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Quan  vaig  arribar  a  la  gran  ciutat  pensava  que  podia 
menjar-me  el  món.  Tenia  estudis  superiors  i  ganes  de 
treballar de valent. Creia que no feia falta res més però 
m'equivocava. Són uns temps durs i tothom coneix algú 
que ho està passant malament. Quan una empresa té una 
vacant s'opta per donar la feina a un amic o un familiar 
que estan a l'atur abans que a un desconegut. És normal 
però això condemna a l'ostracisme a la gent com jo que 
no  tenim  contactes.  Quan  després  d'uns  mesos  sense 
trobar cap feina decent em va sorgir l'oportunitat de fer 
de porter del Maximum, un dels hotels més prestigiosos 
de la ciutat,  vaig acceptar-ho com un regal del cel.  Era 
això o tornar al poble amb la cua entre cames. El sou era 
lamentable  i  dels  supervisors millor  que no en parlem. 
Havia de portar un uniforme vermell que jo em semblava 
ridícul i antiquat però quan li vaig insinuar al gerent em 
va dir que hi havia milers de persones que el trobarien 
preciós i que estarien encantats de dur-lo. I el pitjor de 
tot és que tenia raó. Avui dia et fan creure que un treball 
mediocre és un luxe i que hauries d'estar agraït. Crec que 
aviat ens obligaran a pagar una taxa per poder treballar.

Durant la meva jornada laboral m'avorria como una ostra 
i em passava el temps observant la gent que caminava per 
davant  l'entrada de l'hotel.  I  llavors la vaig veure.  Una 
dona d'uns trenta anys amb aspecte d'executiva. Cada dia 
passava pel meu davant, exactament a les 9:17 del matí. 
Era  el  millor  minut  de  tot  el  dia,  el  que  em  donava 
energies  per  suportar  la  realitat  ensopida.  Observava 
embadalit  la  seva  llarga  i  sensual  cabellera  pèl-roja. 
Portava  ulleres  de  sol  que  li  donaven  un  aire  distant. 
Quan  més  la  mirava  menys  humana  em  semblava. 
Caminava amb pas ferm i decidit, fent ressonar les seves 
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botes altes. Vestia de forma molt elegant, potser massa 
formal per mi però sens dubte amb un gust exquisit. Les 
seves faccions eren tant perfectes que semblaven sortides 
d'un anunci. Es notava que cuidava molt la seva imatge. 
Camí de la feina sempre bevia un cafè amb got de plàstic. 
Semblava  ignorar  a  la  resta  dels  mortals.  Passava  tant 
ràpida com una exhalació. Com un corrent càlid que et 
reconforta  a  l'hivern.  Com un orgasme breu  però  molt 
intens.

Cada matí, després de veure-la durant uns breus segons, 
sempre observava l'estàtua de marbre que hi havia a la 
façana  de  l'hotel  Maximum.  Representava  a  Venus,  la 
deessa romana de l'amor. Era tant preciosa, tant altiva i 
inabastable com l'executiva que em fascinava. I així,  de 
manera  inconscient,  vaig  acabar  relacionant  aquella 
estàtua de marbre amb ella i barrejant-hi les faccions. Al 
cap i a la fi, la dona de les 9:17 no em semblava com les 
altres. Em recordava la Venus que sortia als quadres de 
Botticelli  i  coses  per l'estil.  A les  nits  somiava amb els 
seus cabells rojos ballant al vent com si fossin una mena 
d'algues  brillants  que  segueixen  el  corrent  de  l'aigua. 
Recordo que els dies que vestia d'una manera un xic més 
informal  eren  tota  una  festa  per  mi.  Quan  podia 
endevinar la forma de les seves cames sota unes mitges 
ben ajustades o quan el relleu dels seus pits s'insinuaven 
lleugerament a través d'una brusa.

Van passar uns mesos i les nostres mirades mai es van 
creuar. O potser les ulleres de sol que duia m'impedien 
saber si era conscient de la meva existència o jo només 
formava  part  del  seu  decorat.  Mai  em  vaig  atrevir  a 
parlar-li. Potser en veritat no volia trencar la màgia i ja en 
tenia  prou  amb veure-la  cada  dia  durant  uns  instants. 
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Quan l'ideal és tant fort, no vols que la realitat ho espatlli 
tot. Ella era una divinitat antiga i jo el seu únic seguidor.

