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El dia que vaig descobrir el verdader valor de la literatura 
em va vindre al cap en Basili. El vell professor s’hagués 
rellepat de gust en veure enfront d’una llibreria l’alumne a 
qui ell anomenava Martínez en la disjuntiva de triar entre 
un  dels  volums,  els  lloms  del  quals  hi  exhibien  tota 
classe de títols i grossors. 
En Basili, perquè es facin una idea, era el professor de 
literatura  que  desitja  tot  estudiant  d’anca  peresosa  i 
escassa  fascinació  per  les  bones  lletres.  Els  seus 
muscles carregats li  evitaven un malnom més sofisticat 
que  el  Gepa.  Pocs  en  classe  li  prestàvem  la  menor 
atenció, encara que en el nostre descàrrec cal apuntar 
que la seva afició als cronicons medievals no hi havia per 
on agafar-la. Així, quan a algú no li abellia fer classe solia 
plantejar-li un tema d’actualitat, qualsevol servia, fingir-se 
desorientat davant de les conseqüències morals que se’n 
derivaven i esperar que en Basili acudís al rescat.
Recordo el dia en què Rupérez li va preguntar per a què 
servia  la  literatura.  Davant  de  tal  qüestió,  posada  en 
dubte la validesa de la matèria que el va alliberar d’una 
vida a toc de xiulet, en Basili va brandar els més refinats 
dots  retòrics,  que,  dit  sigui  de  pas,  no  li  van  valdre 
l’atenció  de  més  de  dos  o  tres  alumnes.  Una  llarga 
dissertació va seguir la pregunta de Rupérez, dissertació 
que de segur el reduït auditori tardaria a oblidar el que 
dura un caramel a la porta d’una escola; encara que jo, 
com són les coses!, continuo escoltant el remat del seu 
sermó.
—A eixa pregunta ningú més que vostè pot respondre. 
Cadascú de vostès  ha de descobrir-ho  per  ell  mateix. 
Buscar fins que troben la seva resposta.
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En  acabant  d’una  pausa,  i  tal  vegada  perquè  en  un 
col·legi  de  capellans  obligaren  a  entremesclar  algun 
passatge piadós, va rematar la qüestió amb una de les 
seves frases recurrents, que igual li valia per a concloure 
una diatriba contra la legalització de la marihuana com 
per  a  aclarir  el  misteri  de  la  Santíssima  Trinitat.  Va 
proclamar, campanut:
—Els camins del Senyor són inescrutables.
El  dia  en  què  vaig  descobrir  el  verdader  valor  de  la 
literatura jo comptava vint-i-tres anys. En feia dos que un 
embaràs  no  previst  desbaratà  una  notable  carrera 
universitària. Ara aquell embaràs pesava més de tretze 
quilos  i  em  tenia  l’esquena  destrossada  de  tant  com 
sol·licitava els meus braços; si bé no seria just ometre 
que la nova mudança dels meus pares, que canviaven 
de casa una vegada per lustre, no col·laborava gaire en 
la meua recuperació. 
El divendres ma mare em va encarregar de traslladar la 
butaca del seu despatx abans que els nous propietaris 
ocuparen  el  pis.  Vaig  aspirar  amb  força  després  de 
penjar el telèfon. El meu germà faria el mateix. Els dos 
sabíem que eixa faena no seria com beure’s un ou. Ens 
caldria  franquejar  dues  portes  estretes  i,  sobretot  la 
segona, sense massa marge de maniobra. Eixa butaca 
ens havia costat Déu i ajuda d’entrar dins del pis. Encara 
me’n recordo que ens les vam veure aigua al coll el dia 
que els empleats de la botiga de mobles van abandonar 
l’embalum en el replanell. 
Després de parlar amb ma mare, el meu germà em va 
trucar per telèfon. Hi aniríem el dissabte a mitjan matí. 
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Posats en faena, vam superar la primera de les portes 
decantant la butaca; no obstant això, la segona, al final 
d’un llarg corredor, no va haver-hi manera de franquejar-
la sense retirar-la del marc. «Pesarà com un dimoni, que 
mamà  mai  ha  escatimat  en  qüestió  de  portes»,  va 
comentar  el  meu  germà,  anticipant  la  complexitat  de 
l’exercici.  Així,  doncs, no ens va quedar un altre remei 
que descarregar la butaca i armar-nos-ho per a aclarir el 
pas. A aquest efecte vam procedir a obrir la porta fins a 
formar  un  angle  recte  amb  el  marc.  A  continuació, 
ajudant-nos del pom i del vorell  del dibuix,  vam estirar 
cap  amunt,  amb  cura  de  no  colpejar  el  sostre.  Els 
ferramentes  van cedir.  Entre  els  dos vam traslladar  la 
porta  al  rebedor  i  la  vam recolzar  contra  la  paret  que 
dóna al carrer. Eixos quatre centímetres que guanyàrem 
van resultar  decisius per  a  la  consecució de la  nostra 
empresa  i,  per  fi,  i  no  sense  forçar  la  tapisseria  dels 
braços, la butaca va travessar el marc. Abaixar-lo per les 
escales  tampoc  va  resultar  una  operació  plaent.  No 
obstant  això,  l’eufòria  que  ens  produïa  la  perspectiva 
d’un desenllaç imminent,  ens va esperonar i  en un pis 
pas vam carregar la benaurada butaca en la furgoneta 
de mon pare.
