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“Alguna cosa més que paraules és el que hagués volgut 
jo;  una  foto  de  petitó,  que  totes  les  mares  tenen,  la 
primera denteta en un flascó.  Hauries d’haver  guardat 
alguna cosa, no em diguis, una cinta de vídeo casolà, el 
melic  sec,  una  clenxa  arrissada,  una  disfressa  mig 
estripada d’un heroi  de tbo marvel.  Un llibre potser,  el 
primer que vaig llegir, Mobi Dick, recorda, amb dibuixos 
en  blanc  i  negre,  barroers,  que  me’l  vas  comprar  un 
dissabte, no sé com ho sé, un dia de passeig amb ell, 
amb el pare. Hi ha coses que es saben simplement. No 
m’oblido, dibuixos que tant m’impressionaren i em feren 
creure que de gran potser podria anar d'aquí a allà, com 
l'Ismael, descobrint mar, passant pel cap d'Hornos ( que 
no recordo si el passa en realitat) posant-me arracades i 
fent-me tatuatges, orgullosa com deies estar de la meva 
afecció gran a la lectura, tan precoç i inusual entre els 
nens. 
Alguna  cosa,  va  sí,  coses  lleugeres  si  cal,  no  més, 
perquè lleugera és la vida, un buff, i s'ha d'estimar com 
arriba, s’ha d’intentar aprendre de cada segon i de cada 
acte. O no estimar res. Això al menys vaig entendre. Era 
una de les raons que em vas donar aquell dia que plovia 
d'una forma tan llastimosa, o que no plovia pas. Costa 
recordar els detalls,  tot  i  que la  pluja  hagués estat  un 
acceptable teló per al melodrama i vam seure en aquella 
cafeteria  de  finestres  grans  i  seients  d'eskai  negre, 
aparentment serens i sense ànims de guerra.
Coses lleugeres, l’esforç, aquest esforç per tot el que és 
quotidià, aquest esforç de la Carme i meu cada dia; fer 
esmorzars, fer llits, mesurar febres, buidar bacinetes i fer 
punxes als llapis. Per als romàntics d’ara són les coses 
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aquelles dels deures sentimentals, dels contractes dels 
cors,  de l’experiència urbana;  les tenalles del  cos que 
exigeixo  ara  -diguem  que  hem  passat  l’estret  de  les 
Tempestes-  les  coses  que  són,  desenganya’t, 
necessàries per fer-nos el món millor. Les tenalles que jo 
també sento.
Pur  puntillisme el  record,  sí,  puntes de coixí,  filigrana, 
arabesc,  parlar  per  parlar,  sentir  per  sentir,  vés  quina 
necessitat, sístole i diàstole. I sí, clar, clar que et penso, 
estúpida, i perdona que t’insulti  d’aquesta manera, una 
mare  ho  perdona  tot,  no  et  sufoquis  ni  ploris,  no 
t’ofenguis,  pensa  les  teves  culpes,  ja  no  és  hora  de 
lamentar-se, les coses passen, tenen caducitat. Clar que 
et penso, però no vulguis, no exigeixis que et pensi com 
et pensava quan era un infant, només faltaria. Immobilitat 
estable de l'ànima, com una obra de Calder. Per sort vaig 
deixar  enrere  tanta  angúnia,  tanta  violència  d'espai  i 
pensament ( no, mai em vau ni tan sols cridar tu o el 
pare, molt menys pegar) tanta violència del segle vull dir, 
dels mestres, inèrcia, tanta merda.
El  pare gris,  sempre trist,  al  final ja ,  morint-se, sense 
aire, boquejant com un peix-espasa, mirant amb la seva 
punxa  de  ferir  la  dama que  l’arrabassava  l’ànima,  em 
deia encara que eres de viatge. Em va fer mal. Jo volia 
ser  un  negret  d’aquells,  ser  un  negret  i  alhora  no 
necessitar-te. Com perdia. Com desvariejava i amb un dit 
groc  de  nicotina  i  vida  passada  assenyalava  un  país 
imaginari al plànol d’aquella atmosfera tan prenyada de 
fantasmes.  I  jo  li  deia  que  sí  i  no  el  contradeia.  No 
gosava.
Jo, en un parell d'anys després de la teva marxa, vaig 
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deixar  d’imaginar-te,  de  fer-me  fantasmes  de  tu,  molt 
lluny, en ciutats enfarinades de neu verge ( perquè no 
encetava amb la realitat dels teus viatges; de gablets i 
torres  altes,  de  cels  grisos  com  el  d’avui  on  la  gent 
parlava llengües estranyes. O entre robes de coloraines i 
animals que no conec, en terrats de cases baixes i patis 
amb datilers, pous i focs amb embostes de vaca. I altres 
nens com jo, però bruts de la història del seu poble, més 
bruts  que  jo  vull  dir,  que  corren  jugant  al  mercat  de 
ciutats d’ombres inquietants, regatejant preus de coses 
que  no  es  venen  ni  compren.  O  t’imaginava  en 
habitacions blaves, trista, pensarosa, la mare, la mama 
que jo desitjava, melangiosa diria, amb un crist damunt 
del  llit  beneint-la,  el  teu  Crist,  el  redentor,  calculant  la 
tornada,  una  tornada  que  de  vegades  es  donava, 
esporàdica,  i  que  m'omplia  de  petons  i  de  regals 
d’aquells  llocs  llunyaníssims  que  mai  no  he  sabut  on 
paren perquè els  mapes que em portaves  tampoc els 
marcaven. I quan tu venies, el pare marxava.
