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La vaig conèixer fa més de vint anys. Menuda i lleugera 
fins la ingravidesa, d’esguard serè i amable, semblava anar 
pel món quasi de puntetes, per no molestar. La seva força 
era el silenci. Tenia una mirada clara i dolça, emmarca-
da en uns ulls verds que semblaven guardar una ombra 
de tristesa, com si fossin una capsa de molsa. L’horitzó 
d’uns llavis finíssims es trencava per un lleuger tremolor 
quan parlava; s’expressava amb una veu tant fina que quasi 
em feia pessigolles en escoltar-la; una veu lleu com una 
ala d’abella de tan poca remor que feia; uns llavis, però, 
que s’obrien lleugerament en la flor d’un somriure net i 
minvant. Les galtes, menudes, semblaven voler amagar el 
trèmol espurneig de les petites arracades –«formen part de 
mi, de les corbes del meu passat, i es perden quasi en el 
meus orígens [...]»–, que li donaven una gràcia fugitiva. 
Els seus braços de seda es movien lentament, mentre m’ex-
plicava la seva vida, feta de sospirs i silencis, d’enyorances 
i neguits, de desitjos somiats i somnis de desig. Ho feia 
sense cap escarafall ni dramatisme, com 
si el temps hagués treballat uns camins 
fets de llunyanies que ella volia que re-
correguéssim onejant, sense fer fressa, 
tal com era, discreta i no gens parti-
dària del brogit i la comèdia; preferia 
les ombres vetllades a les llums massa 
enèrgiques. 

Havia nascut, i vivia, en un poble de 
ponent, d’uns 1.200 habitants, reclòs 
en si mateix i encabit en una plana orgullosa del seus rega-
dius i dels extensos camps de blat que l’envolten. El blau 
immòbil de les muntanyes contempla com les branques 
dels arbres trenquen els esculls dels capvespres, mentre al 
matí els pastors recullen la rosada. Les parets seques dels  
olivets dibuixen laberíntics camins de pedres, plens de si-
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lencis secrets, perfumats de fonoll; uns viaranys pels quals 
ella caminava, submergint-se en la claror primitiva i en 
una feixa de terra suspesa entre l’engruna de blau del cel 
i la terra, a vegades inclement. L’aigua corre i el temps 
s’atura, mentre la vasta quietud li permetia fugir, per uns 
moments, d’una quotidianitat no exempta d’inclemència 
i amb un punt de monotonia que l’enervava. Les ales del 
cel l’envaïen i «me la imaginava més a prop; aleshores in-
tentava parlar amb Déu, però ell mai no em responia i el 
seu callar era una mica opac [...]». Parlava molt bé, a pesar 
de la duresa de la vida d’una dona de pagès; la lectura i la 
música –«la meva mare, que era mestra, m’hi va acostu-
mar»– li havien permès de créixer en l’encís per l’harmonia 
i la bellesa.

Arribava fins a un petit estany i s’imaginava que escam-
pava arreu miralls i núvols d’escuma: «Em mirava i veia un 
punt de claredat en els meus ulls tristos.» I es deixava por-
tar pel gruix d’aquella calma, com si un llit d’aigua blava 

la transportés cap a una illa on pogués 
amagar les penyores dels seus desitjos i 
ajeure’s a la dolça platja de l’oblit. Me 
la imaginava escoltant els ocells que li 
portaven l’invisible esperança, mentre 
es perdia en la línia de l’horitzó i l’ai-
re tallava la dolça silueta. I així tornava 
a casa, on cuidava tres filles a les quals 
va mirar de lliurar un destí lluny de la 
seva grisor. «L’una és metgessa, l’altra és 

mestra i l’altra filòloga», em deia, orgullosa del seu paper 
de mare, convençuda que a la seva falda hi havien nascut 
flors. Tenia un marit pagès que lluitava contra la duresa 
granítica de la natura. Tots dos varen construir una parella 
que, si bé era un combat de destins –tan grans eren les 
divergències que ella sempre soterrava–, varen lluitar pels 

La bella dama digna toca el piano

Sense fressa ni por has emprès 
el viatge.

