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Un potent raig de sol il·lumina la seva cara, obligant-lo a 
aclucar els ulls d'un blau penetrant que contrasten encara 
més  amb  la  pell  torrada  pel  sol,  plena  de  minúscules 
arrugues  impròpies  de  la  seva  edat  però  que  li 
confereixen  un  aspecte  realment  captivador,  un  aire 
galant i protector que només dóna una pell gastada per 
les  inclemències  del  temps.  Una  tofuda  barba  semi 
canosa  exacerbava  més  encara  aquesta  rudesa, 
apaivagada per uns llavis fins i rojos que ara, encarats cap 
a  la  finestra  oberta  de  la  seva  habitació  deixen  passar 
l'aire  fresc,  donant  via  lliure  cap  als  bronquis,  joiosos 
d'aquesta frescor després de tota una nit  respirant aire 
clos.  Tanca  els  ulls,  amagant  l'iris  lapislàtzuli  i  inhala 
intensament aquell aroma a pi i a terra humida banyada 
per una nit de pluja fresca de tardor. És més intensa l'olor 
que  la  imatge  pròpia  d'aquella  vegetació,  pensa  el  Pol, 
mentre  es  gira  per  sortir  de  l'habitació  rodejant 
curosament  el  llit,  el  de  casa  dels  seus  pares  i  que  ell 
pensava que mai no tornaria a utilitzar. Se li fa estrany 
tornar  a  aquell  habitatge,  a  aquelles  normes  i  repetir 
certes rutines que fins ara havien estat del tot absents a la 
seva vida, una existència marcada pel risc i els excessos. 
Es queda immòbil uns segons, tocant suaument amb el 
palmell  de  la  mà  l'edredó  infantil  de  color  vermell 
estampat amb dibuixos dels anells olímpics i del Cobi que 
es repeteixen indefinidament al llarg de la desgastada tela 
i que li recordava la seva passió per l'esport. Ara, des del 
capçal  d'aquest  llit  atrotinat,  observa  el  trofeus  de  la 
prestatgeria d'enfront, ja mig oxidats i fruit d'una època 
gloriosa en que els seus pares es sentien orgullosos d'ell. 
Al costat, una planxa de suro repleta de fotografies que 
han quedat per sempre en la seva memòria, tot l'equip de 
basquet, amb cares marcades per l'acne i mirades sense 
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l'estigma  que  només  dóna  la  responsabilitat  i  les 
preocupacions.  Algú,  possiblement la  seva mare,  les  va 
moure totes cap a la part superior del tauló, solapant les 
unes amb les altres per enganxar-hi a sota multitud de 
paperets escrits amb emocionants dedicatòries a les quals 
només els hi faltava anar acompanyades de dos copets a 
l'espatlla del Pol. Uns missatges compassius, mancats de 
mala  intenció  però  que  mesos  enrere  hagués  destruït 
gustosament, juntament amb la seva vida.

