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El  guardià volta  la  casa. És com un gos  amb el  seu 
collaret vermell amb tatxes argentades. El guardià guaita 
cada moviment al besllum d’una finestra.
La mestressa neteja amb cura la clau daurada que obre 
un cofre antic.  S’amaga empolsegat a les golfes d’una 
casa acollidora.  
La nena de la mestressa no es cansa de mirar la foto 
trencadissa i fràgil que es protegeix amb un marc massa 
modern.
El  guardià  obre  la  porta  del  seu  cotxe  i  se’n  va 
parsimoniosament.  El  seu  torn  s’ha  acabat.  El  carrer 
dorm i el llum ja no roman encès.
La nena de la  mestressa s’ha  adormit  al  sofà  amb la 
televisió engegada.
Se’n  veu  un  cavall  blanc  que  mou  amb  elegància  la 
crinera, com si la sobrietat de l’entorn on s’hi troba no li 
afectés. Com si estigués per sobre de les inclemències 
d’aquell paisatge esquerp.
El  guardià  que  mira  la  televisió  del  bar  de  carretera, 
pensa que a ell li agradaria tenir un cavall com aquell, i 
s’hi sent el cowboy. Sense adonar-se’n treu una cigarreta 
i se la posa a la boca, igual que el protagonista del film.
La mestressa,  a  cau d’orella  i  amb tendresa,  diu  a  la 
nena que és hora d’anar a dormir. La nena s’agafa del 
coll  de  la  mare  per  aixecar-se  i  li  fa  un  petó  mig 
adormida.

*****
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El guardià  guarda la casa. Volta i vigila la finestra com 
cada  vespre  des  de  fa  cinc  mesos.  La  finestra  no  té 
cortina ni vergonya. No s’amaga ni té por. El llum fràgil 
queda,  com en  un  escenari,  al  fons.  No  guanya  més 
importància  que la  d’il·luminar  a  les protagonistes.   El 
llum també arriba fins a la clau daurada. La mestressa la 
porta en un penjoll i li cau damunt la conjunció dels seus 
pits rosats amb lleus llampades. 
La  nena  aquesta  nit  no  mira  la  televisió,  té  examen 
demà.  És  d’història,  la  civilització  romana  i  els  seus 
emperadors.
El guardià ha acabat el seu torn. Aquesta nit la cervesa 
se la beurà al sofà. Introdueix al DVD, la pel·lícula “Jo 
Claudi”  i  es  deixa  impregnar  per  les  argúcies  dels 
personatges.
La mestressa treu els fulls de damunt la cara de la nena. 
S’ha quedat adormida amb la biografia de  Calígula. Les 
parpelles  de  la  nena  s’han  clos,  els  seus  ulls  blaus 
descansen.  La  mestressa  li  tanca  el  llum  i   deixa  a 
l’escriptori la biografia completa. 
No té son. I acompanyada d’una infusió de te blanc, se’n 
va al  sofà.  N’ha triat un film policíac. No l’acabarà de 
veure és massa dolent.

*****

El guardià volta la casa. Es refugia del plugim  amb un 
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impermeable vell, color carbassa.
La  mestressa  copsa  la  mirada  del  guardià.  Reconeix 
l’impermeable.  I  sense  apartar  la  vista  l’un  de  l’altre 
resten uns instants.
La nena la crida perquè té un problema amb l’aixeta. No 
té prou força per tancar-la.
La  finestra,   que  miren  els  ulls  blaus  del  guardià,  es 
queda buida, amb el llum al fons d’aquell escenari.
La mestressa sense atansar-se massa, per no mullar-se 
el cabell, tanca l’aixeta. La clau li penja i fa el moviment 
d’un  pèndol.  La  nena  li  agafa  i  amb  innocència  li 
pregunta què obre.  La  mare,  traient-se-la  suaument,  li 
respon que res important.
El  guardià  tanca l’aixeta  de la  dutxa.  S’eixuga amb la 
tovallola neta. La que li deixen cada dia en el seu règim 
de pensió. Fa olor a flors silvestres.
I  mentre  llegeix  una  novel·la  d’intrigues  familiars, 
s’acarona la clau daurada que li penja damunt del seu pit 
fort.
La  mestressa està  amoïnada,  no s’adorm.  Feia  temps 
que no es trobava amb la mirada d’aquells ulls blaus, ni 
amb  el  record  d’aquell  vell  impermeable  de  color 
carbassa. La mestressa en tenia un d’igual,  més petit, 
com ella. Però feia temps que se n’havia desfet.
El guardià agafa una foto. La porta a la cartera i està una 
mica doblegada pels extrems. La posa a l’última pàgina 
que ha llegit.
La foto és d’una nena d’ulls blaus que riu  i juga amb una 
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nina de drap malgirbada. Els raigs de sol cauen de forma 
especial en la nina, que té dos botons de fusta que fan 
d’ulls i una boca brodada amb fil vermell.

*****

La nena es pren els cereals barrejats amb la llet. Mira la 
foto trencadissa que s’aguanta en un marc cromat i un 
passe-partout blanc.
La nena pregunta a la mare perquè no hi ha cap foto del 
seu  pare.  La  mestressa,  mentre  s’acarona  la  clau,  li 
explica que fa mal veure la imatge d’algú que has estimat 
i que ja no hi és. 
La nena no fa més preguntes. Ha crescut sense pare. 
Mai n’ha tingut. 

*****

El  guardià volta  la  casa. És com un gos  amb el  seu 
collaret  vermell  amb  tatxes  argentades.  Guaita  cada 
moviment al besllum d’una finestra.
La mestressa neteja amb cura la clau daurada. Amb la 
intimitat  de  l’absència  de  la  seva  filla  agafa  la  foto 
trencadissa, la del marc modern.  I amb gravetat  la mira. 
Dos nens bessons amb una clau daurada que els penja 
del coll, s’agafen de la mà.
El guardià observa la mestressa. Recolzat en la soca de 
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l’arbre  del  seu  jardí,  mentre  la  veu  amb la  foto  a  les 
mans, la seva ment viatja trenta anys enrere.
La mare els havia regalat dues claus que obrien un cofre 
ple de llepolies. Somreien feliços.
La nena sorprèn a la mare mirant la foto. I el llum fràgil  
embolcalla l’escena. La filla agafa la clau daurada que 
penja al coll de la mare i l’apropa a la foto trencadissa, la 
del marc modern.
La nena dels ulls blaus  deixa la foto a lloc. Mare i filla 
se’n van a dormir. 
I  aquesta  nit  el  llum fràgil  que s’han oblidat  d’apagar, 
il·lumina la cara dels dos bessons amb les dues claus 
daurades.
Dues claus que obren un cofre antic. 
S’amaga empolsegat, i guarda una nina malgirbada amb 
uns botons de fusta que li fan d’ulls i una boca brodada 
amb fil vermell.
En la solitud de la pensió el guardià deixa la seva clau al 
costat  de la novel·la, la d’intrigues familiars, amb el cop 
ofegat que emet un calaix que es tanca.
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