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NARRACIÓ CURTA:

Sara Casado
EL FUSTER
I LA CADIRA

El fuster i la cadira

Era una de les fusteries més antigues de tota la ciutat. Ja feia més de cent anys que l’avi de l’Eusebi,
el senyor Joan, l’havia inaugurada amb molta il·lusió en un petit local del barri vell de Barcelona.
Qui hauria dit aquell dia que la botiga del jove Joan arribaria a ser una de les fusteries més cèlebres
de la ciutat, i que grans personatges de l’època demanarien els seus serveis. Però, malauradament,
aquests dies de bonança no serien eterns.

El senyor Joan, des de ben petit, va demostrar la seva extraordinària traça treballant la fusta, i
no va trigar gens a dominar totes les tècniques que el seu mestre li ensenyava. Però ell no es
conformava amb uns coneixements tradicionals. El seu esperit bohemi i l’exotisme que sempre
va sentir envers terres llunyanes van ser els detonants per realitzar un apassionant viatge cap a
l’Índia. Durant la seva travessia, va fer amistat amb grans mestres de l’ebenisteria d’aquells
territoris, que van revelar-li unes misterioses i místiques tècniques emprades per crear
veritables peces d’art, amb vida i ànima pròpia. En tornar del seu llarg viatge, el Joan va obrir el
taller, on no va dubtar a posar en pràctica els seus nous coneixements.

De la mateixa manera que al món no existien dues persones iguals, no es podien fer dos mobles
iguals; aquesta va ser la filosofia de treball. Per això, a la fusteria del Joan cap disseny es repetia,
tots eren únics, com les persones a les quals estaven destinats. Gràcies a aquella metodologia
es generaven uns vincles gairebé màgics entre cada peça i el seu propietari. Degut a aquesta
peculiaritat, el negoci va començar a funcionar amb molta acceptació entre els veïns del barri.

La destresa del Joan va arribar a oïdes d’un famós arquitecte, que un dia va demanar al fuster
una calaixera. Dit i fet, va crear una calaixera ben estranya amb formes sinuoses i recargolades.
Tothom li deia que no agradaria al client, però no va ser així. En veure-la, l’arquitecte se n’enamorà.
Amb molta admiració, el famós personatge va comunicar al Joan que havia captat tota la seva
essència i l’havia col·locada a cadascun d’aquells calaixos. Des de llavors, els encàrrecs i la feina
a la fusteria van anar augmentant.

Aquell negoci tan fructífer va ser el que va heretar el pare de l’Eusebi, que amb les mateixes
habilitats i sensibilitat per treballar la fusta va continuar creant peces úniques, utilitzant les
tècniques màgiques que va ensenyar-li el seu pare.

L’ Eusebi va créixer passant-se hores i hores, encisat, mirant com treballava el seu pare, enamorant-
se de les serradures que es desprenien dels taulons de fusta cada vegada que... [llegir més]
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Era una de les fusteries més antigues de tota la ciutat. Ja feia més 


de cent anys que l’avi de l’Eusebi, el senyor Joan, l’havia inaugurada 


amb molta il·lusió en un petit local del barri vell de Barcelona. Qui hauria 


dit aquell dia que la botiga del jove Joan arribaria a ser una de les 


fusteries més cèlebres de la ciutat, i que grans personatges de l’època 


demanarien els seus serveis. Però, malauradament, aquests dies de 


bonança no serien eterns.  


El senyor Joan, des de ben petit, va demostrar la seva 


extraordinària traça treballant la fusta, i no va trigar gens a dominar totes 


les tècniques que el seu mestre li ensenyava. Però ell no es conformava 


amb uns coneixements tradicionals. El seu esperit bohemi i l’exotisme 


que sempre va sentir envers terres llunyanes van ser els detonants per 


realitzar un apassionant viatge cap a l’Índia. Durant la seva travessia, va 


fer amistat amb grans mestres de l’ebenisteria d’aquells territoris, que 


van revelar-li unes misterioses i místiques tècniques emprades per crear 


veritables peces d’art, amb vida i ànima pròpia. En tornar del seu llarg 


viatge, el Joan va obrir el taller, on no va dubtar a posar en pràctica els 


seus nous coneixements.  


De la mateixa manera que al món no existien dues persones 


iguals, no es podien fer dos mobles iguals; aquesta va ser la filosofia de 


treball. Per això, a la fusteria del Joan cap disseny es repetia, tots eren 


únics, com les persones a les quals estaven destinats. Gràcies a aquella 


metodologia es generaven uns vincles gairebé màgics entre cada peça i 


el seu propietari. Degut a aquesta peculiaritat, el negoci va començar a 


funcionar amb molta acceptació entre els veïns del barri.  


