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Marià Fortuny
“La vicaria”

UN CASAMENT AMB SORPRESES
26 de febrer de 2009

Una tarda d’agost tot era a punt per a la celebració d’un
casament solemne entre Francisco Lucientes i Luisa Marín. Els
convidats murmuraven:
-Que maca està la núvia! Quin vestit més bonic! Sembla una “maja”
de Goya.
Feia una calor espantosa.

UN CASAMENT AMB SORPRESES
Aquella tarda d'agost, a la vicaria, una altra parella, un torero i
una “manola”, esperaven torn per casar-se després. Els seus amics,
en veure la núvia, comentaven:
-Aquesta no és La Gata? Jo juraria que sí.
-I tant!, aquesta és la que ballava a la taverna de la lluna.
I la “manola” simplement va exclamar:
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-Ai, quina calor!
Aquests comentaris en veu alta van fer saltar els rumors entre
el convidats. Els amics del nuvi van comentar:
-Heu sentit?
-Serà veritat el que diuen de la Luisa?
-Això? Això només són invencions del populatxo – va dir una
convidada per part de la núvia.
Feia una calor espantosa.
La núvia en sentir que tothom a la vicaria estava murmurant es
va posar vermella. La seva millor amiga la va aconsellar:
-No facis cas, Luisa. Fes com si no els sentissis...
Però la mare de la núvia va esclatar a plorar:
-Filla meva, ens fastiguejaran el dia més feliç de la teva vida.
La “manola”, que es ventava al costat del torero, va comentar:
-Tant si és La Gata com si no, a veure si es casen, ja que
després ens toca a nosaltres... i l’espera em mata de calor.
Així anaven les coses quan de sobte, sense saber com, va
aparèixer un estrany encaputxat amb una curiosa safata:
-Una almoina per netejar els pecats, una almoina per esborrar
el passat...
Mentrestant, al fons de la vicaria, a la penombra, un enigmàtic
senyor deia per a si mateix:
-El passat ja està clar... Quan obrin la carta que he lliurat al
notari es revelarà la veritat i llavors es veurà si triomfa o no l’amor.
-Una almoina per netejar els pecats, una almoina per esborrar
el passat...
Mentre tot això passava, en aquell mateix instant a l’altre
extrem de la sala, el notari deia a cau d’orella al seu ajudant:
-Tenim un problema. Sent aquests rumors? Ha desaparegut la
carta que ha portat l’ambaixador. No la tenia pas vostè?
I l’ajudant va respondre:
-Carta? Quina carta?
A terra, oblidada per tothom, hi havia la carta que revelava el
veritable passat de Luisa.
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Però tot plegat va fer un gir espectacular quan el nuvi, que
semblava aliè a tots els comentaris, es va inclinar i va dir molt
clarament:
-A mi m’és igual que sigui La Gata o la Luisa. Jo estimo aquesta
dona i ara mateix firmo perquè sigui la meva esposa.
I el capellà va pensar: “Ai Deu meu! Quina calor! I encara em
queda un altre casament!”
Era una tarda d’agost i per fi es van casar Francisco Lucientes i
Luisa Marín.
Els convidats van començar a aplaudir.
L’encaputxat continuava dient:
-Una almoina per netejar els pecats, una almoina per esborrar
el passat...
I el notari i el seu ajudant encara continuaven buscant la carta.
-Carta? Quina carta?
I els amics de la “manola” i el torero insistien que la núvia era
la Gata. La que ballava a la taverna de la lluna.
I llavors el torero que fins ara no havia va parlat, va dir:
-Ai...
I la manola va afegir:
-I tant, quina mandra amb la calor que fa!

Victòria Bermejo
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