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a

L’hivern respira. La bonior de les neveres, el zumzeig dels 
cables  d’alta  tensió  i  les  giragonses  de  les  espores 
rasposes de la matinada són els sorolls dels alens de la 
ciutat. Trevor Revooc guaita per la finestra per alenar el 
plàncton de la rambla vella. Una dona de pits abundants 
camina per la vorera angosta. El cel és argilós, magenta a 
la part de la química. Un cotxe fendeix per les sutures del 
quitrà recent. Feia dies que tenia el viatge pendent, i s’ha 
mantingut  en  estat  larval  fins  avui.  Sap  que  ha 
d’emprendre aquest trasllat sense remissió. N’ha fet els 
preparatius  com  un  vell  artificier  experimentat.  L’únic 
viatge satisfactori que ha emprès a la seva vida ha estat 
per les multisales dels cinemes de la ciutat.  Davalla les 
escales de l’edifici en un larghetto i comença el descens 
per  l’espadat  bisellat  del  passeig  de  les  palmeres  i  les 
escales  que  queden  a  l’altra  banda  del  balcó  del 
mediterrani. A poc a poc, com en un sistema de politges, 
va metabolitzant els canvis que experimenten els sentits 
al  llarg  del  descens.  Un  esglaó  escantonat  li  trenca  la 
mansuetud  i  el  tiba  com  un  llibant.  La  relliscada  li 
produeix  una  estrebada  a  la  cama  esquerra.  Fa  una 
ganyota de dolor.  Però continua.  Quan ja ha oblidat el 
balcó,  sent  com  les  retines  s’enclaven  a  l’ambre  avui 
grisós de la mar. No gaire més tard, sent la histèria dels 
ferros dels trens que pateixen les fractures del fregament. 
La llum famolenca li va omplint els ulls de sol. A l’infinit 
una barca es disposa a xorrar i, més a prop, dos hòmens 
grumegen amb sardina. Tenen tres canyes i dues llences 
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amb els hams preparats per produir cicatrius mortals a 
les boques dels peixos.

b

Al mateix moment que trepitja fort la superfície encerada 
que hi ha un metre abans de la porta de l’hivernacle que 
fa d’estació ferroviària, observa alleujat que, en una de les 
últimes línies de les diverses pantalles que hi ha pertot, ja 
està anunciat el  tren regional de les 7.39. Són les 7.09. 
L’olor del recinte és completament asèptica, com de clor. 
A les 7.10, Revooc compra el bitllet a la finestreta. A les 
7.11 fa un cigarret al porxo de l’andana núm. 1, des d’on 
veu clarament el rellotge central de l’estació. Revooc sap 
que els trens només respecten l’hora d’aquest rellotge. Es 
posa el canell massa prop a l’alçada dels ulls i s’adona que 
el seu no hi coincideix. Amb la mà esquerra se’l treu i el 
confina a la butxaca de la dreta. El desestima. Amb una 
mirada ràpida s’adona que un tren llisca suau per la via 4, 
que és on s’ha de situar per tal d’emprendre el viatge que 
el portarà a la ciutat de la quietud. S’aixeca amb un cert 
neguit,  però  per  la  megafonia  s’anuncia  una destinació 
que no és la seva. Es tranquil·litza i torna a seure. Va al 
lavabo, deixa la bossa a terra i, mentre es renta les mans, 
es mira les dents al mirall. Agafa la bossa de terra, ara 
xopa  per  l’aigua  entollada  del  lavabo,  i  surt.  Fa  una 
aspiració  profunda  seguida  d’una  expiració  audible  i 
torna a seure. Percep una presència humana a l’esquena i 
li  ve un rampell de mirar enrere, però no ho fa per no 
desactivar l’atenció de l’objectiu.
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L’estació és buida en aquesta hora de la matinada, només 
les portes corredores s’activen i es desactiven quan algun 
vianant passa pel carrer trepitja la rajola on hi ha amagat 
el ressort. El cap d’estació no hi és. Només R i l’empleat 
que dispensa els bitllets respiren el sèrum alcalí de la sala 
envidrada. A les 7.15, R surt al porxo de la via principal, 
s’asseu en un banc fet de reixa de ferro rovellat i no deixa 
la bossa al seu costat sinó que la manté ben agafada a la 
falda amb les  dues  mans.  Novament,  fixa la  mirada al 
rellotge central, que es manté en la seva aseïtat. Així que 
posa el peu fora, nota el canvi d’olor i de color. Ara es 
respira un ambient de microorganismes oliosos. Tornen 
els zumzeigs, en aquest cas del fregament de la catenària. 
El tren de la via 4 fa el soroll característic de la frenada i 
queda immòbil en una via morta. Un instant després en 
baixa  un  home,  gros,  vestit  amb  una  granota  groga 
llardosa. Porta sota el braç una barra de pa. Desapareix 
per entre les vies. R el segueix amb la cua de l’ull, sense 
deixar  de  mirar  l’hora,  i  veu  com  progressivament  la 
figura humana es liqua a la llunyania, desapareix com en 
onades difuminades.

