
Després d'ahir

Ricard Pérez i Fuster

Conte presentat en el 15è Premi de
narrativa curta per Internet TINET



On és el meu fill petit? Te’n recordes quan el portava a 
jugar  al  parc  i  no  li  treia  els  ulls  de  sobre  per  si  me’l 
prenien? 

El que més m’agradava d’ell era que sempre reia per tot. 
Jo li feia gràcies com si fos un clown afeccionat i ell es 
pixava de riure.  Recordo com les  seves  dents  blanques 
brillaven com enlluernades pel seu somriure. El gronxava 
i  quan començava a vinclar-se cap el cel  em demanava 
que aturés  el  seu vol  com si  temés estavellar-se contra 
una oreneta solitària. 

Com l’estimava!  A la meva cartera de mà hi duia unes 
fotos seves de quan anava a l’escola bressol. M’agradava 
especialment aquella en la que mirava embadalit,  en la 
seva innocència,  com les monitores guarnien l’arbre de 
Nadal de plàstic.  Aquella mirada valia un món, aquella 
mirada  valia  mil  vides.  Després  es  perdria  perquè  hi 
hauria  massa  coses  a  veure  i  poques  a  entendre.  La 
mirada, perduda. 

El  meu fill  petit  i  aquella  olor  del  teu  perfum.  Només 
havia  de  tancar  els  ulls  i  la  fragància  em  duia  a  tu. 
T’imaginava  el  cos  nu  arrapat  al  meu  en  una  tarda 
immensa.  Sentia  els  teus  llavis  sobre  la  meva  pell  i 
m’estremia de plaer. Gaudia de tu i no m’importaven les 
misèries del que ens envoltava: aquells pobres vells mig 
paralitzats en les cadires de rodes idèntiques que pujaven 
i  baixaven  per  l’avinguda  de  vianants  els  dies  de 
primavera.  Quan anava  a  la  perfumeria  i  aquella  dona 
grassa m’embolicava el  flascó  em desfeia  com el  líquid 
que guardava. Només t’havies de tirar unes gotetes al coll 
i , de lluny, et sentia venir cap a mi com corrent per un 
camp ple de roses blanques i vermelles. 
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Aquells  vells  a  punt  de  morir  empentats  per  mans 
metòdiques.  Amb  els  ulls  tancats,  la  boca  oberta  com 
intentant  agafar  el  darrer  alè  de  la  seva  vida  que  se’ls 
escapava per tots el porus dels seus cossos finits. Lligats a 
les cadires per por de què no acabessin tornant a la terra 
aixafats per les rodes metàl·liques que venien al darrera 
en la caravana de la mort. 

A vegades,  quan no hi  eres,  m’escampava una mica de 
colònia pel meu cos. M’olorava les mans i t’olorava a tu. 
Et  desitjava  tant!  Sense  tu,  el  no-res.  L’ampolla  buida 
dins  de  l’armari  clos.  El  teu  perfil  amagat  darrera  el 
mirall. 

L’aniré a cercar a l’escola. Obrirà la cartera buscant les 
galetes.  M’explicarà  com  li  ha  anat  i,  aquesta  vegada, 
l’escoltaré.  No  tindré  pressa  i  l’agafaré  fort  de  la  mà 
perquè sàpiga que el necessito. 

Però  he  anat  a  l’escola  i  no  l’he  trobat.  La  porta  era 
tancada i quan he trucat ningú no m’ha obert. He sentit 
corredisses  a  dins  però  ningú  no  ha  girat  el  pany.  He 
esperat  més de  mitja  hora,  amb l’entrepà  de  pernil  en 
dolç i el cacaolat dins la bosseta de roba, però ha estat en 
va. M’he sentit molt malament. Després he anat al parc i 
m’he assegut tot sol en un banc mig despintat. Sentia les 
veus del nens que jugaven però no m’he atrevit a aixecar-
me  i  donar  un  cop  d’ull  per  por  de  no  trobar-lo.  He 
desembolicat l’entrepà i me l’he començat a menjar a poc 
a poc. També he encetat l’ampolla de cacaolat. 

