
DIUMENGE A LES NOU DEL VESPRE 

 

Sota els llums elèctrics, en el carrer mig abandonat –ben closes les finestres, murades 

amb fustes les botigues - , el paviment és d’una llarga lluentor. Som en diumenge, a les 

nou del vespre. En l’aire tebi del febrer, plovisqueja: la gent té un aire escadusser i furtiu. 

Ja gairebé tothom és re-encauat. Algun automòbil buit torna al garatge: no roda per allí 

cap modisteta de pentinat artístic per adreçar una mirada seductiva al mecànic, que 

badalla. Com sempre, com a qualsevol hora tardana, passa un matrimoni, el pare duent 

al braç un nen petit i la mare arrossegant-ne un altre que rondina. Al cap de dos minuts, 

una senyora i dues filles, amb capelles i vestits fets a casa, travessen en silenci: llurs 

cares deprimides revelen prou que tornen de casa d’algun parent: potser s’hi han atardat 

perquè hi havia un malalt que tenia un accés de qualsevol cosa, potser per un motiu fútil, 

com és ara una discussió sobre si hom els deixaria o no els deixaria paraigües. Després, 

per un carreró clandestí hom veu, a mig carreró, una noia tota pintada, amb una cigarreta 

a la boca; fa via amb un gest deixat anar: sembla que sent el fàstic de tots els dies, i 

especialment, del diumenge. 

 El diumenge! Teòricament, per a la massa confusa dels homes, el diumenge és un 

parèntesis de plaer. Un hom pensa, durant la setmana, en el paradís artificial del seu 

diumenge. Un hom, de dilluns a dissabte, viu entre uns límits esquifits: i, el diumenge, es 

proposa de saltar imaginativament per damunt aquells límits. La filla de la portera anirà a  

veure princeses al cinematògraf. La família del milionari volarà en automòbil a la plena 

naturalesa, a gaudir les joies senzilles i bohèmies d’un jaç d’herba i una branca 

esquinçada tot passant. 

     (…) 

Però la llisó severa del diumenge – del diumenge de vuit a nou- és que cal tornar al límit. 

Som pobres o som rics, som petits o som grans, som joves o som vells. La nostra vida, 

en realitat, no es desenrotlla en l’àrea on hi ha les diversions del diumenge, sinó en l’àrea 

on hi ha el nostre obrador, la nostra botigueta, o el nostre cafè, o la nostra taula de joc: 

és endebades que el que viu al carrer del Rec vagi, els diumenges, al Tibidabo: la seva 

realitat és el seu límit: el carrer del Rec. Igualment,  la nostra vida no consisteix a eixir de 

nosaltres mateixos, a saltar per damunt del nostre estament, de la nostra edat, de les 

nostres capacitats, del nostre temperament, sinó a tornar-hi i vegetar-hi: vegetar-hi, si 

voleu, amb el consol de projectar nous oasis dominicals; però, desenganyeu-vos, la 

veritat profunda és que el diumenge és fet per al dilluns. I aquesta veritat tremenda, un 



hom la sent inequívocament els diumenges, de vuit a nou, mentre als indrets públics hi 

escombren puntes de cigarreta, esclofolles i agulles de ganxo, i els estatges particulars, 

una mica melangiosos, es tanquen darrera nosaltres, com la capsa es tanca damunt el 

ninotet automàtic. 

 Per això els diumenges, de vuit a nou, és quan coneixereu la gent moralment sana i la 

que no ho és. La que no ho és, ve afeixugada per un gep invisible, de decepció. Fa una 

mica el bot, per dins. És la gent estúpida que voldria viure de gemmes de coco i cada any 

es creu estafada perquè no treu la grossa de Nadal. En canvi, la gent que, en l’esperit, és 

“dreta i igual”, sent una certa alegria de tornar al seu límit. S’adona vagament que el límit 

no és solament una tanca amb trossets d’ampolla encastats al cim. Es també el costum –

quelcom de semblant a una cançó – i és el confort – quelcom de semblant a unes 

sabatilles- i és, al capdavall, quelcom de tan semblant a un hom mateix, que jo diria, 

simplement que és la personalitat. 
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