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Aquella habitació feia olor a tinta i a humitat. Durant 
les llargues vesprades de la tardor la redacció del 
periòdic on treballava Manuel Sanchis es convertia en 
un habitacle incòmode i fred, poc propici per a l’art de 

la narració periodística. En el seu minúscul escriptori, on tot just 
cabia una vella Olivetti que no marcava bé la lletra m, Sanchis 
buscava en periòdics endarrerits una solució d’emergència per a 
l’encàrrec que minuts abans li havia fet el director d’El Decano, el 
periòdic on treballava, el més antic de la regió valenciana tal com 
deia el subtítol sota la capçalera del diari.

Maurici López, el redactor que s’encarregava de la secció de 
societat i successos i que al final de la jornada omplia el foli 
pautat (160 matrius per signe del Zodíac) per a l’horòscop, havia 
estat atropellat pel tramvia 4, el de Natzaret, i estaria de baixa 
durant alguns mesos, per les fractures múltiples provocades per 
l’accident. En el repartiment que el director va fer de les seccions 
de López, a Sanchis li va tocar la de l’horòscop, una responsabilitat 
que va acollir sense alegria i que havia d’afegir a la de recepció i 
redacció d’esqueles i a la crítica de teatre.
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Manuel estava acostumat a este tipus d’encàrrecs, a ocupar-
se de les xicotetes faenes que els redactors de més experiència 
tenien assignades i que quan no hi eren, per baixa o vacances, 
algú havia d’assumir. Així que es va limitar a seguir els consells 
del seu director («fins que no se t’ocórrega res original, copia 
ressenyes antigues de López, de diversos dies, i canvia els signes, 
ningú no se n’adonarà»). En poc més d’una hora ja tenia un dels 
folis mecanografiats per a l’horòscop per a passar a tallers.

Manuel Sanchis treballava en el diari feia cinc anys, des del 
dia que la recent viuda d’Álvaro Sanchis, Josefina Llompart, va 
acudir amb el seu fill Manuel al vell edifici del carrer de la Mar, 
seu de la redacció i la impremta del diari que va fundar un segle 
abans Federico Doménech, per a demanar-li al director que li 
donara treball al seu fill. El pare de Manuel, Álvaro Sanchis, 
cap provincial de la Falange, aquell jove amb barba que braç en 
alt pot veure’s en primera línia en les fotos de l’entrada de les 
tropes franquistes a la ciutat de València, havia mort un altre 
primer d’abril, uns quinze anys més tard, en un local de dubtosa 
reputació i en circumstàncies mai no aclarides.

El director del diari, forçat per l’alt càrrec del pare i la influència 
del cognom Llompart en la societat valenciana, va haver 
d’admetre Manuel a pesar seu, perquè ja en aquella entrevista 
inicial va intuir les poques llums d’aquell «borinot» de poc més 
de vint anys, que no va poder acabar primer de Dret en tres 
cursos acadèmics en la vella facultat del carrer de la Nau.

D’aquella entrevista ja havien transcorregut cinc anys, i a 
pesar de tot Manuel s’havia fet amb l’ofici, encara que les seues 
responsabilitats mai no van passar de les seues ocupacions actuals 
i d’alguna que altra substitució. D’altra banda, les seues relacions 
socials en el periòdic es limitaven a ser objecte de bromes dels 
redactors més veterans, sobretot pel seu descuidat aspecte físic i 
certa quequesa que li sobrevenia quan es posava nerviós.

Tots els matins, quan recorria el trajecte des de la plaça del 
Carme, on vivia amb la seua mare en un vell palauet gòtic, fins 
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la redacció del periòdic al carrer de la Mar, Manuel es parava a 
prendre un café en un dels cantons de la plaça de la Seu, en una 
xicoteta cafeteria (a l’estiu es convertia en orxateria) regentada 
per un matrimoni de mitjana edat poc donat a la confiança i la 
conversa amb els seus clients. Este ambient anònim era el que 
Manuel estimava de l’establiment, i veure passar els troleibusos i 
transeünts per la plaça mentre prenia el café amb llet era la seua 
principal ocupació abans d’enfrontar-se a les tasques diàries del 
periòdic.

