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Repicaven, plam, plam, plam, plam, els dits de Dutilleux 
al  braç  de la  butaca,  a  les  fosques,  molestant  encara 
més al desconegut que seia al seu costat. I les ulleres 
amunt,  ben  repenjades  al  nas,  amunt  de  nou,  que 
patinaven per culpa de la suor i calia tornar-les a pujar 
dos cops per minut, com a mínim. El badall avorrit del veí 
l’exasperà i el féu tremolar espasmòdicament.  Per què 
no mira la pantalla?, volia dir-li,  Si ha pagat per fer-ho,  
miri-la! És  clar  que  engrapar  la  mamella  de  la  seva 
exuberant  acompanyant  era  molt  millor  que  mirar  la 
pel·lícula. Les penes passen més fàcilment quan palpes 
un mugró. Per tant, i mirant de relaxar la terrible tensió 
que  li  descomponia  l’estómac,  Louis-Gustave  Dutilleux 
va acabar de veure la pel·lícula agafant-se un pit. 
En sortir, va trucar l’agent amb qui sovint intercanviava 
insults,  xampany,  llit  i  ex  dona.  Véronique  Léaud  va 
agafar  el  telèfon  amb  brusquedat,  perquè  Dutilleux 
l’havia  distreta  mentre  descarregava  adrenalina  en  un 
videojoc  on  encarnava  una  antiga  soldat  nazi  que 
ressuscitava com a zombi per venjar-se dels aliats en el 
futur centenari de la seva derrota. Encara amb la pistola 
a la mà, Véronique escoltà les desesperades queixes de 
Dutilleux, sense poder-li perdonar que hagués fet que se 
li  escapés  un  soldat  rus  d’alt  rang  que  de  ben  segur 
advertiria  les  tropes  de  la  seva  presència  al  joc.  I, 
disparant contra un Dutilleux imaginari amb l’arma, deixa 
de preocupar-te, oi que la pel·lícula ja està feta? Doncs  
tu ja has complert. I  bang, i  bang, i  bang, i el cervell del 
Dutilleux  del  joc  s’espargí  sobre  la  neu  de  la  gèlida 
tundra  russa.  Premi!,  cridà  emocionada  l’agent,  i 
Dutilleux la sent i  notà com el  seu estómac tornava a 
demostrar dots de saltimbanqui. No me’n donaran cap, si  
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no està agradant  a  ningú,  si  tothom s’adorm mentre... 
Però  Véronique  ja  feia  estona  que  no  l’escoltava, 
totalment  concentrada  en  la  seva  sagnant  venjança 
contra els leninistes. De sota el sofà tragué la seva arma 
secreta,  el  perifèric  amb  forma  de  kalashnikov ak-47, 
model 56, on el comandament de la consola substituïa la 
baioneta.  Oblidà  el  telèfon  sobre  la  tauleta  mentre 
exterminava  russos,  immersa  en  pomposa  música 
wagneriana. 
Dutilleux,  ensordit,  trucà  altres  amics  i  coneguts  per 
deixar-los anar el mateix discurs llastimós, caminant cap 
al quiosc. Després que les seves tres darreres parelles li  
diguessin que el  millor  que podia fer  era dedicar-se a 
pintar a mà cucuts per rellotges suïssos, se li esgotà la 
bateria. Fullejà el darrer exemplar de Cahiers du cinéma, 
on  titllaven  la  seva  pel·lícula  d’esforç  d’unificació  del  
llegat de Resnais, Godard i Chabrol: tots els errors que  
van  cometre  durant  anys  de  carrera,  Dutilleux  els  ha  
comès en un sol film.  Enutjat, llançà la revista a terra. 
Quan  veié  la  desproporcionada  mida  dels  bíceps  del 
quiosquer, pagà la revista, la recollí de terra i la desà a la 
bossa, just per adonar-se que el seu mòbil estava fent 
pampallugues.  Estranyat,  se’l  mirà.  No el  molestà que 
ara que ja no tenia bateria es dignés a funcionar, sinó 
que el truquessin des d’un número ocult.  Quina falta de 
respecte, que el que truca sàpiga amb qui parlarà i  el  
que  l’agafa  no  ho  pugui  saber  fins  que  despenja! I, 
obviant  el  misteri,  penjà.  Al  tercer  intent  per  part  del 
telefonador  secret,  un  Dutilleux  amb  la  mosca  al  nas 
premé el botó d’acceptar trucada. 
Immediatament s’adonà que era en un magatzem fosc i 

3



humit. Malauradament, el lloc feia olor a ambientador de 
cotxe, per la qual cosa s’esvaïren totes les possibilitats 
que  hagués  estat  víctima  d’un  segrest.  D’uns  petits 
altaveus  emergia  una  música  que  Dutilleux  no  sabé 
identificar si era més d’ascensor o més de sala d’espera 
d’un  dentista.  L’aterria  que  aquesta  darrera  possibilitat 
pogués ser la correcta. 
Al seu voltant, munts de caixes amb impossibles formes 
triangulars  on,  amb  lletres  encara  pendents  d’inventar 
per  intel·ligències  humanes,  hi  havia  anotada  alguna 
cosa. Probablement,  Fràgil,  Aneu amb compte, pel que 
semblava indicar el dibuixet d’un ens multitentacular que 
hi havia al costat dels símbols. S’estremí. No li agradava 
tot  allò.  Gens.  Sempre  li  havien  fet  respecte  els 
embalatges  fràgils,  perquè  mai  duien  prou  informació 
sobre el seu contingut i el risc de trencar-los era elevat. I 
no sabies si  tenies prou diners per pagar-los després. 