A les 7.18 sent una forta olor d’orins a la seva esquerra i 
uns crits que el distreuen de l’esquer horari.  En aquest 
moment, té un sentiment policèfal que el paralitza i el fa 
lluitar  amb  ell  mateix:  la  por  del  que  està  succeint  i 
l’angoixa  de  deixar  d’observar  les  busques  que  l’han 
d’informar  de  la  proximitat  del  seu  viatge.  Quina 
vergonya i Això és intolerable diuen els crits que ara el 
destorben. Quan sent Et matarem. Ets una carronya! la 
por venç i R es gira i veu l’escena esborronat. Dos joves 
apallissen una dona vella. És grassa com un leviatan i té 
la pell ennegrida per la brutícia de mesos. El que degué 
ser una cabellera pèl-roja ara és un fregall macilent. La 
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bata ratada que la cobreix deixa entreveure la flaccidesa 
de  la  carn  i  la  blancor  rogenca  de  l’escot.  Està  a  la 
gatzoneta  i  al  dessota les  cames deixa anar  un raig  de 
líquid purulent. Mentre l’apallissen riu i el marfil exhaurit 
de les poques dents que encara no s’han podrit es nega de 
sang amb facilitat. Els joves, ben vestits, estan fora de si, i  
li  donen  cops  a  l’esquena  i  a  la  cara  fins  que  la 
desestabilitzen. La fesomia d’un dels agressors juvenils li 
és vagament familiar. La dona perd l’equilibri i cau a terra 
desesmada. Un dels nois obre sorollosament una navalla 
de muntanya. Clac.

R mira el rellotge de l’estació, són les 7.29, i pensa en un 
relat de Robert Coover. Només deu minuts el separen de 
la salvació. Se senten clarament les corredisses dels joves 
i els gemecs estridents de la dona, que sagna a terra amb 
la boca i  la bata estripades. Mentre continua observant 
l’hora,  amb  la  cua  de  l’ull  mira  al  seu  voltant  i, 
d'esquitllèbit,  veu la  dona sola  estirada  a  terra,  encara 
viva.  Més  enllà  veu  amb  estupefacció  que  algú  està 
fotografiant l’escena amb un iphone. Hauria de trucar a la 
policia o cridar una ambulància, però el temor de perdre 
el  tren  el  paralitza.  Del  viatge  que  ha  d’emprendre  en 
depèn  el  seu  futur.  S’acosta  al  cos  aparentment  inert, 
s’acotxa, i la dona li clava una mossegada al mentó que li 
arrenca la pell i fa que sagni abundosament. La navalla és 
a terra. La dona l’empunya i fa un gest frenètic d’agressió. 
Durant uns segons manté el braç enlaire amb el puny clos 
a l’entorn del mànec del ganivet. Es calma i cau a terra 
com la branca d’un desmai. R mira el rellotge i són les 
7.29.  Intenta recordar els minuts de diferència entre el 
seu rellotge i el de l’estació, però no aconsegueix que li 
torni  a  la  memòria.  Ara  marquen  la  mateixa  hora.  R 
s’adona que tremola i  intenta tranquil·litzar-se menjant 
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una poma que treu de la bossa. El jove que li és familiar 
se’l mira somrient des d’una banda de l’andana. R es tapa 
la cara amb els palmells de les mans. La poma li rellisca 
de la falda, rodola i s’atura al costat d’un dels raïls. Mira 
el rellotge i són les 7.18 en el moment en què el jove que li 
és conegut s’acosta a la dona ja en estat inert, li buida els 
ulls  amb  la  navalla  i  els  empeny,  com  si  fossin  bales, 
rodolant fins als raïls.

