i els voltants de sorra. Amb els bancs a l'ombra dels arbres i el
parc infantil on de tant en tant hi veia alguna criatura gronxar-se o lliscar per un tub de plàstic, a ell l'hi hagués
agradat tenir un tub de plàstic com aquell dintre de la seva gàbia. En un d'aquells bancs a l'ombra hi va veure
una parella d'humans, ella tenia els cabells blancs i rinxolats, duia una camisa fina de color blanc i uns
pantalons amples de color beige. Ell duia una boina de color blanc també, una samarreta blau fluix i uns
pantalons xinesos. L'home jugava amb un bastó, no parava quiet, se l'anava canviant de mà o el deixava
arrepenjat al banc i tot seguit el tornava a agafar. No va sorgir ni un so de la boca dels dos i l'animal, sabent
que els silencis només els aguanten les millors parelles, s'hi va voler acostar una mica més. Amb una planejada
es va situar en una branca més propera a la parella i va girar bé el cap per poder observar-los amb el seu ull
empetitit. Els dos miraven a punts imprecisos de la plaça. Algunes vegades un mirava a l'altre, però els seus
ulls no s'arribaven a trobar. Algun dels sentits animals que duia en el seu interior avisava de què aquella
parella feia molts anys que compartia la vida, un altre dels seus sentits l'impulsava a descobrir, a aprendre.
Però en intentar apropar-se encara més es va posar sobre una branca massa fina i per culpa de les seves urpes
massa llargues no s'hi va arrapar bé. L'animal ho va intentar arreglar batent les ales desesperadament, però el
final era inevitable i va acabar caient davant de la parella.
L'home de la boina, sense aixecar-se del banc, amb la punta del bastó, va propinar uns copets suaus a l'animal i
aquest es va incorporar sobre les seves potes d'un bot. Girava el cap a dreta i esquerra enfocant ara amb un ull
i ara amb l'altre a la parella. Els dos van somriure en veure la reacció de l'animal. La dona, amb il·lusió i
esperança va apropar la mà; no per atrapar l'animal sinó per intentar que hi pugés. Espantat per aquella mà
gegant que s'apropava, per por que el capturessin, va fugir cap a la seva gàbia. A la parella se li va esborrar el
somriure, i de nou, van tornar a mirar cap a punts imprecisos de la plaça. Ara el xiprer, ara la font de pedra,
mentre les hores anaven passant.
Un relat escrit per Joan Beà Recasens.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/diari/relats/150091.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 02/12/2021

