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Au va, amunt. Amunt!
Odio quan el cos passa olímpicament del que li  diu la 
ment.  La ment,  la meva, per ser més exactes, ha vist 
dies més lúcids. Tot i que el reg sanguini i les constants 
són perfectament normals, el cos i la ment, sobretot el 
cos,  ha  decidit  de  fer  la  seva  i  continuar  en  l’estat 
d’hibernació  que  sembla  haver  començat  fa  unes  deu 
hores  (o  potser  en  són  6,  o  4  fins  i  tot,  tant  se  val) 
després de la gresca de la nit passada. La nit passada... 
què vaig fer? Només en tinc uns records força vagues. 
Hmmm...
Flaixos, colors, llums, so, crits, negror.
Hmmm...
Era  en  un  concert,  sí,  això,  era  en  un  concert.  I  jo 
cridava,  cantava;  i  ells,  també.  Lentament  però  de 
manera  imparable,  les  imatges  se’m  van  aglutinant  i 
comencen a conformar la pel·lícula dels fets d’anit.
Vinga, una mica més. No és la primera nit així, no. Ja en 
són unes quantes, nits avesades al deliri musical amb tot 
un grup de seguidors acèrrims amb ganes que ho donis 
tot  i  seguides  de  la  farra  en  què  els  reis  de  la  festa 
sembla que hagin de ser per força els estupefaents i els 
psicotròpics,  ben  acompanyats,  com  no  pot  ser 
altrament, d’una bona dosi d’alcohol, un gintònic, si pot 
ser; sóc dels clàssics, jo.
Noto  com les  puntes  dels  dits  dels  peus comencen a 
percebre  els  impulsos  que  envia  el  meu  cervell.  Per 
algun lloc s’ha d’iniciar el  moviment.  Deixo que el  cos 
reposi una mica i cedeixo a la resistència a la gravetat i 
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el cap em cau lleugerament a la dreta. Mig borrós veig 
l’instrument que m’ha acompanyat des de petit: una viola 
de gamba. Era una relíquia familiar, un instrument que 
havia passat de generació en generació sense que ningú 
no s’atrevís a fer-la sonar. Quan la meva mare me la va 
donar jo tenia set anys i em va semblar un instrument 
genial.  Vaig  demanar  tot  seguit  que  em  portessin  a 
classes,  n’havia  d’aprendre,  feia  massa  dècades  que 
romania  callat  i  jo  tenia  molt  clar  que  volia  que 
m’expliqués tot el que sabia.
Trobar  algú  que  m’ajudés  fou  tot  una  proesa.  No  em 
malinterpreteu:  ràpidament  vaig  aprendre  a  fer  anar 
aquell prodigi, la feinada va ser prèvia, la de buscar un 
instructor competent.  O buscar un instructor a seques. 
Fins que no et poses a cercar un violinista de gamba no 
saps com n’és de dífil, de trobar-ne. La tasca va acabar 
raent en en Jan Pol, un home que era a punt d’arribar a 
la cinquantena, un xic pedant, val a dir. Bé, el fet és que 
era  prou  bo  en  això  de  tocar  l’instrument  i  me’n  va 
ensenyar de manera més que satisfactòria. En un parell 
d’anys la viola era una extremitat més del meu cos i la 
gent es meravellava de com podia adaptar un vailet de la 
meva edat peces dels més grans compositors clàssics. 
Als 13 anys, em vaig cansar d’aquella música que ja no 
em  motivava.  Vaig  començar  a  interessar-me  per 
músiques més, com dir-ho, més aptes per a altres tipus 
d’instruments que no el de la pobra viola de gamba. Una 
al·licient extra, és clar, això de tocar rock dur amb arc. 
Sembla que el  cos comença a respondre als  estímuls 
cerebrals  i  puc aixecar-me amb feina per arribar-me a 
l’ampolla que hi ha tirada pel terra, que conté un líquid 
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transparent que no he consumit en els tres últims dies. 
Cal dir que ara ho necessito més que res al món. Aigua. 
No saps com n’és, de bona, fins que no et despertes un 
dia  amb  ressaca.  Com  si  de  manà  es  tractés,  he 
aconseguit gairebé restringir la ingesta d’aigua als dies 
de ressaca. És difícil, però amb esforç es pot aconseguir. 
