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Aquest  matí  el  nostre  pis  era  una  disbauxa  de  crits  i 
plors.  El  petit  s’havia  despertat  rabiós,  i  jo,  sola  com 
estava, vaig haver de donar-li el biberó al mateix temps 
que  provava  d’improvisar  un  esmorzar  per  la  Marta  i 
l’Oriol. 
Quan passaven uns minuts de les vuit vaig començar a 
preocupar-me seriosament. Mai durant els cinc anys que 
duia amb nosaltres s’havia retardat, la Yasmina. Formava 
part de la seva innocència, o com diu l´Òscar, que és un 
idealista, de la seva humilitat. Sempre entrava demanant 
disculpes, amb la seva veu tranquil·la i fluixota que tant 
s’agraïa enmig de l’atrafegament del matí. De vegades, 
mentre el petit  marranejava o els nens es discutien, la 
Yasmina arribava sense que ni tan sols la sentís, i me la 
trobava de sobte ja afanyant-se a la cuina, o endreçant-li 
els cabells a la Marta com si la meva filla fos una nena 
colombiana de casa bona. 
Però aquesta vegada, per més que em girés buscant el 
seu volum fosc i indefinit, l’únic que veia eren les cadires 
de plàstic i  les portes dels armariets  de cuina que els 
nens havien deixat obertes. 
No hi havia ni rastre, de la Yasmina. 
Quinze  minuts  més  van  ser  suficients  per  comprar  el 
meu orgull, i quan aconseguí finalment alliberar una mà 
per agafar el telèfon, vaig recórrer a la meva germana 
amb la finalitat de demanar-li en préstec a l’Olga. Em va 
ser  de  molt  poca  ajuda,  però:  la  ucraïnesa  havia 
desaparegut.  Li  vaig  penjar  terminantment  mentre  ella 
ploriquejava no sé ben bé què sobre el gimnàs.
Em va costar  moltíssim que els  nens es disposaren a 
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preparar-se per marxar cap al col·legi. Els hi passava el 
mateix que al petit, el qual no deixava de plorar entre els 
meus  braços:  tant  s’havien  acostumat  a  la  calmosa 
placiditat  de la Yasmina que ara els hi calia per posar-
s’hi  en  marxa.  Les  iguanes  han  d’estar-se  hores 
estirades al sol: els meus fills tenen prou amb un parell 
de carícies d’aquelles mans negres. Però no em sobrava 
temps per gastar en metàfores. Trucada a l’Òscar.
L’oficina damunt davall, i des d’algun lloc a l’altra banda 
vaig poder sentir les veus tremendes del seu cap histèric. 
Òscar  es  va  desfer  ràpidament  de  mi,  sense  voler  o 
poder explicar-me què estava passant a la seva feina, 
encara  que  era  evident  que  una  crisi  urgent  prevalia 
sobre qualsevol deure familiar. 
Així estaven les coses.
El petit va callar sobtadament, tot dibuixant una mena de 
somriure. Va ser una d’aquestes coses inexplicables que 
fa  el  meu  bebè  i  que  semblen  ordenades  per  una 
voluntat burlanera que espero que no sigui la seva. Em 
va donar el temps just per mirar el rellotge i plantejar-me 
el dilema. Passaven de dos quarts de nou, així que o els 
nens  arribaven  tard  a  l’escola  o  jo  a  la  feina. 
Immediatament van tornar els plors amb renovada força. 
Arribar  tard  a  la  feina  era  una  opció  particularment 
indesitjable: tenia una reunió important a primera hora, i 
un cap seriós i impacient amb qualsevol argument que 
excedís  d’allò  estrictament  professional.  Vaig  pensar 
portar-me els  nens  amb mi  i  deixar-los  al  despatx  (la 
Glòria, la meva secretària, ja se n’havia fet càrrec alguna 
vegada), i després acompanyar-los jo mateixa a l’escola 
quan terminés la reunió; però a aquesta li  succeiria la 
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visita  d’uns  inversors  escandinaus  que  em  mantindria 
ocupada fins després de dinar, així que aquesta opció no 
era pas viable. Considerant totes les circumstàncies, vaig 
concloure que no em quedava més remei que ficar els 
nens dins d’un taxi. “Vinga, nens, que fem tard!”.
