
LA BRUSA VERMELLA, de Mercè Rodoreda

Us explicaré una història de quan era estudiant.
Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer. El meu camp visual era limitat per la

casa d'enfront, i la finestra del tercer pis corresponia exactament amb la meva. Les persianes eren
pintades de verd, hi havia geranis a l'ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i
que un dia va fugir. -Una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. Una tarda
vaig veure baixar llits,  cadires,  taules, un piano. Els veïns d'enfront devien canviar de casa.  Jo
mirava distret com aquells mobles es gronxaven en el buit a l'extrem d'una corda. Els crits dels
homes  que  els  carregaven  a  la  conductora  i  els  primers  símptomes  d'una  primavera  precoç
m'emperesien  l'esperit  i  m'impregnaven  d'aquella  melangia  arossegadissa  que  a  dinou  anys
provoquen les coses quan un atzar subratlla tot allò que tenen d'efímer. En aquell temps hauria
volgut fixar cada moment de la meva vida, fer-lo definitiu entre coses posades per sempre. Ni ho sé,
què volia! I aquells mobles polsosos que baixaven uns darrera els altres, amb paquets i baguls,
començaven a pertànyer a un passat que fugia de la meva òrbita i em deixaven un gust amarg
d'inseguretat.

Quan vaig  adonar-me  que  el  pis  tornava  a  ser  habitat,  les  tardes  eren  llargues  i  el  sol  feia
preveure un estiu implacable.

La  finestra  devia  haver  estat  tancada  molts  dies,  perquè  una  tarda,  en  veure  que  una  noia
l'esbatanava, vaig tenir una forta sensació del pas ineluctable del temps. A poc a poc em vaig adonar
de dos fets curiosos: la noia obria la persiana cada tarda a la mateixa hora; al cap d'una estona, un
minyó si fa no fa de la meva edat la tancava.

El dia del meu aniversari vaig rebre un paquet a casa. La meva mare m'enviava roba i llibres; la
meva germana, en una capsa a part, mitja dotzena de gladiols vermells, del nostre jardí, i mitja
dotzena de cigarretes de luxe. Vaig posa les flors en un gerro sobre la taula -mitja dotzena d'espases
de foc- i em vaig posar a treballar amb una encoratjadora sensació de confort interior, tot jo voltat
de fum.

Les flors la devien atreure. Potser jo les havia posades expressament. Quan obrí la persiana es
recolzà a l'ampit i mirà. Era bonica. Decididament, molt bonica. Color d'estiu. Un dels meus mots
predilectes quan penso en una noia és sirena. Després ve nimfa. Però el preferit és sirena, amb tots
els altres que atreu: oceà, marí, nostàlgia, liquen, illa, vela, vaixell, platja. Duia una brusa vermella
escotada. Un dels colors que aleshores m'agradaven menys era el vermell -influències de la meva
germana, suposo, que el detestava-. Era un color que m'enervava, fos tot un vestit, fos només un
detall  -i  classificava  tots  aquells  que  en  duien  damunt,  com una mena de  gent  digna  de  poca
consideració. I paradoxalment una brusa vermella, d'un vermell rabiós, insultant, m'havia de donar
moltes nits d'insomni i molts dies de neguit dolorós.

Aviat només vaig viure d'esperar que la noia aparegués. La somiava. Llunyana i dolça com una
princesa. La dibuixava al marge dels llibres, a les llibretes, a la taula amb un trempaplomes. Cap
dels dibuixos que feia no se li assemblava: això em produïa una irritació trista i me'n feia començar
d'altres incansablement.

Un dia es besaren amb la finestra oberta de bat a bat. Vaig alçar-me per no veure'ls. Per què
havien de besar-se així -impúdicament va ser el mot amb què els vaig condemnar- davant meu? Es
besaren llargament com si el món hagués estat  fet només per presenciar l'espectacle de la seva
felicitat. Vaig decidir canviar la taula de lloc. Però em mancava llur presència, m'atreia allò que ja
tenia per a mi de morbós, de malsà. La visió d'ells dos abraçats m'obsessionava, i a la nit, amb la
cambra a les fosques, evocava la noia, la brusa, els besos, els seus ulls negres i lluents d'una aigua
jove, tota aquella tendresa que jo hauria volgut. Hauria volgut tenir aquella noia dintre els braços,
nua com una flor, amb els cabells estesos sobre el meu coixí. Aquella i no una altra. Per poder-la
sentir meva m'hauria damnat, si fos possible damnar-se a dinou anys pel pecat de somiar una noia i
voler-la amb un desesper de criatura.

