
ABSÈNCIA 

 

n un racó de l’estància, immòbil des de feia anys, s’hi trobava la robusta butaca 

d’orelles de color beix , que en un inici més afortunat, va fruir d’un intens to 

tabac, daurat i lluminós, ara es mostrava fluix i esborrat. 

L’Assumpta hi era asseguda, el cap recolzat a sobre el seu propi pit deixant que la 

barbeta s’hi clavés. La resta del cos jeia sense esforç, adoptant una postura deixada, 

agra i grotesca.  

Amb els ulls ben oberts, no hi veia. Els mobles, el mirall, les cortines, les parets 

empaperades, no hi eren … 

 

Concentrava els seus esforços per controlar la respiració, per 

transformar els seus propis sospirs agitats en exhalacions més 

pausades, més naturals. Per un moment creia que ho aconseguia i 

tancava suaument els ulls,  emparant-se en el seu dret a la pau. 

  

S’hi havia assegut amb la claror del dia i la foscor ja vorejava el vespre.  

S’hi havia atrevit, era la butaca de la mare, aquella on només ella hi descansava, però 

l’Assumpta, no hi trobava descans. 

 

Feia setmanes de l’enterrament, moltes setmanes, molts dies. Hores i segons que no 

sabia com omplir. Des de feia quinze anys, s’havia ocupat estrictament de cuidar-la, la 

mare només la volia a ella al seu costat, només l’Assumpta era vàlida per cuidar-la.  

Anys entregats a una mare que no volia passejar, no volia visites, no volia viure … i 

ella se’n va fer càrrec. 

 

L’edifici de cinc pisos del carrer Diputació, xamfrà amb Compte Borrell, construït 

durant els anys vint, els pertanyia. Vivien de les estretes rendes que els hi 

proporcionaven els lloguers, per això la mare deia que l’Assumpta no calia que 

estudies. I l’Assumpta va deixar els estudis. 

 

Va girar el cap, va respirar ben fort i va fixar la mirada amargada, cap el balcó. Quan 

temps feia que no hi sortia? La mare no volia la claror, no volia  obrir les cortines, no 

volia que els veïns la veiessin … Però avui ella, abans de seure, les va obrir, i des de la 

butaca observava la fusta dels portalons, els vidres bruts… El sol hi entrava 

descaradament, importunant els pensaments que lliscaven per la seva ment. Aquells 

finestrons alts i estrets, vells, repintats del color de la xocolata, la havien vist créixer. 

 

 

E 



 

Quan era menuda, al arribar el bon temps, el balcó sempre era obert i era l’encarregat 

que l’aire fresc impregnés tot el pis. Al balcó hi havien  margarides, dàlies, geranis … 

l’Assumpta seia a terra i jugava amb les nines i la regadora de zenc que el seu pare li 

va portar, al tornar d’un viatge a Lorca, província de Múrcia… 

 

L’Ernest feia de representant de botons, vetes, llanes i fils, 

tenia uns catàlegs amb mostres de tota mena i l’Assumpta 

disfrutava xafardejant-ho tot, palpant les textures, gaudint 

dels matisos dels colors, dels acabats de les passamaneries … 

tot li semblava preciós i lluent. I quan sorgia alguna novetat 

com ara nous botons decorats o passadors pels cabells, 

sempre en guardava per ella, per estrenar-ho el diumenge. L’Ernest treballava molt, 

per això parava poc al pis, tenia que fer molts viatges i atendre els clients. A les 

estades a Barcelona marxava amb l’Assumpta a passejar, a menjar xocolata al carrer 

Petrixol, a fer tombs per la Gran Via … no li agradava tancar-se al pis. 

I la mare no hi sortia. 

Un dimarts d’abril, l’Ernest va marxar i no va tornar més. 

 

L’Assumpta no va rebre una explicació, sa mare li va dir que mai més preguntés pel 

seu pare, com si fos mort. I l’Assumpta no va preguntar més. Al carrer, va sentir a 

unes dones xiuxiuejar: deien que el seu pare s’estava a prop de Múrcia, que l’havien 

vist amb un home de bracet i que quina vergonya… I l’Assumpta va sentir vergonya, 

però no sabia ben bé per quina raó… 

 

Ja era negra nit. Va fer un bot de la butaca, les llàgrimes li rajaven violentament per 

les galtes enceses i va sortir al balcó, li va explotar un udol des del més íntim de 

l’ànima, i va cridar tot el dolor que li pesava des de feia temps. 

 

Tot d’una, va agafar la bossa i va marxar cap a Lorca, província 

de Múrcia.  

A la mà hi duia una petita regadora de zenc.  
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