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Ginebra al cor 
 
 
Les fulles escampades sobre la gespa estaven quietes, enganxades pel pes de 

la tardor que s’avançava, i la seva lleugeresa s’encallava en els brins untuosos 

de l’herba. Els rosers també es desfullaven. I cada cop que els pètals grocs es 

desprenien de les corol·les gastades per l’estiu, una bafarada intensa, de rosa 

que mor, li arribava i quasi la marejava. No corria l’aire; davant seu l’aigua del 

llac, només lliscada pels deixants dels ànecs, s’estenia en repòs sota la calitja 

bruna que la comprimia. Els cignes, aturats en els molls, semblaven sorpresos 

en una posició que mantenien sense moure’s, aclaparats per l’opressió d’una 

calor a la qual no estaven acostumats. Arrenglerats sobre les llambordes en 

declivi, tenien les potes negres cobertes per l’aigua, que concentrava, en el 

punt més allunyat del llac, tota la seva voluntat de blavor sense aconseguir res 

més que un to gris vetat per les irisacions de l’oli. Els colls llargs, recollits en un 

interrogant blanc, tancaven el semicercle de plomes amb la punta taronja del 

bec. Immòbils. 

 

Va arronsar la cama per mantenir el peu sota l’ombra que s’escurçava. Potser 

estava asseguda al mateix banc, però era difícil precisar un record tan nimi 

quan havien passat quasi trenta anys. Vint-i-vuit per ser exactes. Però, encara 

que no fos aquell, podia ser qualsevol altre perquè no els havien pas canviat. 

Adobats, repintats, els travessers de fusta verda es clavaven a les cuixes i a 

l’esquena amb la mateixa relativa incomoditat que mai no es feia insuportable, 

permetent que les hores s’escolessin, com ho feia la llum del llac, cap a la nit, i 

que la gent, contemplant-ho, oblidés les desventures. Perennes, com els 

plataners que els aixoplugaven, els bancs s’assentaven al llarg del passeig, de 

cara al plàcid mar, d’esquena al parc des Eaux-Vives, el qual emmantellava de 

verds curosament destriats de la natura la pujada fins al restaurant i els camps 

de tennis. Va prémer la bossa que tenia al costat i, sota la pell, li va semblar 

que el paper de la carta s’estremia amb el contacte. Bajanades. 

 

Va obrir la cremallera i amb la mà temptejà el fons regirat fins a notar el 

contacte eixut del sobre. Amb el dit va palpar el petit quadrat del segell, més 

setinat, la vora de dents desenganxades, i, amb un esforç de concentració, va 
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endevinar els solcs de les lletres. Gairebé trenta anys! Llavors, a l’altra riba, es 

perfilava, sota un cel d’atzur, l’edifici terrós de l’ONU. Se li podien comptar les 

finestres perquè l’atmosfera semblava de cristall i si bé els paons, passejant 

pels jardins, quedaven ocults per la perspectiva, els seus crits inversemblants 

de tant en tant creuaven les aigües. Just pel mig del llac, dos cignes conduïen, 

orgullosos, la seva pollada de tres aus, talment com els que nedaven, ara, al 

seu davant. Evocà que per la seva dreta un gos havia bordat i que en un 

moment va tenir a tocar el cap estufat d’un jove pastor alsacià i, mentre 

l’acaronava, una veu d’home, gens peremptòria, va acuitar-lo: “Ici, Jack!” Com 

que ni el gos ni la jove van fer-li cap cas, va caminar tranquil cap al banc i va 

seure. Inevitable. 

 

Va esborrar-se el somriure dels llavis i, amb un refrec inquiet, deslliurà 

l’esquena humida del respatller. Feia molta calor. Els pals de les embarcacions, 

protegides per lones blaves i grogues, semblaven un bosc de llances foradant 

el teixit bromós. Les boies de colors vius perdien la intensitat al cap de pocs 

metres i una tonalitat rosada, reblerta de pols, les abaltia i les enfonsava per 

sota del nivell habitual. Avui era impossible distingir el perfil de les Nacions 

Unides. Tota la rive droite, confusa, estava coberta pel tel pesat de la boirina, 

però li constava que hi havia menys verd i molt més acer i vidre per aquells 

turons on els organismes internacionals havien proliferat i alçat els seus 

inoperants boureauxs abrigant la mala consciència mundial. Feia vint-i-vuit 

anys, no en sabia res, de l’ONU. Només sabia el nom del català que havia 

pintat el sostre de la sala del consell i potser sabia, també, sense que li tragués 

la son, que “era un punt cabdal de referència política”, informació que li hauria 

proporcionat qualsevol d’aquells penjats de grenyes llargues, amics de la Nuri. 

Aquesta frase estúpida, que va venir-li al cap, textual, en aquells moments, 

mentre repensava amb esforç, per tornar-los a sentir, els esdeveniments 

allunyats, va saber-li greu. No hauria volgut que, amb la seva buidor 

simptomàtica, s’interposés i la destorbés al peu d’aquell llac, amb l’evidència de 

la seva joventut sense criteri. Equivocada? 

