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Sóc un estudiant extraordinari. El primer de la classe des 
de l’escola. Quan portava uns mesos a l’institut del barri 
els professors ja parlaven de mi a la cafeteria. Era, com li 
agradava  emfasitzar  al  director,  un  exemple  de 
l’excel·lència que tots haurien d’assolir. Tot i que no sol 
ser així amb els alumnes brillants com jo, destacava en 
Educació  Física  i  els  companys  em  respectaven  per  la 
meua fortalesa. 

No penseu que sóc massa intel·ligent. Em considere més 
aviat un treballador tenaç, aliè a la inconstància i  a les 
extravagàncies  pròpies  dels  genis  o  dels  artistes.  Arran 
dels anys de Catequesi l’única vel·leïtat que em permet és 
la  lectura.  La  meua  superioritat  a  la  secundària  no  es 
basava en les hores d’estudi que ens imposaven aquells 
imbècils, sinó en el domini racional de la paraula. 

Estic  assegut  a  l’extrem  d’un  pupitre  desocupat  que 
encaixona  el  meu  cos.  No  m’agrada  tenir  companyia  i 
menys encara a l’hora de treballar. Un braç m’apropa el 
full  de  signatures.  Literatura  Italiana  I,  resa  el  títol. 
Abans  de  passar  el  control  d’assistència  a  un  altre 
alumne,  contemple  amb  repugnància  els  gargots  que 
subratllen el meu nom. El pare sempre diu que faig uns 
traços massa infantils,  però sóc incapaç de canviar-los. 
Odie la meua firma. 

Tinc els peus mullats. He arribat a l’aula de mala gana, 
apressat per la pluja i el rellotge. El professor ens dóna 
l’esquena. Amb una veu afectada, recita els versos que el 
canó projecta a la pantalla. És un home corpulent, abillat 
amb una americana marró. S’ha recolzat a la barana que 
envolta la  tarima. Les ulleres li pengen a l’altura del pit. 
Amb  un  ritme  pausat,  esbudella  el  text  mentre  els 
estudiants  apuntem.  D’esma,  ratlle  el  full  sense  saber 

2



massa bé el que escric.  La llum tènue que entra per la 
finestra s’apaga a poc a poc. Fa fred. 

La  porta  de  l’aula  grinyola.  El  professor  mira  de  reüll 
l’entrada  sense  interrompre  el  seu  monòleg.  Una dona 
d’uns cinquanta anys avança pel passadís lateral. Té els 
cabells blancs i porta una motxilla penjada al muscle. Jo 
estic  encuriosit,  però  no  aparte  la  vista  de  les  meues 
notes. Amb el cap cot, percep com xiscla tot el pupitre. La 
intrusa ha descarregat al meu costat una bossa de plàstic 
farcida  de  roba  vella.  Colpeja  els  taulells  amb  unes 
sabatilles morades. Porta una faldilla llarga i obscura. Té 
el nas allargat. Als cabells, recollits, llueix dos ganxets de 
colors cridaners. 

La seua presència m’angoixa. Estic acostumat a seure sol. 
Tot i que els primers mesos van ser decebedors, ara em 
sent còmode a la facultat. He aprés a romandre amb el cul 
ben  apegat  al  seient.  La  intrusa  ha  tret  una  llibreta 
minúscula, però en lloc d’apuntar, fa cercles concèntrics 
amb el bolígraf. Després, estripa les pàgines amb ràbia i 
les llança al sòl. De tant en tant emet un murmuri quasi 
imperceptible,  amb  una  veu  nasal  que  m’horroritza. 
M’amague darrere dels fulls mentre els repasse de forma 
obsessiva. Una pudor intensa arriba al meu seient. Vull 
que la dona desaparega. La seua olor dolçassa em regira 
els budells. 

De sobte, la intrusa demana pel significat d’una paraula. 
El professor interromp la prèdica per a contestar-li. Tota 
la classe ens observa. Jo tampoc he entès l’expressió, però 
em  fastigueja  que  aquesta  dona  parle.  L’orador  també 
està  contrariat;  no  solen  interrompre  les  seues  lliçons. 
S’esforça en la rèplica per a semblar proper. Malgrat això, 
ella fa una altra pregunta. Un murmuri creixent s’estén 
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per la classe. La veu del professor es desinfla i a mi em 
suen les mans. 