L’Oriol s’havia quedat dormit mentre es vestia i a la Marta 
la vaig haver d’arrencar del mòbil. Mentre baixàvem les 
escales,  jo  amb  el  petit  als  braços  i  els  dos  nens 
esclafats per les seves motxilles, la meva filla i jo vam 
intercanviar unes paraules, la importància de les quals 
no vaig saber entendre en aquell moment. 
- Mama, la Georgina no vindrà avui a l’escola. 
- No? 
- Segur que no. M’ho acaba de dir. Saps per què? 
- Està malalta? -vaig preguntar amb indolència, mentre 
obria la porta del carrer. 
-  No.  La  mainadera  del  seu  germanet  tampoc  no  ha 
vingut i la seva mama li ha demanat que es quedi a casa 
cuidant-se  d’ell.  Vols  que  em  quedi  jo  també  amb  el 
petit?
- No, pilleta. El teu germà ja és prou gran com per anar a 
la guarderia.
Hi havia escombraries per tot arreu, el carrer feia pudor. 
Fàstic de vida, volia canviar-la, marxar de la ciutat. Més 
metàfores em van venir al cap: el caos del tràfic reflectia 
el que el retard de la Yasmina havia provocat al meu matí 
terrible. Mentre li allargava un billet al taxista vaig decidir 
que  si  me  la  trobés  ara  l’acomiadaria  allà  mateix,  al 
carrer  i  sense  excuses,  i  que  en  qualsevol  cas 
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l’acomiadaria  segur  tant  bon punt  parlés amb ella,  fos 
quan fos. Encara més: “ja està acomiadada!”,  em vaig 
sentir a mi mateixa cridant com una boja mentre baixava 
corrent les escales de l’aparcament soterrani. 
Portava  el  nadó  amb  mi,  doncs  l’escola  bressol 
m’agafava de camí cap a la feina. Gairebé el vaig llençar 
des del cotxe en marxa; ho feia tranquil·la, sabia que el 
tractaven amb cura. Quan vaig arribar a l’oficina, a un 
quart de deu, la reunió no havia fet més que començar, i 
només vaig rebre una mirada de desaprovació. Era poca 
cosa; després de tot, havia sortit ben lliurada. 
Encara  que  l’Òscar,  cansat  el  pobre  de  les  meves 
queixes,  em  deia  que  no  respongués  a  ma  germana 
quan em trucava en hores d’oficina, una certa abnegació 
familiar sempre acabava prevalent sobre el sentit comú. 
Aquesta vegada, però, va superar els seus límits. 
- M’has fet sortir d’una reunió important per preguntar-me 
quin dia és avui?
Ben pensat, no era tan estrany que ho hagués fet: a més 
de  consort  d’un  milionari,  la  meva  germana  és  una 
persona dèbil i dependent, incapaç per la major part de 
les tasques quotidianes. Això de preguntar el dia no era 
res més que un pretext per rompre a plorar tant bon punt 
li vaig confirmar les seves sospites. Sí: era el dia de la 
setmana  que  els  jardiners  es  presentaven  sense 
excepció a casa seva per treballar-hi de sol a sol. Els fets 
eren  que  els  jardiners  estaven  il·localitzables,  l’Olga 
havia desaparegut (“sense deixar ni tan sols una nota”, 
repetia amb un to dramàtic), es trobava sola davant del 
perill  d’un lampista amb qui tenia cita avui ni sabia tan 
sols  perquè,  doncs  les  coses  de  casa  les  portava  la 
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ucraïnesa… i d’allò del gimnàs millor ni  parlem. Què li 
diria  a  les  amigues  per  justificar  la  seva  absència? 
Encara que jo ja tenia a la meva germana per estúpida, 
en aquell moment vaig sentir-ne llàstima. 
A l’Òscar vaig ser jo qui el va tornar a trucar, mentre els 
suecs  miraven  amb  recel  les  pastes  que  havíem 
reescalfat  pel  cafè  de mig  matí.  Del  meu marit,  a  qui 
estimo, suporto exabruptes que no li tolero a ningú altre. 
I puc entendre que em cridés. Ho pot entendre qualsevol 
que sigui  capaç d’imaginar-se  el  matí  del  responsable 
comercial  d’uns grans magatzems el  dia  en que tot  el 
repartiment a clients s´ha suspès sense avís previ. 
