
Aquell noi es va acostar encara més a la vora i va dir rient, tan petita i ja té promès? 
I quan va riure els llavis se li van estirar i li vaig veure totes les dents. Tenia uns 
ullets de mico i duia una camisa blanca amb ratlleta blava, amarada sota dels 
braços, i amb el botó del coll descordat. I aquell noi tot d’una se’m va girar 
d’esquena i es va aixecar de puntetes i es va decantar d’una banda a l’altra i es va 
tornar a girar de cara a mi i va dir, dispensi, i es va posar a cridar: Ei!… que m’heu 
vist l’americana? ¡Estava al costat dels músics! En una cadira! Ei!... I em va dir que li 
havien pres l’americana i que tornava de seguida i si volia fer el favor d’esperar-lo. 
Es va posar a cridar: ¡Cintet!... Cintet! La Julieta, de color de canari, brodada de 
verd, va sortir de no sé on i em va dir, tapa’m que m’haig de treure les sabates... no 
puc més... Li vaig dir que no em podia moure perquè un jove que buscava l’americana i 
volia ballar amb mi de totes passades m’havia dit que l’esperés. I la Julieta va dir, 
balleu, balleu... I feia calor. Les criatures tiraven coets i piules per les cantonades. 
A terra hi havia pinyols de síndria i pels racons closques de síndria i ampolles buides 
de cervesa i pels terrats també engegaven coets. I pels balcons. Veia cares lluents de 
suor i nois que es passaven el mocador per la cara. Els músics contents i toquem. Tot 
com una decoració. I el pas doble. Em vaig trobar anant amunt i avall i com si 
vingués de lluny, de tan a la vora, vaig sentir la veu d’aquell noi que em deia, veu 
com sí que en sap de ballar! I sentia olor de suor forta i olor d’aigua de colònia 
esbravada. I els ulls de mico lluents ran dels meus i a cada banda de la cara la 
medalleta de l’orella. La cinta de goma clavada a la cintura i la meva mare morta i 
sense poder-me aconsellar, perquè vaig dir a aquell noi que el meu promès feia de 
cuiner al Colón i va riure i em va dir que el planyia molt perquè al cap d’un any jo 
seria la seva senyora i la seva reina. I que ballaríem la toia a la plaça del Diamant. 
La meva reina, va dir. I va dir que m’havia dit que al cap d’un any seria la seva senyora 
i que jo ni me l’havia mirat, i el vaig mirar i aleshores va dir, no em miri així, perquè 
m’hauran de collir de terra, i va ser quan li vaig dir que ell tenia els ulls de mico i 
vinga riure. La cinta a la cintura semblava un ganivet i els músics, tararí! tararí! I la 
Julieta no es veia enlloc. Desapareguda. I jo amb aquells ulls al davant que no em 
deixaven com si tot el món s’hagués convertit en aquells ulls i no hi hagués cap 
manera d’escapar-ne. I la nit anava endavant amb el carro de les estrelles i la festa 
anava endavant i la toia i la noia de la toia, tota blava, giravoltant... La meva mare 
al cementiri de Sant Gervasi i jo a la plaça del Diamant... Ven coses dolces? ¿Mel i 
confitura?... I els músics, cansats, ficant les coses a dintre les fundes i tornant-les 
a treure de dintre de les fundes perquè un veí pagava un vals per tothom i tots com 
baldufes. Quan el vals es va acabar la gent va començar a sortir. Jo vaig dir que 
havia perdut la Julieta i aquell noi va dir que ell havia perdut en Cintet i va dir, 
quan estem ben sols, tota la gent desada a dintre de les cases i els carrers buits, 
vostè i jo ballarem un vals de punta a la plaça del Diamant... volta que volta... 
Colometa. Me’l vaig mirar molt amoïnada i li vaig dir que em deia Natàlia i quan li 
vaig dir que em deia Natàlia encara riu i va dir que jo només em podia dir un nom: 
Colometa. Va ser quan vaig arrencar a córrer i ell corria al meu darrera, no se 
m’espanti... ¿que no veu que no pot anar tota sola pels carrers, que me la 
robarien?... i em va agafar pel braç i em va aturar, que no ho veu que me la robarien, 
Colometa? I la meva mare morta i jo aturada com una bleda i la cinta de goma a la 
cintura estrenyent, estrenyent, com si estigués lligada en un branqueta 
d’esparreguera amb un filferro. I vaig tornar a córrer. I ell al meu darrera. Les 
botigues tancades amb la persiana de canaleta avall i els aparadors plens de coses 
quietes com ara tinters i secants i postals i nines i roba desplegada i pots d’alumini i 
gèneres de punt... I vam sortir al carrer Gran, i jo amunt, i ell al meu darrera i tots 
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Abrera 2018
Diada de Sant Jordi
Aquest Sant Jordi, celebrem-lo junts!
23 d’abril: Diada de Sant Jordi a la plaça de Pau Casals *