I el teu rastre ha deixat un 
camí estès de plomes.

(Maria Mercè Marçal)    
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seus i per conservar-los el foc en un obscur i difícil perí-
ode de la història nàufraga del país. Em recordava molt 
les dones del meu poble que vaig glosar en «Aquell racó 
on tremolaven les històries» («elles, que van ser el rellotge 
amable d’aquells anys tant hostils [...] que ens varen cuidar 
en un temps sense excuses»). La diferència és que ella no 
volia recuperar les hores, sinó omplir-ne de noves: sentia 
que li havien segrestat els anys. 

Quan es quedava sola a casa, es lliurava al regne dels seus 
somnis –«petits i senzills, coneixia els meus límits»–. Sabia 
que la soledat és un amor sense amo, un camí que con-
dueix a un aire que ella acaronava, confonent-s’hi i prete-
nent que se li revelés l’harmonia del món. Tancava els ulls 
i deixava que volés el pensament. A la nit, quan la lluna 
es posava a la seva taula, li semblava que el campanar del 
poble es tornava de plata: li agradava molt aquesta imatge. 
Mirava les altes estrelles, que s’il·luminaven plegades, bus-
cant respostes que no arribaven. Arraconava la galta sobre 
el coixí i s’adormia, esperant que no es fongués l’estel en 
què havia instal·lat el seu cor.

Vaig tractar la seva subtil malenconia no sols amb els 
fàrmacs necessaris, sinó, sobretot, convocant-li un present 
que fos una obra meditada de un destí millor, en la realitat 
que sobrepassava els seus somnis. Es tractava d’encalçar 
aquells estels perquè tracessin un camí segur en l’obscuri-
tat i que cap pòsit de l’enyor no entrebanqués els invents 
de noves formes d’amor, més enllà de qualsevol cadena 
que la privés dels seus desitjos. I aleshores va emergir 
aquell piano, que quasi mai podia tocar, i va començar la 
festa dels seus dits. La vida et fa, a vegades, senyals, i ara 
tancava les finestres per robar la música que tant estima-
va: Mozart –a tots dos en agradava recordar al seu biògraf 
Tubeuf: amb Mozart, els teus sentits no estan maleïts i la 
teva ànima no està exiliada–, la seva Sonata núm. 16 o el 

Concert núm. 20, que tan difícil li era; el virtuosisme i la 
passió de Litz, la desbordant imaginació d’Albéniz, la joia 
que es la Sonata núm. 2 de Chopin; però, sobretot, la ver-
sió sublim de les Variacions Goldberg, de l’excèntric Glenn 
Gould, que ella no parava d’escoltar –«no la interpretaria 
mai, Bach i Gould no han de ser profanats»– amb un som-
riure lluminós que només poden confegir aquelles notes 
que esquerden qualsevol glaç.

I la bella dama toca el piano: ja fa temps que la mort 
se’n va emportar el pagès a llaurar els camps del cel i les 
filles varen volar; ella es va lliurar a la música fidel que en 
el silenci s’allarga. Com faria front al mai, si no fos buscant 
el sempre en unes notes robades? I ja en les nits de la ciutat 
on viu en l’amor que li retorna la filla, mentre contempla 
les flors que tremolen en el verd del seu jardí, entra en el 
país de la son amb la música que s’acosta i es va apagant de 
mica en mica al vol de l’orella. En el fons d’aquell mirall 
del vell estany del seu poble, ara s’hi reflecteix un àngel 
sense cel que ha apagat per fi el cant de les velles hores. I 
sento que junts vàrem fer el miracle d’eliminar la vaguetat 
del seu món, gràcies a aquell piano elegant que va fer el 
prodigi de fer-li sentir plenament que havia valgut la pena 
la seva dura i bella existència.
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