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El noi només té dotze anys i ja és tan alt com l’àvia, que 
fa  més  de  metre  vuitanta.  Porta  una  gorra  de  llana 
taronja que li ressalta el rostre morè i els ulls foscos. Ella, 
en  canvi,  té  els  ulls  de  color  gel  i  la  pell  gairebé 
transparent.  Va  molt  enjoiada.  Els  cabells  platejats  i 
brillants,  recollits  amb  una  gràcia  estricta.  Acaben  de 
sortir  de  la  perruqueria.  Comença  a  nevar;  borralls 
grassos que el noi juga a caçar amb la llengua. L’àvia el 
recrimina  amb  la  mirada  i  es  refugia  sota  l’immens 
paraigua que ella acaba d’obrir. 
Passen  frec  a  frec  de  tres  paquistanesos  que  venen 
castanyes i s’escalfen arrambats a les brases d’un bidó. 
Sense aturar-se, l’àvia engega un discurs en veu baixa: 
“Les parades de castanyes, els bars, els restaurants, les 
botigues... ens ho prendran tot. Ens faran fora de casa! 
Per què no venen penjolls al  seu país? Perquè a tots 
aquests  pelacanyes  que  arriben  de  fora  els  donen  la 
casa a meitat de preu i cobren sense treballar. I nosaltres 
a pagar cada dia més impostos per donar de menjar a 
aquesta púrria!” L’àvia discurseja amb el cap ben alt i la 
barbeta estirada.  El  noi  calla  i  mira la  neu que es va 
enganxant a la vorera. 
En  pocs  minuts  els  bancs,  els  arbres  i  els  cotxes 
aparcats al passeig arrepleguen una capa blanca d’un o 
dos centímetres. Quan passen pel costat de la parada de 
l’autobús,  n’arriba  un  amb  un  pam  de  neu  al  sostre. 
Només baixa un jove etíop, negre, alt i prim, amb jaqueta 
i pantalons vermells, un jersei de coll alt blau turquesa, 
unes sabates de muntanya de color taronja i un barret 
que sembla l’arc de Sant Martí. Porta un saxo dins d’una 
funda. L’àvia estira el noi amb la intenció d’allunyar-lo i 
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es gira d’esquena a la parada amb un gest arrogant, de 
menyspreu. El negre es posa a tocar sota un arbre. Can 
you feel the love tonight, d’Elton Jones.
L’àvia  s’atura,  mira  cap  a  l’arbre  musical  i  tanca  el 
paraigua. Alguns flocs engalanen uns instants els seus 
cabells abans de fondre’s. El seu nét l’observa i somriu, i 
es  posa  a  fer  malabars  amb  tres  boles  de  neu.  Ella 
contempla el bus, la capa blanca del sostre, els flocs que 
cauen, els bassals d’aigua de la calçada, els abrics, els 
anoracs,  les  bufandes  dels  vianants.  Una  imatge 
guardada  en  un  racó  silenciós  de  la  memòria  creua 
l’escena  com  un  llamp  i  s’esvaneix:  l’ocell  negre,  l’ull 
emmarcat de vermell.  Amb l’esquena relaxada, sembla 
més  petita.  Somriu  al  saxofonista  que  li  correspon 
repetint  les  últimes  notes  de  la  cançó.  Neva 
espessament.
Ha caigut mig metre de neu i continua nevant. L’àvia està 
asseguda en una butaca a la vora de la finestra. El gos, 
al seu costat, dorm amorrat al radiador. El seu fill i la jove 
són a casa dels veïns. Ho fan sovint, de deixar l’àvia sola 
a  casa  amb  la  porta  tancada.  Ella  de  vegades 
s’enfurisma i d’altres, com ara, ho accepta mansament. 
El seu fill abans li perdonava tot, també que no acceptés 
la seva dona perquè era d’origen hindú, però des que li 
van diagnosticar la malaltia troba que la seva mare és 
insuportable,  eixuta  i  autoritària,  dement.  El  noi  és  al 
dormitori, al pis de dalt, absort davant de l’ordinador. És 
l’únic que sap fins a quin punt la malaltia de l’àvia ha 
avançat, l’únic que li  coneix una nova mirada, tendra i 
càlida. 
L’àvia segueix el ball de la neu, hipnotitzada, somrient. 