16.30 a 18.30 h
Narracions de contes
A càrrec d’Illets d’Abrera 
Grup Escènic. 
Carpa

Organitza: Illets d’Abrera Grup 
Escènic

17.00 h
Ens inventem la 
llegenda de Sant Jordi?
Participa en la creació de la 
nova llegenda. A càrrec de 
Núria Martínez, narració i 
Óscar Julve, il∙lustració. 
EsCEnari

Organitza: Regidoria d’Acció 
Cultural i Patrimoni

17.00 a 20.00 h
El Pirata Octavi
Coneix d’aprop la història 
d’aquest especial pirata. 
Carpa

Organitza: El Pirata Octavi

17.00 a 20.00 h
Taller de roses 
i photocall
Carpa

Organitza: Regidoria d’Infància i 
Joventut 

18.00 h 
Lectures compartides 
a càrrec d’alumnes 
de l’Aula d’adults 
Carpa

Organitza: Aula d’Adults

18.15 a 19.30 h
Taller de Pentinats 
de conte
A càrrec de Fafa Franco. 
Carpa

Organitza: Regidoria d’Acció 
Cultural i Patrimoni

18.15 h
Concert
A càrrec d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Abrera.
EsCEnari

Organitza: Escola Municipal de 
Música d’Abrera.

19.15 h
Les Sinsombrero
Tertúlia sobre les escriptores 
de la Generació del 27. 
EsCEnari

Organitza: Associació Abrera 
contra la Viòlencia de Gènere i 
Associació Dones i Futur d’Abrera

20.00 h
Resultats del concurs 
Posem nom a la 
princesa
EsCEnari

Organitza: Associació Abrera contra 
la Viòlencia de Gènere i Associació 
Dones i Futur d’Abrera

20.15 h 
Sorteig de la panera 
cultural
EsCEnari

Organitza: Biblioteca Josep Roca i Bros.

20.30 h
Lliurament dels premis 
del Segon Concurs 
de relats Imagina 
Abrera
EsCEnari 
Organitza: Abrera Comerç 
- Associació d’Empresaris i 
Comerciants d’Abrera

Recomanacions de 
llibres, sorteig d’una 
panera cultural i un 
detallet per a qui es faci 
soci de la biblioteca
Organitza: Biblioteca Josep Roca i 
Bros.

Venda de llibres
Llibreria Papereria 
Abrera, Abrera en Comú, 
Alternativa d’Abrera i Abacus 
cooperativa

Escriptors d’Abrera
Els escriptors abrerencs et 
dedicaran i signaran els seus 
llibres.

* En cas de pluja es farà 
a la Casa de Cultura, 
Carrer Federico García 
Lorca, 17

Per a més informació: 
acciocultural@ajuntamentabrera.cat
i Biblioteca Josep Roca i Bros. Tel. 93 770 08 81, de dilluns a divendres 
de 16.00 a 20.30 h i dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 a 13.30 h