Un matí de finals d’octubre, Vicenta, l’ama de l’establiment, va 
tindre la mala sort d’esvarar amb les restes d’un greixós bunyol i 
va donar amb els seus ossos en el marmori sòl de la cafeteria. Com 
que la dona era entrada en quilos, i la caiguda fou espectacular, 
es va trencar una cama per diverses parts. El diagnòstic no va 
ser greu, però requeria guardar llit durant un llarg període de 
temps, fins que la naturalesa componguera de nou el que el destí 
va fracturar. Esta eventualitat féu que Enrique, marit de Vicenta, 
pensara en la seua neboda Asunción, filla de la seua germana 
Concepción, perquè l’ajudara en la cafeteria mentre la seua 
dona es recuperava de l’accident. Asunción, d’uns díhuit anys, 
vivia amb la seua viuda mare a Massarrojos, un menut poble de 
l’Horta de València, i les seues escasses ocupacions li permetrien 
acudir a la cafeteria, de la qual només distaven uns vint minuts, 
en el «trenet» que duia a l’«estacioneta», molt prop de la plaça 
de la Verge. Els vincles familiars, d’altra banda, possibilitaven a 
Enrique explotar adequadament la seua neboda, i sense necessitat 
de paperasses laborals, eixir de la situació.

Asunción era una jove sense estridències, menuda i fràgil, d’una 
bellesa tan malenconiosa com el seu caràcter, molt llunyà al tòpic 
de la dona valenciana, resolta i xarradora, que es mostrava en 
la seua plenitud pocs carrers més enllà, darrere dels taulells del 
Mercat Central.

Manuel es va quedar penjat d’ella, amb tot, el primer dia que li 
va servir el seu quotidià café amb llet. Ella ni tan sols es va fixar 
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en ell, però Manuel la va elevar al seu altar de l’amor aquell matí 
d’octubre, l’endemà passat de l’accident de Vicenta, quatre dies 
després que el tramvia número 4, el de Natzaret, atropellara un 
despistat Maurici López, redactor de successos d’El Decano.

Mai abans no li havia passat res similar. Manuel transitava pel 
món com si la vida no fóra amb ell, com si complira un tràmit. Res 
abans no havia sacsejat el seu cor, ni tan sols la tràgica mort del 
seu pare. El lleu frec del davantal d’Asunción després de servir-li 
el café va despertar totes les emocions inhibides durant la seua 
existència. La vista de Manuel va seguir la silueta d’Asunción, 
la qual, en observar que no hi havia clients que atendre, es va 
refugiar darrere del taulell. Una vegada allí, va prendre l’exemplar 
d’El Decano que amarrat per un llistó penjava d’un ganxo prop 
de la barra. Manuel observava amb dissimulació, però es va 
fixar que Asunción buscava amb certa impaciència la penúltima 
pàgina del diari. Manuel, poc habituat a la seua nova faena en 
el periòdic, no va advertir de seguida el que llegia Asunción, 
però després d’uns segons va comprendre que un primer vincle 
d’intimitat s’havia establit entre els dos. La seua estimada llegia 
amb interés l’horòscop, el mateix que poques hores abans Manuel 
havia redactat, agafant d’ací i d’allà, d’edicions anteriors.

En un moment de lucidesa, va combinar totes les cartes que el 
destí li oferia: la voraç mirada d’Asunción al text i el seu nou ofici 
literari el convertien en un xicotet déu. Si manejava la situació 
amb perspicàcia podria dirigir l’amor d’Asunción cap a ell mateix, 
en un treball sense presses i ben planificat.

Aquells cinc minuts, el lapse que va transcórrer mentre Manuel, 
des de la seua taula de tots els dies, feia un lacònic gest a Enrique i 
este li indicara la seua neboda, fins que Manuel deduïra les seues 
possibilitats amoroses amb Asunción, van ser possiblement els 
més intensos de la seua fins ara fútil vida.

