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No sabia el nom del carrer per on anava. Tampoc sabia on 
anava ni per què hi anava. I encara menys recordo d’on 
venia. Només caminava amb un tall al dit gros de la mà 
que  no  sabia  com  me  l’havia  fet,  i  puc  dir  amb  tota 
seguretat,  que  en  aquell  moment  era  feliç.  Heu  de 
comprendre bé el que acabo de dir; jo no era una persona 
ni optimista ni especialment pessimista, més aviat era un 
pobre desgraciat. Però en aquell precís instant de la meva 
vida em trobava bé, era feliç. 

Quan el carrer per on caminava ja quedava enrere i estava 
tombant la cantonada vaig topar amb una persona. Era 
un noi d’uns trenta anys, a la mà dreta hi duia una cartera 
i penjada a l’espatlla una bandolera. Sense tenir temps a 
reaccionar  cap dels  dos,  vam topar  de  ple,  gairebé ens 
fem un petó i tot.  

- Perdona. -va dir, allunyant-se. Jo no vaig dir res, només 
em  vaig  girar  per  mirar-lo.  Aquella  veu  em  recordava 
algú. Jo coneixia aquell noi. 

Un  moment  després  va  reaparèixer  per  la  mateixa 
cantonada i va venir cap a mi. Jo m’havia quedat clavat al 
mateix lloc, amb la mirada perduda, intentant recordar 
de  què  el  coneixia.   Ell  s’acostà  ràpid  i  amb  un  gran 
somriure als llavis.

-  Hòstia,  què  fas,  tiu?  –va  dir.  Jo  no  aconseguia 
reaccionar,  em sonava molt,  però no recordava d’on el 
coneixia i encara menys el seu nom. 

-  No em recordes,  oi? –va dir,  rient -Sóc el  Pere,  Pere 
Roca, de l’institut Claret, home!

- Sí, sí, ja et recordo. –i era veritat. -Com va tot?
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- Bastant bé. Ara treballo al Security Bank, el coneixes, 
oi?  –vaig  assentir  amb  el  cap.  Era  un  dels  bancs  més 
importants.  -Saps  que  em  vaig  casar  amb  la  Maria? 
Tenim dues filles. I tu, què m’expliques?

- No em puc queixar. Estic treballant en varies coses a la 
vegada.  Bé,  ja  saps  com  és  tot  això...  La  Maria  de 
l’institut?

- La mateixa. Vas sortir amb ella, oi?

- Sí, però va durar molt poc temps. 

-  M’ho va explicar. Li diré que t’he trobat, segur que li 
farà il·lusió.

La conversa havia  arribat  a  un punt  mort.  Ni  ell  ni  jo 
sabíem que més dir-nos. Havíem estat amics no feia tant i 
ara no sabíem de què més parlar. En Josep es disposava a 
marxar.

- Eugeni, m’ha agradat molt tornar-te a veure. Hauríem 
de quedar  un altre  dia  i  xerrar  dels  vells  temps,  no et 
sembla? –va dir. 

-  Quan  vulguis.   –Ell  m’allargà  la  mà  i  jo  vaig  fer  el 
mateix. 

- Hòstia, tiu!, què tens a la mà?-. No sé com havia oblidat 
que tenia un tall a la mà. En regalimava una mica de sang 
per la mà i algunes gotes havien caigut a terra. 

- No és res, he tingut un petit accident. –vaig dir. 

-  Doncs  t’ho  hauries  de  fer  mirar,  no  m’agrada  gens, 
sembla profund. –va dir tot examinant-me la mà. Es va 
treure un mocador de la butxaca i el posà sobre el tall. 

- No és res. –vaig dir. 
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- Hòstia tiu, no has canviat gens ni mica. Aquí aprop hi ha 
unes urgències. –va dir apuntant cap enrere amb el dit –
ja t’hi acompanyo si vols, tu no hi aniries.

A la sala d’espera d’urgències la gent callava. En Josep i jo 
vam  seure  i  vam  parlar  de  l’institut  i  dels  amics  que 
teníem.  La  majoria  encara  eren  amics  d’en  Josep  en 
l’actualitat. Va parlar de la Maria. S’havien casat feia vuit 
anys i tenien dues filles; la Clara i la Cristina. Mentre ell 
parlava, jo mirava una noia que seia just davant nostre. 
Era una noia molt jove, tenia uns cabells negres i llisos 
que penjaven amb tendresa sobre l’espatlla dreta. Tenia 
uns  ulls  molt  clars,  gairebé  transparents,  que  encara 
destacaven més pel color dels cabells i la seva pell torrada 
pel sol. Tenia un aspecte completament sa. 

