
SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU 

La Maria havia vingut a servir a 
Cervera no feia pas gaire temps. El seu 
pare era a la presó per qüestions polítiques 
i a casa seva passaven moltes dificultats. 
Era de Verdú i a causa de la coneixen~a 
amb una família amiga que gaudia d' una 
bona posició, acceptaren que vingués a 
Cervera on la mantindrien i la vestirien 
tot fent de mainadera a dues criatures que 
tenia el matrimoni. La noia als seus divuit 
anys, ja estava amarada de preocupacions. 
Li quedava pero, aquella espuma d'espe
ran~a que no s' acaba de perdre mai quan 
s'és jove. 

Els primers temps de viure amb aque
lla farm1ia, l' ajudaren a sobreposar-se a un 
enyorament que no havia sigut tant gran 
coro és pensava. Un nen de cinc anys i una 
nena de tres, tampoc li varen complicar 
la convivencia ja que aviat s'hi sentiren 
la mar de bé. Per a ells, era una germana 
més gran que tenia la gracia de rentar-los 
hi vestir-los tot jugant. 1 la mare de les 
criatures que només tenia trenta cinc anys, 
la convertí en una amiga responsable amb 
la qual podia confiar. 

Durant aquell parell de mesos d'estiu 
havia assistit amb els senyors a veure al
guna pel·lícula de cine que feia el Claudi 
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Gómez a la Plac;:a de Sant Miquel. També 
quan portava la canalla al col·legi va fer 
amistat amb unes noies de la seva edat 
i quan hi havia alguna festa de barri, hi 
assistia amb els nens o les seves amigues. 
Pero a cap hall de nit tot i que sovinteja
ven les festes de barri, mai li ho havien 
permes. 

Fou pel barri de Sant Magí després 
de l' entrada dels animals on junt amb les 
criatures els havien anat a rebre, quan la 
Roseta, la seva mestressa, li pregunta si li 
agradada anar a bailar aquella nit. Ella i 
el seu home, tenien intenció de deixar els 
fills a casa de sa mare i acudir-hi. "Veuras, 
aquesta de Sant Magí és una festa grossa. 
1 aquest any el Ton Manotes a la Plac;:a 
Major, hi portara la Gene Kim que es una 
orquestra de Barcelona que esta de moda. 
Diuen també, que ambla coJ.laboració del 
Manel de Cal Pacomio i el Maja de l'es
pardenyeria, han comprat una habitació 
de matrimoni per a rifar-la. de toia." A la 
noia tot el que li deia la Roseta li sembla 
de meravella, només que respecte a la 
toia, pensa sense fer-ne comentad, que 
en faria ella d'una habitació de matrimoni 
si no sabria on posar-la ni tampoc si es 
casaria ... 



Així dones aquella nit de Sant Magí, 
va sortir per primera vegada a bailar 
acompanyada d'aquella família on havia 
tingut la sort de caure. Després de visitar 
l' esglesiola on també hi havia anata missa 
al matí, en veure aquella polsosa placeta 
plena de balladors mentre actuaven los 
"Ocho Astros í su cantante Andrés" el 
Sr. Miquel, proposa anar a seure a una 
taula a la Plac¡:a Major. A dalt també molt 
ple, 1' orquestra Gene Kim feia gala d'una 
"Vaca lechera" que l'hagueren de repetir 
per tercera vegada. La nostra protagonista 
una vegada els amos trobaren una taula, 
els demana si podía anar amb les seves 
amigues que formaven un grup a sota les 
voltes davant de cal Muntanyes. 

Amb la recomanacíó de que tingués 
cura amb el comportament i no es mogués 
de dalt la Plac¡:a, el matrimoni, li desitja 
que s'ho passes bé. 

A la María aquella nit de festa li 
semblava tota una descoberta. Al seu 
poble amb prívacions, i avergonyída per 
una situació que ella n'era del tot aliena, 
s'hi sentía excessivament incomoda. De 
manera que a Cervera on ningú sabía 
res de la seva vida, podría gaudir de la 
nit completament desacomplexada. Ja a 
la missa de set a Sant Magí on hí havia 
assístit amb la Ramona i la Carme, li havía 
demanat al Sant que alliberessin el seu 
pare i també que li surtís un pretendent. 
De les paraules de la seva senyora sobre 
el comportament, li dígué que podía estar 
ben tranquil·la. 

La nostra protagonista que era una 
noia distíngida i de bon veure, no s'hagué 
d'esperar gaíre pera que la tragués un xí
cot espigat í forc¡:a eíxerít. Amb tot, i per a 
respectar els costums de 1' epoca, malgrat 

lí agradés, s'ho havía de fer pregar, í li va 
dír que no en sabía gaíre. El noí insistí per 
segona vegada i ella, fent veure que feía 
un petit esforc¡:, accepta. L'orquestra amb 
una certa estridencia interpretava el "hit" 
del moment "El gitano señorito". Aquest 
pas doble que estava de moda, s'atrevia 
a bailar-lo tothom, i en tot cas si no s'hi 
sentía prou bé, pensa, a la repeticíó ho 
deixaria. Hem d'aclarir que a la decada 
deis quaranta i cinquanta, totes les peces 
les repetíen. De manera que amb el mateíx 
personatge hí ballaves dues vegades. 