Manuel va deixar en la taula una moneda de 2,50 pessetes, el 
preu d’un café amb llet en aquell 1956, i va esperar que Enrique 
anara a arreplegar els diners.
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–És Asunción, la meua neboda; la meua dona s’ha trencat la cama 
i estarà almenys sis mesos de baixa. És filla de la meua germana, de 
Massarrojos, i em tirarà una mà fins que Vicenta es recupere.  

Després de desitjar-li una prompta recuperació a la seua esposa, 
Manuel es va encaminar amb passos apressats cap a la plaça de la 
Reina, pel carrer del Micalet, i un troleibús de la línia 6 quasi el 
reunix amb el seu company López a l’hospital de la Malva-rosa, 
de tan sorollosa com tenia la consciència i el raciocini. Ell ni tan 
sols es va adonar del possible accident i després d’uns minuts va 
arribar a la redacció d’El Decano.

Quasi sempre era dels primers a arribar al periòdic. Un dels 
pocs avantatges de l’ofici era una relativa llibertat horària, i en 
aquella època, en la qual el periòdic es tancava molt tard, quan el 
cap de tallers advertia el redactor en cap que «ja no cabia més», 
els periodistes solien allargar les nits en tertúlies improvisades 
en algunes de les cafeteries del centre. Així que el treball a la 
redacció començava ja ben entrat el matí, quasi sempre després 
que en Radio Nacional sonara l’Àngelus.

Manuel es va encofurnar darrere del seu vell escriptori, i 
va començar a dissenyar la seua estratègia per a la conquesta 
d’Asunción. El primer, òbviament, era esbrinar el seu signe 
zodiacal. Massarrojos era en realitat una pedania de la ciutat de 
València, de la qual depenia administrativament, i va recordar que 
el responsable municipal del padró era, casualment, un vell amic de 
la família Llompart, un funcionari que antany duia la comptabilitat 
de la família, la gestió d’unes quantes rendes immobiliàries i unes 
desenes de fanecades agrícoles a Riba-roja de Túria. Vicente 
Peris. No seria difícil donar amb ell per telèfon i demanar-li que 
li permetera rastrejar en els arxius. La recerca de documentació 
per a un article podria ser una bona excusa. Però necessitava saber 
alguna cosa més, ni tan sols sabia el seu primer cognom, encara 
que sí el seu segon, ja que sabia que el seu oncle es deia Granell. 
Provaria; potser amb eixes dades seria suficient. Va buscar en la 
seua agenda i va marcar el telèfon del negociat municipal…
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–Don Vicente Peris?
–Sí, un moment, de part de qui?
–Manuel Sanchis Llompart, de la redacció d’El Decano.
–Home, Manolito, quant de temps… Què se’t oferix?, ja saps 

que per a la teua família el que tu vulgues…
–Gràcies, don Vicente, es tracta d’un assumpte del periòdic, 

necessitava consultar unes dades de l’arxiu del padró municipal...
–Per descomptat, passa’t quan vulgues, o si ho preferixes t’ho 

busque jo mateix i t’ho envie amb un subaltern.
–És vosté molt amable, però preferisc passar jo mateix, si no té 

inconvenient.
–Clar que no, per a tu i per a El Decano, el que faça falta.
–Bé, doncs ja em passe més tard.
–D’acord, Manolito, acosta’t quan vulgues.
–Fins ara, don Vicente.
–Adéu, Manuel, saluda ta mare de la meua part.
–De la seua part, gràcies.
La redacció d’El Decano es trobava tan sols a uns deu minuts 

de l’ajuntament, seu dels arxius municipals. Després de passar en 
net dues esqueles rebudes a primera hora i deixar-les en la gaveta 
de Fermín, el linotipista, perquè les componguera, Manuel es va 
dirigir a la plaça del Caudillo.

Potser haguera estat més senzill preguntar-li a la tia d’Asunción 
la data del natalici de la seua neboda, però no trobava cap excusa 
creïble per a eixa qüestió, i afegir un to detectivesc a la temptativa 
de conquesta excitava Manuel.

Després de trobar don Vicente, i de les salutacions de rigor, 
este el va acompanyar a les oficines del padró, on en centenes 
de prestatges s’apilaven els lligalls que atresoraven part de la 
memòria de la ciutat.

