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El  telèfon torna a sonar  i  l'home el  mira amb atenció. 
Sempre és igual i  sap que si  no mou fitxa després de 
quatre  o  cinc  avisos  deixarà  de  perforar-li  les  orelles. 
Deixarà  de  sentir-se  amb  la  possibilitat/compromís  de 
parlar amb ella.
Aquests  dies  pensa  que  encara  vol  saber  d'ell. 
Segurament li  preguntaria com va tot, si  aquell  ascens 
promès ja ha arribat, pels nens, si el Jordi segueix tenint 
pànic a anar a classe, si la Laura ja va al lavabo sola, el 
teu  pare  bé?,  la  medicació  ha  pogut  aturar-lo?.  I  ell, 
arribat  aquest  moment  li  contestaria  totes  aquestes 
preguntes, amb naturalitat. Li diria que va tirant, que no 
sap ser tan pilota com X, que ho del Jordi no sap per on 
afrontar-lo. La Laura es va fent dona dia a dia i el meu 
pare seguirà sent el meu pare encara que acabi sent un 
perfecte desconegut per ell. I també sap que després de 
tot  això  es  farà  el  silenci.  Aquell  silenci  entre  dues 
persones que no saben com afrontar les coses. Com en 
aquells  exàmens  en  els  quals  anaves  responent  les 
preguntes una darrera de l'altra. Si era un test una X en 
la  casella  que  consideraves  correcta  i  si  era  una 
pregunta  de  desenvolupament  escrivies  el  que 
consideraves correcte per obtenir la màxima puntuació. 
Fins  que  arribaves  a  aquella  pregunta  en  la  que  no 
sabies  quina  casella  marcar  o  que  contestar   i  et 
quedaves immòbil durant uns segons.
L'home vol evitar aquests segons, aquests moments en 
silenci.  Perquè  com  en  els  enfrontaments  de  dos 
pistolers  a  l’antic  Oest,  un  dels  quals  acabarà  per 
desenfundar i normalment aquest sempre porta un segon 
d'avantatge. I decideix no despenjar la trucada.
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Entra a la cafeteria com cada matí per prendre un cafè 
amb  llet  acompanyat  d'un  entrepà  normalment  de  pa 
integral  amb pernil  dolç.  I  mentre s'ho menja renegarà 
del poc temps que li dura la constància necessària per 
aprimar-se  una  mica.  I  no  és  que  estigui  gras, 
simplement és que vol estar millor.
Sempre millor, amb un abdomen llis i unes abdominals 
ben definides com en els anuncis de tv. Així que maldiu 
aquesta anteriorment comentada falta de voluntat i seu 
en la mateixa taula de sempre, la que li espera de dilluns 
a divendres com si estigués en aquest bar només per ell.
Fa una ullada a la premsa. Un altre país en crisi, mentre 
pensa que aquí la crisi ha passat de novetat a maleïda 
monotonia.  En  els  esports  alguna  cosa  sobre  algun 
fitxatge i algú diu “jugar en aquest club sempre va ser el 
meu  somni”.  Mira  el  rellotge  i  enfila  cap  a  l'oficina, 
confiant que la pluja no apreti més.
El  mòbil torna a sonar. L’Elena es reflexa a la pantalla i 
aquest cop ni es planteja no guardar-lo a una butxaca de 
la jaqueta i continuar el seu camí. Són gairebé les nou 
del  matí  i  durant  les  següents  6  hores  es  deurà  a  la 
empresa que religiosament cada mes li dóna els diners 
necessaris  per,  entre  altres  coses  pagar  els  rebuts, 
comprar els medicaments per al seu pare i posar flors en 
la làpida de la dona que el va portar al món.
La classe d’espinning està a punt de començar. Deixa la 
borsa d'esport  al  vestuari  i  puja a la bicicleta.  De reüll 
observa qui ha vingut i qui no. Avui són menys gent que 
el divendres. Segurament amb aquest temps les ganes 
de vindre no siguin tantes per als que avui són absents. 
En la següent hora anirà suant cada cop més i en el seu 
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cap es distribuiran dues tasques. Per un costat seguir el 
ritme de la música i que las seves cames es moguin amb 
certa  gràcia.  I  per  l'altre  plantejar-se  com  cada  matí 
d'aquests últims anys quines possibilitats hi han de que 
alguna cosa canviï. Però possibilitats reals, als seus 43 
només les reals interessen. I  pedaleja més fort mentre 
assumeix, que a pesar de totes les coses, el dolor esta 
per visitar-nos. 
Extenuada baixa  de la  bicicleta.  Entra  al  vestuari  i  es 
despulla tímidament mentre  mira els cosos bells i plens 
de vida de un grup de noies evidentment més joves que 
ella i  amb molts més somriures i forces per aixecar-se 
quan ensopeguin. L'aigua calenta baixa entre els seus 
pits, en direcció al seu sexe mentre ella tanca els ulls i 
s'acaricia no tant com ara mateix li agradaria.
Quan arribi a casa ja serà una altra història. A casa las 
seves  mans  seran  les  que  com  des  de  fa  un  temps 
l’acariciaran i aniran on ella vulgui que vagin.