Que llargs i tristos em semblaven els matins, amb la boca amarga de la nit mal dormida, tot retut
de desig! Per no perdre ni un gest,  ni  una expressió de la  seva cara,  vaig decidir  de tancar  la



persiana. Espiaria per les escletxes la contracció més lleugera dels músculs d'aquell rostre per fer-
me'l cada dia més meu.

M'intoxicava.  Una tarda ell  li  descordà la  brusa.  Vaig anar-me'n.  Vaig baixar  l'escala  furiós,
respirava l'aire del carrer com els homes que surten d'una mina després d'un accident. Els carrers no
em duien enlloc. La gent eren com larves que vegetaven en el meu món només per enlletgir-lo. Cap
no sabia per  què havia nascut ni  per  què havia de morir.  Ni molt  desgraciats,  no molt  feliços,
passejaven indiferents i es saludaven entre ells si es coneixien. I jo estava sol, únic vivent en un
desert. Em debatia per no tornar enrera, per seguir endavant entre gent i cases i claror. Cansar, em
vaig asseure en un parc.  El  sol queia  oblic,  però cremava la  terra,  assedegava les flors que es
colltorçaven, treia reflexos violents i fugaços de l'aigua del llac on navegava una barqueta. Irritat
per la beatitud dels arbres, pels crits dels infants, pel cel límpid, per l'aire ple de vida, me'n vaig
anar.  Vaig  caminar  durant  hores  i  vaig  acabar  d'enervar-me  en  una  sala  de  cinema on  només
passaven actualitats; vaig comprar-me un llibre que mai no he llegit i al restaurant vaig deixar el
sopar intacte en els plats.

A la  nit  pensava:  demà obriré  la  finestra,  pujaré dalt  de la  taula,  em posaré  a  cantar,  a  fer
giravoltar els braços perquè diguin: -És un boig. Els interpel·laré. - I fruïa només de pensar-ho, de
pensar com els inquietaria amb la meva fingida (fingida?) follia.

L'endemà, més seré, vaig esbatanar la persiana i em vaig asseure. Però havia posat un coixí a la
cadira per fer-me més vistent. “Potser això els frenarà”, vaig pensar amb odi.

La noia, quan em va veure, semblà una mica sorpresa. El fet d'haver tingut la persiana tancada
uns quants  dies els  devia haver  fet  creure que jo passava unes vacances  a  fora.  Duia la  brusa
vermella. Aquella brusa que la feia tan bonica. Em vingué, més viva que mai, una gran tristesa: per
ella i per mi. Una pietat incontrolable, malaltissa.

Però  va  durar  poc.  Aviat  aparegué  el  minyó.  No  em  va  veure.  Començaren  a  discutir
violentament  com  si  reprenguessin  una  disputa  començada  molt  abans.  Desaparegueren,  però
encara sentia el to agre de llurs veus: no podia destriar ni un sol mot. Potser va passar mitja hora. La
noia tornà a la finestra; aviat ell se li ajuntà, submís. Estaven recolzats a l'ampit; quan vaig tornar a
mirar es besaven. Feia una tarda calitjosa, de tempesta. L'aire era immòbil. Jo feia veure que llegia.
De tant en tant mirava la parella que es besava, tot fent un esforç per no alçar massa el cap. Tot
d'una els meus ulls es creuaren amb els d'ella: no vaig poder evitar la fascinació de la seva mirada i
ens fitàrem. Em semblà que el seu esguard em somreia, complex, ple de refús i de promesa. Com si
els besos me'ls fes a mi. Em semblava que aquella noia se m'oferia diabòlicament; sense la distància
l'hauria poguda agafar pel braç i m'hauria seguit. El suplici durà estona. Cremava com si estigués
voltat de brases. Em sentia grotesc, alt sobre el coixí de la meva cadira, paralitzat davant d'aquell
ésser que m'absorbia. Ella era tot besos: es feia perdonar. L'aire era irrespirable. La noia m'anava
mirant i jo, literalment, moria.

*     *     *

Aquell estiu el meu pare caigué greument malalt. Jo havia de tornar a examinar-me el mes de
setembre. Abans, el meu pare va morir. Fou un estiu trist. La mort sobtada del meu pare, que jo
estimava molt, em féu gran, m'envellí. Em va agafar una melangia tan forta que els anys no l'han
poguda atenuar. Aquell estiu plantà una fita en la meva vida. Em marcà profundament. Vaig tornar a
la meva cambra, a la meva taula davant de la finestra, al meu paisatge d'estudiant que uns mesos
d'absència m'havien fet estranger. El temps era benigne, les tardes dolces, menys blaves, i els verds
dels arbres més matisats, com si volguessin embellir-se per ben dormir.

