
La família Forn

Ella sabia que si Ulisses, el seu marit, continués estant amb ells, tot seria diferent, millor, més
fàcil, com menjar síndria a l’estiu.
Cada tarda mirava el mar amb l’esperança que fos el dia de la seva tornada.

LA FAMÍLIA FORN

Ulisses i ella s’havien estimat amb bogeria i havien tingut quatre fills.
Maria, la gran, tenia la pell com els préssecs que tant li agradaven. Estava compromesa i volia
casar-se, però com que no tenien prous diners, el casament es retardava any rera any. Al final em
quedaré soltera, es deia. Fins i tot un any de mala collita havia hagut d’empenyorar l’anell de
compromís per fer front a les despeses de la casa familiar.

Després hi havia les bessones, Irene i Aina. Havien sortit molt diferents de caràcter. Irene era
tímida i reservada, i va quedar-se tan trista quan va marxar el seu pare que des d’aleshores no
pronunciava cap paraula. Només exclamava Uhmmuhmm quan menjava els albercocs que li
entusiasmaven.

Aina, l’altra, també enyorava el seu pare però com que tenia un tarannà somniador s’imaginava
mil i una aventures i divertia la resta de la família amb les seves històries, com la del càntir; cada
vegada que bevies del càntir eres transportat fins a la terra ignota on vivia el seu pare, en una casa
igual que la del poble, on tan feliços havien estat...

El petit, a qui li van posar el nom d’Ulisses, com el pare, ni tan sols recorda quan el pare va
marxar, ja que ell només tenia un any.

Però així que va créixer sempre repetia: mare, per què no muntem una bodega amb els vins de les
nostres terres i així podem aconseguir calerons perquè el pare torni? I la mare li responia: Sí, algun
dia ho farem, però jo sé que ell tornarà abans, potser en el pròxim vaixell...

I així passaven els anys, somniant que al següent vaixell tornaria.
Potser...

Aquella tarda, en sentir la sirena, Irene, la que no havia parlat des de feia anys, va exclamar:

-Pare, pa-re...

Guió: Victoria Bermejo
A partir del quadre “Cala Forn” de Joaquim Sunyer (MNAC)
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