–Tot teu, Manolito, busca el que t’interesse. Jo he de deixar-te, he de 
despatxar alguns assumptes. No et serà difícil trobar el que busques.

–Gràcies, don Manuel, no crec que em porte més de quinze 
minuts. 
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Així va ser. Després de passejar pels passadissos d’aquell 
magatzem de noms, Manuel va trobar en la secció de pedanies, en 
la prestatgeria de Masarrojos, la carpeta dels nascuts entre 1935 i 
1940 (va calcular que l’edat d’Asunción devia estar al voltant dels 
díhuit anys), i el foli que registrava el naixement d’Asunción Valls 
Granell, filla de Bautista i Amparo, nascuda el 4 de novembre de 
1939 a Massarrojos, pedania de la ciutat de València, a la plaça 
del Soñador número 5. Va prendre nota de tots els detalls en un 
bloc de tapes blaves, amb una gastada llapissera que duia en la 
butxaca de la jaqueta.

València a la tardor perd un dels seus senyals d’identitat. Quan el 
cel està cobert i desapareixen la llum i el color que la caracteritzen, 
es convertix en una ciutat grisa, trista i propensa a la malenconia, 
molt més que les ciutats habituades a la monocromia ambiental, 
ja que estes s’adapten a esta i s’hi emmotlen. Però era en eixos 
dies quan Manuel es trobava millor. Està clar que hi ha persones 
que naixen en un lloc equivocat, i Manuel n’era una. La pluja, la 
boira i l’escassa llum eren el seu hàbitat natural, la resta de l’any 
fugia del carrer i es refugiava en la seua vella i humida casa o en 
la no menys humida redacció d’El Decano. La llum i els colors li 
ofenien la vista, hauria estat més feliç a Oviedo o a Londres.

Estàvem a la fi d’octubre i Manuel havia d’afanyar-se. No podia 
deixar escapar la proximitat de l’aniversari d’Asunción, i havia de 
començar amb la seua estratègia; l’atzar o el destí havien depositat 
les armes en les seues mans (si es posava a pensar en totes les 
circumstàncies que s’hi havien conjurat, sentia certa tremolor), i 
no podia desaprofitar aquella oportunitat.

Començà a treballar. Preparava l’edició del 30 d’octubre. 
Va compondre ràpidament el text de l’horòscop (copiant 
arbitràriament d’altres dates i canviant el text entre diversos 
signes del Zodíac), però va deixar per al final el text d’Escorpí, 
el signe d’Asunción (casualment també el seu, que va nàixer un 
28 d’octubre del 1932). Primer ho va escriure a mà, per a poder 
corregir-ho amb més facilitat: «Molt prompte l’amor es creuarà 
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en el teu camí; si tens paciència i seguixes fidelment els consells 
d’este horòscop, la felicitat arribarà a la teua vida». Va comptar 
un a un els caràcters, 145 amb espais. En faltaven uns quinze. 
«Molt prompte l’amor es creuarà en el teu camí; si tens paciència 
i seguixes fidelment els consells d’este horòscop, la felicitat 
arribarà a la teua vida. Ull amb la grip». 163. Correcte. Va passar 
el text en la seua vella Olivetti, juntament amb els altres signes, 
tot repassant manualment totes les m, i va dur el foli pautat 
directament als tallers, on quatre linotipistes pugnaven amb les 
seues velles màquines.

Un d’ells, Fermín, era l’encarregat de compondre els textos 
de Manuel. Estava en la impremta des que tenia catorze anys i 
va ser dels primers a aprendre l’ofici, quan el 1915 van arribar 
les primeres linotípies a València. Era una veritable revolució, 
aquelles màquines que fonien els tipus i componien els textos 
automàticament, línia a línia i sense necessitat de compondre’ls 
a mà. Fermín Vendrell, de seixanta anys, era doncs un linotipista 
experimentat, però els anys i l’exposició al plom havien minvat 
la seua salut. Durant la Segona República havia estat militant 
de la CNT, i quan El Decano va ser requisat i en els seus tallers 
s’imprimia Fragua Social, el periòdic anarquista, Fermín va 
arribar a ser l’encarregat dels tallers. Després de la guerra, Fermín 
va passar deu anys a la presó de Sant Miquel dels Reis, i a la seua 
eixida la família Doménech, amb qui malgrat tot tenia bones 
relacions, pel seu caràcter, el va readmetre.

