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19 d’agost de 2010
Sant  Magí,  avui  és  festa.  Estic  a  la  Plaça  Imperial 
Tàrraco  passejant-me  damunt  d’una  merda  de  colom, 
verda, gelatinosa i d’allò més voluptuosa, no m’agrada, 
és un pèl   àcida,  me’n vaig a l’herba recent  segada i 
massa molla pel meu gust. Topo amb una tórtora que em 
mira goluda, aquesta em farà la llesca, foto el camp.
D’una volada em poso al damunt del semàfor del costat 
de la parada del bus i observo,està vermell i els cotxes 
estan aturats,  el  primer té la finestra oberta, m’hi colo, 
em col·loco al  darrere i  xafardejo.  Tot  és negre i  molt 
gran. El porta un xic amb el cap lluent que em fa agafar 
ganes de patinar-hi, m’hi acosto i l’ensumo, el tasto, fa 
gust  de  piretrines,  encara  m’agafarà  una  paràlisi 
muscular i cauré estabornida. Marxo. L’acompanyant és 
una noia rossa,de cabells llargs, m’he li paro a l’espatlla i 
flairo,fa olor de canyella, vainilla i mel, com de melindro. 
Escalo pels seus cabells fins arribar al clatell, la palpo, la 
llepo,  això  és  nèctar.  Sent  pessigolles  i  s’adona de la 
meva presència,gira el cap i es desplega com un huracà 
carregat  de  lianes  rosses  que  em  llancen  contra  el 
vidre,perdo  l’equilibri  i  peto  a  l’altre  costat.  “Mira,una 
moscota, que pesades estan! Obre i que foti el camp!”
Sí,  sóc  un  dípter  braquícer,  millor  dit  una  mosca 
domèstica.  Per  a  ser  més  exactes:  una  bella  femella 
adulta, això vol dir més intel·ligent i un xic més grossa 
que  els  mascles  de  la  meva  espècie.  Tinc  el  tòrax 
gris,amb  quatre  línies  longitudinals  a  l’esquena,la  part 
baixa de la panxa  groga i el cos cobert de suaus pèls 
negres.  Ulls  vermells  que  he  de  netejar  constantment 
amb  les  potes  ja  que  no  tinc  parpelles.  Dues  ales 
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lluentes i irisades que m’ajuden a  planejar i desplaçar-
me d’un  costat  a  l’altre  tot  utilitzant  les  lleus  corrents 
d’aire que em fan volar.
El  nostre  període  de  vida,  si  va  tot  bé,pot  assolir  els 
quinze dies, jo, en aquest moment, en tinc set, per tant 
he de gaudir al màxim.
M’agrada degustar  totes  les  deixalles  i  demés detritus 
orgànics,passejar-me per tot  arreu ,impregnar totes les 
sedes sensorials que cobreixen el meu cos, assaborejo 
el que xafo, si és gustós torno a xuclar-ho.
Recupero  l’equilibri  i  sobrevolo  aquest  parell  de 
gamarussos que ara parlen de mi. “On coi ha anat ara?, 
ha degut sortir al carrer!”, el xicot del cap pelat em busca. 
“No ho sé,amb l’aire a degut sortir.  Ostres això de ser 
mosca...  té  el  seu què,  eh? Guaita  tu,es fot  dins d’un 
cotxe  i  a  veure  món,  per  la  jeta,  pot  anar...  imagina’t! 
,quina aventura! Una mosca de vacances,ja tinc títol per 
el meu proper relat!” Vaja,la noia melindro és escriptora, 
això ja m’agrada, encara em faré famosa, m’atreu, ben 
pensat m’hi agrego i a veure món! Instal·lada al darrere 
m’endormisco.
Em desperto,sona el Sergio Dalma, i aquest parell xerren 
pels  descosits.  A l’exterior  només  hi  veig  muntanyes, 
vinyes i verd en general. Calla que potser anem al camp i 
xalaré de valent!,allà les merdes estan a tocar,a més el 
meu cicle biològic està al punt culminant i d’un moment a 
l’altre m’he de traginar un bon moscot disposat a copular 
pels descosits, els de camp són més forts i potents, aquí 
a Tarragona, amb això de la refineria, de vegades estan 
afeblits i no duren el que caldria.
