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Ahir  vaig  llegir  el  millor  llibre  del  món.  Vaig  anar  a 
l’Abacus del carrer Gasòmetre a fullejar com sempre les 
últimes novetats editorials. El tenien a recomanats, n’hi 
havia moltes còpies, em sonava que algú n’havia parlat en 
el seu bloc, l’autor no era massa conegut, però l’editorial 
crec que sí. El vaig agafar, gairebé impulsivament i el vaig 
obrir. Sempre llegeixo les primeres frases, si m’agrada, en 
llegeixo  algun  fragment  a  l’atzar  del  mig,  i  si  encara 
m’agrada miro la  sinopsi,  les  referències de l’autor i  el 
preu, si tot em quadra, me’l compro, però en aquest cas el 
procediment no va ser exactament l’esmentat. 

Vaig agafar el llibre i vaig començar a llegir les primeres 
frases. De seguida, aquestes primeres sentències em van 
connectar  amb  unes  segones,  les  segones  amb  unes 
terceres i  les terceres amb unes quartes;  sense adonar-
me’n, anava passant pàgines del llibre i cada cop la trama 
m’absorbia  més.  Era  un  d’aquells  llibres  que  no  pots 
parar mai de llegir. 

Com que ara han tret  les  quatre  cadires que hi  havien 
abans a  la  vora de les  estanteries  de novel·les,  no vaig 
tenir més remei que buscar-me un lloc de poc transit per 
seguir llegint el llibre sense ser molestat per altres clients. 
Em vaig situar a la secció de filosofia mentre anava llegint 
pel  camí;  gairebé  xoco  amb  un  xicot  d’aquests  de  la 
samarreta vermella que atenen les comandes dels clients, 
però finalment vaig poder gaudir de la tranquil·litat de la 
secció fins que els cames em començaren a fer-me figa. 
Mentre  seguia  llegint  em  preguntava  quina  hora  devia 
ser, podien haver passat quatre, cinc, potser sis hores, no 
n’estava  massa  segur.  També  pensava  que  necessitava 
seure,  però  no  podia,  la  trama  cada  vegada  era  més 
emocionant i jo cada vegada hi estava més immers. Per 
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sort,  de seguida vaig superar aquesta fase i  el  dolor de 
cames  va  desaparèixer,  senzillament  me’n  vaig  oblidar 
quan vaig arribar al cinquè capítol i la història va fer un 
gir  inesperat  que  em  va  deixar  descol·locat,  tant 
descol·locat, que no vaig adonar-me que una noia volia 
agafar el ‘Migajas Filosòficas’ i jo l'obstruïa. Perdona, em 
deixes agafar el ‘Migajas’, em va semblar sentir, però jo ni 
tan sols em vaig immutar, la noia va marxar estranyada. 
Les  hores  devien  anar  passant  perquè  recordo  que  de 
sobte la multitud va desaparèixer, el remor provinent de 
la secció infantil va minvar i després, al cap de no sé ben 
bé quant de temps, va recuperar-se el tràfec i de nou vaig 
tornar a pressentir que estava envoltat de gent, vaig intuir 
que devien ser les cinc o les sis de la tarda, per sort la 
secció  de  filosofia  seguia  prou  buida  perquè  jo  pogués 
anar llegint, allí dret, un llibre que em tenia absolutament 
enganxat i que no trobava el moment de deixar de llegir, 
ni tan sols un instant, ni que fos, per anar al lavabo. 

Finalment, devia arribar l’hora de tancar perquè durant 
uns  minuts  vaig  rebre  alguns  cops  a  l’espatlla  d’algun 
d’aquells xicots vermells, però no els vaig fer cas i al cap 
d’una estona van parar. Seguidament algú va tancar els 
llums i vaig haver de desplaçar-me ràpidament cap a la 
tènue llum del pilot d’emergència que hi havia al costat 
de la porta del lavabo, per sort no vaig perdre’m ni una 
sola  paraula  d’aquell  genial,  essencial,  extraordinari, 
meravellós, supercalifragilístic llibre. Tot semblà calmar-
se  per  uns  instants  però  de  sobte  vaig  notar  que  una 
persona m’estirava fort del braç i em parlava de manera 
barroera i mal educada, vaig intentar passar d’ella, no fer-
li  cas,  però  amb una maniobra  vil  i  mesquina,  aquella 
persona, que anava uniformada de gris i duia una porra, 
va intentar, i per sort sense èxit, manllevar-me el llibre i 
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estroncar-me la lectura. El vaig esquivar gràcies a la meva 
increïblement desenvolupada vista lateral, ho vaig fer dos 
o  tres  cops,  fins  que  inevitablement  vaig  notar  que 
m’aixecava a pes i em portava cap a la sortida, per sort 
vaig aconseguir mantenir el llibre davant el meu angle de 
visió. Però quan ja érem a punt de travessar els plafons de 
control de les alarmes, s’acostaren dos personatges més, 
aquest cop encorbatats, i provaren d’arrencar el llibre de 
les meves mans. Llavors vaig fer un enginyós moviment 
de  maluc  que  em  permeté  deslliurar-me  del  segurata 
sense perdre el fil de la lectura i posar els peus a terra per 
començar a córrer per les carrandelles de llibres, cedés i 
devedés de tota la planta, esquivant aquells homes de gris 
amb porra que cada vegada eren més i llegint a la vegada 
el que ja era la part final del llibre. Mai havia llegit tan 
ràpid,  deu  ser  que  la  carrera  augmenta  la  velocitat  de 
lectura.  El  cas és  que estava a punt d’acabar  el  llibre  i 
tenia tot el personal de seguretat de la llibreria a darrera, 
estava  fatigat,  amarat  i  aquelles  rates  de  gimnàs  em 
trepitjaven els talons, sincerament, per un moment vaig 
pensar que no ho aconseguiria. 

Van  atrapar-me  just  quan  acabava  de  llegir  l’última 
paraula  del  que  és  sense  cap  mena de  dubte  el  millor 
llibre  del  món.  Ara mateix  no en recordo ni  el  títol  ni 
l’autor, però us asseguro que és un llibre que t’enganxa 
des del primer moment.
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