La destresa del Joan va arribar a oïdes d’un famós arquitecte, que 


un dia va demanar al fuster una calaixera. Dit i fet, va crear una 


calaixera ben estranya amb formes sinuoses i recargolades. Tothom li 


deia que no agradaria al client, però no va ser així. En veure-la, 


l’arquitecte se n’enamorà. Amb molta admiració, el famós personatge va 







comunicar al Joan que havia captat tota la seva essència i l’havia 


col·locada a cadascun d’aquells calaixos. Des de llavors, els encàrrecs i 


la feina a la fusteria van anar augmentant.  


Aquell negoci tan fructífer va ser el que va heretar el pare de 


l’Eusebi, que amb les mateixes habilitats i sensibilitat per treballar la 


fusta va continuar creant peces úniques, utilitzant les tècniques 


màgiques que va ensenyar-li el seu pare.  


L’ Eusebi va créixer passant-se hores i hores, encisat, mirant com 


treballava el seu pare, enamorant-se de les serradures que es 


desprenien dels taulons de fusta cada vegada que passava la garlopa o 


serrava alguna taula. S’impregnava de les diferents olors de les planxes 


de roure, pi, bedoll, noguera o caoba que es guardaven al magatzem. 


Allò que més li agradava, però, era veure la cara dels clients quan veien 


la seva obra acabada. Per aquest motiu, quan sentia les campanetes de 


la porta, s’amagava sota les escales i així, secretament, contemplava 


aquells somriures d’emoció. Com per exemple, el dia que la senyora 


Fina va entrar per recollir el seu armari nou. L’ Eusebi, ocult, va veure 


com la llarga faldilla que portava la clienta dibuixava un màgic somriure 


amb el plecs de roba. Segurament, la faldilla s’alegrava perquè sabia 


que seria guardada dins d’aquell meravellós armari.  


 Somniava amb el dia que ell pogués provocar aquestes 


sensacions, creant i donant vida a la fusta, tal i com ho feia el seu pare i 


abans ho havia fet el seu avi. I aquell dia va arribar. Va ser pel seu dotzè 


aniversari, quan el seu pare va regalar-li un petit ribot i li va fer triar 


entre qualsevol fusta per fer amb ella el que més li agradés. Ell va 


agafar un tauló de pi, i es va passar tot el dia al taller intentant donar-li 


forma per fer una petita tauleta de nit. El seu pare el va guiar, 


ensenyant-li el procés de disseny i construcció, però el resultat final va 


ser bastant lamentable. La tauleta de nit va quedar coixa i l’únic calaixet 


que tenia no tancava del tot bé. Malgrat tot, per a l’Eusebi va ser la 


millor tauleta de nit. De fet, encara la té col·locada al costat del seu llit, i 


és allà on guarda les seves llibretes amb dibuixos de tota mena de 


mobles; des de taules, armaris i llits, a mobles que ni tan sols existeixen 


al mercat.  







 Passaven els anys i l’Eusebi continuava creixent. Procurava ajudar 


el seu pare en tot el que podia, i de mica en mica, anava 


responsabilitzant-se de petits encàrrecs que li delegava. Un d’aquells 


encàrrecs va ser un marc per a una fotografia d’una noia d’uns vint anys, 


la mateixa edat que tenia l’Eusebi. La mare de la noia havia encarregat 


el marc per regalar-l’hi el dia del seu aniversari. 


 En veure el retrat de la noia va quedar fetillat per l’encant d’aquell 


ésser. Tenia el cabell roig, recollit amb un gran llaç de color verd, i la 


seva pell semblava fràgil porcellana que es podria trencar amb una suau 


carícia. Els seus llavis intentaven somriure, però la seva mirada no era 


d’alegria, sinó d’abatiment i d’aflicció. Semblava que portés una 


d’aquelles enigmàtiques màscares venecianes i que, darrera d’aquella 


simulada actitud de joia, s’amagués una noia que glatia pel desig de 


poder viure amb llibertat. Va pensar que li agradaria conèixer-la perquè 


intuïa que d’alguna manera la podria ajudar a superar la seva angoixa. 


 Per la construcció del marc va escollir una fusta del mateix color 


dels cabells de la retratada, una fusta caracteritzada per la seva 


calidesa, com era la de caoba. El disseny va ser senzill, sense grans 


ostentacions, només els cantons del marc anaven decorats amb unes 


papallones voladores, que simbolitzaven el canvi de la metamorfosi i la 


llibertat.  