Ja  feia  una  estona  que  m’estava  mirant.  Jo  la  mirava 
directament  als  ulls,  li  vaig  fer  un somriure.  En  Josep 
havia deixat de parlar i em mirava en silenci. En aquell 
moment la noia s’aixecà i anà a seure en una altra cadira, 
donant-me l’esquena!

- Et trobes bé? –em va preguntar en Milton. No sé molt 
bé per què, em va sorprendre que encara fos allà, al meu 
costat.

- Estic bé.

Els quatre punts que m’havien posat m’havien marejat. 
En  Josep  insistia  que  havia  de  caminar  i  respirar  aire 
fresc. Em va acompanyar una estona. Uns minuts després 
em va preguntar on anava quan ens havíem trobat. 

- A casa.

- Escolta! –va dir- he tingut una idea. Per què no vens a 
casa, jo ara hi anava. Podries dinar amb nosaltres. 
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- Amb tu i la Maria?

- És clar!  Així la veuràs. Com es posarà quan et vegi !, 
quina  sorpresa,  t’ho  imagines?.  –deia  excitat.   Em  va 
agafar per l’espatlla i vam seguir caminant. 

En Josep i la Maria vivien en un esplèndid àtic de la part 
alta.  Al  pis  de  dalt  hi  havia  una terrassa  força  gran al 
centre de la  qual  hi  havia  una piscina amb jacuzzi  des 
d’on es podia veure la ciutat. Es podia dir que estaven per 
sobre de tothom. Pel que fa a la Maria, en Josep tenia tota 
la  raó,  després  d’un  primer  moment  d’incredulitat,  em 
saltà a sobre, em rodejà amb els seus braços prims i em 
va xiuxiuejar a l’orella:  Bernard, Bernard…

Havent dinat em van ensenyar el pis. El pis de sota, amb 
el menjador, una sala d’estar, lavabo, la cuina i un traster, 
i el pis de dalt amb el dormitori, l’habitació de les nenes, 
un  bany  gran,  i  la  terrassa.  Vam  sortir  a  la  terrassa, 
davant la piscina hi havia una taula gran i algunes cadires 
i  gandules.  Ens  vam  estirar  els  tres  una  estona.  Vaig 
pensar que allò era massa. Era en un àtic al capdamunt 
d’un edifici de setze plantes amb la meva primera novia i 
el seu marit.  El Josep, que feia un moment havia anat a 
la cuina, tornà amb dues tasses de cafè. 

-  Jo  haig  de  tornar  a  treballar,  que  els  Diners  no  els 
regalen!. M’ha agradat tornar-te a veure.  –va dir deixant 
el cafè sobre la taula. –Queda’t l’estona que vulguis, eh?, i 
torna un altre dia. 

-  Gràcies.  –vaig  dir  mentre  encaixàvem  les  mans.  En 
Josep va sortir amb presses, amb la maleta i la bandolera 
penjada  de  l’espatlla.  Finalment  la  Maria  i  jo  ens  vam 
quedar sols. Durant uns minuts no vam dir res. 
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- M’agrada que estiguis aquí. –va dir la Maria. Vaig girar 
el cap cap a ella, tenia els ulls tancats i semblava que feia 
hores  que estava  estirada  a  la  gandula.  Com si  hagués 
notat la meva mirada,  girà el cap cap a mi i obrí els ulls.

- Queda’t tota la tarda. Si vols, és clar. –va dir. M’ho vaig 
pensar uns segons.

- És clar.

Més tard vam entrar  a  dins i  vam baixar  al  menjador. 
Mentre  la  Maria  preparava  cafè  a  la  cuina,  jo  em 
passejava pel menjador. Era un menjador força gran, amb 
les coses típiques que hi ha en un menjador; una taula 
gran amb cadires, un sofà amb el televisor al davant, uns 
prestatges  amb  llibres,  figuretes  i  algunes  fotos,  una 
moqueta i altres coses. Em vaig aturar davant la llibreria. 

- Va tot bé? –cridà la Maria des de la cuina.– Ara vinc!

Un moment després apareixia amb una safata amb cafè i 
uns croissants petits. –Saps de què m’acabo de recordar?