Enllac¡:ada per aquell noi se sentía 
extremadament petíta. Durant els primers 
passos hi va haver uns moments de vacil
lació. Foren uns instants només, ja que 
després de recuperar la posició l'home 
ímposa el ritme i assoli una perfecta com
penetració. La Maria nota amb una certa 
desíl·lusió que tenia les mans grosses. No 
s' atrevía a mirar-se 'l. Aquella mirada que 
l'havia impactat des del primer moment 
degut a la seva profundítat, ara li feía por. 
Temía que sí és deíxava seduír per uns 
ulls tant expressíus, lí seria difícil imposar 
la seva tactica. Avíat pero, nota que s'hi 
sentía reconfortada, com sí no se trobés 
tant sola. Si bé la conversa no ofería cap 
motíu per agafar-s'hí, degut a la seva 
parquedat, la pec¡:a li sembla molt curta. 
Aquell jove que després d'ínteressar-se 
pel seu nom li digué que ell és deia Genis 
i que feia de paleta, insistí per continuar. 
A la Maria aquesta petíció que ella rebut
ja amb indecísió, dona peu al xicot per 
ínsístir-hi. Després de justificar-se a si 
mateíxa pel que lí dírien les amigues í la 
Senyora per haver pres aquesta decisíó, 
opta per acceptar ja que aquell home, lí 
produi:a una sensacíó tan plaent que lí 
semblava una finestra oberta a l'infinít. 
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Components de l'orquestra Ocho Astros, a les Caramelles de l'any 1946. Fotograjia cedida per Lloren(: Subias 

Amb tot, ella sabia que no havia d'haver 
acceptat tant Htcilment ja que als pobles 
en aquell temps, el fet de hallar més d'un 
parell de balls amb el mateix xicot do
nava peu a fer tota mena de comentaris. 
La noia pero, apartant del seu pensament 
els arrelats convencionalismes, és deixa 
emportar per la seva sensibilitat. Des de 
feia temps, no havia tingut la possibilitat 
que li oferia aquella nit de Sant Magí. 
S'hauria enamorat d'aquell xicot que la 
tractava amb tanta tendresa malgrat tenir 
aquelles mans tan grosses? 

Aquells sentiments encara incipients, 
tenien la facultat d'evadir-la d'un món 
que li era del tot advers . Només l'ombra 
d'uns retrets que probablement li faria la 
mestressa, entelaven una satisfacció que 
poc a poc s' anava imposant. 

A la mitja part tant ell com ella, ha
vien superat aquella timidesa inicial que 
els atenallava. Una empatia creixent els 
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obnubilava fins al punt de no adonar-se 
que sempre anaven agafats de la ma. Era 
igual que s' ajuntessin amb les amigues 
de tant en tant, com si restaven apat1ats. 
Si no parlaven amb la boca parlaven amb 
els ulls . 

Encara no s'havia acabat el sarau, 
quan prudentment les amigues li insinua
ren que potser seria convenient retirar-se, 
cosa que la Maria a desgrat accepta. J a feia 
estona que la seva mestressa no ballava, 
motiu de més per a donar per acabada la 
vetllada. 

El comiat amb el Genis, carregat de 
tendresa i sense tenir altra oportunitat, és 
convertí en un laconic adéu. 

Ell pero, hi afegí fins dema! 

Mentrestant 1' orquestra ataca va fu
riosament un vals jota, preludi en aquell 
temps, d' un final proper. 



La Roseta, mentre és retiraven i amb 
un deix d'ironia que feu envermellir la 
noia, li digué: Apa xiqueta, que avui t'has 
firat en Genis! 

Aquella nit, la son a la Maria, no la va 
visitar fins ben entrada la matinada. El seu 
pensament aplanat al principi del sarau, 
s'havia estarrufat comuna esponja i s'es
forc;:ava en repassar tots els trets d'aquell 
personatge que malgrat les mans li havia 
robat el cor. Els ulls d'un verd maragda, 
tenien la forc;:a del convenciment. No era 
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estrany dones, que molt sovint s' estalvies
sin les paraules. Fou en aquest punt quan 
en mig d'una barreja d'imatges desdibui
xades i inconcretes, s'adormí. Els seus 
somnis s' esllavissaven per fondalades 
incongruents. En aquella barreja de sen
timents extravagants si amalgamaven tota 
classe d' emocions. Per un moment, massa 
curt per cert, s' esdevingué un acoblament 
insatisfactori produi:t pel somni d'una nit 
d'estiu i d'un despertar sobtat. Asseguda 
sobre elllit tremo lava ... 