De caràcter reservat, Fermín mantenia, tot i això, un costum 
que constituïa una xicoteta litúrgia rebel i quotidiana. Componia 
els textos de les esqueles amb un joc de caràcters que ell mateix 
va encarregar el 1936 a la Fosa Bauer i que utilitzava en la 
composició de Fragua Social. Es tractava de la família Futura, 
que en la dècada dels trenta era la plasmació tipogràfica dels 
corrents revolucionaris que sacsejaven Europa («el tipus de la 
nostra època i la imatge del nostre temps», era la llegenda del 
fullet promocional): una íntima picada d’ullet i un homenatge 
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a la paradoxa, dirigits als seus amics tipògrafs, encara que la 
majoria eren morts o en l’exili. En una mostra de simpatia per 
Manuel, corresposta pel jove redactor, havia incorporat la Futura 
al disseny dels horòscops, que, al cap i a la fi, també tractaven de 
l’avindre. Els epígrafs, en futura black versaleta de cos 14, i el text, 
en Futura book de cos 9 i interlínia 10,5.

Una vegada va deixar els textos mecanografiats en la gaveta 
de Fermín, Manuel va tornar al seu escriptori i va pensar a 
redactar més lliuraments d’aquell horòscop manipulat, però va 
decidir que el destí i les reaccions que aquells textos provocaren 
en Asunción determinarien el contingut dels mateixos. D’esta 
manera, una vegada acabades les seues tasques quotidianes 
(rebre els compungits familiars de dos difunts del dia i redactar-
ne les corresponents esqueles), Manuel va anar a sa casa, desitjós 
que arribara el moment d’observar l’expressió de la seua estimada 
en llegir l’horòscop.

Asunción començava la seua jornada laboral a partir de les 
onze del matí, així que Manuel va maldar a arribar abans que ella. 
No podia perdre el moment que la neboda d’Enrique fullejara el 
periòdic buscant la penúltima pàgina.

Aquell matí, Manuel es va alçar més prompte del que era 
habitual en ell. Encara amb el pijama de franel·la, va desdejunar 
un frugal bol amb llet i Colacao, calfat el cassó en la cuina de 
carbó que Teresa, la vella criada que romania al servei dels 
Llompart des de quasi principis del segle, li havia preparat.

Després de desdejunar, va avançar uns dies el ritu del bany 
setmanal (sempre es banyava els dissabtes) i es va afaitar amb 
cura. Una muda neta l’esperava en la seua habitació, i ací va 
acabar de vestir-se amb el seu segon vestit, el de les festes o els 
dies especials. Hui era un d’ells. A les deu ja estava preparat per 
al primer dia del seu pla.

De la seua casa, a la plaça del Carme, fins la cafeteria, a la plaça 
de la Verge, no hi havia més de deu minuts caminant, així que cap 
a les deu i quart ja es trobava davant de la Basílica de la Verge, 
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on va entrar en un acte reflex i improvisat. Una vegada dins, un 
impuls interior el va dur a la genuflexió, en una sort de cerimònia 
en la qual comunicava a la verge les seues intencions, tot buscant 
la seua tàcita aprovació. Manuel no va sentir res especial, per la 
qual cosa va deduir que el silenci de la verge (Manuel creia en el 
refranyer popular) atorgava el seu beneplàcit.