 Quan la mare va tornar pel taller, va quedar meravellada amb el 


resultat final. L’Eusebi va aprofitar el moment i va preguntar-li per la 


noia. La mare va contestar-li que era a França estudiant i que en acabar 


els seus estudis es casaria amb el seu promès, un noi d’una important 


família de la societat parisenca. En sentir allò l’Eusebi va quedar 


decebut; seria gairebé improbable que ells dos es trobessin algun dia pel 


carrer. 


 Un any més tard el seu pare va decidir que ja era moment de 


passar el testimoni al seu fill, i a l’edat de vint-i-cinc anys, l’Eusebi va 


heretar el negoci. Durant els primers quinze anys que ell es va fer càrrec 


de la fusteria, la feina era abundant, com ho havia estat durant l’època 


del seu pare. El fuster es tancava llargues jornades dins el taller per 


poder oferir un bon servei a tots els seus clients, que no eren pocs. 







 Els seus amics de joventut ja s’havien casat, i li retreien que no 


podia estar tot el dia al taller sense més companyia que les fustes i les 


eines. Li recomanaven que havia de trobar una bona dona i casar-se 


aviat, però l’Eusebi opinava que el destí és el que finalment fa possible 


que les persones es coneguin en un lloc i un moment determinat de les 


seves vides. Per això creia que no havia de buscar ningú, que si existia 


alguna dona per a ell ja arribaria el dia en què tots dos es podrien 


conèixer.  


 Passaven els anys i, desgraciadament per al negoci, les 


circumstàncies van canviar. Les vendes van començar a baixar força, 


precisament des que es va instal·lar a la ciutat una nova i revolucionària 


fàbrica de mobles. Aquell monstre industrial podia arribar a fer més de 


cent taules en un sol dia i els seus preus eren irrisoris. El món i la 


societat malauradament havien canviat molt, l’estil de vida no era el 


mateix. Els clients s’havien tornat molt impacients i, gairebé sempre, 


volien més rebaixes i una entrega amb menys demora. Ja no es valorava 


la personalitat de la creació, ni els materials, ni l’artesania, ni l’estima 


que posava el fuster durant la construcció. Com podia el modest fuster 


competir amb aquella bèstia? 


 L’Eusebi va pensar que si rebaixava les seves tarifes, potser les 


vendes anirien millor. Malgrat aquesta mesura, les tasques que li eren 


encomanades continuaven sent escasses. Va ser gràcies a alguns 


clients fidels que de tant en tant li encarregaven alguna feina, que 


l’Eusebi va poder contenir la situació durant uns anys. Però ni tant sols 


la bona voluntat dels seus veïns va impedir que al seu llibre de comptes 


els números vermells comencessin a tenir cada vegada més pes. 


 El vaixell s’enfonsava i el seu capità havia de prendre una decisió 


ràpida, així que un dia va deixar el seu davantal blau de treball i va anar 


a fer una visita al banc. El director va comunicar-li de manera molt 


correcta i clara quines serien les condicions del préstec: si no feia front 


als pagaments la fusteria i tot el que hi hagués a dins passaria a ser 


propietat del banc. L’Eusebi va assumir-ho amb totes les conseqüències. 


 Amb l’ajuda del préstec bancari la situació va poder mantenir-se 


durant uns quants mesos, però la competència amb la fàbrica era una 







guerra amb un vencedor clarament definit, i on el fuster només podia 


perdre. Assumint la seva derrota, va dedicar el seu darrer mes a 


treballar al taller, consagrant tot el seu temps a la construcció d’una 


cadira. No es tractava de cap encàrrec d’algun client. Aquella cadira 


seria per a ell. 


 Des de la seva esgavellada tauleta de nit mai no havia tornat a fer-


se cap moble. Tant el fuster com les seves obres havien canviat molt 


des de llavors. Els anys havien passat madurant i provocant canvis a 


l’aparença externa de tots dos, però amb direccions molt diferents. 


Mentre les seves creacions anaven encaminades cap a una bellesa 


universal, ell es dirigia, com és llei de vida, en sentit contrari. L’Eusebi 


havia esdevingut un home solitari, gran i envellit. Quan es posava el 


davantal blau per treballar i es mirava al mirall, li venia a la ment el 


record del seu pare i del seu avi. Els seus cabells, durant els darrers 


anys de contínua batalla, havien anat adquirint un to pàl·lid i els seus 


ulls, abans lluents, ara s’amagaven sota unes espesses lents que 


corregien el seu problema de presbícia. 


 Ell era conscient que la vida passava i que havia d’afrontar un pas 


de transició; ja era hora de descansar i viure la vida. Per això va decidir 


construir la més especial i important de totes les cadires, ja que aquella 


obra simbolitzava els seus merescuts dies de descans. Desitjava passar 


la seva darrera etapa, assegut a la seva nova cadira, llegint bons llibres, 


escrivint les seves múltiples experiències o dissenyant aquells mobles 


que li havien robat el cor des de ben petit.  