 

Sabia des que havia sortit de Barcelona que el que li demanava aquella carta 

podia ser molt difícil, però confiava en la ciutat per instint i no es volia distreure. 
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Tenia la intuïció que, amb molta delicadesa, se li anirien traient els anys, com 

qui treu capes de ceba, fins a arribar al cor d’aquell estiu del seixanta-set, 

intacte. I amb l’ajuda del llac i dels jardins, de l’olor de la gespa, de la il·lusió 

d’un sòlid benestar, podria fer front a aquell parèntesi que va tancar, sense 

contemplacions, amb una decisió implacable, quan tenia dinou anys. No estava 

disposada a enfocar l’entrevista d’aquell vespre amb l’ànim angoixat, 

avergonyit; ni tan sols volia sentir curiositat. Ginebra, per una empatia 

ambiental, l’estava omplint d’un solatge de pau que la faria afrontar el que 

vingués amb l’actitud més adient. Serena. 

 

Aquesta naturalesa polida i endreçada, en què el detall tenia l’emplaçament 

privilegiat, connectava amb la seva manera de ser, ordenada, meticulosa, 

racional... i esteticista. Feia trenta anys no hauria pogut fer-se una anàlisi tan 

profunda i explicar-se per què estava quasi satisfeta davant d’un fet dramàtic 

que trasbalsaria profundament qualsevol altra dona. Era una tranquil·la 

sensació d’impunitat que la feia menysprear el perill d’una reacció violenta. 

Sentia que, a hores d’ara, el seu delicte, que mai va ser, ja havia prescrit. El to 

de la carta no deixava endevinar recriminacions, era tan raonablement asèptic 

que podien haver estat les seves pròpies paraules. D’altra banda, si no hagués 

estat així, mai no l’hauria contestada. A través de l’opacitat de l’aire, l’olor de 

les roses la impregnà. Estava, feia estona, amarada d’una fragància fora de 

mida que s’imposava a cada inspiració. Tot perquè, al seu darrere, dos o tres 

quilòmetres de passeig rebentaven de roses esclatants de color groc, poncelles 

del mes de juny que, com aquell altre juny, abans d’obrir-se, tibaven el capoll 

ple d’essència a punt per separar els pètals encongits i engrescar les abelles. 

Llavors, a la seva esquerra, el jet d’eau es projectava, feliç, envaint el cel blau 

amb l’escuma etèria de l’aigua a pressió. Avui quasi no el veia. Fantasma. 

 

Sabia perfectament per quin camí els seus records no podien avançar i es va 

prometre no anar a Bel-Air, donar, definitivament, l’esquena als parcs que tenia 

al darrere, no pujar pels petits turons fins al camp de tennis, no arribar mai a la 

carretera que la portaria, pels afores residencials, fins a l’apartament. 
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No li feia res pensar en ell, era un record innocu, però no volia veure, de nou, el 

sanatori, les corts del bestiar, els arbres i els seus esquirols. No volia recórrer 

els marges ombrius de la Seymaz, deixar-se aclaparar pel soroll reivindicant de 

l’aigua que polia els còdols petits mentre llustrava les pedres més grans, com 

ho fan tots els corrents rabiüts i amb personalitat. No volia passejar per les 

senderes desnivellades patint el bell bosc que havia estat. La grandesa dels 

arbres li vindria, només, de lluny. Recordada. 

 

Per tant va pensar en ell i en aquell sopar a la vora del Leman francès. Per molt 

que s’hi esforcés no podia reveure-li la cara. Els filets de perca eren fats però 

bons de menjar perquè no tenien espines i el vi blanc era molt lleuger. I el sol, 

deixant cada cop més vermella l’aigua, s’amagava, tranquil, darrere les 

morades carenes suïsses. Van sopar plegats, van dinar plegats, van dormir 

plegats, a les deu del matí, a les tres de la tarda, a les set del vespre, però mai 

no van esmorzar plegats. Ella tornava, puntual, a casa dels parents, cada nit a 

dos quarts de deu i sortia, l'endemà, a les nou per fer de turista. Va mentir molt 

poc. “Però què caram fas tot el sant dia voltant?”, li deien. “Ja t’ho deus 

conèixer tot!” “Faig apunts, dibuixo...” Cert. 

 

Amb el bloc a l’abast, tenia el temps lliure per apamar la ciutat i reduir-la a 

traços lleugers, a ombres ràpides. Volia tancar-la dins els marges del paper per 

endur-se-la a casa convertida en contorns a mig fer, en perspectives limitades, 

en visions que només ella posseiria. Però sobretot, dibuixava arbres. Seguia 

els camins que el sol obria, amb dificultat, a través de les fulles, i gaudia quan, 

picades per la llum, s’encenien com bombetes. S’hi acostava molt i deixava que 

la colguessin sota el seu ramatge fosc i en feia uns escorços agosarats, 

manieristes, que recollien, moltes vegades, l’insinuat perfil de la urgència. 

