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Sent com fa girar la clau al pany i obre la porta de casa. 
Li sembla que no ha engegat el llum del rebedor, potser 
per  no  desvetllar-los  i,  instintivament,  mira  el 
despertador. Són quarts d’una. Es torna a endormiscar 
mentre Martí dubta si entrar o no a l’habitació dels pares. 
Fins  no  fa  gaire  era  un  requisit  imprescindible  quan 
tornava a  altes  hores  de la  matinada,  però  no voldria 
despertar-los,  sap que cada cop els costa més dormir 
tota la nit seguida. Al final,  decideix besar-los al front i 
desitjar-los  bona nit.  Sa mare li  demana per  l’obra  de 
teatre, però agafa el son abans de sentir-ne la resposta. 
Martí, que ha arribat amb ganes de xerrera, trau el cap a 
l’habitació de Raquel.  Encara està desperta,  li  diu que 
acabava d’apagar el llum abans d’afegir que té son, que 
l’endemà  s’examina  a  primera  hora  i  que  ha  d’estar 
descansada. 
L’endemà és divendres, Aina i Miquel es lleven gairebé a 
la mateixa hora. Mentre la dona es dutxa, Miquel baixa a 
comprar el diari, el pa i a escalfar el motor del cotxe de 
Raquel perquè el pugui engegar a la primera. Deixa el pa 
damunt de la taula de la cuina pocs minuts abans que 
Aina hi entri per preparar els quatre esmorzars. A primera 
hora  del  matí  la  sincronització  familiar  encara  és 
perfecta.  En  sentir  l’olor  de  cafè,  Raquel  surt  de 
l’habitació i es llença damunt del seu entrepà, l’únic que 
no està sucat amb tomaca. Sa mare la saluda i  ella li 
contesta  amb  un  grunyit  de  son  mentre  mentalment 
repassa l’economia mundial de l’últim quart de segle.
La casa s’ha quedat en silenci. Aina ha portat Miquel a 
l’estació,  avui  té  una  presentació  a  Barcelona  i  s’ha 
passat el  camí assajant el  discurset que va enllestir  al 
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vespre. Han deixat Martí dormint a casa, els divendres 
no ha d’anar a la universitat.  Avui es passarà el  dia a 
l’habitació,  empijamat i  escruixit,  remugant  perquè ja li 
costa aguantar el ritme de quatre dies laborables.
A les onze seu davant de l’ordinador i no se n’aparta fins 
a quarts de tres de la matinada (llevat de les escapades 
que fa a la cuina i al bany, que procura que coincideixin 
sempre amb els moments en què necessita un descans), 
sense  ni  tan  sols  plantejar-se  que  la  seua família  pot 
sentir a parlar dels  hikikomori i preocupar-se perquè no 
sap  què  s’hi  cou,  dins  d’aquella  habitació.  Ras  i  curt, 
dilluns  ha  de  lliurar  un  article  per  participar  en  unes 
jornades a la universitat. Martí recorda vagament haver-
los-en fet algun comentari. Tanmateix, no hi devia insistir, 
si  no  l’acceptessin  preferiria  que  no  s’haguessin 
il·lusionat en va.
Feia dies que rumiava en l’article, però fins divendres no 
gaudeix de la tranquil·litat necessària (i prou perllongada) 
per escriure. A casa només hi van Raquel (de dues a dos 
quarts de tres) i Aina (de dos quarts de tres a tres) per 
dinar.  Mare  i  filla  es  troben  a  la  porta  del  carrer  i,  si 
Raquel fa tard, a la de l’ascensor. Després es podria dir 
que fins a dos quarts de nou del vespre no es tornen a 
reunir tots per sopar, massa cansats per explicar-se les 
anècdotes del dia, amb esma només per criticar algun 
company que els ha fet  una mala passada. L’únic que 
voldria parlar és Martí, que s’ha passat el dia tancat entre 
quatre parets tot sol, però no té res per explicar, ni ha 
conegut ningú ni li ha trucat aquell amic que sempre que 
es troben li exigeix que quedin ni ha vist la fi de les obres 
d’aquell tram del carrer on havien estat treballant des de 
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feia dos estius. Assaja un parell de preguntes, però de 
seguida s’adona que el dia de la resta de la família es 
pot resumir amb un parell d’oracions copulatives.
Raquel i Miquel endarrereixen tan com poden l’hora de 
gitar-se, hipnotitzats davant de la televisió. Aina espera 
Miquel  al  llit,  massa  cansada  per  seguir-los  la  veta. 
Malgrat saber que aquest és un dels pocs moments de la 
setmana en què estan tots a casa (ella encara pensa que 
Martí no hi és mai, que sempre volta atrafegat) s’adorm 
pensant en un demà junts lliure d’ocupacions.
Dissabte mandreja fins a les onze. El primer que fa quan 
s’aixeca és anar  a  l’habitació  dels  fills:  Raquel  encara 
descansa i Martí ja fa una bona estona que ha sortit. Els 
ha deixat una nota, els recorda que passarà el cap de 
setmana amb Adriana i que vindran diumenge després 
de dinar. Aina no sap si això significa que la xicota de 
son fill també es quedarà a dormir, si marxarà després 
de  sopar  o  si  ni  tan  sols  la  veuran.  Si  s’hi  quedés, 
canviaria la verdura per un plat que li agradés més. Obre 
la  nevera inconscientment,  com si  esperés trobar-hi  la 
resposta,  en  canvi,  constata  que  Miquel  ha  anat  al 
supermercat a primera hora i que tenen de tot. No els cal 
patir, ja podria haver-hi una vaga de transports que no 
els afectaria.