 Decidit, va asseure’s al taller i va encendre un petit llum que va 


il·luminar un paper en blanc que hi havia sobre l’escriptori. Tot seguit, es 


va posar les ulleres de prop recolzant-les sobre la punta del nas, va 


agafar un llapis i es va posar a dibuixar el prototip de la cadira més 


preciosa i còmoda vista fins ara.   


 Quan va acabar el patró, va baixar al magatzem i va deixar-se 


guiar assossegadament pels seus sentits, olorant les suaus aromes que 


es desprenien de les fustes i tocant amorosament amb la punta dels 


seus dits tots els taulons de què disposava. Sí, ja ho tenia! La fusta per 







a la seva cadira havia de ser roure; una fusta robusta, de gran 


resistència i a la vegada dolça.  


 Desprès de la tria del material, el xerrac va començar a dansar 


amunt i avall, ballant al ritme que marcava el fuster. Les serradures 


sortien disparades quan la garlopa acariciava la superfície dels taulons 


de roure, com si fossin crispetes dins d’una paella ben calenta. Amb 


molta cura, el fuster va anar donant forma i vida a la seva obra; les 


quatre potes, l’espatllera, els dos recolza braços i el tauló per seure-hi, 


entapissat amb un vellut suau i càlid de color verd fosc. Va embellir 


l’obra amb uns relleus que simulaven unes plantes que s’enfilaven, 


entortolligant-se a les potes i a la part superior de l’espatllera. 


 Havia passat gairebé un mes i aquell era l’últim dia de fabricació. 


Ja era de nit, quan només li quedava una darrera capa per envernissar i 


concloure per fi la seva cadira. Ho va fer amb calma, acariciant 


plàcidament les fines cerres del pinzell sobre tota la superfície de fusta, 


delectant-se i evocant amb cada pinzellada el seu amor cap a aquella 


cadira tan especial. El fuster, emocionat, no podia creure que l’endemà, 


finalment, s’emportaria la cadira a casa i iniciaria els seus nous plans.  


 L’Eusebi es va llevar a trec d’alba, es va vestir ràpidament i va 


baixar al carrer portant la rovellada i enorme clau del taller a la mà. En 


arribar a la botiga va introduir la clau al pany i fent-la girar va obrir la 


porta lentament. La seva darrera obra va fer aparició. 


 Mentre la contemplava, va percebre que aquella cadira ja tenia 


vida pròpia i que junts realitzarien grans projectes. En aquell precís 


instant no desitjava res més que seure-hi per iniciar-los. La nostra nova 


amiga també sentia que plegats viurien moments molt especials, però el 


primer que volia era agrair-li i retornar-li tot l’amor que el fuster li havia 


donat durant la seva construcció, al cap i a la fi, aquell home no deixava 


de ser el seu pare.  


 L’Eusebi era a punt de seure-hi quan, de sobte, van sentir-se les 


campanetes de la porta d’entrada. No! En aquell moment, no! No podia 


ser en pitjor moment! No s’ho podia creure, durant aquell últim mes 


havia estat tan emocionat i àvid en la construcció de la cadira que 


s’havia oblidat de tot l’aspecte financer. 







 En un tres i no res, la botiga va omplir-se d’homes uniformats de 


color negre, un dels quals es va dirigir a ell de manera molt seriosa i 


distant, informant-lo que, com li havia estat comunicat per carta, aquell 


dia seria embargada la botiga per manca de pagaments. Aquells homes 


de negre semblaven escarabats de cuina, caminaven ràpids i feien seu 


tot el que agafaven. Uns quants van baixar al magatzem i van treure tots 


els taulons de fusta, uns altres van anar al despatx i la resta va dirigir-se 


cap al taller. Va ser aleshores quan se’n va recordar: la cadira! No, la 


cadira no podien prendre-la-hi! Amb ella hauria de dur a terme grans 


projectes. La seva vida futura estava destinada a aquella cadira, de la 


mateixa manera que la cadira estava consagrada a ell. 


 No va poder fer res, el fuster va caure a terra i com un nen va 


començar a plorar. Tots els seus projectes van desaparèixer marxant per 


la porta quan l’últim dels escarabats va tancar la porta emportant-se la 


seva estimada cadira. Els sons que emetien les campanetes en rebre 


l’impacte de la porta, van adquirir un to melancòlic mentre reverberaven 


en un espai tan buit; tan buit com el cor del modest fuster.  


 La cadira va ser introduïda en una gran furgoneta amb més 


mobles, taulons, serres, martells, escaires i altres eines de l’Eusebi. 