Esquirols. 

 

Després s’estenia sobre l’herba i s’hi passava hores amb els ulls entrampats en 

les copes frondoses. Ell sempre sabia on trobar-la, coneixia els seus 

amagatalls i la buscava per passar amb ella cinc minuts o dues hores. Tenia 

trenta-dos anys i l’atractiu d’una jove maduresa, ben aprofitada, que encisava  

amb facilitat una noia de dinou de fosca procedència. Espanya. 
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El va trobar atractiu el mes de juny, el mes de juliol i uns quants dies del mes 

d’agost. Per festes va canviar d’amagatalls; passava més hores dibuixant, 

amarant-se d’uns últims dies que volia aprofitar tota sola. Va canviar de zona. 

Va perdre’s pels esculls artificials de l’altra vora del llac, dibuixava les barques 

ajocades als molls de joguina, els ànecs descansant..., l’impossible reflex de 

l’esperit de la ciutat sobre l’aigua. Confiava en el mes de setembre que 

s’acostava i de forma natural posaria fi a aquella relació que no li feia, ja, ni fred 

ni calor. I en canvi començava a preocupar-la. Hauria pogut deixar-ho córrer 

abans, però l’avorriment, llavors, li semblava un motiu massa lleuger. 

L’embolicava el tracte afectuós de l’home, atent a qualsevol matís del seu 

humor. I dissimulava, enfrontant-lo a una separació pactada des del principi, 

fent-li veure que era a ell, precisament, casat i amb un nen de deu mesos, a qui 

més li convenia. I si aquella tarda que es van dir adéu, com a bons amics, va 

trasbalsar-la, ho va atribuir al nervis del viatge i a un neguit del seu cos que 

l’avisava. Un cop a casa, desfet l’equipatge, va trobar a faltar els seus apunts. 

Només llavors s'adonà de com se’ls estimava. Perduts. 

 

Va tornar a Suïssa pel gener. Li va ser molt senzill trobar-lo. Li va ser molt fàcil 

rebre el seu suport i, encara que no comprenia les seves raons, va fer-li cas 

perquè estava molt espantada. Van anar a Bel-Air i van llogar aquell petit 

apartament assetjat per la neu. La Seymaz, gelada, esperava, també, la 

primavera i grinyolava com ella, com un animal malalt. Feia molt fred. El 

sanatori cobria la terra amb camps de plàstic i els cavalls renillaven impacients, 

deixant anar esteles de vapor que trigaven a desaparèixer. Els arbres 

despullats feien pena i no es veien ocells ni esquirols. Només els corbs 

escarbotaven el sòl per trobar-hi cucs gruixuts i adormits que es cruspien sense 

despertar-los. Tot ho trobava ridículament cruel. No dibuixava. Feia fred, però 

ella en tenia més i ja no era feliç quan estava sola. Però va arribar el mes de 

març i l’aire va començar a enrarir-se amb efluvis de bon temps. Al mes d’abril, 

els borrons pinçaven les escorces amb grocs inconsistents. I al mes de maig, 

quan la Seymaz fluïa desbordada, va néixer el nen. 1968. 

 

Va alçar-se del banc massa de pressa i li va rodar una mica el cap. Caminà cap 

als jardins anglesos amb un estrany forat al pensament i l’estómac oprimit. 
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Quan s’acostava al brollador, va desviar-se per la passarel·la de fusta fins al 

prisma regalimant d’on emergia el raig d’aigua. Era ple de gent que s’hi 

arrambava per treure’s la pesada sensació de xafogor que encara se sentia a 

les sis de la tarda. Es deixà, també, refrescar pel líquid i el pols va bategar-li 

amb normalitat. Ja passava. Havia estat un cop de pànic. Incontrolat. 

 

Davant del rellotge de flors va veure que les begònies marcaven les sis i deu. 

Entre un i dos quarts de set tenia un compromès rendez-vous a Les Armures. 

Va enfilar per darrere del Bon Génie, pel pendent de llambordes que 

s’arrapaven a les voreres atapeïdes d’antiquaris, de diners, de luxe i 

d’ortodòxia. Les botigues es preparaven per tancar. Pujant, a la dreta, la 

Maison Tavel exhibia les caràtules restaurades. Va desembocar, just, davant 

les arcades sota les quals els dos canons reposaven. L’agulla verda de la 

catedral feia estona que la vigilava. Va entrar al restaurant. L’olor de l’orenga i 

el formatge fos, pròpia de qualsevol pizzeria, tenia, en aquell local, una variant 

especial que mai va saber d’on li venia, si de l’olorós pernil de Parma o del seu 

enamorament. Estava clar que l’amor no hi tenia res a veure. La claror vermella 

nascuda sota les pantalles prisades contribuïa a mantenir el caliu de feia trenta 

anys. Impossible. 

