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Allí, a uns quants metres davant seu, hi era ella. Podria 
semblar  fàcil  amagar-se  en  aquella  munió  de  gent  que 
passejava,  simplement  fent  un  suau  gir  que  el  desviés 
d’un  encontre  que,  d’altra  banda,  ja  li  semblava 
inevitable.  Diuen  que  hi  ha  una  mena  de  tendència  a 
estavellar-se amb l’únic arbre d’una esplanada quan un 
està obsessionat en el xoc. Almenys això és el que li va 
passar a ell. Hola, va dir ella, esvaint el desig de que no el 
reconegués després de tants anys.  Com estàs? El primer 
que el va sorprendre va ser la naturalitat del seu discurs. 
Què no feia un grapat d’anys que no es veien? Tant poc 
entusiasme, va pensar ell mentre ella li feia dos petons, 
segurament ella tampoc ha pogut esquivar-me. Què fas? 
Doncs mira, que no he pogut amagar-me, però això no 
t’ho puc dir. Va intentar un somriure natural i sincer, i el 
resultat va ser tan natural com sincer, o sigui, gens. Més 
tard,  de  la  conversa,  poca  cosa  podia  recordar.  Només 
que  es  van  acomiadar  amb aquella  fórmula  tan  pròpia 
dels cosins segons als enterraments de  ja ens trucarem, 
que ella va complementar lliurant-li una targeta amb el 
seu  telèfon,  al  metro  hi  una  màquina  que  te’n  fa 
cinquanta per cinc euros, doncs que bé, va pensar ell, ja 
n’has llençat una. Apunta el meu, si vols, com si de debò 
anessis a fer-lo servir... 

Els primers compassos del “Come together” dels Beatles 
eren  la  melodia  triada  per  ell  per  al  seu  mòbil.  Hola, 
Quim, te’n recordes? Vam quedar que faríem un cafè un  
dia d’aquests, bé, he pensat que millor si sopem plegats,  
la veritat és que avui tinc força gana, m’he menjat un  
entrepà per dinar per tornar aviat  a la feina.  Què et  
sembla si  quedem a dos quarts  de deu per Gràcia,  sé  
d'un parell de llocs cool que potser no coneixes...  Penja i 
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li  comencen a desfilar  escenes pel cap,  una rere l’altra, 
allò  que  diuen  que  passa  quan  t’estàs  morint. 
Malauradament  ell  sap  que  seguirà  viu.  Quan  es  va 
acomiadar d’ella fa uns dies va esborrar aquell encontre, i 
va  esmerçar-s’hi  en  no  deixar  que  retornés  a  la  seva 
memòria aquell passat que, per dir-ho d’alguna manera, 
els unia. Sorprenentment, tot i que l’home no és dels que 
tenen voluntat, des que va llençar a la paperera aquella 
targeta  convertida  en  bola  i,  cinc  minuts  més  tard,  va 
demanar una de quart a la fleca per acompanyar el seu 
magre sopar, ella havia desaparegut de la seva ment, tan 
completament com aquella gent que diu que va a comprar 
tabac. Ara, però, sabent que s’hi ha d’enfrontar de nou, no 
pot evitar que la pel·lícula (en versió estesa) de l’estudiant 
Quim, en Quimet per a la família, l’idiota del Quim per a 
tothom des d’aquell dia, es reprodueixi en cinemascope 
davant els seus ulls.