Després he tornat a caminar per l’avinguda sense cotxes. 
Portava el braç estirat cap avall com si agafés el meu fill 
de  la  maneta.  Sentir  com el  protegia  amb la  meva mà 
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insegura. Però no portava ningú. El meu fill petit s’havia 
quedat a l’escola de la porta tancada. 

Posàvem el cd de Mahler en aquell aparell portàtil. Era de 
nit i vèiem els estels com puntets en un mar de dol. Ens 
agafàvem de les mans i deixàvem que la música ens fes de 
guia.  Pel  cap  em  passàvem milers  de  coses  però  quan 
s’acabava la música m’oblidava d’elles. En tenia prou amb 
tu  a  la  meva  vora.  Les  estrelles  eren  inabastables. 
Gaudíem d’aquells moments preciosos i no pensàvem en 
l’endemà. Sabia que les estrelles hi serien quan nosaltres 
desapareguéssim. Eren els ulls més vells, que ho havien 
vist tot i que es guardaven els seus coneixements per a si 
mateixes. No tenien necessitats perquè el temps era seu. 
El temps, el temps! 

I  el  vell  telescopi  en  un  racó  de  la  casa  closa.  Els 
prestatges plens de pols i els llibres que ningú no llegirà 
mai inflant-se pels plors de les lletres. Hi deu haver algun 
dels nostres retrats penjats a les parets grises. Jovenívols, 
amb  ganes  de  menjar-nos  el  món.  Amb  ganes  de 
conquerir  la  terra  i  la  vida.  Sempre  amb  la  mateixa 
expressió congelada: que macos què érem! quines ganes 
de viure!, quant de temps per nosaltres! Quanta, quanta 
vida! Però congelats com aquella roca perenne damunt de 
la muntanya perduda, aquella roca morta sense matolls 
ni flors, pedra de l’adéu. 

I  s’esvaeixen els  riures  i  resta  el  silenci.  I  una  efímera 
empremta de la nostra història. 

Quants amics i quants germans! Tantes vides diferents i 
amb prou feines compartides! Obro l’àlbum fotogràfic i 
encara recordo algunes cares,  veig els  cossos  en el  seu 
passat recent, com si no haguessin d’envellir i, finalment, 
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esdevenir pols, cendra en la cendra, la terra tornant a la 
terra,  la  vida surant en l’aire empesa per vents de tota 
mena i escampant-se arreu. Partícules i molècules. Àtoms 
microscopis. 

Els vells de les cadires de rodes i el meu fillet que no sé on 
és. Els vells baixen cap el forat que els retorna a la terra. I 
em sento sol, tant sol!!!. Tinc ganes de xisclar i que em 
senti  tothom.  Vull  que  tots  em  tornin  a  mirar  com 
esperant les meves darreres paraules. Encara sóc algú, jo!

Mira  com la  papallona  s’està  damunt  la  rosa,  vermella 
com la nostra sang. Mou les ales perquè no la confonguin 
amb una altra flor més. Malgrat que la seva vida sigui tant 
curta té la sort de que pot volar i, enduta pel vent, anar de 
flor en flor, tastant-les amb delit. Té el món breu al seu 
abast. Només ha de témer la mirada de l’home. 

El meu fill petit... 

El distingeixo assegut davant el finestral amb la mirada  
perduda. El seu cos es mou lentament al ritme de la seva  
respiració,  molt  més  tranquil·la  que  fa  uns  instants.  
M’espanto molt quan respira a alenades, com si temés  
que li fugi la vida si no arreplega prou aire. 

No  sé  si  sap  que  s’està  morint.  Fa  temps  que  no  em  
dirigeix la paraula com si m’ignorés. M’agradaria llegir  
els seus pensaments si és que de veritat està capacitat  
per pensar. Constantment em pregunto quant de temps  
pot durar tot això: el  metge em diu que és cosa de la  
Providència. 