 

“La table de Monsieur G. S’il vous plait.” “Oui, Madame. Suivez-moi, je vous en 

prie.” Encara no havien arribat a la taula i ell ja s’havia aixecat de la cadira. El 

cambrer va deixar-los sols amb les cartes, que no van obrir. El francès se li va 

oblidar de cop i va dir-li, en català: “Ets més alt que el teu pare.” Una frase 

ximple que sempre l’havia fet riure per òbvia i per comuna. Era evident que si 

l’alçada mitjana de la gent creixia arreu d’Europa, els fills havien de ser, per 

força, més alts que els seus pares. Va pensar, “sort que no m’ha entès”, i es va 

sentir més bé, a punt, potser, d’encetar una conversa racional. Però el noi va 

somriure-li, un xic burleta, i li va respondre, “Assez normal, n'est-ce pas...?”, i 

els dos es van relaxar. De memòria, demanà una pizza au jambon i vi negre de 

la casa. Alors... Dues. 

 

Va recuperar l’aplom. Amb una bona mà esquerra el va fer parlar. La carta deia 

molt, però no ho deia tot. “Va ser el teu pare qui et va parlar de mi abans de 
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morir?” “No, va ser una casualitat. En el seu testament, la meva mare dividia la 

seva fortuna personal entre dos dels seus tres fills, el gran i el petit, res per al 

mitjà. Ella m’estimava, sempre m’ho havia demostrat. No vaig entendre el 

perquè, però vaig anar lligant caps. El meu pare ja no hi era perquè li ho 

preguntés, però els notaris acostumen a saber moltes coses. Va ser la seva 

petita revenja. No li ho retrec. Penso, però, que jo ja ho pressentia, al menys, 

des dels tretze anys, quan ell em va regalar això.” I va treure d’una cartera 

verda, en la qual ella no s’havia fixat, un bloc esgrogueït que li va fer perdre el 

món de vista. “El pare me’l va donar amb un cert misteri, dient-me que els 

guardés bé perquè eren uns bons dibuixos. D’una persona que s’havia apreciat 

molt. Jo mai no he sabut dibuixar bé i m’encantava, a les nits, mirant els teus 

esbossos. Sempre m’hi entretenia quan estava sol. Quan va morir la mare, vaig 

tenir la certesa que havien estat fets per una dona. El teu cognom, al peu de 

cada làmina, no és massa corrent. Trobar-te no ha estat complicat.” 

Pronosticable. 

 

Quan creuava el pont de Mont Blanc, ben d’hora, cap a l’aeroport, li va fer 

l’efecte que les banderoles se’n reien impulsades per l’oratjol matutí que 

alleujava l’onada de calor que patia Suïssa. No portava el bloc de dibuixos. El 

noi els havia desat, amb compte, quan ella havia acabat de mirar l’últim full. 

Donava per fet que eren seus. I ella també ho pensava. Satisfeta. 
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Com quasi tots els oficis, aquest és un ofici dur en son principi. Quan comença 

l'entrenament, els dits són una rèmora maldestra que s'encalla en la tasca un 

temps llarg i innecessari; es queden aturats, burxant les fibres i remenant els 

petits filaments que es resisteixen a deixar la còmoda xarxa, sense treure's la 

feina del damunt. Les ungles, esmussades o no, resulten inútils, més aviat un 

entrebanc, i el capciró pessiga, insistent, la pelusseta tova i res no en surt. 

Només petits i esponerosos flocs de color. 

 

Amb el temps, però, se n'aprèn. I, ràpidament, es calcula el moviment, curt però 

ben marcat; la força, poca i eficient; l'angle d'incidència, dòcilment variable; la 

pressió, moderada, amb aquella suavitat enganyosa que fa que agafin 

confiança i no s'arrapin fort, com aquell que desfà un nus i ha de fer veure a la 

corda que no té pressa, que no vol pas destorbar-la, que només hi vol jugar. 

Llavors la corda es dóna, s'obre tranquil·la i es deixa desenredar, agraïda. És 

així com cal prendre-s'ho perquè et vinguin bé i puguin arrabassar-se. 

 

Són sempre de mides imprevisibles, però hem establert una forquilla prou fiable 

i hem arribat a aconseguir-ne una bona classificació que ens facilita 

l'embalatge, ens arrodoneix els preus i ens ha ajudat a estabilitzar el sector i 

assentar les bases d’allò que, en l'actualitat, és una pròspera indústria. La 

nostra unitat és el mil·límetre; els de cinc, tres, dos, un no són cap problema 

per a uns dits ben entrenats, però els que sempre es resistiran són aquells que, 

tot i visibles, prenen dimensions decimals. Aquests són uns punyeters. 

S'encauen, burlers i, si són clars i els fons no t'acompanya, t'hi pots deixar els 

ulls. I no s'hi valen màquines sofisticades com ara les pinces o els escuradents! 

