
CAPÍTOL I 
 
 
 
— 

—No senyor, no va ser així com diu en aquell paper que van llegir, que els papers 
donen compte d’allò que se’ls escriu al damunt, encara que no va ser massa el que vaig 
entendre. Ací, el senyor llegia molt de pressa, i a més d’això no estem gens acostumats a 
sentir llegir en castellà, que ací no el parlem, i quan un que no siga senyoret comença a 
parlar-lo, li diem que parla castrapo…1 Però, amb tot, no va ser així encara que ho diga 
la guàrdia civil, la tia Esquilacha o el sursum corda, amb el vostre permís. Ni del 
començament dels fets, ni del que va vindre després, ni del final, no se’n sap res perquè 
ningú no en va veure res, o si ho degueren veure no s’hi van fixar, que una cosa és veure 
i una altra fixar-se. 

— 
—Jo, com ja he dit, que no ho han apuntat, anava a la feina. Anava a la feina, per 

l’amor de Déu, que crec que no havia eixit mai de ma casa, o de ca la Raxada, que per al 
cas és la mateixa, tan decidit per anar a treballar. Dissabte la Raxada havia anat a buscar-
me a les obres i havíem fet les paus, per voluntat d’ella, que me l’estime, però més a 
causa del menut que ja farà quatre anys i com que és tan despert ja comença a 
comprendre les coses d’aquesta vida... Vaig dormir amb ella dissabte i diumenge, que 
bona falta em feia, perquè de dones n’hi ha moltes, però com ella, almenys per a mi... 
Siga com siga, tant xarrava que... Com feia tant de fred i dormíem molt junts, no tenia 
altre remei que escoltar-la, i a més d’això, tenia raó... I amb tanta xarrameca em van 
vindre ganes de plorar, que mai una dona no m’havia fet tindre ganes de plorar, a banda 
de ma mare, que les mares encara que li facen plorar no és cap vergonya per a un home. 
I va acabar tenint raó amb la seua vèrbola, com també en tenia sempre amb les carns del 
seu cos, que no me’n puc apartar per molt de temps i per molt que faça la Costilleta, que 
també en sap un fum... La Raxada, a més, té una traça per a les paraules, que les va 
alliberant amb tendresa en l’orella, que de vegades sonen com si foren només l’alé... I em 
va parlar d’ella i del xiquet i de les coses d’aquest maleït món, amb el vostre permís. 

Perquè, després d’haver passat les coses que acostumen a passar quan un home i una 
dona dormen junts, i quan s’és jove i les coses passen una vegada i una altra, i encara 
una altra i les que siguen, ja que portàvem més d’un mes sense el ‘condiment’, aleshores 
un queda a poc a poc sense saber què fer de si, així com defallit en els braços de la dona. 
Quan és amb altres, toque el dos ràpidament perquè em sembla que fins i tot es tornen 
pudentes i fan olor de carnús, amb el vostre permís. Però amb la Raxada un es queda al 
caliu del seu llit i es transforma en un xiquet, acotxat contra el seu si, que és ample i 
preciós, com si fóra la mare d’un, inclús sent més jove que jo... 
 

                                                 
1 Denominació pejorativa que rep el castellà a Galícia amb profusió d’interferències gallegues (totes les 

notes són del traductor). 