Dutilleux s’angoixà i s’eixugà els mocs que, dels nervis, 
baixaven per la seva perilla de director. 
Fiuuuut, les portes circulars s’obriren com l’objectiu d’una 
càmera, dignes hereves del millor dels clixés, i el capità 
de  la  nau entrà  al  magatzem lliscant  sobre  el  doll  de 
líquid  verdós  que  rajava  per  un  orifici  que  Dutilleux 
desitjà que fos el nas. Si no hagués estat una cambra 
perfectament  pressuritzada,  la  capa  fosca  del  capità 
hagués onejat al  vent.  Amb les tres boques somrients, 
ensenyant tres idèntiques mandíbules, que demanaven 
tres  idèntiques  ortodòncies  i  com  a  mínim  dos 
empastaments,  pel  que  va  poder  veure  Dutilleux,  el 
capità se li acostà. La seva veu era el més semblant al 
crit de pànic d’un cranc en acostar-se a aigua bullint. Les 
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seves cordes vocals no vibraven, bombollejaven. Anava 
acompanyat  pel  seu  harem,  a  jutjar  per  la  immensa 
quantitat de vagines que tenien distribuïdes per tot el cos 
els ens que venien amb ell. Dutilleux retrocedí, però el 
capità l’atrapà amb un dels seus llefiscosos tentacles i li 
llepà la cara. Ens hauràs de dispensar. El salt warp està  
mig  espatllat  i  has  anat  a  petar  tres  habitacions  més  
enllà del que tocaria. Ara vine.  
Aterrit,  però  còmode  perquè  la  veu  del  capità  tenia 
quelcom que  li  recordava a  la  de  la  seva  vella  mare, 
Dutilleux avançà pels passadissos. D’altres alienígenes 
el  miraven  amb  el  que  va  suposar  que  era  una  cara 
d’estranyesa, però bé podria haver estat cara de gana, 
de pànic o de necessitat imperiosa de menjar galetes de 
xocolata amb trossos de llúdriga. O de porc senglar. Per 
una finestra va veure els anells de Saturn més propers 
del que hauria desitjat mai. El capità va estirar-li el braç. 
Ara fou Dutilleux qui començà a fer rajar un líquid que li 
regalimava per les cames, ja tenia el seu doll personal. 
Com a mínim era innegable que intentava que els seus 
amfitrions estiguessin a gust amb ell, que el veiessin com 
un  més.  És  clar  que  seguia  tenint  la  pell  molt  menys 
verda del que caldria. I això el mataria, perquè l’estaven 
portant  a  la  cuina,  on el  prepararien per  ser  servit  en 
petits daus juntament amb el formatge i el pernil, un cop 
li  haguessin  tret  la  pell.  L’estómac  de  Dutilleux  rugí, 
afamat,  i  féu  un  parell  de  giragonses  que  el 
desestabilitzaren. Blanc, cada cop més, entrà a la sala, 
empès per una d’aquelles alienígenes belleses humides. 
El capità li somreia. 
Tan bon punt creuà el marc de la porta, una esclafada 
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general  de  tentacles  li  donà  la  benvinguda.  Els 
aplaudiments  sonaven  estranys  per  culpa  de  les 
lliscades dels tentacles i pels  plops! de les ventoses en 
desenganxar-se. Projectada al fons de la immensa sala 
plena  d’alienígenes,  una  fotografia  de  Louis-Gustave 
Dutilleux amb més megapíxels dels que hagués arribat a 
imaginar mai. Els extraterrestres anaven vestits de gala, 
ells  amb  una  cacatua  al  cap,  elles  amb  bufandes  de 
peluda cua de mandril venusià. 
Desconcertat,  Dutilleux  avançà  per  la  sala,  seguint  el 
capità, saludant maldestrament. A l’estrada, el capità i els 
ancians,  tots  idèntics  però  amb  monocles.  Un  per 
cadascun dels tretze ulls dels que disposaven. 
Cloc,  cloc,  cloc,  el  dit  de Dutilleux sobre el  micròfon. I 
abans que parlés, la presentació per part del capità del 
millor  cineasta  de l’univers.  L’únic  capaç d’entendre  la 
manera d’entendre la vida més enllà de la Terra. El que 
sabia reflectir en personatges humans el que sentien els 
alienígenes. El millor, sens dubte. Cloc, cloc, cloc, i la mà 
de Dutilleux a la butxaca,  intentant  trobar  el  mòbil  per 
trucar la seva agent. Però no tenia bateria. Llàstima, no 
podria refotre’s d’ella. Així que, agafant-se un pit, perquè 
tot  és  millor  quan  tens  un  mugró  entre  els  dits,  va 
pronunciar el millor discurs que un cineasta hagi dit mai 
en veu alta en tota la galàxia. A Mercuri s’estudia aquell 
discurs  com  l’inici  de  la  Stellaire  Nouvelle  Vague,  la 
segona  gran  era  del  cinema,  a  Història  del  Cinema 
Universal.  Des de llavors,  Dutilleux tingué una carrera 
meteòrica.
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