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Porta  totes  les  joies  damunt:  anells,  polseres,  agulles, 
arracades i collarets. Les que no pot posar-se les guarda 
en una bosseta lligada a la cintura, per sota de la faldilla. 
No se’n separa mai, de les seves joies. Però ara mateix 
no hi pensa, en aquest moment no recorda qui és. Els 
flocs  de  neu  cauen  a  l’altra  banda  de  la  finestra.  Els 
fanals del carrer s’encenen: la neu cau pintada de groc. 
Perles daurades. Es mira les mans i observa els anells 
admirada.  No veu  joies,  només brillantors.  Tampoc es 
reconeix les mans, blanques i fines, de senyora. Torna a 
mirar per la finestra i sent l’impuls de sortir al carrer. 
El té i les galetes que li ha servit la jove abans de sortir 
esperen intactes a la tauleta accessòria. No ho recorda, 
però sap que quan han marxat els pares del nen només 
ha sentit el cloc de la porta de fora, sense el clec-clec de 
la clau. Mentre es posa l’abric, el gos es menja totes les 
galetes.  Gira  el  pom de  la  porta  i  surt  al  carrer  amb 
plantofes i sense paraigües. El gos la segueix llepant-se 
el  morro,  però  de  seguida  gira  cua  i  torna  a  entrar. 
Encara neva una mica i fa fred. No és veu ningú, només 
les màquines de treure neu que netegen els carrers. Al 
seu pas aixequen parets de més d’un metre i mig d’alt. 
Semblen tancs. L’àvia segueix una de les màquines amb 
passes decidides.
Fa estona que camina i està cansada, però no ho nota. 
Els  seus peus,  xops,  no  deixen petjades.  S’atura,  i  la 
màquina de treure neu desapareix en una cantonada. Un 
fanal  pampallugueja  i  a  ella  li  sembla  que  s’encén  i 
s’apaga  la  neu.  L’àvia  agafa  un  camí  que  va  cap  als 
afores. Està cansada, arrossega els peus. Arriba a una 
cruïlla i  escull  el  carrer de l’esquerra. Encara no hi  ha 
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passat  la  màquina,  unes petjades fosques i  profundes 
marquen  un  caminoi  a  la  neu.  L’àvia  està  extenuada, 
però no ho nota. Juga com pot a posar els peus dins de 
les petjades. S’enfonsa i li costa molt avançar, però no se 
n’adona. Les petjades desapareixen darrera d’una porta 
metàl·lica pintada de vermell que dóna al soterrani d’una 
casa envoltada d’un jardí blanc i sense cap tanca. Obert. 
L’àvia està tan esgotada que s’ajeu damunt la neu,  al 
costat de la porta vermella. Comença a sonar la veu d’un 
saxo que puja del soterrani. S’hi afegeix una bateria i un 
baix.  L’àvia  sempre  ha  estat  molt  afeccionada  a  la 
música  però  en  aquest  moment  no  reconeix  cap 
instrument ni podria dir quin tipus de peça toquen; només 
sent una dolça vibració que l’atreu. Li costa aixecar-se, 
però  no  n’és  conscient.  Les  escales  són  estretes  i 
costerudes, al tercer graó una de les plantofes rellisca i 
acaba baixant les escales rodolant. La música calla. 
La sala està gairebé despullada. Només tres cadires, la 
bateria, el saxo i el baix, amb les seves fundes per terra, 
l’estufa de querosè i els tres homes. El jove etíop que 
tocava  sota  l’arbre  del  passeig  corre  cap  a  l’àvia  per 
ajudar-la. Ella no el reconeix, però li somriu. Ell sí que la 
recorda i la convida a seure perquè descansi i s’escalfi 
una mica. L’àvia està tan baldada que no pot moure’s, 
però no es queixa. No sent el dolor. Quan el jove etíop 
l’ajuda a aixecar-se, ella li clava una empenta i s’aixeca 
tota sola, amb cara de dolor, l’esquena recta i la barbeta 
ben alta. Els altres dos músics contemplen l’escena i es 
fixen en les joies que porta. 
- Està boja –diu en anglés el noi que toca la bateria. 
L’àvia ha engegat un discurs bel·ligerant. “Ens faran fora 
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de  casa!  Per  què  no  venen  penjolls  al  seu  país?  I 
nosaltres a pagar cada dia més impostos per donar de 
menjar  a  aquesta  púrria!”.  L’etíop  no  parla  la  seva 
llengua i no entén res del que xerra, però el to despectiu 
no li passa desapercebut. L’àvia mira el gorro vermell i el 
jersei virolat, també de llana gruixuda, i els pantalons de 
xandall de color blau elèctric que porta el jove. Somriu. 