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Creuem un cartell: Santa Maria de Miralles,vaig a estirar 
una mica les potes,mesuraré els vidres i de pas aviem 
que llepo. 
“Mira, la mosca! Encara és aquí!”, la Melindro comença a 
donar-me manotades.”Obre el vidre, veuràs si marxarà!”, 
ell clica uns petits botons i de cop un vent  de galerna 
m’empeny a un exterior incert, no puc mantenir l’equilibri 
i em deixo portar per la corrent, de sobte peto contra una 
cosa tova, rosada, un pèl enganxosa que d’improvís em 
comença  a  ruixar  amb  un  líquid  groguenc  i  calent, 
m’aparto de miracle mentre sotjo on coi sóc. La distància 
em torna la inequívoca imatge de la petxina d’una truja al 
punt màxim d’una pixarada. A banda i banda ho omplen 
tot bacons de bon veure separats per barres metàl·liques 
entrellaçades.  Sóc  a  dalt  d’un  camió  de  porcs,  mig 
matxucada em disposo a llepar a voluntat.
Reposo  damunt  de  l’esquena  ampla  d’un  verro  capat 
quan el camió comença a minorar la marxa,a la dreta un 
cartell anuncia:  Area de servei de Gurb,  ens hi aturem. 
Vaig  a  estirar  les  ales.  Segueixo  a  dos  camioners 
alemanys i em colo a dins la cafeteria,a la barra hi ha 
quatre homes que xerren i endrapen entrepans de fuet i 
pernil,  llepo el  fuet,  encara tinc una mica de femta de 
truja a la pota esquerra Al costat hi ha una ensaïmada 
tota ensucrada, l’ensumo i  m’hi  refrego  les potes,volo 
més enllà, entre les taules, paro a ran d’un got on libo 
amb  delectança  el  seu  líquid  blanquinós,  tot  seguit 
rastrejo les galtes d’un nadó que baveja tot un caramell 
de dolçor, l’avia, esverada, em fa fugir d’una manotada, 
caic damunt de la motxilla de la taula del costat, em ve 
una olor de  melindros que no sé què em recorden, estic 
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massa cansada per esbrinar-ho i m’hi estintolo per a fer-
hi una capcinada.
El sotrac de la motxilla em desperta però no em moc, em 
deixo portar. Entrem a un vehicle negre i massa gran pel 
meu  gust,m’arramblo  a  un  costat  i  escalo  l’entapissa’t 
fins  arribar  al  vidre  per  a   contemplar  l’exterior,la 
carretera  s’estén  al  davant,entre  muntanyes,fa  un  sol 
càlid que em fa agafar ganes d’escorniflar al  personal, 
poc  a  poc  m’hi  acosto.  “Mira-te-la  ,la  mosca  nen!, 
l’haurem d’adoptar!,què vols dir que és la mateixa?”. La 
Melindro escriptora!“ Hòstia, no fotis!,  si jo he vist com 
marxava llavors  que aquella  truja  sa  pixat  damunt  del 
cotxe!,deu ser una altra,que no són tant vives nena!”. Va 
fi aquest, en sap ben poca cosa de la família Muscinae, 
llestes com cap altra! 
Em poso a un plec del cinturó de seguretat ,a observar el 
camí.  Amb  tants  gustos  diferents  tinc  la  panxa 
regirada,necessito defecar,em cago al cinturó,uns quants 
excrements en fila tampoc estan malament,amb tant de 
color negre ni es notaran!