Després d’eixir de la Basílica, es va encaminar cap a la cafeteria, 
i les papallones en el seu estómac començaven ja a fer acte de 
presència. Una vegada dins, l’escenari no diferia en res al dels 
altres dies. Hi havia pocs clients, alguns dels quals funcionaris de 
la Diputació Provincial, l’imponent edifici de la qual es trobava 
a dos passos de la cafeteria, i Asunción es recolzava de manera 
indolent en el taulell. Manuel es va asseure en la seua taula 
favorita, no sense abans llançar una ullada a l’extrem de la barra, 
on encara no apareixia l’exemplar d’El Decano en el qual apareixia 
l’horòscop trampejat. Batiste solia penjar-lo en el ganxo del taulell 
cap a les deu i mitja, després de comprar-lo en el quiosc del carrer 
Navellos i fullejar-lo ràpidament mentre ingeria una pataqueta 
de tonyina amb olives a manera d’esmorzar. Asunción, vestida 
amb un davantal amb uns desgastats adorns de cinta sobre una 
rebeca de tons blavosos, va servir precipitadament a Manuel un 
café amb llet i un parell de magdalenes, que quan prenen forma 
allargada reben el toponímic nom de valencianes. Asunción va 
tornar al seu lloc darrere del taulell, i després de comprovar que 
els escassos clients estaven servits, va desenganxar l’exemplar d’El 
Decano que Batiste ja havia col·locat en el seu lloc i va buscar, 
com tots els dies, la penúltima pàgina del diari.

Manuel no perdia detall de l’operació, i va observar amb 
delectança com la seua estratègia començava a funcionar. Els ulls 
d’Asunción van brillar de manera especial quan va llegir els 163 
caràcters del requadre que davall l’epígraf Escorpí li anunciava 
que l’amor arribava a la seua vida. Satisfet per veure complida 
la primera part de la missió, Manuel va acabar de desdejunar i 
va prendre el camí del carrer de la Mar, seu de la redacció d’El 
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Decano, disposat a dissenyar els següents capítols de la seua 
estratègia amorosa.

Podria dir-se que la cosa funcionava. El missatge havia arribat 
amb eficiència a la seua destinatària. Una vegada a la redacció, 
Manuel sentia un pessigolleig especial en el seu esperit; per 
primera vegada en la vida una acció seua havia influït en el 
comportament d’una altra persona, havia experimentat una 
agradable, quasi eròtica, sensació de poder.

Com que ningú no l’importunava amb altres quefers, va 
introduir un nou foli pautat en la seua Olivetti, i va començar a 
rumiar el que Asunción llegiria l’endemà. Va pensar que potser 
ja era el moment de donar-li una pista sobre la seua identitat, 
així que va escriure un primer esborrany: «De vegades l’amor pot 
trobar-se molt més a prop del que creus. Fixa’t especialment en 
les persones que et miren als ulls. Salut; no abuses dels dolços». 
Demà, quan Asunción em servisca el café amb llet, creuaré una 
mirada amb ella. Possiblement captarà el missatge, va pensar 
Manuel, però no he d’apressar-me, i… tindré valor?

–Eh, Manolito, en què penses tan abstret? Has escrit ja la 
ressenya de l’obra de l’Olympia? –li etzibà Vicente Montolíu, 
redactor en cap del diari.

Montolíu era el primer que arribava a la redacció i dels últims 
en abandonar-la, sempre amb una resta de caliquenyo en la 
comissura de la boca i amb un humor de gossos, que només 
alleugeria un poc quan el Levante UD guanyava el partit del 
diumenge. I este no era el cas.

–De seguida em pose a això, don Vicente. Acabe amb l’horòscop 
i escric la ressenya.

–Horòscops! Quina mariconada! A vore, què estàs escrivint? 
–féu mentre li arrancava d’arrel el foli de l’Olivetti.

–«Fixa’t especialment en les persones que et miren als ulls», 
els ulls et vaig a arrancar si no et poses a la faena... Si no fores 
l’aplegat del director anaves a durar ací el que jo et diga...

Contristat, Manuel va arreplegar del sòl el cabdell de paper en 
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què s’havia convertit el segon intent d’aconseguir l’atenció de la seua 
estimada. El va allisar amb alguna cosa semblant a la tendresa i el 
va guardar en un dels esgavellats calaixos de l’escriptori, del qual va 
agafar un altre foli que va introduir de nou en el corró.

A Manuel li va costar hora i mitja redactar les trenta línies que 
havia d’escriure sobre l’última comèdia de Miguel Mihura, tot 
refregint la crònica de l’ABC que havia retallat mesos enrere en 
previsió d’esta circumstància. Això sí, va comprovar que el quadre 
d’actors coincidia amb els de la funció de Madrid. Ni tan sols havia 
anat a veure l’obra. Mihura li semblava un autor una miqueta rar, no 
entenia el seu sentit de l’humor. Una vegada acabada la crítica, la va 
depositar en la gaveta corresponent, assegurant-se que Montolíu li 
donara el seu vist-i-plau amb un rictus d’aprovació.