Després d’una mitja hora de viatge, van separar la cadira de la resta de 


pertinences del fuster, deixant-la dins un magatzem fred i llòbrec.  


 Malgrat que estava acompanyada d’altres mobles, la nostra amiga 


se sentia molt sola, ja que li faltava la presència del seu pare. Ella 


només volia retornar-li tota la calor de la seva fusta i oferir-li el seu 


descans. Durant uns minuts va estar desolada però es va fer la promesa 


que sempre buscaria l’Eusebi i que faria tot el possible per veure’l de 


nou i donar-li les gràcies, cosa que encara no havia pogut fer. 


 Van passar els mesos, i un dia la nostra amiga es va despertar en 


una sala molt diferent del magatzem. També va adonar-se que duia un fil 


de cotó blanc cordat a un dels seu recolza braços, del qual penjava una 


etiqueta de paper blanc que posava: “Lot Mobles 03, article 25. Cadira 


de roure artesanal, d’estil noucentista”. La cadira va observar que la 


resta de mobles que eren amb ella també duien una etiqueta semblant.  







 Algú va agafar-la per darrere i va portar-la fins un escenari, on la 


va deixar en companyia d’un home que estava dret darrera un faristol. 


Des d’aquell escenari la cadira va veure que davant seu hi havia un 


munt de persones assegudes observant-la. Aquell home va començar a 


descriure-la, lloant la bellesa de les seves espatlleres i la magnifica 


brodadura de les seves potes. Tot seguit va dir un preu i una de les 


persones assegudes va aixecar una paleta amb un número. L’home del 


faristol va repetir l’operació augmentant el preu i una altra persona va 


aixecar la seva paleta. Aquest procés es va aturar quan un home 


corpulent va aixecar-se i va oferir un preu força alt. Aleshores l’home de 


l’escenari va picar amb un martell sobre el faristol i van treure la cadira 


de l’escenari. 


 Aquell home corpulent era Giuseppe Tomasi di Bensa, comte de 


Torí, una ciutat situada al centre d’Itàlia. Es trobava de vacances pel 


mediterrani quan van informar-lo de la subhasta de mobles clàssics que 


es duria a terme a Barcelona, com que era un gran apassionat d’aquest 


tipus d’articles, no va dubtar i va assistir-hi. 


 Era un home d’uns cinquanta anys, d’aparença fornida, tenia els 


cabells negres, unes poblades celles i un espès i exuberant bigoti. Era 


conegut per la seva excentricitat, no tan sols pel seu costum de vestir 


amb indumentària estrafolària, més pròpia del segle passat que de 


l’època actual, amb camises que tenien els colls i els punys 


sobrecarregats de randes, sinó també pel seu caràcter delirant i 


incontrolat. Les persones que havien tingut algun tipus de relació amb ell 


havien arribat a la conclusió que el comte de Torí era un esbojarrat que 


s’havia arrelat al passat, i que encara conservava un pensament 


romàntic envers l’antic i nostàlgic significat de l’aristocràcia. 


 La darrera i delirosa idea del compte Giuseppe va ser la 


construcció d’un enorme castell, d’una arquitectura molt més adient per 


a un conte de fades, que no pas per al moment actual. Ell mateix s’havia 


encarregat de tots els detalls, des de la distribució de les cambres fins a 


tota la decoració interior. Ja havia resolt com haurien de ser els 


estampats de les cortines, el color de les parets i com no, el tipus de 


mobiliari que embelliria tots els espais del seu inversemblant castell.  







 Quan va veure la cadira a la subhasta ho va tenir molt clar. La va 


imaginar col·locada a l’habitació que ell anomenava “la cambra del te”: 


un espai que únicament seria utilitzat, com el seu nom indica, per 


prendre aquesta estimulant infusió. No s’ho va pensar i va aixecar el 


braç comunicant amb la seva portentosa veu un preu que ningú va poder 


superar.  


 Durant la subhasta, l’acompanyaven el seu nebot i la xicota 


d’aquest, que en sentir el preu de puja anunciat pel seu oncle, van 


quedar escandalitzats. Des de feia uns mesos, el nebot del Giussepe, 


únic hereu de tota la seva fortuna, observant que els deliris del seu 


oncle anaven incrementant-se sense fi, va començar a moure fils per fer-


se amb tot el patrimoni familiar. Al·legava una incapacitació per part del 


comte a l’hora de subministrar els seus béns. La bajanada de la cadira 


seria el seu últim deliri incontrolable, ja que aquella mateixa tarda un 


jurat mèdic signaria una sentència d’incapacitació permanent.  