A  poc  a  poc  l’ambient  es  relaxa.  S’ha  fet  de  nit.  Les 
diapositives passen fugisseres. Hem tornat a apuntar amb 
la regularitat habitual. La dona ha deixat d’esquinçar els 
fulls  i  es  limita  a  picar  els  taulells  amb  les  sabatilles. 
Esguarda  l’orador  absorta  mentre  riu  amb  menyspreu. 
Davant la indiferència del professor, ha convertit el seu 
xiuxiueig  en  un  monòleg  obscè.  Mentre  ell  intenta 
explicar-se, la intrusa pronuncia paraules inconnexes que 
planen per l’aula. De tant en tant, els mots queden ofegats 
per una tos ronca que la somou de dalt a baix. 

A cada intervenció de la dona, uns quants rostres tendres 
es  volten  per  a  observar  la  seua  figura  decrèpita  i 
arrogant. Jo recolze les  espatlles a la fusta i  m’imagine 
lluny  de  l’aula.  El  professor  consulta  el  rellotge  abans 
d’acomiadar-se. Ella s’alça com un autòmat. Per primer 
cop puc contemplar-la de front, però els seus ulls fugen 
del  meu esguard.  Té  els  llavis  repelats.  Al  seu  pas,  els 
estudiants s’aparten amb gestos aparatosos. La intrusa ha 
desaparegut rere la porta amb un somriure de suficiència. 

M’incorpore  amb  calma,  repenjant-me  al  pupitre.  A 
l’entrada  s’ha  format  una  assemblea  espontània  que 
m’impedeix avançar. És la primera vegada que la gent es 
reuneix en acabar la classe. Mentre tracte d’obrir-me pas 
entre  la  massa,  salude  amb  desgana  alguns  dels 
mediocres que bloquegen la porta. Tot i que els deteste, 
cal tenir aliats i saber fer certs sacrificis per a ingressar en 
aquesta casa. El ramat està excitat. Els desgraciats parlen 
amb admiració de la dona i  fantasiegen amb boicotejar 
les classes amb el seu mètode. Jo enfile el passadís amb 
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decisió, fart de perdre el temps. Encara puc aprofitar un 
parell d’hores a la biblioteca. 

Tinc els peus mullats i al carrer fa fred. En uns minuts 
abaste el jardí estret que envolta l’edifici de la biblioteca. 
Allà,  rere  les  bardisses,  s’estiren  una  dotzena  de 
borratxos. Els veig cada dia, amb les galtes roges i la cara 
embotornada.  Sobre  la  terra  humida hi  ha  matalassos, 
mantes  i  ampolles  trencades.  Jo  contemple  l’espectacle 
fastiguejat, sense aturar la meua marxa enfebrada. 

Una silueta solitària avança cap al cantó del carrer amb 
un pas vacil·lant. És ella. Carrega la bossa plena de roba a 
la mà esquerra i la motxilla a la dreta. En lloc d’entrar a 
l’edifici,  decidisc anar al seu encontre.  Es dirigeix a un 
parc  proper.  Després  de  seguir-la  apressat,  l’abaste  a 
l’entrada del recinte, sota la llum tèrbola d’una farola. La 
dona adverteix el meu alè desbocat i es gira amb desídia. 
Jo  obric  la  mà  i  li  pegue  una  bufetada  amb  totes  les 
meues forces. Ella jeu a terra. Per fi, almenys durant un 
instant, els seus ulls absents s’han trobat amb els meus.

He començat a córrer. Creue els carrers embogit, sense 
advertir el trànsit. Estic aterrat. A la mirada de la dona hi 
havia  por  i  desconcert.  Com  a  la  meua.  Arribe  a  una 
avinguda ampla, on les fulles dels arbres escorren l’aigua 
amb parsimònia. L’estrèpit d’una sirena d’ambulància em 
sobresalta. Acurte el pas i m’espolse la jaqueta. Un grup 
d’homes amb corbata passen pel meu costat. Fa fred i jo 
encara tinc els peus mullats. 
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