- He dit tot! I el repartiment de proveïdors no està molt 
millor. Anem tirant amb el que tenim, però si les coses 
continuen així la situació serà insostenible d’aquí a molt 
poc. Els sindicats no tenen ni punyetera idea de què està 
passant. Això és un complot de merda!
No sé si m’ho deia a mi o a algú altre que estava amb ell.  
La  comunicació  es  va  interrompre  sense  que  ens 
acomiadéssim. Vaig aprofitar  per trucar a casa, només 
per  provar,  però  ningú  no  agafava  el  telèfon. 
Definitivament la negra aquesta havia tocat el dos. Què 
coi estava passant? I què podia fer jo ara?
Va ser llavors que el meu cap va irrompre al despatx amb 
el  rostre  descompost:  hi  havia  problemes  greus  amb 
moltes obres i el requerien per tot arreu, així que havia 
de fer-me càrrec personalment dels suecs, dinar inclòs. 
Va  anticipar-se  a  la  meva  objecció  amb  un  sever 
recordatori:
- Vostè es la directora de comunicació – i, com penedint-

6



se de la brusquedat, va afegir amb un to més suau -; no 
s’amoïni;  la  reserva  està  feta  al  meu  nom  al  lloc  de 
sempre. 
Però sí havia motius per amoïnar-se: havia fracassat la 
seva temptativa de fingir un somriure. 
Al  carrer  feia  cada  vegada  més  pudor.  Mentre  els  hi 
explicava sense gaire passió als suecs quin era el lloc on 
aniríem  a  dinar,  vaig  notar  una  sensació  estranya  i 
molesta, quelcom entre la pèrdua i la frustració, no ho sé 
descriure  amb  més  precisió.  Potser  es  tractava  d’una 
premonició d’allò que es va confirmar quan, al capdavant 
de la comitiva, vaig entrar al restaurant tot simulant un 
gest  de  simpatia.  El  maître  no  ho era  tan  bo,  d’actor. 
Mentre ens assenyalava amb un gest mecànic quina era 
la nostra taula, em va confessar a l’oïda que estava sent 
un dia molt dolent, “el pitjor en vint anys a la casa”, i en 
una mostra de professionalitat gairebé patètica va afegir 
que  s’esforçarien  per  defraudar  el  menys  possible  les 
expectatives habituals.  Quan es va adonar de que els 
convidats no entenien la nostra llengua, va esplaiar-se 
amb  veu  alterada:  diversos  cambrers  no  s´havien 
presentat a treballar, d’ajudants de cuina no en quedava 
ni un, i bastants proveïdors tampoc no havien aparegut. 
Li vaig preguntar per l’Ahmed, el noi que acostumava a 
rebre  del  meu  director  generoses  propines  sempre 
acompanyades d’un copet a l’esquena, però el maître va 
negar amb el cap i va fer mitja volta. 
Vaig suportar con vaig poder aquell dinar de feina mentre 
m’hi fixava ansiosa en allò que succeïa a les taules del 
voltant. El to de les converses era exaltat i greu per totes 
bandes, i podia distingir la repetició d’uns quants temes 

7



comuns:  magatzems  desproveïts,  projectes  paralitzats, 
negocis  que havien  hagut  de  tancar  portes  abans  del 
migdia... Es feia evident que fins i tot els suecs, malgrat 
el seu aire distret, s’adonaven del desgavell.
A l’hora dels cafès, vaig rebre la trucada dels meus fills. 
Encara que els tenia prohibit que em truquessin al mòbil 
de  la  feina  llevat  d’un  cas  d’emergència,  no  els  vaig 
esbroncar pas. De fet, era difícil justificar que allò no es 
tractava precisament d’una emergència. O, com ells la 
qualificaven amb una agitació que semblava divertir-los, 
d’una epidèmia. 
Pel que m'explicaven, la companya de classe amb la que 
la Marta havia parlat pel matí era només la primera d’una 
llarga llista. Més de la meitat dels nens del col·legi eren 
absents,  a  més  d’alguns  professors.  S’havien  suspès 
moltes  classes,  i  als  alumnes  més  grans  els  havien 
obligat  a  col·laborar  amb  les  tasques  de  neteja,  que 
ningú no havia fet aquell matí. Vaig suposar que després 
de tot  no era mala notícia que l’Oriol  estigués recollint 
porqueria del pati, però vaig sentir pànic de no saber què 
dir-lis  quan  els  veiés  a  la  nit.  Em vaig  imaginar  a  mi 
mateixa balbucejant incoherències mentre ells assajaven 
les  explicacions  més  fantàstiques  per  donar  raó  del 
fenomen.
