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A. Bierce diu que creure
en fantasmes és el signe visible

i extern de la por interior.
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Tant me fa que el que ara aneu a llegir us ho creieu o no. 
Tant me fa que somrieu mofetes i penseu que em manca 
un bull. M’és igual.

Nogensmenys, jo insisteixo i, a més a més, us prego que 
continueu  endavant  i,  al  final,  prengueu  la  decisió  de 
qualificar-me i, ensems, qualificar aquest relat, el qual, en 
certa manera, és real.

De molt de temps ençà, per casa deambula un fantasma. 
És un fantasma domèstic. És bo? És dolent? Ni una cosa 
ni  l’altra.  És  més aviat  capritxós.  Ara  mateix  que  estic 
escrivint aquestes línies, sé que és darrere meu i observa 
el que teclejo a l’ordinador. Somriu. Vol saber, com tu, 
estimat  lector,  com  es  desenvolupa  aquest  conte  i, 
sobretot, com termina, sabent com sap que ell és l’únic 
protagonista. Potser li hauríem d’agrair que no ens gastés 
la brometa de prémer el reset? Crec que sí, que li hauríem 
d’agrair.

He de dir que no sempre és present. A vegades passa una 
bona temporada que no fa acte de presència.  Potser és 
que  dorm?  O  és  que  emigra  cap  a  uns  altres  indrets 
menys avorrits? Això sí que no ho sé. Ah —se’m passava 
de llarg—, l’anomeno Ectoplasma: sé de bona tinta que li 
agrada prou aquest apel·latiu!

He descobert que hi ha coses que el molesten d’allò més. 
A  que  no  diríeu  què?  Doncs,  sí:  les  mosques  i  els 
mosquits. No els pot suportar. Quantes vegades els he vist 
llançar-se com kamikazes al buit,  emprendre de nou la 
volada i atacar quelcom que no veiem però és present. Ell 
se sent terriblement empipat, perquè dubto que mai no 
n’ha caçat cap, encara que, per l’agitació de l’aire, trobo 
que s’esforça a fer-ho. 

3



Cal dir també que no és massa juganer. Però de tant en 
tant sóc víctima de les seves malvolences. Per exemple, 
m’amaga les ulleres o me les canvia de lloc. El mateix em 
fa amb les claus de casa i els bolígrafs. Em traspapera els 
documents d’un arxiu a l’altre. Prem tecles que no hauria 
de prémer de l’ordinador.

Això no obstant, he de reconèixer que de vegades resulta 
positiu,  com  quan  amb  el  seu  alenar  suau  avisa  de  la 
proximitat  del  mal  temps.  Sobretot  de  la  pluja 
turmentosa.

Quan jugo a les dames, als escacs o al parxís i ensopego 
amb dificultats, recorro a ell: penso com s’ho faria l’Ecto 
per sortir-se’n. I acut a la meva demanda, plantejant-me 
solucions  eficaces  que  sols  jo  percebo  mitjançant  una 
mena  de  transmissió  de  pensament.  Ara  mateix  no  sé 
com continuar aquest relat, i ell somriu sorneguer perquè 
sap  que  hauré  de  pidolar-li  ajut.  I  me’l  donarà,  sens 
dubte.

És  tant  el  meu encaterinament  envers  ell,  que  en  una 
ocasió li vaig deixar caure que com m’ho podria fer per no 
haver  d’anar  tan  escàs  de  numerari.  Em va suggerí,  el 
poca-solta, que penqués més i no em mirés tant el melic i  
la tele.

Per què us ho calleu? Sospito que voleu saber si té el do 
de la paraula, no? Des que ens coneixem, sols ho ha fet en 
una ocasió, que suara explicaré. Hi ha petites feines de la 
llar que m’esforço per arreglar-les pel meu compte i risc. 
De  tant  en  tant,  en  la  meva  temeritat,  m’atreveixo  en 
arranjaments fàcils del cotxe. En posaré un exemple: farà 
un mes que, conduint l’automòbil, vaig advertir que un 
dels  altaveus  crepitava,  com si  dintre  seu s’hi  fregissin 
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ous. En arribar a casa i  amb les eines necessàries, vaig 
desmuntar els dos cargols que subjectaven el bafle. Com 
sé  que  aquests  elements  —els  cargols—  són  el  mitjà 
preferit  de  l’ens  al  qual  m’estic  referint  per  fer-me 
juguesques, vaig posar tot el meu senderi per dificultar-li 
la  tasca:  sobre  el  seient  del  copilot  vaig  estendre  un 
mocador blanc i, al seu damunt, vaig dipositar els primers 
dos  cargols.  Acte  seguit  vaig  descargolar  els  dos  que 
fixaven l’altaveu a la carrosseria. Després, amb la màxima 
precaució, els vaig deixar junt als altres; per tant, sobre el 
mocador destacaven els quatre cargols, que no perdia de 
vista. En seguida extragué, gràcies a un tornavís, l’altaveu 
del forat on era encofurnat. Com és de suposar, també el 
vaig deixar damunt el seient, ensems els quatre cargols. 
Vaig  revisar  i  netejar  els  cables  i  llurs  borns,  que 
semblaven  oxidats.  Tots  els  altres  complements  eren 
correctes.

Bé: el muntatge de l’altaveu dins aquella cavitat resultà 
fàcil,  però no fou així quan es tractà de col·locar-hi els 
corresponents  cargols  subjectadors.  Miro  el  seient  i 
observo astorat el mocador blanc: havien desaparegut els 
quatre  cargols.  En  un  moment  s’havien  fet  fonedissos, 
s’havien esmunyit. Al cotxe no s’havia acostat ningú, ni 
persona ni animal. El mocador, insolent, evidenciava la 
seva innocència. El temps corria i jo precisava l’auto per 
anar a la feina. Em gratava el clatell amb les deu ungles 
de les mans.

També és  veritat  que  fins  llavors  no  havia  percebut  la 
presència de l’amic fantasma. Amb veu baixeta —per si 
algun  veí  em sentia  no  anés  a  pensar  el  que  no  era— 
xiuxiuegí:
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—Ectoplasma, si aquesta subtracció és obra teva, o refàs 
la malifeta d’immediat o partirem peres! Decideix-te, que 
tinc molta pressa!

Aquesta fou l’única ocasió en què el fantasma, com en un 
murmuri, va parlar. Digué així:

—Et  juro  que  no  he  intervingut  per  res;  però  t’estic 
guaitant amb atenció i, la veritat, crec que hauries de ser 
una mica més llest  i  menys tanoca.  Un consell  d’amic: 
treu de nou l’altaveu i observa’l per darrere. —I ho vaig 
fer  a  corre-cuita,  no  fos  que...  En  efecte,  enganxats  a 
l’imant posterior de l’altaveu, penjaven els quatre cargols 
que  buscava.  No  cal  dir  que  els  vaig  col·locar 
precipitadament,  engeguí  el  motor  i  sortí  de  casa 
esperitat cap al treball, sense dir ni ase ni  bèstia a l’Ecto.

D’aquesta feta ençà, la nostra relació està sota mínims, 
perquè jo crec que sí,  que va intervenir-hi,  i  amb molt 
mala llet!

Aquest Ectoplasma ni de lluny és perillós; més bé 
és un bon jan que si pot us ajudarà, però quan li 
surt el geni, és millor no molestar-lo i deixar-lo 
fer.
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