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Penyora 

      Mònica Llorens Pont 

Em mor, a passes curtes, doblegat per la pesta blanca que expectoro des del llit. 

Costa avesar-se a un cos encongit de cames i mans toves quan els records 

s’arrepleguen al voltant de l’èxit que vaig gaudir. Fill de Canyelles, vaig desenvolupar 

la meva vida professional a la notaria de Vilanova, primer a jornal, i després com a 

notari titular. Al principi, em vaig centrar a construir una base de clients estable amb 

els que cobrir despeses, van ser anys de picar pedra i guanyar poc. Més tard, vaig 

aventurar-me a la recerca de clients de renom, alguns indians prou rics per a omplir 

més butxaques que pantalons tenia, d’altres tan influents que aviat em van proposar 

com accionista al Banc de Vilanova. Al voltant del divuit, la grip va segrestar la salut 

dels vilanovins que disciplinats feien cua al carrer o bé per dictar-me les seves últimes 

voluntats o bé per recollir les d’algú altre. Amb el temps, vaig delegar la paperassa a la 

Conxita. Ella i els seus ulls vius m’havia agradat tota la vida, i només per fer-la feliç la 

vaig equipar amb una Underwood N5 amb la que picar i repicar formularis a la notaria. 

I així, enfeinat, però content vaig viure aquells dies. 

L’octubre de 1920, però vaig saber que la gratitud pels temps viscuts aviat esdevindria 

un enyor profund. Va ser en dissabte, un matí d’aquells en què el vent i la pluja es 

refreguen contra l’abric. Vaig cercar refugi a la Fonda Nacional, on capficat, ni l’estufa 

ni l’aroma a torrat m’abstenien del neguit d’haver defraudat la Conxita. Vaig trobar una 

taula a tocar del finestral, segur que un home de la meva vàlua, que havia segellat el 

traspàs del Castell de Canyelles a l’advocat Josep Escuder, podria reconduir un 

malentès com aquell. 

—Estem ben fotuts senyor notari —digué el cambrer atansant-me el Diario de 

Villanueva y Geltrú. 

Enfermera del sanatorio de Santa María de Olost procedente de Villanueva y Geltrú 

encontrada sin vida en la estación de Vic. Tras confirmarse presencia de tuberculosis 

en sus pulmones, las autoridades sanitarias trazan los pasos de la enfermera por 

nuestra ciudad. 

Vaig llegir el titular un sol cop i en acabar em vaig adonar que aquell matí la clientela 

era més sorollosa que de costum. Totes les taules especulaven sobre qui era la 

desconeguda que els podria haver infectat a tots. A la dreta, la dona del farmacèutic es 

tapava la boca amb les mans mentre difamava a la infermera que havia anat a 

demanar feina a la consulta del doctor Soler i Bertot. A tocar de la barra, un jubilat
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 Il·lustre assegurava que els forasters només portaven malaties, i que sense ells, la 

grip mai s’hauria endut la seva filla. Com d’errats anaven tots. La seva arribada de 

lluny, havia vingut a canviar-me la vida, m’havia vingut a veure a mi. 

Abans de la visita de la infermera Virgili a la notaria, ja havíem intercanviat 

correspondència escrita. A finals d’estiu, vaig rebre una carta del sanatori de Santa 

Maria d’Olost on se'm va notificar formalment el decés d’en Frederic Bertran. Feia 

mesos que la Conxita no mencionava el seu marit. Ell havia emmalaltit just després de 

casar-se, i quan marxà al sanatori, abandonà la seva dona sota l’insuportable arbitri de 

la seva mare. Sempre el vaig considerar un covard miserable incapaç d’oferir a la 

meva adorada Conxita una casa on l’estimessin. La carta de la infermera responia 

endreçada a totes les preguntes que em venien al cap, quan havia mort, què en farien 

del cos, i sobretot com em farien arribar la seva documentació. Vaig perdre interès en 

el text tan aviat vaig arribar al fragment on es lloava al sanatori, els seus esmorzars de 

cafè amb llet i entrepà de truita, els passejos quan la febre ho permetia, i tota mena de 

teràpia pulmonar per allargar l’estada en aquell purgatori. Cap al final de la carta, 

s’esmentava que la infermera Virgili portaria a la notaria el testament d’en Frederic junt 

amb els pocs records que d’ell guardaven. Restaven a l’espera de la meva resposta 

amb data i hora de visita. 

—Conxita,¿pot venir un moment? 

—¿Què maneu? 

—Segui, si us plau. Ens han escrit del sanatori. 