Va tornar a introduir el foli de l’horòscop, i va redactar amb 
rapidesa tots els signes que faltaven per a completar-lo. Va tornar 
a revisar el d’Escorpí: «De vegades l’amor pot trobar-se molt més 
a prop del que creus. Fixa’t especialment en les persones que et 
miren als ulls. Salut; no abuses dels dolços». Va arrancar l’original 
mecanogràfic i la còpia de paper carbó.

Però no acabava de convéncer-li la frase final del paràgraf dedicat 
a Escorpí, el signe d’Asunción. Així que va agafar l’original i va 
ratllar en roig amb el llapis bicolor que usava per a les correccions. 
Amb el llapis, va escriure el text alternatiu: «Salut: cura amb els 
refredats». Va traure còpia i original de la vella Olivetti, va deixar 
la còpia damunt de la seua taula i es va encaminar a tallers per 
a deixar el foli pautat en la gaveta de Fermín, el linotipista. Va 
notar una ràfega d’aire fred en la cara i va observar que una de 
les xicotetes finestres del taller s’havia obert. Ho va advertir a un 
operari de la impremta que li va respondre amb un vague «ja la 
tanque», i va tornar a la redacció.

La resta del dia va passar com en sordina, va fer xicotets 
encàrrecs per als redactors més veterans i va baixar a recepció a 
prendre nota de les esqueles del dia, tres o quatre cada jornada.

L’endemà va començar com l’anterior; Manuel va repetir els 
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mateixos ritus higiènics. L’ocasió ho mereixia, potser hui la 
seua estratègia funcionaria i Asunción es quedaria encisada 
en interpretar correctament els senyals del destí. Cap a les deu 
i mitja va eixir de casa i, com que encara quedava mitja hora 
perquè entrara Asunción a la cafeteria de la plaça de la Seu, i el sol 
lluïa de valent aquell matí d’octubre, va decidir fer una passejada 
abans de la seua cita amb l’amor. Estranyament, Manuel estava 
seré, content amb el desenvolupament del seu pla i relativament 
confiat en el desenllaç d’este. Quan va creuar la porta de la cafeteria 
el primer que va veure va ser Asunción subjectant amb una mà 
una magdalena mentre llegia amb avidesa El Decano. Moguda 
per un misteriós ressort, va alçar el cap de manera inquisitiva i 
la seua mirada es va creuar per un instant amb la de Manuel; i 
sorpresa pel fet que este aguantara el mateix gest (instants després 
es va preguntar quina força la va poder impulsar a eixa proesa), 
va tornar a fixar la mirada en aquell paper imprés, com si no 
poguera donar crèdit al que estava rellegint. Com hipnotitzada, 
va tornar a moure el cap envers Manuel, mentre dirigiria com 
un autòmat en càmera lenta la magdalena cap a la boca. Tota la 
resta va ocórrer en molt poc de temps. No es va poder fer res. 
La magdalena se li va travessar i, a pesar de l’enrenou que es va 
armar a la cafeteria (Manuel es va quedar immòbil, va assistir a 
l’espectacle com un espectador), el desenllaç va ser fatal.

Hores més tard, algú va reparar en el periòdic i li’l va dur a casa. 
Encara arrugat, podien llegir-se els 159 caràcters de la ressenya 
del zodíac Escorpí: «De vegades l’amor pot trobar-se molt més 
a prop del que creus. Fixa’t especialment en les persones que et 
miren als ulls. Salut; no abuses dels dolços».

En la paperera de Fermín el linotipista encara es conservava 
la còpia que havia utilitzat per a compondre (en Futura book de 
cos 9 i interlínia 10,5) l’horòscop del dia: en tinta blava, la de les 
còpies de paper carbó. L’original jeia sota la linotípia de Fermín. 
La finestra amb el tancament desbaratat, que donava al carrer de 
la Mar, continuava entreoberta.
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