Las hores van passant i la feina s'acumula. Els formularis 
a introduir van augmentant a la safata metal·litzada que 
l’home  té  al  costat  esquerra  de  la  seva  taula.  A  la 
mateixa  taula  una  fotografia  on  dos  nens  vestits 
íntegrament de blanc com en una postal  de qualsevol 
platja  d’Eivissa  somriuen i  sembla que plasmin  tota  la 
felicitat del món en un tros de paper de 12x7.
De  tant  en  tant  l’home  aixeca  la  vista  de  l'ordinador 
davant l’entrada per la porta de qualsevol que es passi 
pel seu despatx. Bé per deixar-li algun document intern o 
bé per mirar-lo amb una certa indissimulada compassió.
A la tenda les xifres no acompanyen. La crisi i aquesta 
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pluja fan que francament ningú vulgui entrar a comprar 
una  taula  d’estil  clàssic,  uns  ninots  banyats  en  or  o 
qualsevol de les delicades coses que es poden trobar en 
aquesta petita tenda que un dia és va inaugurar amb tota 
la il·lusió del món. Les cinc de la tarda i davant el portàtil  
passa les hores mirant el seu Facebook, el correu, algun 
vídeo  musical  i  la  resta  de  coses  que  francament  li 
semblen ja poc apassionants.
Tanca la tenda i es dirigeix a casa disposada a creure 
que tot  anirà millor  un altre dia.  Ja al  sofà es treu las 
sabates amb tacó i obre una ampolla de vi servint-se una 
copa.  Per  un  moment  pensa que això  li  farà  sentir-se 
especial, però és només per un moment. Què és ho que 
falla? Es suposa que als anuncis de la tv, quan beus una 
copa de vi et sents a la cima del món. Reflexiones i et 
sents  realitzat,  però  ella  no  nota  ni  la  reflexió  ni  la 
realització donant voltes aprop.
I pensa  que  la  realització  no  arriba  només  amb  el 
pensament. I que els braus sempre es tenen que agafar 
per les banyes. Recorda que en una època de la seva 
vida es sentia així Quan estava amb ell. I com cada any 
per  aquestes  dates  decideix  que  aquest  cop  no  serà 
dolent parlar amb ell.  Aquell  que un dia va entrar a la 
seva vida per sortir de la mateixa. Per donar-li  ho que 
tant  la  va  fer  sentir  plena  i  un  dia  li  va  treure  sense 
demanar permís encara que no fos la seva intenció.
 No li fa falta buscar el seu nom al mòbil, amb una simple 
retrucada n’hi ha prou.
A menys de 50 km però a més de 4 km el telèfon sona. 
L’Elena. L’home el mira novament mentre va ordenant en 
un  petita  caixeta  els  calmants  i  medicaments  que  el 
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metge li  va demanar que no oblidés mai de donar-li  al 
seu pare. 
L’home  entra  en  una  habitació  amb  dos  llits  petits  i 
Pocoyo el mira des d’una paret. Sap que si es gira cap a 
la  dreta  la  que  clavara  els  ulls  en  ell  serà  la  Dora 
l’Exploradora.
Respira amb força i surt de l'habitació sense haver agafat 
res de la mateixa. Com si només hagués entrat per veure 
que tot estava bé. El telèfon deixa de sonar.
L’home s’apropa a un vell assegut en un sofà que mira 
fixament la pantalla de la televisió on el Brad Pitt li diu a 
la Nicole Kidman “ja no t’estimo, en realitat mai ho vaig 
fer” i el vell diu “que dolent ets”.
- Pare, las pastilles – i deixa a la seva mà unes petites 
càpsules verdes de nom impronunciable.
- Gràcies, avui no he vist als nens.
L’home empassa saliva mentre li  respon “encara estan 
de colònies pare, què vols per sopar?
El vell que segueix mirant al Brad Pitt jutjant-lo amb la 
mirada i petits renecs ni contesta.
Així  que sense obtindre resposta es torna a la cuina i 
pensa quins miracles pot fer amb dues safates de llom, 
uns ous i algunes pomes.
I una llàgrima baixa pel seu rostre quan torna a escoltar 
el mòbil reclamant la seva atenció.
Aquest cop s’omple de valor
- Sí?
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- Hola. Què tal tot?
- Bé, anem fent
- Et trucava per si demà per la tarda et va bé.
L’home l’interromp amb un brusc “si”. El silenci incòmode 
arriba.
Conscient de la seva brusquedat decideix continuar.
- Em va bé a las sis a la porta
- D'acord. Quedem on sempre?
- Les flors?
- No pateixis, les compro jo. Vermelles i grogues, veritat?
L’ home seu a la cadira i amb la veu apagada només es 
capaç de dir “si com els hi agradaven, fins demà” i penja 
sense acomiadar-se
I com cada any per aquestes dates es jurarà a si mateix 
que ella no vol  preguntar-li  tot  el  que realment  voldria 
saber  i  donaria  el  que  fos  per  tindre  l’oportunitat  de 
parlar-li dels nens com feien junts en altres dates.
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