Li vaig donar el sobre, i en silenci vaig observar com llegia el text. Quan va acabar, va 

fixar els seus ulls en els meus, i tot el que vaig saber dir va ser un corrent l’acompanyo 

amb el sentiment al que ella contestà amb uns espasmes per sota del pit que es 

convertiren en un plor amarg i escanyat. Vaig desitjar abraçar-la fort. 

—¿Què passarà ara? ¿És meva la casa? 

—Malauradament, no li ho puc confirmar. 

—¿Voleu dir que serà per la seva mare? 

—Conxita, fa de mal dir. El seu difunt marit ha passat molts anys a muntanya rodejat 

d’infermeres que s’han esmerçat en reconfortar-lo fins a l’últim dia. Tan de bo vagi  
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errat, però no seria la primera vegada que en un testament els últims anys de la vida 
pensen més que els primers. 

No va ser bona pensada parlar obertament del que em rondava pel cap. Em vaig 

precipitar, i amb les meves paraules vaig esborrar la tristesa del despatx per omplir-lo 

de por. Ella s’aixecà, desà la carta a l’arxivador, i es va quedar dreta sense saber què 

fer. La seva quietud, contrastava amb el bullir del meu cap que remenava alternatives 

per poder-li oferir la casa que ella tant desitjava convertir en llar. Només vaig trobar 

una manera d’aconseguir-ho, seria reprovable, i empudegaria el meu honor amb tanta 

força que el tuf m'acompanyaria tota la vida. Però, ¿i jo? ¿Què aconseguiria a canvi? 

¿Quina penyora podria demanar un home que trairia la seva professió? 

—Conxita, voldria oferir-li un tracte. Ho explicaré d’una tirada, i si li sembla 

inacceptable només cal que surti del despatx i no en tornarem a parlar. ¿D’acord? 

Assentí en silenci. 

Quina bogeria, només de pensar que potser acceptaria el tracte, el meu pit 

s’accelerava. Ho vaig deixar anar. Li vaig oferir allò que només jo podia: la garantia 

absoluta i irrevocable de ser l’hereva d’en Frederic. Ho faríem bé, en donaria fe 

pública, i un cop documentat esdevindria veritat. A canvi, ella m’hauria d’acceptar com 

a pretendent, deixaríem passar un temps, i després em concediria l’oportunitat 

d’estimar-la. Així mateix li vaig explicar. 

S’aixecà de la cadira, s’assecà les mans a la faldilla i va marxar. La resta del dia el 

vàrem passar en silenci, ella treballant al pupitre de l’entrada, i jo tancat al despatx. No 

la vaig tornar a veure fins a l’endemà, quan sense mirar-me, deixà el dossier de les 

visites a la taula i m’oferí la seva ma acceptant el tracte. Era la primera vegada que la 

tocava, i m’hi vaig voler quedar agafat per sempre. Em dol tant recordar-me'n amb 

tanta veracitat. Aquella mateixa tarda vaig escriure la carta al sanatori confirmant que 

atendria la infermera Virgili a primera hora del divendres quinze d’octubre. 

Els dies següents van ser una barreja de nervis i complicitats compartides. Com si es 

tractés d’una comèdia, vaig escriure el guió dels esdeveniments i els vaig acompanyar 

de diàlegs que practicàvem un cop tancat el despatx. Sèiem un al costat de l’altre, i 

amb els dies, el meu braç va gosar tocar el seu, i la meva mà atrevida va agafar la 

seva. En certa manera, com més coneixíem el text, més a prop de mi la sentia. L’últim 

assaig el vam fer sense guió, no ens va caldre. Va sortir rodó, a la 
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primera, i entre rialles nervioses la vaig abraçar per primer cop. Ella deixà el cos quiet. 

Jo vaig callar, i tancant els ulls la vaig besar. Estàvem preparats. 

El matí en el qual resoldríem el testament vaig arribar al despatx a la mateixa hora de 

sempre, calia transmetre normalitat. Vaig saludar la Conxita, i mentre penjava l’abric i 

el barret vaig veure de reüll a la infermera Virgili asseguda a la sala d’espera. Damunt 

les seves cames tenia oberta la carpeta amb la documentació que aviat m’hauria de 

lliurar: el testament, el certificat de defunció, i la cèdula personal amb la qual Frederic 

va arribar a Santa Maria d’Olost. A la cadira de vímet del seu costat, hi vaig veure 

també un farcellet de cartes lligades amb cordill, i la bossa amb la qual havia viatjat. 

—Conxita, faci passar la primera visita si us plau.

Una dona menuda, de cabells arrissats i carn magre va entrar per la porta. Anava neta 

i polida, vestida amb faldilla grisa i jersei verd bosc. Vaig somriure per sota el nas, no 

sé per quins set sous sempre l’havia imaginat amb l’uniforme d’infermera. Entrà, i 

s’assegué davant meu, mentre Conxita ho feia al pupitre on la Underwood ompliria els 

formularis del dia. 