Ets i eres la distància; que et sàpiga greu, hòstia; t'odio i  
repeteixo  paraules  de la  Carme,  la  mare  de les teves 
netes bonicones que vas conèixer per fotografia fins que 
alguna cosa et va empènyer un dia a  venir a veure-les. 
La Carme, que t'envia un sac de retrets que ara que és 
mare, quan parlem, diu que mai no et podrà entendre. I  
un menyspreu de les nenes també, per què no, que són 
sang  de  la  sang  nostra.  El   vols  amb  un  llacet,  una 
dedicatòria, aquest menyspreu? T'ho dic amb dolor, no 
creguis, no és fàcil, amb el pit en punxa, com una ciutat 
arrasada,  com  aquelles  dels  reportatges,  amb  una 
filferrada  pertot el que és l’entranya, amb el dolor de la 
incomprensió i de la ràbia i de la ignorància. Tan de bo 
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ploressis ara. Mai no m'ha agradat estimar-te. “
L'home que un dia es trobà sol i va fer-se la promesa de 
restar sol per sempre, va tancar la carta que havia escrit 
en un paper groguenc pels anys, un paper que potser 
havia estat vint, trenta anys esperant aquestes paraules, 
molt vell, especialment per les vores, que sempre són els 
angles més vulnerables de les cartes, on s'acurulla més 
sentiment i que havia trobat en un calaix de la còmoda 
de l'habitació del pare, on només restaven per treure i 
donar  al  drapaire  aquell  moble  (  que  potser  aniria 
directament al container) de qualitat molt baixa i pigues 
de corc, el somier sense matalàs i el mirall, que l'home 
no va voler mirar no fos que en el  reflex veiés alguna 
cosa desagradable. Enganxà la vora engomada amb una 
llengotada que li  va deixar a la boca un gust  d'aigües 
passades,  d’agres  paraules,  de  neguits  conjugats  en 
present  i  pretèrit,  de  desassossecs  que  mai  no 
desapareixen, que són fills de la puta ràbia.
Al  balcó  es  remullaven  les  plantes  descurades  que 
d’ençà  del  comiat  dolorós  de  la  Senyora  Encarna 
( plorava, plorava) ningú ja les regava. Va sentir viu el 
fred,  com  formigues  que  li  recorrien  l'esquena;  com 
formigues amb potetes de glaç i s'aixecà per tancar les 
finestres que havia obert en entrar al pis per tal d’orejar-
lo, per tal de treure's del nas la olor oliosa de la mort que 
si li enganxava a les solapes. Tancà els ulls també per 
trobar-se a si mateix tot i la por que sentia de veure de 
prop  la   màscara  hipòcrita  que  portava.  Se  sentí 
,miserable,  corcat per dintre com un préssec matxucat 
per la gebrada. Agità les mans per treure's també del cap 
aquest  pensament  com  si  fos  un  núvol  de  mosques 
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grosses. Va recollir en silenci el fil  de plata que l'havia 
sortit  de  l'ànima  mentre  escrivia  a  la  mare,  per  això, 
perquè  s'anava  d'ell  mateix,  i  no  ho  feia  sovint.  I  per 
altres coses. Pujava una aroma humida del carrer, una 
aroma  de  mobiliari  urbà,  de  jersei  de  llana,  de  pell 
enfangada i llum municipal encesa encara barrejada amb 
els greix de les màquines que bufaven a les fàbriques i 
dels nens que portaven al cap les taules de multiplicar. 
Se  sentia  una  veu  humana,  la  veu  d'una  escola,  una 
llunyana cridòria. Va obrir els ulls novament. Al carrer la 
gent  que  passava  duia  draps  bruts  enganxats  a  la 
mirada i cançons d'infància oblidades a l'espatlla. Alguns 
obrien  paraigües.  Hi  havia  una  fulgor  plàstica  a  les 
llambordes que feia tot irreal, com si tot fos fals, d’aigua. 
Un calfred novament. Alçant la mà amb la carta tant com 
va poder, la donà a un ocell que passava, que agafant-la 
amb el bec, assenyada, la portà molt alt quan va veure 
que el cel s’havia obert.
No la necessitava pas ell , la mare, no volia necessitar-la. 
No necessitava tampoc la Carme, ni la Carla, ni la Diana. 
Ni  necessitava  tampoc  la  senyora  Encarna  que  tant 
plorava. No en aquell moment. I esperava que ningú el 
necessités tampoc a ell ; que és aquesta, la necessitat 
tal i  com ell la entenia, un sentiment no agradable. No 
necessità mai la Laura- pensava - ni necessità el pare. 
Això s’ho ha repetit un cop i un altre l’home que un dia se 
sentí sol de tot, com al mig d’un desert. I s’ho arribà a 
creure mentre plorava una llàgrima pel record mucós de 
tantes  coses,  les  odiades  i  les  estimades,  però  totes 
passades,  i  es  va  penedir,  ai  senyor,  d’haver  escrit 
aquella carta.
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