La finestra de les meves angoixes era davant meu amb les persianes tancades. La noia de la brusa
vermella em semblava que pertanyia a un passat remot. Tot plegat un somni que la claror despulla
d'allò que la nit li  donava de misteriós. Que absurds em semblaven els meus neguits, els meus
deliris! Havia de treballar ferm. Per què tots aquells bells propòsits si l'esdevenidor em semblava
inaccessible, la vida difícil i una mica inútil tot? Però havia de treballar dur, obrir-me camí a cops si
calgués, fer com els altres, ser un suport per a la meva mare, per a la meva germana fins que es



casés, crear-me una família; més tard, tornar a ser en els meus fills, morir com el meu pare, de
pressa, un estiu radiant, i ser plorat per gent meva.

Malgrat tots els raonament, malgrat la disciplina mental que volia imposar-me he de confessar
que, a l'hora de costum, la finestra d'enfront tornà a obsessionar-me. Com més esforços feia per
conservar  la  meva indiferència,  més  viu  era  el  neguit.  I  tot  allò  que  la  nit  abans  d'arribar  em
semblava esvaït tornà a néixer violent. Però ningú no va obrir  la finestra.  Ni cap més dia. Em
semblà una alliberació. M'asseia a la taula, tranquil, sense pensar res, l'esperit en repòs. Retenia les
lliçons, avançava calmosament, però segurament, en línia recta. Em sentia sòlid, començava a estar
segur de mi mateix. El sentiment d'inferioritat que la meva desfeta en els exàmens m'havia produït
s'anava dissolent. I jo exultava.

Quan ja gairebé ni el record no en tenia, quan ni alçava el cap de la taula com si la finestra
pertanyés a un altre món, un dia em vaig adonar que les persianes estaven obertes i deixaven veure
aquell interior que durant molt de temps havia estat com una prolongació de la meva cambra. Però
la noia no hi era. N'hi havia una altra amb el mateix minyó. I una altra noia ja no podia desvetllar
cap mena de curiositat en mi. Que obrissin, que tanquessin, que es besessin davant meu: tant em
feia.

*     *     *

Un dia, cap al tard, vaig sentir que algú pujava l'escala. Coneixia els passos de tots els qui venien
a casa meva; em bastava haver-los sentits una vegada per poder endevinar sempre qui pujava a
veure'm. Però mai no havia sentit aquella mena de trepig. “Algú que es deu haver equivocat”, vaig
pensar, car jo vivia a l'últim pis de la casa. Però immediatament vaig dir-me: “No, vénen ací, són els
passos d'algú que no ha vingut mai, però vénen ací.”

El passos s'aturaren al replà, davant de la meva porta. Passaren uns quants segons. La persona
qui hi havia davant de la porta dubtava abans de trucar. Tot d'una vaig sentir que baixaven l'escala.
Estava intrigat. Els passos havien quedat aturats al pis de sota: una bella estona. Després s'aproparen
de nou, com cansats. El curiós visitant s'havia decidit a tornar a pujar. Trucà a la porta amb els
nusos dels dits, lleument, com amb un mig desig de no ser sentit. Si abans no hagués escoltat els
passos, potser ni m'hauria adonat que trucaven.

Vaig anar a obrir. Era la noia de la brusa vermella. Estava més pàl·lida: lívida. S'havia aprimat
molt. Com si ens coneguéssim d'anys, com si jo sabés que havia de venir i per què venia, sense dir-
me ni un mot, travessà la cambra i es dirigí cap a la finestra. Mirava, des de la meva taula, la
finestra d'enfront. Mirava àvida, tràgica, sense dir un mot, sense fer un gest. Estigués una estona
així com si fos sola al mig del món. Jo sentia que havia de fer alguna cosa, apartar-la de la finestra,
no deixar-la mirar. Sentia que sofria, però un gran respecte i tot allò que la situació tenia d'irreal em
paralitzava. Allò, davant seu, devia haver-hi deixat una felicitat que mai més no trobaria.

