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Es va deixar caure en una butaca del rebedor, estava tan 
cansat que no s’hi va poder resistir. Es va esfondrar una 
mica  al  principi.  Era  un  forat  còsmic.  Després  es  va 
llevar, amb la sensació que aquella pedra que duia al pit 
era un record, no una càrrega. Va escoltar la música de 
l’absència i va fer esment que ella li parlava encara, des 
de  el  silenci.  “Es  per  això  que  em  plany  la  teva 
absència”, va pensar. 
Afeixugat  per  hores  d’hospital,  es  va  quedar  adormit 
profundament.
Va somiar i va perdre de vista aquest món. Tots els que 
diuen adéu, des de l’altre banda de la riba moren un xic, 
aquesta nit. “Ens hi retrobarem”, li diu la seva companya. 
“Em  burxa  només  això,  però  sóc  feliç”,  li  diu  a  cau 
d’orella.
Dibuixa un somrís macat de llàgrimes a dos quarts de sis 
de la matinada, quan ja s’ha desvetllat. 
Dedica el  temps a mirar  per la finestra:  Un home seu 
solitari  a  la  plaça  a  on  hi  ha  uns  gronxadors  que  es 
mouen fantasmals, plens de melangia. L’home observa 
un gos ensumar un arbre escarransit. L’alba els sorprèn 
als dos ensonyats i  perduts, pensa: “Aquesta ciutat no 
dorm mai”.
Una fiblada esgarrinxa la seva ànima. La llum s’escola 
per les finestres il·luminant la foscor de la incertesa, de la 
por i de les hores de vetlla. L’escalfor del sol, la fresca 
del matí i la pell escandalosament nua, que recorria amb 
les seves mans despullades ja no hi són. Nota com els 
batecs tornen a anar desbocats, amb una llàgrima furtiva 
que  li  cau  del  fons  del  cor  i  sanglota  perdut,  amb 
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melangia d’abraçades i carícies. La seva veu refila des 
de  l’infinit  una  cançó  trista.  Tindrà  que  escoltar 
atentament cada vegada que es quedi la casa en silenci, 
per  escoltar  com  li  besa  els  llavis.  El  consol  vindrà 
d’amics i coneguts. Familiars pocs, perquè ella era orfe, 
però el viurà dins seu, a mesura que el teló negre de la 
mort s’enretiri, i la vida segueixi la seva funció.
Abaixa les persianes i truca al seu germà. Escolta una 
veu  que  escarbota  records  punyents  de  la  seva 
convivència. Els ignora i segueix esperant una resposta. 
El  seu  germà  agafa  i  escolta  pacient.  Segueix  amb 
l’auricular a la mà una estona mes un cop la trucada s’ha 
acabat i penja per pur reflex. Seu altre cop a la butaca i 
mira les fotografies del rebedor de cua d’ull. Ella rient a 
Rialp,  ella  i  ell  a  Montserrat.  Una  muntanya  russa  al 
costat dels records de Carcassona i unes arracades en 
un  cendrer.  Respira  profundament,  com  si  volgués 
expirar ell també i es lleva de la butaca. Obre el llum de 
la cuina i s’agafa al marc de la porta. Seu altre cop a la 
butaca i ensuma un perfum familiar, un pastís que ella 
preparava tots els diumenges. Somriu una mica per a sí 
mateix,  complagut  de tenir  el  nas tan fi  i  s’adona que 
estan trucant al telèfon. Un altre vegada, el seu germà. 
Diu que anirà a buscar-lo amb el cotxe en mitja hora, que 
estigui llest. Penja l’auricular i camina fins el dormitori. Es 
troba l’armari desendreçat. Ple de sabates d’ella, amb les 
seves petjades intactes. La seva roba es sobre el llit de 
qualsevol  manera,  en un manyoc hi  troba una camisa 
que tindrà que planxar. No troba la planxa, ni la taula de 
planxar tampoc. Posa una tovallola a sobre del llit i treu 
les  arrugues  d’una  camisa  que  li  va  regalar  pel  seu 
aniversari. L’agafa i l’ensuma. S’allisa els pantalons i es 
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queda  silenci  un  moment.  “¿De  veritat,  estàs  bé?” 
,pensa.  Ella  respon  amb  un  paper  que  hi  a  en  una 
butxaca dels pantalons, hi posa: “T’estimo”.
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