Simplement ell era allà, se li va acudir una gracieta, una 
bretolada, i la va fer. La majoria dels seus companys en 
feien i, al llarg de la història, els joves en edat d’estudiar 
n’han fet sovint de més grosses. Però és allò de ser al lloc 
equivocat al moment equivocat,  o això pensava ell,  que 
alguna  explicació  metafísica  més  enllà  de  la  seva 
estupidesa hauria d’haver-hi. I allà era ella, en aquell parc 
que feien servir de pati a l’institut, ajupida. Que coi devia 
fer-hi,  encara no ho sap ell.  Podria haver estat llençant 
molles de pa als coloms, si no fos que no n’hi havia, de 
coloms,  o  buscant  la  lent  de  contacte  que  se  li  havia 
caigut, si n’hagués portat. I, per sobre el pantaló, aquella 
ranura vertical traient el cap. A un dels seus companys un 
altre  li  havia  ficat  una  moneda,  fent  la  conyeta  de  la 
guardiola. A ell no se li va acudir altra cosa que abaixar-se 
el  pantaló  i  refregar-li  la  tita  per  la  part  inferior  de 
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l’esquena. Van ser dos segons. Ella es va girar amb cara 
de  fàstic,  el  fàstic  més  superlatiu  imaginable,  i  li  va 
etzibar un “què fas!”. Aquella escena ell l’ha vist milers de 
cops, en la vigília i en  somnis. Després tot va anar molt 
ràpid.  Allà  era  ell,  assegut  al  costat  dels  seus  pares, 
davant  la  directora.  Quants  cops  havia  desitjat  que 
l’haguessin  expulsat!  La  seva  vida  hagués  estat 
infinitament més fàcil. El pitjor dels càstigs va ser haver 
de continuar al mateix centre, aguantant les brometes i 
les rialles dels companys durant gairebé dos cursos més, 
sentint-se l’ànima més miserable de l’univers. El que el 
feia  sentir  pitjor  era  adonar-se  de  que  havia  fet  una 
estupidesa suprema,  una estupidesa tal  que dividia  per 
dos la seva edat mental  respecte de la cronològica. Per 
sort, ella no li havia tornat a dirigir la paraula. És clar que 
quan ella  estava  a  prop  l’infal·lible  radar  que  ell  havia 
desenvolupat el feia esfumar-se en un nanosegon. 

Allò també va afectar el seu rendiment acadèmic, fins al 
punt que ell juraria que, de no haver passat, hauria pogut 
seguir estudis universitaris. La seva relació amb les dones 
també va quedar tocada: amb les dues mitges nòvies que 
va  tenir  i  que,  estranyament,  no  van  sortir  fugint,  va 
acabar tallant una relació que li resultava extremadament 
incòmoda. En resum, ell sempre havia considerat aquell 
incident  la  causa  de  totes  les  seves  desgràcies,  del  seu 
fracàs com a ésser humà. 

I  ara  s’havia  d’enfrontar  a  allò.  Qualsevol  observador 
extern es preguntaria perquè, quina obligació hi té. Però 
per  a  ell  el  seu error  havia  estat  donar  el  seu autèntic 
número  de  telèfon,  pensant  que  acabaria  en  alguna 
paperera  (o,  en  el  pitjor  dels  casos,  al  terra,  al  costat 
d’una).  No  presentar-s’hi  no  era  una  opció.  Ella  li 
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trucaria, ell hauria de posar excuses, ella insistiria, no el 
deixaria tranquil fins que obtingués el que cercava, i això 
suposava traure els seus fantasmes del seu món interior, 
on ja prou problemes li ocasionaven. 

De  manera  que  aquí  el  tenim,  abillat  per  a  l’ocasió, 
sorprès d’estar preparant-se com si d’una cita romàntica 
es tractés, i és que alguna cosa hi ha d’haver en algun gen 
que ens fa voler causar sempre bona impressió,  encara 
que sigui a algú que ens fa més por que la pròpia mort. 
Per sort al final no he comprat les flors, ja he esgotat la 
meva quota de fer el ridícul per a les properes cinquanta 
reencarnacions,  oh,  déu,  espero  que  això  de  la 
reencarnació  sigui  una  enganyifa.  S’ha  imaginat  una 
escena  en  un  íntim  restaurant  amb  llum  d’espelma, 
davant d’una dona amb vestit de nit que el rep amb un 
tímid  somriure  mentre  abaixa  lleugerament  la  mirada. 
Però són en una pizzeria i ella du texans. 

La carta no està gens malament, però ell es demana on 
són aquelles  cartes  quilomètriques,  de  les  que  no  saps 
que triar, i que més d’un professor de llengua ha descartat 
com a lectura obligatòria per la seva excessiva longitud, 
quant un les necessita. No li ve gens de gust alçar la vista 
fora  d’aquell  pergamí,  i  s’entreté  a  comparar  les 
traduccions  dels  ingredients  del  català  al  castellà  i  del 
castellà  a  l’anglès,  així  com  a  extraure  teories 
cabalístiques sobre la numeració de les pizzes.  Vols vi? 
Què,  oh,  sí,  bé,  si  tu  en  vols...  Jo  normalment  bec  
cervesa. D’acord, dues cerveses. 