 

Però és en aquestes ocasions que els bons menestrals es distingeixen i em fa 

vergonya dir que és molt corrent, entre les noves generacions, que aquestes 

peces minúscules no s'arrepleguin i es deixin, dissimulades, entre els buits. 
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No cal dir que com més petits més ens els fem pagar. Hi ha unitats que arriben 

a valer dos rals quan, de mitjana, ens surten a deu cèntims (que tornen a 

córrer!). En general és una bona feina i ens hi guanyem la vida. 

 

Ja no som els quatre arreplegats amb imaginació que anàvem per lliure, 

rivalitzant amb més o menys deslleialtat entre nosaltres. Ara, i no han passat 

pas tants anys, som una potència dins d'aquest inconstant món del treball, i 

d'ençà que les primeres cooperatives van fer fallida i els bancs, amb el seu bon 

ull, van intervenir, avui dia controlats per les multinacionals del diner, es pot dir 

que som una de les bases econòmiques del país... N'estem molt orgullosos! 

 

Sí, els bancs es van fixar en el nostre ram i tot el potencial acumulat amb tant 

d'esforç el capitalitzaren en una nova organització que ens proveí d'allò que 

tota empresa que es valori ha de tenir indispensablement: una patronal. Una 

patronal forta, enèrgica i segura que, unificant criteris, comparant escandalls, 

distribuint informes, recopilant xifres i anagrames, controlant les nòmines i 

formant agents de vendes amb masters a l'estranger, va aconseguir que 

l'anàrquic reguitzell d'escaramusses de les nostres cooperatives per obrir-se un 

mercat semblessin estratègies de captaires en els vagons de metro. Una 

professió, per cert, que no va tenir èxit, ara farà uns cinquanta anys, en el seu 

intent de transformació de les bases productives en una entitat organitzada 

segons uns mitjans més racionals de producció. Es van engrescar amb els 

nostres primers,  i reeixits, moments cooperativistes, però van fracassar perquè 

eren un gremi molt indisciplinat,  tot i que no es pot negar l'originalitat i el talent 

del seu carregament humà. 

 

Aviat es van generar beneficis capaços de temptar la borsa, prou sòlids perquè 

penséssim que les nostre tímides reivindicacions, ara ja d'assalariats, havien de 

ser escoltades pels amos (ja sé que està mal vist dir-los així, que és una 

expressió antiquada, però m'ha sortit no sé pas d'on!). En engegar-se la 

reconversió sí que les vam passar magres! Es va arribar a pronunciar, per part 

dels avis, la paraula “vaga”, un mot que designava una situació confusa que 

pertanyia a uns temps històrics i, per tant, oblidats. Però una sàvia 

reminiscència feia que es pronunciés en veu baixa, dissimuladament, com un 
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renec que no s'ha de dir davant de dones i criatures. I, com que ningú no va 

poder precisar què volia dir, no vam poder-la utilitzar en cap de les nostres 

reclamacions. Però aquells temps passaren i, per bé que no vam aconseguir 

cap de les nostres peticions, com molt bé ens va dir el gerent en cap, havíem 

de ser assertius, només calia que ens acostuméssim al canvi i, amb els anys, ja 

no notaríem el pes de les hores, la monotonia de la producció, la falta 

d'incentius ni el sou de misèria. Per tant vam fer-li cas i ens hi vam acostumar. 

 

Amb la perspectiva que donen el temps i l'edat, puc assegurar que aquell gran 

home tenia raó, ho deia pel nostre bé. Ara som un col·lectiu eficient, actiu i 

acostumat que manté els seus llocs de treball pràcticament intactes des de fa 

quasi setanta-cinc anys. Jo en farà seixanta, pel maig, que hi treballo. 

 

Recordo, i sí, sí que hi ha hagut grans millores. Ja no treballem a la porta dels 

establiments, aturant els clients per portar-los sota la nostra paradeta mal 

coberta. Ara fem el treball en amples naus, una mica fredes, però molt 

funcionals: ens porten les peces classificades segons un documentat informe i, 

un cop endreçades, les tornen al client per uns conductes absolutament 

desconeguts per nosaltres. Sembla que s'està parlant d'uns sobres impresos 

amb una estandardització de mides que cobriria els formats més usuals i 

simplificaria la part més empipadora de la feina, el recompte final. Però mai es 

podrà eliminar el tret únic, aquell retall de mida diferent que cal individualitzar a 

la llista com a “desproveït d'antecedents”, perquè la nostra és una professió 

que compta sempre amb l'imprevist. En el fons penso que, potser, ens mancarà 

tecnologia pels agosarats canvis que demanen els nous temps. Segur que en 

cauran molts: els de la vella escola, els tradicionals, els nostàlgics, com ara jo 

que encara recordo quan era un principiant.  