Però  un  dia  vaig  deixar  de  veure-la.  Vaig  pensar  que 
potser  estava  malalta.  Tot  i  que  se'm  feia  molt  difícil 
creure que una deessa pogués emmalaltir. El dia següent 
tampoc  la  vaig  veure.  Ni  a  l'altre.  Misteriosament,  va 
sortir de la meva vida amb la mateixa facilitat com havia 
entrar.  Em  plantejava  si  ella  havia  existit  realment  o 
només havia  estat  un producte  de la  meva imaginació, 
una il·lusió per combatre l'avorriment. Ningú la coneixia, 
ningú l'havia vista mai. Sense ella, la rutina de la feina em 
resultava insuportable. Havia perdut l'únic al·licient que 
em feia aixecar-me als matins. El mateix dia que havia 
pensat acomiadar-me la vaig tornar a veure.

Han passat tres mesos i ella torna a enfilar el carrer. La 
trobo molt canviada. S'ha tallat aquella melena celestial 
per  la  que  tant  havia  sospirat.  Ara  porta  un  tallat  de 
cabells curt i funcional que em fa pensar en una turista 
anglesa  o  irlandesa.  Vesteix  de  forma  més  senzilla,  no 
porta ulleres de sol ni beu cafè amb elegància infinita. I 
en comptes de caminar a corre-cuita, passeja pel carrer 
tranquil·lament, observant cada racó com si el veiés per 
primera vegada. Aquell recorregut que deu haver fet mil 
vegades sembla sorprendre-la d'allò més.

S'atura davant meu. El cor em va a cent. Em pregunta 
sobre la bonica façana noucentista de l'hotel i s'interessa 
sobretot per l'estàtua de Venus. Li explico tot el que sé de 
la  deessa,  mirant  de  no  semblar  gaire  pedant.  La  seva 
presència em trasbalsa. Ella somriu i em pregunta si faig 
res aquesta nit.
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Finalment  he  aconseguit  esmunyir-la  a  una  suite  de 
l'hotel  Maximum  que  era  buida  i  hem  fet  l'amor. 
L'observo mentre es vesteix i estic segur que faig una cara 
de  felicitat  d'allò  més  idiota.  Ella  en  canvi  té  una 
expressió  neutre.  Els  seus  ulls,  que  mai  havia  tingut 
l'ocasió  de  veure,  són  bonics  i  tristos.  L'experiència 
d'aquesta nit ha estat com culminar un somni però per 
desgràcia la realitat mai és tant perfecte com l'ideal que 
ens  fem al  nostre  cap.  Ella  és,  sens  dubte,  l'ésser  més 
preciós que he conegut però per primer cop em sembla 
una dona,  una  mortal,  amb les  seves  virtuts  i  els  seus 
defectes.  Ha perdut la boira de misteri  que el meu cap 
s'havia entestat a crear. Encara no sé el seu nom i tampoc 
li pregunto. S'acosta i em fa un petó. Jo li passo la mà per 
l'espatlla buscant inútilment aquella cabellera, símbol del 
seu  antic  poder.  Diuen  que  els  mutilats  encara  poden 
sentir,  d'alguna  manera,  els  membres  que  han  perdut. 
M'acaricia el coll fins que fa que s'ericin els cabells que 
tinc al  clatell.  Antiga musa renaixentista. Fugaç barreja 
de Samsó i Dalila.

− Escolta... M'he quedat sense feina -em xiuxiueja a cau 
d'orella-.  Creus que podries parlar amb algú de l'hotel? 
Saps si necessiten gent a la cuina o per fer els llits?

Ella  m'abraça  amb  la  desesperació  d'un  naufrag  que 
s'aferra a una taula de fusta mig corcada. La màgia s'ha 
esfumat definitivament. L'estàtua de Venus de l'entrada 
es  deu  estar  rient  de  mi  per  sota  del  nas.  Ella  no  té 
debilitats ni entén dels problemes humans. El més fort de 
la crisis és que fins i tot fa caure les divinitats més belles. 
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