“Ai mira xato!,ja hi som! Ja veig el Pla del Castell! ,guaita 
i el Sot de Balà, baixa aigua pel Salt del Molí Bernat!”,el 
manso estira el coll tot enfilant carretera amunt,al davant 
hi ha un cartell que hi posa :Tavertet,entrem a un petit 
poble,amb cases de pedra i parem a una plaça, davant 
d’una  casa  amb  geranis  vermells  a  les  finestres,una 
porta  de  fusta,entreoberta,amb  un  pom  en  forma  de 
petxina,a  la  façana  unes  rajoles  de  ceràmica  ens 
informen del nom: Can Jufré.
Quan  obren  aprofito  per  sortir  i  ensumar  aire 
muntanyenc,vaig a voltar.
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A  tocar  de  la  plaça  hi  ha  unes  reixes  un  xic 
rovellades,estan obertes. L’església silenciosa i buida em 
permet passejar-hi  sense entrebancs ,només entrar un 
gegant Sant Cristòfol em torba,el llepo però no té gust a 
res,ressegueixo  la  paret  lateral  fins  a  trobar  una 
escletxa,m’hi  colo  i  faig  cap  al  cementiri  on  les  flors 
seques no em conviden a  fer-hi  estada.  Surto  i  enfilo 
carrer  enllà,a  la  Miradora  m’hi  paro  i  segueixo  una 
parella que van a caminar. A l’hora de dinar m’entaulo al 
seu costat per a degustar amanida de tomaca i formatge 
feta amb orenga i pastís de patata amb anxoves i nous, 
massa salat!,  m’espero a les postres  per  enfonsar  les 
potes dins d’un tou tiramisú. ”Ei, vigila, hi ha una mosca 
mig morta damunt del tiramisú”, la noia em venta amb el 
tovalló. “Quin fàstic,es foten per tot arreu, treu-la!” quan 
ell allarga la mà jo volo i fujo.
De tornada al poble em topo amb un ramat d’ovelles,els 
hi ensumo les potes, el cul, les merdes arrodonides com 
olives de Terol, em poso al damunt d’un gos,neta de la 
famosa Perla dels concursos d’atura i em topo amb una 
puça malcarada,fujo,no tinc ganes de discutir.
Comença a tronar i la foscor del cel m’alerta. S’atansa 
tempesta,més val que em posi a recer,m’afanyo a volar 
fins a les cases,sento altres mosques i m’hi acosto,fan 
pinya sota un castanyer. Els trons augmenten,comença a 
ploviscar.”Isabel tanca el porticó del darrere que s’apropa 
una de bona!”,entro a la casa on hi posa Can Miquel,és 
un bar,a la barra un noiet amb la camisa blanca renta 
gots  tot  mirant  la  finestra,comença  a  ploure  amb 
força,l’aigua peta als vidres esquitxant les parets mentre 
la Isabel frega el terra. M´arrapo als vidres perquè el fred 
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em congestiona, pedrega amb força,llampega i trona. De 
sobte sento un brunzir d’ales i en mirar veig el moscot 
més bell i ben plantat de la muntanya,avarat s’acosta pel 
darrere i em munta,copulem com a esfereïts,volem fent 
cabrioles  i  sense  deixar  l’acoblament  fins  a  quedar 
extenuats,a fora plou.
Satisfeta  em  frego  els  ulls,les  potes,les  ales 
,insisteixo,per a netejar-me.
 A parat de ploure i es comença a fer fosc.
Surto  abans  no  sigui  massa  tard.  Volo  fins  a  Can 
Jufré,entro i m’instal·lo al  llum de damunt l’escala,estic 
cansada i m’adormo.

20 d’agost de 2010
Em desperten els sorolls de dalt,s’obre el llum. Fa sol, 
avui farà bo!
A sota mateix i  tinc una taula recent parada,estovalles 
blanques  de  paper,dos  plats,gots,coberts,una  botella 
d’aigua.  La  Melindro  i  el  Cap  Pelat  baixen 
l’escala,s’asseuen a la taula.”Dolç o salat”,trien dolç i tot 
seguit la Lourdes els hi porta unes monumentals llesques 
de pa torrat,de pagès,una panera plena de melmelades 
variades i  mantega  Montsec,  unten amb deler i  en un 
descuit baixo a llepar,aquesta melmelada és de pruna,no 
em convé, marxo cap al carrer.