Un cop ens desembarassar de la butaca, el meu germà, 
avantatjat especialista en fer fugina, va esgrimir una de 
les seves presses habituals per a esfumar-se i, com per 
art de màgia, m’hi vaig veure sol com un junc, tractant de 
restituir la porta al seu emplaçament original. 
Per a les forces d’una persona la porta era molt pesada i 
a més, llevant del mànec, no hi havia cap altre lloc d’on 
ajudar-se per a elevar-la, tret d’un vorell d’un centímetre. 
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Vaig procurar alçar-la i vaig temptar per a ajustar-hi una 
de les frontisses. Les altres van quedar lluny d’abast i, 
d’altra  banda,  la  porta  havia  descendit  massa, 
sobrepassant, d’aquesta manera, el punt d’acoblament. 
L’esquena començava a recordar-me el  meu inconclús 
idil·li amb el fisioterapeuta. En una nova temptativa vaig 
tractar  d’adaptar  la  frontissa  inferior  en  primer  lloc, 
resultant un fracàs la iniciativa en el mateix moment en 
què es va escoltar  un cruixit  amenaçador.  Vaig estirar 
cap amunt amb totes les meues forces intentant prevenir 
un mal major. Alleujat,  vaig comprovar que la porta no 
havia patit  dany,  encara que la  meua regió lumbar no 
participava de l’alegria que em va proporcionar l’audaç 
maniobra. El tercer intent va consistir a provar d’adaptar 
les quatre frontisses al mateix temps. Vaig alçar la porta 
amb les mans en el pom, recolzant la fulla a sobre d’un 
dels meus peus. Després vaig decantar el coll per a guiar 
l’operació. No em cabia un pinyó en el cul de pensar que 
tot  sol  eixiria  amb  bé  de  la  situació,  quan,  un  cop 
ajustades les quatre frontisses, vaig retirar el peu i vaig 
moure la fulla per tal de facilitar l’acoblament. Un colp va 
seguir el moviment, tot donant amb la porta en el terra. 
Decebut,  vaig  repetir  l’operació  amb  idèntic  resultat. 
Evaporada  l’expectativa  d’un  triomf  cert,  aquella 
contrarietat em va sumir en el  desencant més absolut, 
inclús la meua malparada esquena va reprovar la meua 
insensatesa  amb  un  punxada  a  l’altura  de  la  tercera 
vèrtebra lumbar. 
Va ser llavors quan la literatura va acudir al meu rescat. 
En  aquell  moment  vaig  recordar  les  llargues 
prestatgeries de llibres que el meu germà comprava per 
a  no  llegir,  i  en  uns  segons  em  vaig  enfront  d’elles 
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calculant el grossor dels volums. Una sèrie d’operacions 
mentals  em  vam  portar  a  decidir-me  pels  llibres 
enquadernats amb tapes dures, que sens dubte serien 
menys  danyats  en  el  tràngol.  Poc  després  vaig  fixar 
l’atenció  en  Gente  que  vino  a  mi  boda,  de  Soledad 
Puértolas, a qui avanço les meues disculpes per emprar 
el seu talent per a fi  tan prosaic, i  a pesar que per un 
moment  la  seva  elecció  va  quedar  en  dubte  per  la 
presència pròxima d’un volum de Las afueras de Dios, 
d'Antonio  Gala,  la  qüestió  va  concloure  quan  vaig 
discórrer que si en retirava la sobrecoberta, de la qual el 
llibre  d'en  Antonio  en  mancava,  el  possible  perjudici 
quedaria ocult.  No m’ho vaig pensar  més,  sent  que el 
grossor d’ambdós venia clavat. Vaig extraure el volum de 
la filera de llibres. Las afueras de Dios es va desplomar 
sobre el seu nou veí sense que l’enquadernació acusés 
l’obliqüitat  acabada  d’estrenar.  Després  vaig  retirar  la 
sobrecoberta, fet que va deixar a la vista unes sòbries 
tapes de color negre, i, abans de recolzar la porta sobre 
el llibre, el vaig cobrir amb diversos fullets d’ofertes de 
supermercats.  Alçada  la  fulla,  hi  vaig  ajustar  les 
frontisses a la primera. Ho havia aconseguit i, per si fos 
poc, en vaig retirar el llibre sense un altre deteriorament 
que  una  xicoteta  fregada,  que  va  quedar  disfressada 
amb la restitució de la sobrecoberta. Voilà! 
M’hagués encantat topar-me amb en Basili  i referir-li el 
cas.  Sé  que  hagués  sentenciat,  satisfet:  «Martínez, 
Martínez,  els  camins  del  Senyor  són  inescrutables». 
Sens dubte a ell  li  haguera assegurat que, després de 
l’episodi, vaig llegir el llibre. 
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