Decideix  apartar  la  mirada  d'aquella  paret,  colpejada 
d'una historia de dolor i superació, a la que ja li fa falta 
una mà de pintura renovada com l'aire que entra a cop de 
ventada per la finestra. Avança lleugerament pel passadís 
que ara se li fa més estret i més fosc i no precisament per 
la il·luminació tènue que sempre li havia agradat. Al fons, 
a la cuina, sent a la seva mare rondinar, cantant a mig 
volum amb una veu semblant a la dels àngels que tantes 
vegades l'havia adormit i que ara es veu enterbolida per 
l'estrident  soroll  de  plats  i  cassoles  que  potineja  amb 
menyspreu; un borbolleig que sentia de petit des de el llit 
de la seva habitació, quan tota la casa estava en silenci i 
fins i tot les parets dormien, però ella amb la seva energia 
inacabable no deixava de fer  les tasques ni tan sols els 
festius. El seu pare romania assegut a la taula de la cuina 
aliè a l'activitat de la mare, amb una enorme tassa de cafè 
i  passant  pulcrament  les  pàgines  del  diari  que  llegia 
escrupolosament com si alguna lletra s'hagués d'escapar 
per  fugir  de  la  seva  atenta  mirada.  Una  imatge,  una 
situació,  que  s'havia  repetit  durant  anys  i  una  rutina 
estimada pels seus pares als que una lleugera sensació de 
por  els  anegava  només  de  pensar  en  que  algun  dia 
aquesta habitud canviés.
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Es  para  a  mig  passadís  i  entra  a  una  habitació 
reconvertida en vestidor des de que la seva germana es va 
emancipar, ara ja fa uns quants anys. No pot evitar sentir 
cert  neguit,  avui  és  el  seu  primer  dia,  i  vol  anar  ben 
preparat  a  la  cita.  Obre  l'armari  amb delicadesa  i  cert 
respecte, empenyent amb el dit índex el pom daurat de la 
porta de wengé que llisca suaument per les guies, sense 
oposar resistència. Una olor de naftalina i roba guardada 
colpeja  bruscament la  seva pituïtària  i  pensa que seria 
molt  violent  sortir  al  carrer  desprenent  flaire  a  avi  de 
residencia, però confia en que un bon cop de colònia el 
tregui d'aquest embrut. Tant temps sense obrir aquestes 
portes...sense  desplegar  aquella  roba,  havien  fet  que 
l'oblidés,  i  ara,  deu anys després,  l'observava des de la 
seva posició, desafiant-la com el lluitador que s'encara a 
l'adversari amb una altesa combativa. Mira a l'estanteria 
de dalt on estant les samarretes, estira la seva extremitat, 
més fins i tot del que podria, fins arribar a una d'elles i 
dóna una estrebada mentre retira bruscament el braç. A 
la seva mà hi sosté la samarreta de tirants buscada, però 
al terra, pel seu voltant, n'hi ha unes vint més que han 
caigut a mode de dominó desbaratant aquella cambra tan 
ordenada  feia  tan  sols  uns  segons.  Sent  les  passes 
accelerades de la seva mare, cada vegada més fortes, que 
s'acosta  a  l'habitació  i  se'l  queda  mirant  piadosament; 
llavors  el  Pol  respon  amb  una  llambregada  un  pèl 
agressiva. La impotència l'està destrossant, talment com 
un corc amb la fusta i no l'ajuda el saber que es troba en 
aquesta situació per  no fer  les  coses correctament,  que 
només és culpa seva i de ningú més.

El Pol mai ha pogut culpar a ningú....a ningú que no fos la 
seva persona, i per això s'ha castigat durament i encara 
ara,  en  moments  com  aquests,  ho  fa.  És  en  aquest 
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instants  quan  li  venen  els  flaixos  a  la  memòria,  que 
recorren  amb  duresa  pels  circuits  tancats  de  neurones 
acuradament engalavernades.

Enmig  d'aquell  embrollat  de  samarretes  caòticament 
apilades,  la  seva  ment  es  trastoca  i  l'envaeix  un  boig 
enteniment format d'un collage de records que el deixa 
bloquejat. Passen pel seu cap ràfegues d'imatges en forma 
d'intermitents llums de discoteca de colors que varien al 
ritme de la música House. Recorda que notava el clatell 
mullat, feia molta calor, hi havia molta gent, aglomeració 
que en aquell moment no li molestava. Es movia al ritme 
de  la  música  totalment  alcoholitzat  i  amb  la  turpitud 
d'anar vessant la copa que sostenia a la mà dreta, mentre 
mirava amb ulls desorientats les corbes de les noies que 
passaven per davant i amb les que en més d'una ocasió hi 
havia tingut sexe esporàdic, amagats per algun racó dels 
carrerons d'olor a pixum del casc antic de Tarragona. El 
seu atractiu li donava el privilegi de poder-ho fer sovint, 
tot i que en l'estat en el que es trobava en la majoria de les 
ocasions,  l'únic  que  n'hagués  pogut  treure  era  alguna 
malaltia venèria per falta de precaució.