- Ni idea. 

-  Recordes  que  ens  agradaven  molt  les  pel·lícules  del 
Woody Allen? –va dir mentre deixava la safata sobre la 
tauleta.  Els  dos vam seure  al  sofà.  Ella  servia  el  cafè  i 
m’acostava els croissants. 

- I tant, i sobretot Zelig, oi? Ens feia riure molt.

- Sí, és veritat! Però també ploràvem a vegades. 

- Sí, es que té moments molt tendres. –vaig dir, i em vaig 
posar un croissant a la boca.  –Veig que també recordes 
com  m’agraden.  –vaig  dir  agafant  un  croissant  i 
mostrant-lo a l’aire. 

6



- Estic contenta de veure’t. –va tornar a dir.

A les  cinc van arribar  de l’escola  la  Clara i  la  Cristina. 
Eren dues nenes encantadores. Cristina, la més petita, va 
seure a la falda de la seva mare mentre es cruspia un tros 
de xocolata. La Clara va seure al terra de la terrassa i ens 
mirava. 

- No tapeu la piscina quan hi han les nenes a casa?. Vaig 
preguntar, veien la proximitat de la Clara a la piscina. 

- Les dues saben nedar perfectament. –va dir la Maria.–
Els en vaig ensenyar jo mateixa. 

- Jo no en vaig aprendre fins els quinze.

- Qui ets?  –preguntà la Cristina.

- Sóc en Bernard.

- Ets un poli?

- Però què dius, d’on ho has tret això? –va dir la Maria, 
rient. 

- No sóc cap poli, maca. –vaig dir. 

- Els polis són dolents. –va dir la Cristina, mentre clavava 
una queixalada a la xocolata. 

-  Cristina,  els  policies  són  bons,  d’acord?.  –va  dir  la 
Maria. –No sé pas què els ensenyen a l’escola!

- Se’m fa estrany veure’t amb les teves filles. –vaig dir. 

- Sí, la vida dóna moltes voltes.

- Escolta Maria, crec que ara m’he n’hauria d’anar.

- Per què?, queda’t fins que torni el Josep i sopem junts. –
va dir ella.

7



- M’he n’haig d’anar. 

La Maria va fer una ganyota de disgust.

- D’acord, què hi farem. T’acompanyo a la porta. 

Em vaig  acomiadar  de  les  nenes.  Tot  i  les  paraules  de 
Maria,  la  Cristina  em  mirava  amb  recel,  segurament 
seguia  pensant  que  jo  era  un  poli.  La  Maria  em  va 
acompanyar fins la porta. 

-  Bernard,  per  què  no tornes  demà després  de  dinar  i 
veiem una pel·lícula? En Josep no hi serà i podem parlar. 

- Sona bé. 

Aleshores mirà un moment cap a dins el pis i s’acostà cap 
a mi. Em va fer un petó als llavis. 

- Fins demà, Bernard.

- Adéu. 

Vaig entrar a un bar que hi havia a prop i vaig seure en 
una taula  que  donava  al  carrer.  Vaig  demanar  un  cafè 
amb llet i mentre me’l prenia mirava la gent que passava 
pel carrer. Semblava que tothom anava a algun lloc, que 
tothom tenia alguna cosa a fer. Tothom menys jo, és clar. 
Jo només seia en aquell bar amb un tall a la mà i bevia un 
cafè  amb  llet.  És  clar  que  això  ja  era  alguna  cosa, 
important o no. 

En  aquell  instant  vaig  veure  el  Josep.  Caminava  per 
l’acera de  l’altra  banda del  carrer.  Tornava  cap a  casa. 
Duia la mateixa maleta i la bandolera penjada a l’espatlla. 
Caminava de pressa, segurament tenia ganes d’arribar a 
casa  i  veure  la  Maria,  la  Clara  i  la  Cristina.  No 
m’estranyava gens. Havia fet sort, en Josep. 
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Les ombres del capvespre anaven caient per les façanes 
dels edificis del davant. Jo m’havia quedat allà, assegut i 
mirant  la  gent  que  passava  per  davant  del  bar.  Cada 
vegada,  però,  hi  passava  menys  gent.  El  que  no  havia 
variat era que tothom anava a algun lloc. Vaig pagar el 
compte i vaig sortir del bar. Es feia fosc i els carrers es 
buidaven.  Vaig  posar-me  a  caminar  cap  a  algun  lloc 
indeterminat.
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