Doncs com que la música anomenada culta pels pedants 
i avorrida pel jovent ja no em deia res, em vaig decidir 
per  començar  a  aprendre  a  versionar  els  meus  grups 
preferits  amb el  meu instrument peculiar.  Com tot  bon 
artista, no se’m van reconèixer els mèrits. Repudiat per 
aquells  a  qui  agradava  la  música  que pretenia  tocar  i 
injuriat pels meus propis progenitors, a qui encantaven 
les  meves  versions  de  Mozart  però  que  no  toleraven 
aquest canvi de rumb musical. Bestieses! Ruqueries! Tot 
això  són  pardals  que  tens  al  cap,  em  deien.  Quin 
turment.  De manera que em vaig tancar  a assajar  i  a 
compondre en solitari fins que, un dia plujós de finals de 
març, quan comptava disset anys, vaig conèixer algú que 
em canviaria la vida. Cabells rossos, tirant  a platí,  tan 
curtets que només li arribaven a tapar-li la nuca. Era a la 
parada de l’autobús. Es veu que érem veïns del barri. 
Ens vam posar a xerrar perquè els dos anàvem sense 
paraigua i estàvem xops fins al moll de l’os. Quina veu, 
qui em va parir; acabava de trobar el segon membre del 
grup, la veu solista.
Necessito  una  dutxa  urgentment.  Em  moc  d’inèrcia, 
d’una  inèrcia  creada  a  força  de  copiar  els  mateixos 
moviments  moltes  vegades,  primer  un  peu  i  després 
l’altre, molts dies com el d’avui. La inèrcia del meu cos 
em mena a la dutxa, on amb roba i tot em cau aigua del 
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telèfon,  una  aigua  freda  i  reconfortant,  que  pretén 
esborrar  del  meu  cos  els  excessos  d’anys,  però  que, 
malgrat la insistència i la tenacitat, no ho assoleix. Em 
trec amb dificultats la roba, xopa, i la deixo amarant-se 
en un racó del  plat,  mentre  el  gel  s’escampa amunt  i 
avall  i  m’ensabono  els  cabells.  M’assec  al  plat  una 
estona llarga, de només uns segons, abans de posar-me 
de nou dempeus i  esbandir-me cincs minuts abans de 
posar-me el barnús i avançar fent tentines cap al sofà. 
Amb algú com a cantant la cosa va canviar. La gent ens 
començava a fer cas. La barreja era prou estrambòtica 
com per fer aixecar les celles a més d’un i els erudits de 
la música ens van alçar com a déus. Ràdio, televisió i 
concerts. Gires amunt i avall. Un no parar. Vaig acabar 
destrossat.  Físicament i  mental.  Vaig dissoldre el  grup. 
D’això ja en fa uns quants anys. Vaig decidir de dedicar-
me a uns altres assumptes i recuperar-me de la voràgine 
d’èxit que em va estar a punt de consumir.
No hi fan res, a la tele, els dissabtes al matí. De fet, fa 
tant de temps que no em miro la televisió que ja no sé ni 
qui hi surt. M’he convertit en un ésser atemporal de nou, 
des del dia de la trucada.
Era el meu solista, sis anys després de dir-li que no calia 
que ens veiéssim l’endemà, que em prenia un temps per 
reflexionar.  Va  considerar  que  sis  anys  eren  més  que 
suficients per replantejar-me el meu coi  de vida i  volia 
que li digués si tornàvem al grup. Si algú et truca al cap 
de sis anys que l’engeguessis i et pregunta si vols tornar 
a primera línia,  què hi dius? Doncs que sí, és clar.  Ja 
n’estava fart, de la tranquil·litat de la vida mundana. No 
obstant  la  gran  massa  de  seguidors  que  ens  havia 
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catapultat a l’èxit, la tornada no va ser tant bona com ens 
havíem esperat  i  ja era poca la gent que ens venia a 
veure  als  concerts.  Com  que  encara  manteníem  els 
contactes amb altres grups i cantautors, les productores i 
els mateixos músics ens convidaven a tot de festes, on 
sempre et senties observat de reüll per qui t’havia fet la 
gara-gara un quant temps enrere. Hipòcrites de merda, 
els odio a tots. Concerts, festes, alcohol i drogues. Com 
abans, però molt diferent.
Ara  que  hi  penso,  em  van  dir  que  no  barregés  les 
pastilles  grogues i  verdes,  em sembla.  No ho recordo 
gaire bé.
Hi haurà alguna notícia, demà, als diaris? Potser fins i tot 
a la tele...
Quina pluja més tranquil·la que cau a fora, no trobeu?

6


	Dies de pluja