 Mentrestant l’Eusebi s’anava refent lentament del deplorable 


incident viscut al seu antic taller. Va restablir el seu entusiasme i va 


continuar amb la idea de reconstruir la seva vida, encara que fos sense 


la seva cadira. Sense taller, ni feina, ni res que el lligués a Barcelona, va 


programar un llarg viatge com havia fet el seu avi. No sabia cap on 


aniria, això ho deixaria a mans del destí, aquell en el qual sempre havia 


confiat. 


 Quan la subhasta va concloure, Giussepe Tomasi di Bensa va 


aixecar-se prest i àgil per contemplar més a prop l’exquisidesa de les 


formes i els relleus de la seva cadira nova. Durant l’observació detallada 


per part del comte, el seu nebot i la seva xicota van contemplar 


bocabadat l’actitud excitada del seu oncle, la passió amb què estudiava 


la cadira i la vehemència dels seus actes en els moments previs a seure-


hi.  


 Ti-ti-ti-ti! Ti-ti-ti-ti! Va sonar el mòbil del nebot del comte. Trucaven 


del jutjat per comunicar-li que el procés havia finalitzat i que ja era 


legalment el nou comte de Torí. La nostra protagonista mai va poder 


servir de seient al Giussepe Tomasi. En el precís moment que anava a 


fer-ho, el comte va rebre la terrible notícia de la seva incapacitació, i per 







aquesta raó, el Giussepe va sortir fet una fúria de la sala de subhastes. 


Li va fer molta pena que aquell home, que en certa manera li havia fet 


recordar el seu pare per la manera d’observar-la i apreciar-la, hagués 


d’acabar en un sanatori mental com un llunàtic. Però ella no podia 


aturar-se, havia de prosseguir amb la seva aventura per poder trobar el 


seu pare. 


 La xicota del nou comte era una dona francesa d’uns trenta anys, i 


es deia Jeanne Lucien. La cadira va adonar-se de seguida de la seva 


presència, perquè de ben poc que no crema un dels seus recolza braços 


amb una cigarreta que sostenia entre els seus dits cadavèrics. Es 


desplaçava per la sala recta i erta, gairebé de manera etèria, desprenent 


arrogància i supèrbia per on passava. Portava un tall de cabell rectilini 


que li arribava fins les espatlles. S’havia tenyit tant amb productes 


químics que els seus cabells havien adquirit un color de palla 


trencadissa. De la seva boca no parava de sortir fum i, quan no ho feia, 


intentava dibuixar un somriure, però l’únic resultat que obtenia era una 


ganyota irritant i antipàtica. El seu cos, prim com el d’una mantis 


religiosa, era cobert per un vestit vermell tan cenyit que sense 


empegueïment deixava intuir el seu aspecte anorèxic. 


 La Jeanne estava exultant d’alegria per la bona nova; ja es veia 


amb el títol de comtessa de Torí. Ella era dissenyadora d’aparadors a 


grans botigues de París i, encara que era prou coneguda i respectada 


pel seu gremi, ser comtessa de Torí li aportaria grans beneficis i molt 


més prestigi.   


 Una de les raons d’aquell viatge era trobar la inspiració per crear 


els nous aparadors d’una de les grans firmes de roba parisenca per a la 


propera temporada de tardor. I qui hauria dit que una de les 


excentricitats del comte la portaria fins a la desitjada idea. La 


dissenyadora també es va quedar captivada per la cadira. Així, va 


encarregar a un dels organitzadors de la subhasta que fes arribar 


l’article 25, del lot de mobles 03, al seu estudi de París.  


 Durant tot el trajecte, la cadira va estar embolicada amb un plàstic 


protector que la feia ofegar-se, però finalment va poder respirar en 







arribar a la ciutat de la llum. No s’ho acabava de creure, era a París! 


Com trobaria el seu pare?  


 La Jeanne havia dissenyat un aparador íntim i familiar, i la cadira 


era la protagonista principal de la seva escenografia. Pretenia expressar 


el recolliment a la llar en els dies freds de la tardor. La idea va ser 


presentada i més tard aprovada pels propietaris de la botiga. D’aquesta 


manera, el primer dia de temporada, es va estrenar l’aparador amb la 


inestimable presència de la nostra estrella: la cadira de l’Eusebi.  


 I allà es va quedar en companyia d’una maniquí tan esquifida i 


consumida com la nova comtessa de Torí. Malgrat això, no se sentia tan 


sola, ja que disposava d’una gran finestra que oferia unes privilegiades 


vistes de París. Des d’aquell lloc podia observar detingudament una 


petita part del món i els seus habitants, i potser, si estava a l’aguait, fins 


i tot algun dia podria veure l’Eusebi. Es passava hores mirant les 


passejades dels vianants: parelles enamorades agafades de les mans o 


en plena discussió, nens i nenes corrent amunt i avall, o persones 


trescades que caminaven afanyosament per arribar, possiblement, als 


seus llocs de treball.   