Havia jugat tantes ocasions amb la vida, que ara, en els 
moments  de  lucidesa,  entén que aquesta  li  hagi  volgut 
donar un escarment que l'acompanyarà la resta de la seva 
existència.

Recorda caminar, amarat de suor i amb una falta evident 
d'equilibri  cap  als  serveis,  acompanyat  del  seu  millor 
amic, on una pudor de claveguera passa per sobre, fins i 
tot, dels efectes de l'alcohol. Va abaixar la tapa de la tassa 
i va inhalar l'última ratlla de coca, fent que el tant desitjat 
polsim blanc arribés ràpidament al seu cervell, danyant a 
l'instant  tot  aquell  entramat  de  perfecte  equilibri.  Més 
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calor,  més  ball,  més  música...més  calor...i  escalfor  i 
suor...estava xop... va demanar una ampolla d'aigua però 
no es podia fer entendre i cada cop tenia més calor.

Ara,  enmig d'aquella estança,  mou el cap d'un costat  a 
l'altre, com negant aquest records, amb l'esperança que 
per la força de centrifugació, aquests surtin acomiadats. 
Obre l'ala contigua de l'armari i agafa uns pantalons de 
xandall, els de color negre, que sempre havien estat els 
seus  preferits,  i  mentre  es  vesteix,  la  seva  impotència 
augmenta i sent el dolor físic del seu cos.

Recorda gotes de sang que li lliscaven per la cara, visió 
borrosa i desorientada. Sentia moltes veus al seu voltant i 
notava que el  tocaven,  que el  movien i  que li  clavaven 
agulles al braç amb un dolor ínfim comparat amb el que 
sentia a la resta del cos.

Obre  el  sabater,  busca  amb  la  mirada  les  sabates 
esportives,  les  vambes  amb  les  que  havia  disputat  els 
partits més importants. Les agafa i les observa, mirant la 
sola  desgastada  de  pivotar,  i  algunes  de  les  costures 
donades que expliquen la historia de cada partit, de cada 
enfrontament. Fan olor de trinquet, de pavelló i de pilota 
de basquet; fan soroll de botzina i de públic, talment com 
un cargol de mar que guarda el bramul de la seva vida a 
dintre  seu,  i  això  és  precisament  el  que  havien  fet 
aquestes vambes per al Pol. Sent que, fidels al seu amo, 
l'havien estat  esperant  pacientment,  i  ara  ell  no  estava 
disposat  a  decepcionar-les.  Se  les  posa  pausadament, 
sense  pressa  i  gaudint  d'aquest  moment  en  el  que  es 
disposava a jugar un altre gran partit a la seva vida, un al 
que  no  podia  fallar-hi  i  tampoc  aquelles  sabates 
destrossades.
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Avança amb certs nervis pel pis, disposat a enfrontar-se 
de  nou a  la  vida,  i  mentre  agafa l'abric  sent  la  mirada 
orgullosa i confiada de la seva mare com quan arribava a 
casa amb un d'aquells trofeus a la mà.

Obre la porta per sortir a la vida i avança decidit pel llarg 
passadís per arribar a l'ascensor que està just al fons. No 
pot  parar  de  mirar-se  les  vambes una i  altra  vegada,  i 
l'embriaga  una  barreja  estranya  d'emocions,  entre 
excitació i por, perquè ara, després de molt de temps, se 
les  torna a posar per disputar aquell  matx tan esperat. 
Aquesta vegada però, no seran aquestes sabatilles les que 
toquin l'asfalt ni el trinquet. Aquesta vegada ho faran les 
rodes de la cadira que acompanyarà al Pol la resta de la 
seva  vida  i  que  ell  empeny  a  cop  de  mà  amb  la 
determinació  del  nen que surt  sol  de  casa per  primera 
vegada. 
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