Pujo  cap  al  camí  de  Sant  Corneli,em  convé  anar  a 
pondre la meva prole. L’olor que m’arriba m’encisa i m’hi 
recreo. De lluny veig unes immenses vaques blanques i 
negres pasturant,m’hi acosto i amb delecto amb els seus 

7



excrements,color mel de romaní,de consistència flonja i 
cargolades,  tirant  a  aplanades,  tipus  ensaïmada 
menorquina,  coronades  de clivelles  que conviden  a  la 
posta  imminent  dels  meus  nombrosos  ous.  97  òvuls 
queden colgats a la tifa esperant convertir-se en larves i 
properes  mosques  muntanyenques  descendents 
tarragonines.
La resta del dia mandrejo fins al vespre que baixo cap a 
la  depuradora,creuant  per  una granja  on  un ruc  i  una 
ovella  pasturen al  defora.  Uns gossos lladren lligats  a 
unes  casetes,m’hi  acosto  per  a  valorar  les  diferents 
consistències fecals i tot seguit torno al poble.
Dormo a Can Jufré,al damunt del llum de l’escala.

21 d’agost de 2010 
El  sol  entra  per  la  balconada,la  boira  s’estén  per  les 
cingleres  i  tapa  el  pantà  de  Sau,el  bosc  de  la  Riba 
sembla un jaç  de coto.  A la  paret  del  carrer  veig  una 
sargantana que em mira,es rellepa.
A la taula de sota el llum avui s’hi asseu un paio,”salat” i 
la  Lourdes  li  porta  dues  llesques  de  pa  amb 
tomaca,fuet,pernil,botifarra,formatge.  Em deixo  caure  a 
un cantó de taula,està llegint un llibre d´en  Verdaguer i 
no  em  veu,  brinco  del  fuet  al  pernil,de  la  botifarra  al 
formatge,em  veuen  i  em  foragiten.  Marxo.  Al  carrer 
m’arrapo  al  cotxe  dels  meus  companys  de  viatge  i 
espero.  Al  poc  surten  empudegats  de  colònia  i 
clenxinats, carreguen les motxilles al cotxe, m’hi colo.
Arrenquem i sortim del poble. Tavertet queda endarrere. 
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Arribem a Vic,avui és mercat. M’enganxo a la motxilla de 
la melindro i vaig a voltar per la Plaça Major,tot està ple 
de gom a gom,la calor ofega,les jaies venten. Em paro a 
una  parada  de  vestits  de  flamenc  i  em  cago  a  uns 
farbalans amb topets vermells.
Fa massa calor i marxem.
Manresa. Igualada. Valls.
Entrem  a  Tarragona.”Redeuna,què  hi  ha  la  mosca 
aquí?”,la Melindro m’ha guipat.”On?,estàs obsessionada 
nena amb les mosques! Llegeixes massa novel·les,ves 
que pensar que és la mateixa...”
Plaça Imperial Tàrraco, parem al semàfor del costat de 
l’hotel Ciutat de Tarragona,està vermell.
M’enganxo als cabells de la Melindro. Pujo les escales 
de  casa  seva.  Obre  la  porta  i  m’hi  colo.  Encén  el 
llum,deix la motxilla i petoneja un gat que ja m’ha guipat. 
Volo més alt i el gat brinca. La Melindro obre l’ordinador i 
escriu:  Vacances  d’una  mosca,clica  al  Google:  mosca 
domèstica i marxa al lavabo,jo planejo per la pantalla i 
guaito:  Wikipedia,  em  sorprenc,  hi  ha  una  foto  meva 
preciosa,m’hi encanto, estic badant quan veig el gat i la 
pantalla es tanca al meu damunt...
“Què  fots  aquí?  Coi  de  gat!  Tanco  que  encara  m’ho 
esborraràs tot, ara que tinc una idea! Puaf! Què és això? 
Sangota! Una mosca aixafada? D´on ha sortit?”
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