 De totes aquestes persones, la que més misteri i intriga li va 


causar, va ser una dona que durant tres dies seguits, i sempre a la 


mateixa hora, a les cinc de la tarda, es quedava parada davant 


l’aparador durant hores. Era una dona d’uns seixanta anys que anava 


molt ben arreglada, portava un simpàtic barret de feltre vermell, 


típicament parisenc, que li cobria els seus cabells cans, i un abric de 


vellut verd fosc. Què deuria fer? Per a la cadira era tot un enigma. 


Sempre arribava ben alegre i contenta, però en passar les hores, 


s’entristia i marxava moixa. Després d’aquells tres dies no la va tornar a 


veure més.  


 El món de la moda és efímer i transitori, com la bellesa externa, 


així que passades unes setmanes, la cadira va ser substituïda per una 


taula molt ben parada amb unes tovalles de roba delicada, coberteria de 


plata i uns canelobres amb espelmes. Figurava una reproducció del 


sopar familiar de Nadal.  







 La cadira va passar de ser objecte apreciat i observat amb 


admiració a formar part de la matèria orgànica del servei de reciclatge 


de París. Uns treballadors de la botiga la van treure de l’aparador per 


llençar-la a les escombraries, però com que no hi havia suficient espai 


dins el cubell la van deixar al costat. Encara podia veure passar els 


vianants, conservant l’esperança de trobar l’Eusebi. 


 Vet aquí que la cadira va tenir una grata sorpresa. Una de les 


vianants que va veure que s’apropava va ser la dona misteriosa. La va 


reconèixer de seguida perquè duia el seu característic barret vermell i 


l’abric verd de vellut. Quan ja estava més a prop, la cadira va poder 


observar que caminava alegre i portava un somriure afable i dolç. 


L’antiga protagonista de l’aparador va posar tot el seu interès perquè 


aquella dona es fixés en ella, en aquell moment ho desitjava més que 


qualsevol altra cosa al món.  


 Tot el magnetisme i energia que la cadira va utilitzar per captar 


l’atenció de la dona va obtenir l’efecte desitjat. La dona es va quedar 


parada davant la cadira, la va mirar amb deteniment, i finalment, després 


de la seva observació exhaustiva, va decidir emportar-se-la.  


 “Sí! Aquesta cadira serà perfecta!” Aquest va ser l’únic comentari 


que la nostra amiga va poder sentir mentre era transportada per aquella 


dona, que ara, caminava feixuga per culpa del pes del seu nou moble. 


 Quan van arribar al domicili de la dona, la cadira va ser ubicada en 


una taula tan ben parada com la de l’aparador que havia abandonat 


aquell matí. Era una taula preparada per a dues persones: dos plats, 


dues copes, dues forquilles, dos ganivets...i comptant el nou moble, 


dues cadires.   


 Mentre la simpàtica dona es preparava per a la seva visita, va 


començar a parlar excitada i nerviosa. Va ser aleshores quan va ser-li 


revelat l’enigma de la dona misteriosa.  


 La senyora vivia sola, tot i que aquesta situació no sempre havia 


estat així, ja que abans havia estat casada. 


 Ella sempre havia estat una noia subjugada a la voluntat dels seus 


pares, ells eren els que decidien tot per ella: l’escola a la qual havia 


d’anar, els amics que havia de tenir i ,com no, el noi amb qui s’havia de 







casar. Va ser durant una sessió fotogràfica per fer l’orla escolar, que va 


rebre la trucada de telèfon de la seva mare comunicant-li el seu 


prometatge.  


 La boda es va celebrar quan ella va acabar els seus estudis, però 


aquell matrimoni concertat pels seus pares no va ser gens prolífic, ja 


que la vida conjugal de la jove parella va ser efímera. La decisió de 


trencar el seu matrimoni va prendre-la un dia que es trobava sola a 


casa, el seu marit se n’havia anat a treballar i ella es va quedar mirant la 


fotografia de l’orla escolar. En un instant revelador ho va tenir clar: no 


volia ser més la noia del retrat. Havia de marxar d’allà volant com 


aquelles papallones del marc de la fotografia. Ella no volia tot allò, no 


volia viure dins una preciosa gàbia d’or, volia córrer ben lluny i fer la 


seva vida. Des de petita els seus pares havien triat per ella i ara havia 


de suportar que un home, al qual ni tan sols estimava, li programés la 


resta dels seus anys. Ràpidament va fer les maletes, emportant-se amb 


ella el retrat emmarcat en caoba, d’aquesta manera sempre recordaria 


que ara era ella qui decidia i que mai tornaria a ser aquella noia 


sotmesa. Va instal·lar-se ben lluny, fugint de tot home que pogués 


reconvertir-la en una bella flor de jardí. I fugint només va aconseguir la 


companyia de la dama més freda: la solitud.  