Aquí  al  meu davant  veieu  l’home generós  i  que  sabia  
estimar la seva família i gairebé tothom, assegut en un  
balancí,  immòbil  i  desconnectat  del  món  real.  I  amb 
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llàgrimes als ulls em pregunto amb tota la intensitat de 
que sóc capaç: per què? per què? 

D’aquí a una estoneta deixaré damunt la taula el llibre  
que no estic llegint perquè no puc i aniré cap a la cuina.  
“La sopeta pel vell cadàver!” N’estic farta de posar-li la  
cullera a la boca i que ell la xarrupi amb aquest soroll  
tant  desagradable.  Sembla  que  ho  faci  expressament!  
Però m’ignora i segueix mirant més enllà de la finestra,  
com si el cadàver fos jo!

Perdona’m,  perdona’m,  perdona’m!.  T’ho  suplico!  
Sempre t’he estimat .Em vas donar la teva vida. Em vas  
donar  el  nostre  fill.  Estic  nerviosa  i  esgotada.  
Perdona’m, perdona’m! 

Aquesta  curta  vida  que  no  tenim  temps  d’assaborir  
perquè ens toca marxar quan comencem a entendre les  
coses.  Ens acomiadem i  ens quedem palplantats  sense  
dir  res,  com  estàs  tu  ara,  estirat  al  llit  de  la  teva  
habitació perquè fa temps que no suporto dormir amb  
tu.  I  quan recordo com m’abraçaves  i  em besaves  no  
deixen de venir-me esgarrifances i m’estremeixo de cap  
a peus. 

Dorm, dorm, angelet meu perquè potser demà tindràs la  
sort de no haver-te de despertar mai més. Dorm perquè  
potser en qualsevol  instant,  després de  tants anys,  en  
Pau et vindrà a veure i et perdonarà tot el que li vas fer. 

Crec que ja me’n puc anar. Ja he preparat la maleta sense 
que ningú no m’ajudés.  Hi he posat l’essencial  malgrat 
hagi de partir potser per sempre: hi ha els vostres retrats, 
aquell  llibre que em vas regalar el  dia que vam decidir 
viure  junts, una ampolleta del teu perfum , un sonall de 
plata  i  molts  somnis  mai  acomplerts.  També he agafat 
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aquell disc que ens agradava tant encara que no sé si el 
podré escoltar. Crec que ja en tinc prou. 

Desconec si, en els pas del temps, restarà algun record 
sobre  mi.  Potser  quan  hagin  passat  dues  generacions 
formaré part del gran Oblit. Però estic content, crec que 
ja  ha  arribat  l’hora  d’agafar  el  vaixell  per  tornar  a  la 
nostra illa  estimada.  Podré  jeure a  la  platja  sota un pi 
escoltant com les onades em diuen el vostre nom. 

Fa dos dies que el vam enterrar. La casa s’ha buidat del  
tot car ja ni s’ensuma la seva presència. El balancí és  
davant de la finestra tal i com ell el va deixar. Ara no hi  
ha cap cos assegut i no es mou per la inèrcia de la vida. 

Podré reprendre la lectura del  llibre abandonat i  mai  
més no cuinaré cap sopa. Des d’ara prefereixo menjar  
sòlid fins que em facin mal les dents. He posat la seva  
roba en tot de capses i algú o altre les vindrà a recollir.  
En realitat no tinc ganes de fer res. Em trobo buida per  
dins i per fora. De quina manera el trobo a faltar!!. 

M’he assegut al balancí i miro per la finestra. Sembla un  
món nou que havia de descobrir. Hi ha una papallona  
blanca que vola de flor en flor. Gairebé no sento el soroll  
del carrer. 

Per què  no ha vingut  en Pau? Per què  va deixar  que  
morissis amb mi, maridet estimat?
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