Gairebé s'havia fet  fosc.  Vaig apropar-m'hi.  Mai més no he sentit  tanta tendresa com aquell
capvespre al costat d'aquella noia trista que ignorava de quina manera s'havia ensenyorit del meu
cor. Per què vaig decidir apropar-m'hi, quins mots li vaig dir, són coses que s'han esborrat de la
meva memòria; em resta només, terriblement precís, el record del seu plor esquinçador. Esclatà a
plorar dintre dels meus braços que per ella devien ser com uns braços impersonals -com si plorés
contra una paret-. Plorava més dolorosament que no pas jo quan va morir el meu pare. Com mai
més no he sentit  plorar  una altra persona.  Sentia que havia de protegir-la,  com si  un destí  me
l'hagués portada; que el seu futur d'una manera o altra em pertanyia, com si misteriosament s'anés
inscrivint dintre de la meva responsabilitat. Excitava tot el que hi havia en el fons de mi de llibresc.
-Que no era poca cosa, Déu meu!, aleshores-. Vaig portar-la en braços com si fos un infant i vaig
deixar-la  sobre el  llit  com una cosa  meva,  no presa:  donada,  trobada,  tota  trontollada  pel  plor
inacabable, i em vaig agenollar a terra, amb el meu rostre vora del seu. Les seves llàgrimes em
mullaven la galta.

Van passar hores i hores. Sense dir un mot, entre sanglots que s'anaven espaiant, s'adormí com
una flama que s'apaga. Vaig vetllar-la. Fou una nit casta, però encara recordo la flonjor dels seus



cabells, el gust salat de les seves llàgrimes. Com s'abandona la mà d'un cos adormit! Que ressecs
són els llavis quan el cor sofreix! Semblava que tingués un ocell mort a la mà. A la matinada devia
adormir-me. Quan em vaig despertar era de dia i estava tot sol. Mai més no he tornat a veure-la.
Però mai més no he pogut viure unes hores de fervor com aquelles, una nit més pura d'amor.

1. El protagonista viu la mor del seu pare com un pas cap a la maduresa. Reflexiona sobre com
interfereix la mort d'aquest en la seua vivència amorosa.

2. Explica l'evolució del sentiment amorós del protagonista que s'inicia amb un amor instintiu i
passional per transformar-se en allò que anomenem amor pur.

3. Partint de l'experiència contada pel protagonista, reflexioneu sobre la manera de viure l'amor
en la joventut (sentiments contradictoris, autodescobriment, passions boges però efímeres,
etc.) i també, diguem-ne, de l'amor a primera vista.

4. Les  narracions  poden  seguir  la  línia  cronològica  del  temps  (lineals)  o  alterar-la
(discontínues).  Quan  hi  ha  ruptura  de  la  linealitat  ens  podem trobar  diversos  tipus  de
manipulacios:  flash-back  (retrocés  en  el  temps  per  recordar  temps  passats),  anticipació
(s'avancen fets que no han ocorregut), elisió (no es narren tots els fets que configuren la
trama) o simultaneïtat  (es  presenten coses que passen alhora).  Fixa't  si  aquesta  narració
presenta manipulacions temporals i explica de quin tipus són.

5. Al text  apareixen referències a  un microespai  (l'habitació)  i  a un macroespai  (la ciutat).
Habitualment els espais oberts simbolitzen la llibertat i els espais tancats el món interior dels
personatges. Reflexiona sobre aquesta associació.

6. Com caracteritza el narrador els personatges: els descriu (caracterització directa), a través de
les  seues  accions  (caracterització  indirecta),  per  l'opinió  dels  altres  personatges?  Tin  en
compte  que  el  narrador  és  alhora  el  protagonista,  per  tant  la  seua  percepció  dels  altres
personatges no és objectiva, està filtrada per la seua pròpia personalitat i interessos.

7. Tant el personatge masculí com el femení canvien, evolucionen com els éssers de carn i
ossos. Quin és el fet que marca aquesta evolució? Quins canvis observen?

8. Com interpretes que els personatges de la narració no tinguen nom?
9. Per què podem dir que aquesta obra s'emmarca dins la narrativa psicològica?
10. L'obra conté nombroses figures literàries. Aquestes figures constitueixen un procediment

bàsic  del  registre  literari  per  cridar  l'atenció,  bé  produint  estranyesa,  diferenciant-se  de
l'expressió normal i corrent, bé intensificant o repetint conceptes per posar de relleu la forma
del missatge. Identifica-les i analitza llur finalitat:
1. Mitja dotzena d'espases de foc.
2. Llunya i dolça com una princesa.
3. Nua com una flor.
4. Tardes dolces.
5. El seu esguard em somreia.
6. Cremava com si estigués voltat de brases.
7. Ella era tot besos.
8. Jo, literalment, moria.
9. Color d'estiu.