 

Dels clients, les dones eren les més considerades. Hi havia clientes que mai et 

volien l'albarà amb les columnes ordenades de dalt a baix, especificant el que 

s'enduien, el que era ben seu: 26 d’1,25-2,25; 5 de 2,25–3,25; 11 de 3,25–

4,25... Tota una col·lecció d'espècimens que feien les delícies dels operaris 

amb més amor propi. Et deien: "Deixi-ho córrer, home, ja està bé. Digui'm 

només el preu. Ha quedat molt net. Moltes gràcies."  
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I quasi t'estripaven el paperet al davant, la qual cosa em produïa una certa 

malícia, perquè m'hi havia passat el meu temps fent la factura i un sempre 

aprecia que li valorin el treball, qualsevol tipus de treball. Però ja dic que eren 

uns altres temps. Des que l'administració va incloure aquestes despeses en el 

paquet de desgravacions fiscals, tot va canviar. Tothom volia rebut. I es 

comprèn, perquè en aquest mercat es pot molt bé fer la patota.  

 

De vegades, a la nit, quan els ulls se'm tanquen de cansament i el gruix dels 

vidres descansa el seu pes a la tauleta de nit, em ve al cap, de nou, aquella 

ventada d'octubre quan, a la porta de can Llongueres, on havia aconseguit 

plantar-hi el meu quiosquet després d'anys d'estalvi, sacrifici i bona reputació, 

una rauxa malgirbada se'm va endur els pèls diminuts que jo anava dipositant, 

curosament, sobre un paper blanc, després de treure'ls, amb perícia, del més 

delicat jersei d'angorina que mai m'havia vingut a les mans. Era d'un blau cel 

molt viu i els retalls negres de cabell vibraven, joves i forts, com si encara 

estiguessin en el tou espès de la seva propietària. 

 

Davant el meu desconsol, la clienta, que s'asseia a la cadira de tisora que era 

tot el luxe del meu negociet, em va somriure dolçament: “No s'amoïni”, em va 

dir, “Ja me'n refio, farem com el mes passat, si li sembla bé, sempre me'ls 

tallen igual i n'hi devia haver, si fa o no fa, els mateixos. Digui'm què li dec.” 

 

Crec que en vaig estar lleugerament enamorat, però jo era tan jove... 
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Missing 

 

Aquell carrer feia una gran pujada, just al bell mig, quan s'escairava amb 

Agramunt. Abans d'iniciar-la, però, transcorria paral·lel a la República Argentina 

en un declivi desconcertat entre el “n'amunt” i el “n'avall”. A peu pla no 

s'observava pas cap desnivell que, procedint de mica en mica, arribés a 

estabilitzar el calçat en un punt tangiblement més baix i obligués, per tant, 

aquell tram fins a Escipió, a mantenir-se sota la discutible denominació de 

carrer de la Costa. Però se'n deia.  

 

Tot eren torres baixes excepte l'edifici que s'alçava, blanc i estricte, davant de 

la travessia que, com els expòsits, no tenia altre nom. Casetes perdurables que  

es mantenien arrelades en un veïnatge de pati posterior on les branques del 

gessamí s'entortolligaven amb el llimoner que s'acuitava per sobre de la paret 

mitgera, mentre escampaven el seu aroma oriental més enllà de la calma.  

 

I va ser just en aquest rectangle de voreres estretes i asfalt sempre en tensió 

on les innovacions entraven de puntetes que la pluja es va instal·lar cobrint el 

cel com un tapadora bruta que tanqués una llarga caixa de trons i de llampecs. 

Gràcies a això les tàpies s'escrostonaven i als terrats es disgregaven els 

balustres gastats i els pinacles curulls de fruita petrificada que remataven les 

baranes vermelles. Els arrebossats queien de les façanes i les senzilles 

motllures perdien el relleu i es confonien amb la paret clapada.  

 

El mal temps havia començat després d'unes esperades pluges primaverals, 

passada una intensa sequera que mantenia la ciutat coberta per un vel de pols, 

com si l'envoltés el desert. De cop i volta, la pluja del mes d'abril es va abocar, 

incontrolada, sobre els carrers i va estar-se deu dies rajant en dolls anàrquics, 

que en segons quines zones adquirien una pressió assassina, mentre en uns 

altres indrets espurnejava mansament. De vegades semblava que, del cel 

estant, un mar volgués buidar-se; d'altres, l'aigua esdevenia una fresca 

benaurança que fluctuava entre la carícia i l'enuig. 
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Al cap dels deu dies, però, va amainar. La ciutat va anar llustrant-se amb una 

pel·lícula de meticulositat que recalcava els detalls amb destra perseverança. 

Les coses pampalluguejaven amb l'esperança de la normalitat. Tot es veia 

extraordinàriament net. Només en aquell tram del carrer de la Costa continuava 

plovent. 

 

Allà, el cel es protegia amb núvols compactes, que descarregaven onades 

violentes sobre els sostres, o bé es tapava amb una flassada fosca, que 

s'esfilagarsava en una constant i miserable pèrdua sense deixar mai el seu to 

de tristesa. La grava, remullada, saltava del paviment deixant al descobert la 

terra d'una riera oblidada que s'anava omplint de sots. L'aigua els convertia en 

bassals llotosos. I no va trigar gaire a semblar un camí de camp el que havia 

estat una regulada part de la via urbana. El fang va esdevenir el suport natural 

d'unes petjades que s'enfonsaven, blanament, un bon pam abans de topar amb 

la fermesa del terreny.  

