La Poma de Caramel
En Tad es moria de gana, tenia els budells enganxats a l’espinada. No podia deixar de
retorçar la mandíbula i mirava d’un cantó a un altre la parada de la seva mare. A la taula les
castanyes estaven calentes, el moniato es rostia al foc i les pomes de caramel relluïen. Davant la
insistència del nen, la dona va tornar a negar-li la fruita.
—Que no, Tad! Saps que no aconseguiràs res posant aquesta cara —La mare li va
clavar els seus ulls de serp. —Fes-me cas. No són per a tu.
En Tad era un nen de pell clara com la neu. Tenia el cabell regirat d’un negre l´atzabeja,
i la seva mirada blavosa era circumdant. Era formós. Qui el contemplava no podia resistir els
seus encants. Encara que aquests no li servien de res amb la seva mare, ja que ella també posseïa
els seus.
La dona tenia un somriure que enlluernava, malgrat que ella estigués vella i desgastada.
Venia les seves temptacions a la fira nocturna de tardor. La seva parada era la última. Les
pomes coronaven la taula, eren les de més èxit. Llums dins de la pols i l’ocre de les carpes. Qui
passava per davant sempre s’enduia una fruita de caramel. Fins i tot els firaires s’escapaven a
buscar-les en algun descuit de les seves dones. Les receloses no miraven amb bons ulls a la
botiguera. Pura enveja. Mai tindrien el seu encant ni la seva clientela. El noi, per la seva part, les
feia estremir. Sempre tafanejant, sempre fix en els seus escots, amb el llavi mossegat per la
comissura.
En Tad i la seva mare no havien menjat en dies. Ans ella li hauria donat el mos més
refinat al seu fill. Ara li negava fins el més corrent, doncs la seva fortalesa s’havia avinagrat. Era
una ombra pusil·lànime amb la bellesa resseca. Li quedava la seva mirada, amb ella atreia als
compradors i mantenia a ratlla al petit.

El nen sentia cada cop més fort les rampes al seu estómac. Va descarregar l’ansietat
contra la taula i va deixar la vora esgarrapada amb les seves dents. Va apartar la boca i escopir
les estelles amb sang.
—Mare, m’estàs matant de gana! Sento com si em cremés la panxa.
—T’aguantes, ja menjaràs. Les pomes tampoc estan tan bones com semblen.
La fira estava a vessar de gent, i aquesta s’havia concentrat a la paradeta del fons. El
somriure de la botiguera enlluernava als petits, també als seus pares. Els nens menjaven ànsies
entre riallades estridents. Una grassoneta va escoltar la conversa de’n Tad. Amb ulls de gat
davant d’un canari, es va apropar al seu pare i reclamà el botí.
—T’ha mentit. Estan delicioses. —La rabassuda va parlar amb la boca plena. Trossos
de poma relliscaven per la seva barbeta i queien al fang.
En Tad empresonar el vermelló del llavi entre les seves dents. Va voler saltar i
mossegar-la com gos rabiós. Esbocinar-la. No li hauria costat gens, era àgil com una geneta. Li
va ensenyar els ullals i es va abalançar amb la mirada. La seva mare, sense deixar de somriure,
va parar-lo amb mà gèlida. La grossa es va petrificar, va veure a l’infant sobre el seu cap en un
somni deforme. Aferrada al seu pare, que no aconseguia deixar de mirar la botiguera, va tirar
d’ell fins que es van perdre entre la gent.
El noi estava furiós. La frustració se li va estrènyer en la mossegada, encara més en els
budells.
—Agraeix que t’hagi frenat. Et doldria molt més que el canell si no t’hagués agafat. —
La dona el va deixar anar i les marques a la pell es van esvair lentament.
En Tad es va escapolir sota la taula i es va asseure a terra. Rabiós es va ficar el polze a
la boca com un nadó. No aconseguia aplacar la ira i la fam. Li van venir a la ment el trossos de