Se’l troba al sofà llegint un suplement de cinema, està 
contenta, per fi poden relaxar-se. Agafa el diari i el llegeix 
detingudament fins que sent la música de la minicadena 
de  sa  filla  seguida  d’uns  esbufecs  enrabiats.  El 
despertador, això vol dir que té molta feina per a dilluns i  
que segurament tampoc no sortirà de l’habitació en tot el 
dia.  Abans,  però,  entra  al  menjador  a  saludar-los,  els 
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pregunta  per  son  germà  i  va  de  dret  a  la  cuina  a 
preparar-se un got de llet amb cereals.  Miquel adverteix 
que el dinar estarà llest al cap de tres quarts, però ella 
està afamada i no se l’escolta.
Cap a les vuit telefona Martí per donar senyals de vida i 
preguntar-los què han fet durant el dia. S’hi posa Miquel, 
que ha fet  una bona migdiada i  ha  mirat  el  partit  i  el 
debat  posterior,  de  fet,  l’estava mirant  quan ha trucat. 
Son fill ho interpreta com una invitació a penjar i no s’hi 
entreté gaire. Miquel es queda amb el telèfon a la mà, 
però  no  arriba  a  racionalitzar  la  tristor  que  li  ha  fet 
bategar lleument les temples. La tertúlia esportiva que el 
tenia  atrapat  abans  que  sonés  el  telèfon  el  torna  a 
arrossegar  cap  al  sofà.  Aina  pregunta  qui  era  des  de 
l’ordinador, però ja no la sent.
El timbre del telèfon també ha degut trencar l’estudi de 
Raquel, perquè la veu passar per davant de la porta del 
menjador un parell de vegades. Mira  endins però no hi 
entra. Al final, es dirigeix al despatx de sa mare amb el  
cap cot, pura teatralització. La mira, espera que s’adoni 
de la insistència de la seua mirada. Aina parpelleja un 
parell de vegades, però no es gira. Sa filla aprofita per 
preguntar-li  què  fa.  Prepara  una  traducció,  hi  ha  una 
paraula que fa dies que cerca, una manera de dir, només 
troba  solucions  marcadament  dialectals  per  al  mot  en 
danès. Ni tan sols acaba d’explicar-li  de què es tracta, 
decideix que no pot interessar una futura economista. De 
fet,  Raquel  ja  tornava  cap  a  l’habitació,  sense  deixar 
d’escoltar-la, arruixada pel to de queixa de la mare.
Diumenge Raquel sent com son pare la crida a l’hora de 
dinar. Es regira dins del llit fins que en té prou, sap que 
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un  cop  posi  els  peus  a  terra  ja  no  podrà  fer  marxa 
enrere. Vol agafar el barnús i no treure-se’l en tot el dia, 
però Martí va deixar escrit que vindria amb Adriana i no 
pot  anar  de qualsevol  manera,  per molt  que digui  son 
germà.
Sap que es passaran la  tarda tancats a l’habitació  de 
Martí (s’imagina que arraulits l’un contra l’altra, com si no 
n’haguessin tingut prou en tot el cap de setmana) mentre 
s’escola el temps. No podrà entrar i proposar-li d’anar a 
berenar junts a la cuina, ni tan sols gosarà obrir la porta 
per  dir-los  res.  Li  sap  greu  haver-li  expressat  tantes 
vegades el malestar que sent quan Adriana és a casa, al 
final  s’ha  adonat  que  ella  mateixa  ha  estat  decisiva 
perquè Martí passi menys dies amb la família i més amb 
la xicota.
Però  avui  marxa  d’hora,  just  abans  de  sopar,  tot  i  la 
insistència  d’Aina  perquè es  quedi  a  menjar  amb ells. 
Seuen els quatre al voltant de la taula, amb la televisió 
apagada,  com  sempre  que  mengen  junts.  Raquel  no 
bada boca,  se sent incòmoda en recordar la discussió 
amb son germà sobre el fet de portar Adriana a casa i no 
vol  que  tregui  el  tema  davant  dels  pares.  Però  Martí 
tampoc parla, ha estat fora tot el cap de setmana i té por 
que algú li retregui, per això no s’esplaia gaire quan sa 
mare  li  demana  què  ha  fet  aquells  dies.  Aleshores  hi 
intervé  Miquel,  que  acaba  de  recordar  la  conversa 
telefònica de dissabte i  li  dol  no haver-la  explicat  a  la 
seua dona. Només voldria que Martí no en digués res i 
que acabessin el diumenge en pau.
A les  dues  de  la  matinada  sons  pares  i  sa  germana 
dormen.  Li  han  deixat  un  got  de  llet  preparat.  Martí 
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travessa el passadís a les palpentes perquè no entri llum 
per  davall  de  les  portes  de  les  habitacions  dels 
somnolents. Arriba al rebedor i hi deixa un retrat que li 
van fer la setmana passada, és una mica més gran que 
una fotografia  de carnet.  El  Martí  de la imatge somriu 
tímidament mentre el veu allunyar-se un altre cop cap a 
la seua habitació.
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