 

Fora de l'àmbit d'aquell prisma encantat, el sol lluïa. Ho feia, però, amb la 

indiferent debilitat d'un temps que es refà, a poc a poc, d'una arbitrària malaltia 

de la natura. Escalfava poc. 

 

I l'estranyesa de la gent va quedar neutralitzada per una pesada fatalitat que 

els va aturar en el comentari assenyat, mentre es treien del cap qualsevol intent 

de lluita titànica contra els elements. En sortir de casa, els veïns es van limitar a 

agafar els paraigües. I amb un recte judici, un xic supersticiós, van fer ús del 

carrer com sempre ho havien fet. Mentre van poder... 

 

Perquè, inevitablement, aquella mullena continuada va anar deteriorant-ho tot. I 

era impossible fer reparacions perquè, amb aquella xopina, els paletes no 

podien treballar pas. Els terrats inundats badaven les canonades. En els patis, 

els desguassos, continuadament desembossats de terra, pedres, fulles i 

brossa, no donaven l'abast per repartir, cap a les clavegueres i per tota la 

ciutat, aquell excés. 
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En els jardins, gessamins i llimoners perdien les flors i mostraven la pàl·lida 

intimitat de les arrels devorades pels cucs. La zona s'anà despoblant, sense 

remor, com amb vergonya. Els preus dels lloguers baixaven i darrere els vidres 

despullats van aparèixer uns rètols que explicaven la deserció: “EN VENDA”, 

deien amb ganes d'allunyar-se. Però pel mateix motiu ningú no s'hi acostava. 

 

Només va quedar oberta la taverna del senyor Venanci. No volia anar-se'n. Així 

mateix els ho va dir, a les seves filles, que ja li havien trobat un local, nou i sec, 

a prop de la plaça Lesseps. Ell preferia seure, de vuit a dues del matí i de cinc 

a nou del vespre, darrere la porta quan el fred de gener l'obligava a tancar-la o 

al llindar, els mesos de bonança, com sempre havia fet. La seva era una botiga 

petita però, per a ell, era el seu món. Sobre el taulell només hi cabien sis gots 

llargs, arrenglerats i molt nets, per fer l'aperitiu i tres pots grans d'olives verdes: 

farcides, trencades i amb pebre vermell. Al costat, en una plataforma estreta, hi 

havia un altre pot ple d'olives negres amb un cullerot de fusta penjant. En dos 

prestatges, hi tenia les ampolles i els seus colors i les seves variades etiquetes. 

Sota, amagada, hi havia una aigüera i molt misteri... 

 

El vi el tenia en tones. Sis tones grans, de fusta eixarreïda, posades de tres en 

tres, unes sobre les altres, a tocar del sostre. Amb vi blanc, vi negre i vi rosat, vi 

dolç, vi d'agulla i un de molt especial del qual deixava anar un rajolí quan feia 

les barreges. Davant hi havia tres tauletes rodones, de marbre blanc amb 

moltes vetes negres, i vuit cadires Thonet amb el seient bufat, que ballaven i 

mai estaven al voltant de les taules. El fons l'ocupava una gran nevera verda 

amb cromats que, dins l'obaga tenebror del pany de paret, destacaven com 

xisclets. Era plena de gasoses, sifons i gel. Unes barres llargues que el senyor 

Venanci estirava amb un garfi de ferro abans de partir-les amb el punxó. Això 

era tot. 

 

Amb pocs parroquians ara, l'home seia pacient i contemplava la pluja, 

s'interessava per la varietat d'aquella inclemència meteorològica que, tot i 

semblar sempre idèntica, era plena d'ínfimes particularitats amb prou feines 

apreciables. Matisos que alleujaven els sentits en bloquejar les connexions 

lògiques del cervell. Per l'abril van ser veladures d'aigua amb olors de fruita i 
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claveguera. A l'estiu, diluvis de metall que es decantaven en fibres d'estany, 

coure i ferro. I, als vespres de novembre, una roina eficient perfilant el somriure 

d'un fantasma. 

 

Quan entrava un dels inusuals clients, el senyor Venanci passava i repassava, 

lleuger, un drap humit pel marbre esgrogueït, i, tímidament corbat, afable, li 

posava una copeta. 

 

A la fi, però, es va fer palès que el negoci també feia aigües. Només li quedava 

un parroquià, l'Enric, un nen de nou anys que anava dos cops per setmana a 

comprar-li les begudes: dues gasoses i un litre de vi. Al senyor Venanci li 

agradaven les criatures. Sempre hi havia olives a punt per obsequiar a 

l'escumadora de fusta. L'Enric des dels sis anys gaudia d'aquella amistat. La 

mustiga foscor de la taverna mai l'espantà. Acompanyava el vell del taulell a la 

taula, de la taula a la nevera, de la nevera a la tona, encuriosit com el primer 

dia, i mentre es mesclava el vi, s'acostava als tonells i ensumava els efluvis 

embriacs del pis de terra que, en aquell racó, amarat per tot el vi perdut que 

havien engolit, amb els anys, les rajoles vermelles, eren especialment vius. 