poma en el fang i va sucumbir a les ganes. El dit va explotar amb la mossegada. Les seves dents
es van encaixar fins a l’os i la sang va baixar veloç per la gola. Només va aconseguir aguditzar
els recargolaments del seu ventre.
El nen va sentir una carícia al cap i va tancar la ma al voltant del polze. Es va apartar
aterrit, la seva mare no podia veure semblant trencadissa. En Tad va ficar el puny a la butxaca
per dissimular. Va aguantar els espasmes del seu estómac tant com va poder i va sortir del seu
amagatall. La dona amb la mirada perduda en la gentada, se’n compadí. Malgrat tot l’entenia.
Era massa jove per comprendre la seva naturalesa. Les seves limitacions, encara que poques,
eren mortals.
Passada la mitjanit les parades s’anaven buidant. Els darrers visitants van desocupar el
lloc quan les carpes baixaren les cortines. Només el fons seguia il·luminat. La dona ho havia
venut tot, llevat de quatre castanyes i una poma de caramel.
La botiguera va pelar les castanyes, les va tornar al llautó i va tancar el tiratge del foc.
El nen es va passar la llengua per les dents. A la fi podria matar la gana i la set.
—És que no vindrà ningú més? —La dona tornava a tenir la mirada de serp.
En Tad va veure la poma i va bavejar a desig. El seu torn havia arribat. No va aguantar
més i va treure la ma de la butxaca. Ja no sagnava. Els dits es van estirar al màxim per agafar la
fruita, però es van encongir amb un cop fred.
—Casum l`olla! Que ho espatllaràs—. El copet va frustrar les intencions de l’infant. —
Tens tant per aprendre. Ara observa.
Per la entrada de la fira un home gros venia donant tombs. Portava un hàbit marró que li
penjava com una campana. Va empinar una ampolla transparent de vi i va fixar la mirada
ennuvolada al fons. Es va dirigir fins allà atret per la lluentor de la fruita.

—Tan sols em queden quatre castanyes i una poma de caramel. —La botiguera li va
brindar el seu millor somriure.
La mirada de l’infant era un mar de flames. Si Tad hagués pogut plorar, ho hauria fet en
aquell moment.
—Amb la poma estarà bé, germana —va exclamar el borratxo rebuscant dins les
butxaques. —Dimonis! Estava segur que tenia una moneda per aquí.
La mare va estendre la fruita sense tallar el contacte visual. En Tad va acompanyar el
moviment amb el pit encongit, desconsolat. Seguia sense comprendre.
—Descuidi, convida la casa.
—Gràcies germana. M’he begut fins la sang de Crist avui. Si no portés aquesta pudor a
sobre, li pagaria amb un petó.
La botiguera va ensenyar les dents i el va guiar al voltant de la taula. El monjo la va
seguir fins al seu rostre, enlluernat. Li va fer un petó a la galta i es va perdre en la profunditat de
l’ull negre. Va sucumbir a l’escurçó.
En Tad altra vegada va voler abalançar-se, com quan tenia al davant la nena rabassuda.
Però aquest cop sobre sa mare. Va sentir ganes d’esbocinar-la.
Els ullals de la dona van lliscar lentament fins al coll i es van enganxar qual ventosa.
Les mans del borratxo van perdre tota força. Va deixar caure la fruita i l’ampolla de vi. Esvaït
darrere el taulell, l’home va descansar mig buit.
El noi es va ajupir sota la taula convertit en un monstre. Amb les articulacions
retorçades es va posar a quatre potes i es va arrossegar per les cames del infortunat. Es va
muntar sobre el seu pit com un insecte. La seva llengua voleiava entre fils de bava, que queien
per les seves incisives.

—Ja et pots saciar, Tad. —La botiguera es va incorporar davant de les castanyes fredes i
es va eixugar els llavis amb la màniga.
En Tad va arribar fins a la gola i va descobrir els dos orificis. S’escapava un bleix de
vapor i sang per la jugular inflamada. Va seguir el cordó al voltant del coll i va veure la creu de
fusta. La va apartar d’un cop. El cop de ma també va fer caure l’ampolla, i el vi consagrat es va
vessar sobre la poma. La va fer relluir.
El nen va estendre la boca al màxim i els ulls del frare es van desfigurar de terror. En
Tad va carregar amb voracitat i va clavar els ullals a la fruita. L’alcohol beneït li va espellar la
gola, que se li va convertir en pols, però ell ja estava estripat de frustració. Amb mitja
mandíbula desfeta, li va donar una altra mossegada a la poma de caramel.