 Va realitzar el seu somni de ser independent llogant una petita 


però rendible xocolateria en el barri de Montmatre de París, on encara 


treballava. Ella era feliç a la seva manera, però durant els darrers mesos 


un pensament li voltava pel cap. Seria possible trobar una persona amb 


qui compartir sentiments i inquietuds sense perdre la llibertat que havia 


assolit?  


 Va dissoldre la seva barrera emocional i decidida a trobar aquella 


persona especial, va posar un anunci en una agència de contactes que 


no va trigar gaire en donar-li una resposta.  


 Aquells tres dies que la cadira des de l’aparador es va fixar en ella 


van ser els tres dies de cites concertades i frustrades que va 


protagonitzar la dona misteriosa.  


 En arribar el tercer dia de decepcions no va voler saber res més 


de l’agència. Desil·lusionada, va tornar a la seva xocolateria i va 







demanar a una de les seves treballadores que li preparés una xocolata 


ben calenta i va seure en una de les taules buides. Un home d’uns 


seixanta anys, que acabava d’entrar per la porta amb una maleta, va 


seure a la taula del davant i, en observar que la dona semblava no 


trobar-se bé, va començar a parlar amb ella. Des d’aquell moment van 


harmonitzar de seguida, i ara, ella l’esperava per sopar a casa seva.  


 Com que sempre havia viscut sola en aquella casa, només 


disposava d’una única cadira, per això, en trobar al carrer aquella altra li 


va semblar perfecta per al seu nou i especial amic.  


 La dona en finalitzar el seu empolainament, va sortir de la seva 


habitació i va entrar de nou al menjador, on es trobava la cadira. S’havia 


fet un recollit als platejats cabells i s’havia maquillat lleugerament amb 


coloret i una mica de pintallavis vermell. Portava un vestit de color 


violeta estampat amb uns dibuixos de minúscules papallones blanques, i 


del seu coll penjava un collaret de petites perles.  


 Tot estava preparat quan van trucar a la porta. Ella, nerviosa, va 


fer-se una última ullada al mirall per comprovar el seu aspecte, va 


apropar-se a la porta i la va obrir. 


 La cadira, des del menjador, va poder sentir una veu molt familiar 


que deia un “Hola Mercè!”, i la dona que contestava amb un “Hola 


Eusebi!”. La cadira no s’ho acabava de creure; el convidat especial era 


el seu pare! 


 En entrar al menjador, l’Eusebi no va reparar que la cadira era 


allà, però sí que es va fixar en la fotografia que penjava de la paret al 


costat de la xemeneia. Mai no havia pogut oblidar el retrat d’aquella noia 


que s’amagava darrera una màscara veneciana. L’Eusebi va quedar 


encantat quan va saber que a partir d’aquella fotografia emmarcada amb 


papallones caobes, ella va replantejar-se la seva situació i va poder 


alliberar-se finalment del seu captiveri. La Mercè també va quedar 


fascinada en descobrir que el seu nou amic era el fuster a qui la seva 


mare va encarregar la construcció del marc de la fotografia. D’això feia 


ja més de quaranta anys.  


 Després de fer la increïble descoberta entre tots dos, es van dirigir 


cap a la taula per sopar. Va ser aleshores quan l’Eusebi, emocionat, va 







descobrir la fantàstica sorpresa. Feia més de set mesos que s’havien 


separat i ara, per misteris del destí, tornava a trobar la seva darrera 


creació a quilòmetres de distància d’on la va perdre.  


 I així va ser com, després de tota aquella aventura, la cadira va 


poder ser seient del seu pare, retornant-li tot l’amor que ell va posar 


durant la seva creació. Ell va percebre tota l’energia que li transmetia la 


cadira i li ho agraïa, però allò que més li agraïa, era haver trobat la noia 


del retrat, la Mercè, amb qui pensava passar la resta dels seus dies. 


 Veritablement la cadira va suposar per l’Eusebi el principi de la 


seva nova vida, amb la qual duria a terme meravellosos projectes. 


Durant el dia sortiria a passejar o al teatre amb la seva estimada, i en 


caure la nit l’Eusebi seuria a la seva cadira prop de la xemeneia, on 


còmodament podria llegir bons llibres a la Mercè, o dissenyaria per a la 


xocolateria aquells mobles que li havien robat el cor des de ben petit.  
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