—Benvinguda senyora Virgili, espero que el tren hagi estat benèvol amb vostè. 

—Gràcies, senyor notari. Per sort, tal com em vàreu recomanar a la vostra carta, 

l’escudella de la fonda Nacional em va reconfortar només arribar. 

—¿Ha portat la documentació? 

Amb els preàmbuls de cortesia conclosos, vaig iniciar la representació que tant havíem 

assajat. Revisava cada document, sense pressa, i al despatx només s’escoltava el 

respirar esforçat de la infermera Vigili. Passats uns segons, atansava el paper a la 

Conxita perquè en documentés el seu lliurament. Feia temps no em trobava amb algú 

tan diligent i endreçat, i segurament feia anys que no veia una cal·ligrafia de lletra 

inclinada de tanta qualitat. 

Vaig deixar pel final el testament, i just quan l’anava a agafar la tos de la senyora Virgili 

em va interrompre. Hauria pogut aturar la sessió, proposar un recés, ser educat, però 

en cap moment em vaig interessar per l’estat de salut de qui tenia davant. Avui, sé del 

cert, que el seu refredat era rellevant, i que potser hauria hagut de seure més lluny, 

però només vaig pensar a donar-li el meu mocador i continuar. 

—Senyora Virgili, em temo que aquest testament és irregular. 



��

—¿Què voleu dir?  

—Doncs que el nostre malaurat Frederic tenia moltes virtuts, però la de l’escriptura li 

era desconeguda 

—Disculpeu. No havia pensat a dir-vos que el vaig transcriure jo mateixa. Us 

garanteixo que no hi trobareu cap paraula que no sigui seva. 

—No em mal interpreti, en aquest despatx ningú gosaria dubtar de la seva 

honorabilitat. Només caldrà convertir la seva transcripció en un document jurat de què 

un servidor en doni fe pública. 

Em vaig inclinar vers la Conxita, qui agafà el testament i el col·locà a tocar de la 

Underwood. Seguint el ritual assajat, passà el formulari de testament estàndard pel 

rodet, posà els dits sobre les tecles i els va deixar ballar. Em semblà la dona més 

bonica del món. 

—Moltes gràcies senyora Virgili, amb això ja hem acabat. 

—Disculpeu senyor —amb un fil de veu —¿Fóreu tan amable de fer-li arribar a la vídua 

d’en Frederic aquest feix de cartes? Ell les guardava com un tresor. 

I just aquí, en aquest instant, els dits de Conxita van convertir el ritme compassat en 

un silenci abrupte, anguniós. No t’aturis ara, massa curt vaig pensar mentre passava a 

mode improvisat. Vaig atansar-me al pupitre, vaig girar el rodet fins a agafar el 

formulari a mig acabar i el vaig segellar. D’una revolada, vaig tancar el dossier d’en 

Frederic a l’arxivador, vaig agafar el farcellet de cartes de les mans de la infermera 

Virgili i la vaig convidar a marxar. 

—¿Es troba bé la senyora Conxita? 

—No pateixi, deu ser una altra migranya —vaig contestar. 

—No em costa res donar-li una ullada —digué aixecant-se. 

La vaig aturar agafant-la del braç i vaig insistir que era hora de marxar. Es tapà la boca 

amb el mocador i caminà fins a la porta d’entrada on me’l va tornar. L’havia tacat  de 

sang, ella ho sabia i jo ni me’l vaig mirar. Només volia saber-la lluny, i tornar corrents al 

despatx per entendre que havia passat. 

—Conxita, estimada, ¿et trobes bé? 
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  No em va contestar. Tenia els ulls clavats al testament transcrit per la infermera Virgili, 

la mandíbula travada, i els dits enrogits de tan fort que s’agafaven a la vora del pupitre. 

M’hi vaig atansar per darrere, la vaig agafar de les espatlles per dir-li que ja havíem 

acabat, però no vaig tenir temps. Les seves dorsals es van corbar retallant un arc de 

repulsió i aflicció alhora que udolava un m’ho havia deixat a mi, tot a mi que em va fer 

emmudir. 

Conxita va marxar de la notaria quan encara hi reverberava el seu dolor. Els mesos 

següents els vaig dedicar a esperar. Em costà tirar endavant. Mentre el cor bategava 

l’esperança de veure-la tornar al despatx, el cap calculava quant trigaria la tuberculosi 

a arramblar la meva cavitat pulmonar. Ella no tornà mai. La resta, despatx tancat, i 

retorn a Canyelles on esperar el meu final. 