La  veritat  era  massa  simple  i  espantosa  pels  seus 
esperits joves. Havien desaparegut!
- Volatilitzats! Esfumats! -bramava amb la veu devastada 
el meu marit, un altre cop al telèfon-. Han marxat de la nit 
al  dia.  Literalment.  Estem fent  servir  a  qui  podem. Un 
transportista  amb  un  camió  avui  es  fa  d’or,  el  fill  de 
puta… I el pitjor és que no sabem què dir, ni què passarà 
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demà, ni el dia desprès, ni l’altre….
Empresonat  a  la  misèria  és  com  se  sentia  l’Òscar,  i 
també com vaig començar a sentir-me jo aquella tarda 
quan, després de deixar als suecs a la porta de l’hotel, el 
meu cap em va cridar al seu despatx. L´home respectat s
´havia convertit  en una ombra encongida a la poltrona 
senyorial, mirant-nos a tots els directors convocats com 
des  d’una  caverna  de  ràbia.  Es  tractava  d’una  crisi 
absoluta,  ens digué.  Totes  les  obres  en  curs  s´havien 
paralitzat.  La  mà  d’obra  nacional  es  cotitzava  a  preu 
d’escàndol i continuava pujant. La nostra missió: oblidar 
les  agendes  i  concentrar-nos  exclusivament  en  trobar 
maneres de mantenir l’activitat.  
Un cop al meu despatx, vaig desobeir les seves ordres. 
Hipnotitzada davant  la  pantalla  de  l’ordinador  em vaig 
deixar portar pel vertigen que oferien els diaris digitals: 
aeroports col·lapsats, pànic a les borses, aldarulls greus 
a  diverses  ciutats.  Hi  havia  una  reunió  d’urgència  del 
consell  de  ministres  i  s’anunciava  la  suspensió  dels 
partits de futbol previstos per aquell vespre. 
Així estaven les coses. 
Vaig  sentir  al  meu  cap  sortir  de  l’oficina  a  corre-cuita 
proferint injúries contra totes les races d’aquest mon. Les 
mateixes que repetia l’Òscar quan me’l vaig trobar aquell 
vespre de tornada a casa, abatut sobre una cadira i amb 
la  mirada perduda.  Havia  acompanyat  als  nens a peu 
des  del  col·legi,  passant  abans  per  la  guarderia  per 
recollir al petit, que portà en braços. “Gràcies, estimat”; 
“m´han acomiadat”;  “però que dius?;  no pot  ser,  tú  no 
tens la  culpa de res de tot  això”;  “ho sé,  però no els 
importa, m´han acomiadat igualment … no hi ha res a 
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fer”. 
I l’Òscar i jo vam rompre a plorar mentre els nens ens 
observaven esbalaïts, desviant per una vegada l’atenció 
del televisor, gràcies al qual havien entès finalment que 
tot  allò  no  era  un  entreteniment  per  nodrir  la  seva 
fantasia  infantil.  Vaig  aprofitar  l’ocasió  per  treure’ls  el 
comandament a distància i fer callar la veu insistent del 
caos  retransmès,  i  entre  gemecs  i  carícies 
desmanyotades  comprengueren  que  el  millor  que  es 
podia  fer  era  ficar-se  al  llit  i  esperar  a  que  demà les 
coses anessin millor. En veure al seu pare amb el cap 
ensorrat  van  tenir  la  sensatesa  d’inclinar  els  seus  i 
marxar en silenci cap a les habitacions, en una mena de 
salutació cerimonial a la nova realitat. 
Com  un  acte  d’amor,  retirats  ja  al  nostre  dormitori, 
l’Òscar  i  jo  ens  hem  ofert  sengles  somnífers  abans 
d’anar a dormir. A través de l’obscuritat s’introdueixen a 
l’habitació, provinents del carrer, crits furiosos d’aquesta 
sorpresa infame. Hi haurà saquejos. 
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