 

Els darrers temps, el nen, esperonat per la botiga buida o potser perquè s'havia 

fet més gran, arrambava una cadira a la de l’home i seia al seu costat. Llavors 

conversaven. O callaven. Converses transcendents en les quals el xicot 

s'esplaiava i li explicava com fóra de magnífic tenir un gos o poder aconseguir 

els cromos 25, 73 i 81 de Les meravelles del món, els únics que li faltaven per 

acabar l'àlbum. Quan el diàleg reposava, la pluja es podia escoltar i, en sentir-

la, els amics se sorprenien de tot cor. 

 

I l'Enric no trigava gaire a carregar el cabàs amb les botelles plenes i, mort de 

fred, sota el paraigua negre del seu pare, marxava, com un follet, trepitjant tots 

els tolls amb les katiuskes balderes. 

 

I un dissabte especial, amb un plugim fi i desinteressat, el senyor Venanci va 

saber que ja no podia donar més temps a aquell mal temps. I quan el noi va 
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arribar, cap a quarts d'onze del matí, el va agafar per les espatlles i el va fer 

seure a prop seu. Va acostar al rostre infantil la seva cara antiga i li va dir: 

 

“Escolta, Enric, escolta'm amb atenció, que t'haig de dir un secret. No fa massa 

que ho sé i no ho he dit a ningú. Potser he fet mal fet, potser no..., però jo no 

volia enterbolir encara més l'ambient ja prou enrarit del barri amb noves 

pertorbacions. El que hi ha allà, al fons, no és ben bé una nevera: en fa el 

servei, però és quelcom més. És un passatge cap a l'exterior, per atènyer, 

sense mullar-te, la República Argentina. Un dia, en una forta tempesta, em vaig 

quedar a les fosques i, quan va venir l'electricitat, vaig veure, en obrir la nevera, 

que s'havia fos una bombeta. Vaig haver-hi d'entrar i, remenant dins, vaig 

trobar una porta molt ben dissimulada al darrere d’un plafó. Palpant, se'm va 

presentar un pany que vaig girar. No m'ho podia creure! Foradant el mur, la 

porta s'obria sota un cel serè. Tota una illa de cases m'obria el camí que podia 

fer servir per anar-me'n sense passar per la pluja. Vine amb mi, que t'ho 

ensenyaré...” 

 

I va arrossegar el nen, que l'escoltava bocabadat, fins a la nevera. Un cop 

oberta, després d'acostumar-se a la foscor, el noi va constatar que era buida. 

Però el que el va sobtar de valent va ser la bafarada de resclosit que el va 

rebre. ”Pensa tancar”, es va dir l'Enric. “Avui és l'últim dia. Ja no podré tornar 

mai més.” I aquest pensament va assentar, incipient, dintre seu, la nostàlgia 

futura. El taverner li va estrènyer la mà i el va conduir dins la cambra a tocar 

d'un fil de claror que es veia ran de terra. Era el llindar d'una porta baixa que, 

en pitjar-la, es va badar, estenent-se per un exterior sense pluja. 

 

Era, ben bé, la República Argentina. I era de nit.  

 

Els tramvies es desplaçaven fent dringar la campaneta, amb els llums encesos, 

i, en les catenàries, els contactes guspirejaven sovint en partícules ataronjades 

que fendien la nit. Les botigues tenien els aparadors il·luminats i els cotxes els 

fars encesos. Va mirar enlaire. Al cel, plàcid i ple d'estels, lluïa una albina lluna 

minvant que s'encongia per tornar-se a bombar, als ulls de tothom, al cap de 
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vint-i-vuit dies obscurs. Va estrènyer fort la mà resseca que l'agafava i el va 

seguir. 

 

En tombar la cantonada amb el carrer Travessia, van topar amb el lampista que 

sortia del seu establiment. Se saludaren: “Bona nit, senyor Venanci,” “Bona nit, 

Enric!” “Molt bona nit, Lluís, molt bona nit.”  

 

Els fanals brillaven al llarg de l'Avinguda per mantenir la nit durant vint-i-quatre 

hores, qui sap si eternament. 

 

 

_______________________________________________________________ 

                                          

 

Barcelona, 17 de noviembre de 1958.  

 

Desde el pasado sábado, día 15, falta de su domicilio el niño Enrique Estapé 

Miranda, de nueve años de edad. Tiene el pelo castaño claro y los ojos verdes. 

En el momento de su desaparición llevaba un abrigo marrón, bufanda roja, 

paraguas y botas negras. 

 

Se ruega a quién pueda dar noticia del desaparecido lo comunique a la 

comisaría de policía más cercana o se ponga en contacto con sus familiares 

llamando al teléfono 37 77 24. 