S’ha tornat a fer petita i dolça. El negre la fa seure en 
una cadira i indica als seus companys, també estrangers 
però rossos i amb els ulls blau cel, que toquin. Engega el 
saxo: Can you feel the love tonight. Entra el baix i, per 
últim, la bateria.
L’àvia plora d’emoció. Els músics ho fan molt bé. Ella no 
ho sap, però la seva oïda experta i el seu cor sí. No sap 
on és ni qui toca ni d’on surt la música. No s’ho planteja. 
Ja  no  reconeix  les  coordenades  temps  i  espai,  ni  les 
històries que es mouen en aquests dos eixos. Però el 
seu cor encara és sensible a la melodia de l’amor.  Can 
you  feel  the  love  tonight. No  veu  els  músics  ni  el 
soterrani, veu l’au amb l’ull emmarcat de vermell, el gall 
negre  i  majestuós  que  camina  arrogant  pel  prat  i 
desapareix  entre  els  arbusts.  Només  una  vegada  va 
veure un gall de bosc en cel, però la seva imatge li va 
quedar gravada a la retina.
L’àvia  camina  sostinguda  pel  del  noi  etíop  que 
l’acompanya a casa. Somriu. El jove la porta fins a les 
proximitats de la parada d’autobús amb l’esperança de 
trobar  algú  que  la  reconegui.  Confia  que  la  família  li 
donarà  un  bon  grapat  d’euros  per  tornar  l’àvia  sana  i 
estalvia. Quan arriben al centre les calçades ja tornen a 
ser netes, negres. L’àvia s’encanta amb el blanc de la 
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vorera,  els  abrics,  les  gorres  i  les  bufandes  de  tots 
colors.  Un cotxe de la  policia  local  amb neu al  sostre 
circula a poc a poc i s’atura davant d’ells. El jove es posa 
nerviós, li sembla que criden l’atenció i no té els papers 
en regla.  De sopte, l’àvia redreça l’esquena i  el  cap,  i 
serra els llavis.  
- Agent, agent! Aquest negre m’està robant les joies! – 
crida.
Però  l’etíop  no  ha  badat  i  ha  desaparegut  en  pocs 
segons. És un corredor de raça. Darrera del guàrdia, el 
nét arriba corrent amb el gos. 
- Agent, agent! És la meva àvia! 
El noi s’abraça a l’avia, que ja torna a ser petita i no el 
reconeix. Explica al guàrdia que està malalta i que feia 
unes hores que havien denunciat la seva desaparició. A 
l’àvia li falta el penjoll amb el zafir, però ell afirma que el 
negre  no li  ha  pres  cap joia,  al  contrari,  li  estan  molt 
agraïts per haver-la portat a casa. Qui és ell per acusar 
ningú quan cada setmana li raspalla uns quants bitllets 
de la bossa que té amagada al fons de l’armari? “És un 
immigrant  il·legal”,  pensa  el  guàrdia.  El  gos  llepa  les 
mans de l’àvia. El nét la torna a abraçar. 
El noi i  l’àvia caminen a poc a poc. Ell ja és més alt i 
l’agafa pel braç. L’àvia té l’esquena encorbada i somriu. 
Comença a nevar, flocs espessos i grassos. El nét obre 
l’enorme paraigua, la tapa i  segueixen caminant a pas 
lent. L’àvia es queda encantada mirant un tronc. No veu 
l’arbre ni escolta les veus del carrer, veu la pel·lícula de 
l’ocell  amb  Can  you  feel  the  love  tonight de  banda 
sonora. Tenia tretze anys i havia fet l’amor per primera 
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vegada,  un  vespre  d’estiu,  estirats  a  l’herba  d’una 
clariana del bosc. Ell ja havia marxat i ella es va quedar 
una estona més, perquè no els veiessin arribar junts, i 
perquè es volia omplir de la llum màgica del capvespre. 
Es va vestir, es va aixecar i, quan estirava els braços cap 
al cel, va veure el gall de bosc: immens, negre, amb les 
rotllanes  vermelles  al  voltant  dels  ulls.  Magnífic. 
Caminava majestuós, com un rei. Com ell, que no el va 
tornar a veure mai més.
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