c

R mira el rellotge absolutament fora de si. Se li barregen 
les llàgrimes, que li perlegen les galtes, la sang del mentó 
adolorit i la suor freda en tot el cos li fa venir calfreds i li 
provoca espasmes sovintejats. El rellotge marca les 7.09 i, 
per tant, dedueix que són realment les 7.09. A les 7.10 
compra el bitllet a la finestreta. L’empleat el saluda amb 
ulls de complicitat. A les 7.11 es tranquil·litza, es fuma un 
cigarret al porxo de l’andana núm. 1 i es disposa a esperar 
que  la  megafonia  anunciï  l’arribada  del  tren  que  ha 
d’entrar  per  l’andana  núm.  4.  Mentre  s’espera  va  al 
lavabo per tal de netejar-se la sang coagulada que li ha 
tacat una part del vestit que portava impecable. A les 7.15 
surt al porxo de la via principal, s’asseu en un banc fet de 
reixa de ferro rovellat i no deixa la bossa al seu costat sinó 
que la manté ben agafada a la falda amb les dues mans. 
Novament fixa la mirada al rellotge central, que es manté 
en la seva aseïtat.

Ara  sent  que  l’hivern  respira.  Que  la  bonior  de  les 
neveres,  el  zumzeig  dels  cables  d’alta  tensió  i  les 
giragonses de les espores rasposes de la matinada són els 
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sorolls dels alens de la ciutat. Trevor Revooc guaita per 
l’andana per alenar el plàncton que descansa al fons fosc 
de  la  mar.  Una  dona  de  pits  abundants  passa  per  la 
vorera angosta. El cel és argilós, magenta a la part de la 
química.  Un  cotxe  fendeix  per  les  sutures  del  quitrà 
recent. Sent que feia dies que tenia el viatge pendent, i 
s’ha  mantingut  en  estat  larval  fins  avui.  Sap  que  ha 
d’emprendre  el  trasllat  sense  remissió.  N’ha  fet  els 
preparatius  com  un  vell  artificier  experimentat.  L’únic 
viatge satisfactori que ha emprès a la seva vida ha estat 
per  les  multisales  dels  cinemes  de  la  ciutat.  Repassa 
mentalment la davallada per les escales de l’edifici en un 
larguetto i el descens per l’espadat bisellat del passeig de 
les palmeres i les escales que queden a l’altra banda del 
balcó del mediterrani. A poc a poc, com en un sistema de 
politges, va metabolitzant els canvis que experimenten els 
sentits al  llarg del descens.  Recorda l’esglaó escantonat 
que li ha trencat la mansuetud i el tiba com un llibant. 
Reviu la relliscada que li produí una estrebada a la cama 
esquerra. Fa una ganyota de dolor. Però continua. Quan 
ja ha oblidat el balcó, sent com les retines s’enclaven a 
l’ambre gris de la mar. No gaire més tard, sent la histèria 
dels  ferros  dels  trens  que  pateixen  les  fractures  del 
fregament. La llum famolenca li va omplint els ulls de sol. 
A l’infinit una barca es disposa a xorrar i, més a prop, dos 
hòmens grumegen amb sardina. Tenen tres canyes i dues 
llences  amb  els  hams  preparats  per  produir  cicatrius 
mortals a les boques dels peixos.
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