Feta la  comanda,  el  cambrer  li  retira  la  carta  fent  una 
ganyota  de  sorpresa  en  trobar-se  amb  una  certa 
resistència, i ell queda sense cap barricada, cap trinxera, 
cap fanal darrere el qual refugiar-se, és a camp obert: un 
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blanc perfecte. I ella inicia l’atac.  De què treballes? En 
una copisteria. És teva? No, bé, la volia comprar, però el  
banc no em deixa els diners, ja saps. I què tal? Bé, faig  
fotocòpies, envio faxos, i això. Ara és ella la que roman en 
silenci.  La  resposta  natural,  del  tipus  “sembla 
apassionant”, no resulta escaient. I tu? Treballo a la tele.  
Oh,  que  interessant!  Ell  es  sorprèn  veient  que  el  pilot 
automàtic  de  conversa  d’ascensor  pren  les  regnes.  No 
creguis, és una cadena local, escric notícies.  Està molt  
bé,  replica,  i  se  n’adona  que  es  troben  en  un  terreny 
inofensiu, i desitja que tant de bo arribin fins les postres 
sense sortir-ne. 

Bé, jo no escric les notícies tal com surten, agafo les de  
les  agències  i  faig  redactats  alternatius,  després  els  
companys trien i fan el redactat definitiu.  Es produeix 
un instant de silenci.  Has vist als companys? Com? Els  
companys de l’insti, mantens contacte amb algú?  Nota 
com se li glaça la sang, mentre li ve al cap el pensament 
que  ella  ha  quedat  amb ell  per  a  refregar-li  el  que  va 
passar,  és  clar,  per això és!  No, bé,  jo...  Doncs jo  veig  
cada setmana l’Helena, som superamigues. Quin ens ho  
havia de dir, a l’insti quasi no ens parlàvem! Però vam  
coincidir a periodisme, i  vam descobrir que teníem un  
munt de coses en comú. 

Ell  respira  de  nou  mentre  ella  li  explica  la  vida  de 
l’Helena, inserint hàbilment preguntes per demostrar el 
seu  suposat  gran  interès  i  guanyar  temps.  Vius  amb 
algú?  ha inquirit  ella,  sense  la  pausa  ni  el  vague  nexe 
prescriptiu  entre  tema  i  tema.  I  tu?  Ell  se  sorprèn 
novament, aquest cop pels seus bons reflexos. No, jo això 
de la parella... bé, vaig estar amb un tio cinc anys, però  
em pressionava amb lo dels fills i jo no en volia, mira,  
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ara sí que en voldria, però no amb ell, de fet ell ara és  
casat...  Un altre  filó  de  tema,  si  el  saps  dur,  pensa ell 
sense poder evitar un lleuger somriure, mentre comença 
a  sentir-se  satisfet  de  la  seva  habilitat  de  conducció 
conversacional alhora que el cambrer serveix els segons 
plats. Ara ja és ell qui porta la iniciativa, qui li diu que 
manté la línia i aprofita per demanar-li com s’ho fa, fent 
aflorar temes tan apassionants com la dieta aiurvèdica, 
les  cremes d’imitació  o  el  fúting,  que  en  anglès  es  diu 
“jogging”  segons  ella.  Un  parell  d’intervencions  ben 
trobades d’ell la porten a exposar els seus coneixements 
d’idiomes, d’informàtica, i  els diversos cursets al centre 
cívic, incloent-hi el ioga, la qual cosa, amb un breu nou 
pas per la dieta aiurvèdica, obren el camí a tot un seguit 
de  subtemes  d’espiritualitat  i  vida  alternativa  que 
desemboquen en el cafè. Com a bona xerraire, ella no se 
n’ha  adonat  de  que  el  sopar  ha  estat  virtualment  un 
monòleg. 

Ja han pagat, ja s’aixequen. Ell  no pot evitar somriure, 
triomfant,  me n’he  sortit,  i  li  obre  la  porta.  Mentre  la 
travessa,  ella  gira  mig  cos  i  li  demana  Escolta,  ¿te’n  
recordes d’aquella bretolada, aquella per la qual et van  
expulsar uns dies  de  l’institut?  Amb la  càmera del  seu 
smartphone,  en  només  cinc  minuts,  ella  podria  haver 
penjat la cara d’ell a la Viquipèdia al costat de la definició 
de  lividesa.  Te  n’en  recordes?  Jo  no  hi  he  deixat  de  
pensar-hi.  Des  d’aleshores  tinc  com  una  mena  de  
fantasia eròtica.  I, amb el més juganer dels somriures i 
abaixant  lleugerament  la  veu,  li  pregunta  Quim,  m’ho 
tornaries a fer? 
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