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Jo sí que m'estrenyo el cinturó. Cada dia avanço un trau 
la tanca. Cada dia. Aviat hauré de fer-hi forats nous amb 
la punta d'un ganivet.  I  aviat ja no quedarà cinturó, ni 
cintura,  ni  pantalons  per  aguantar.  Aviat  tot  el  que 
trobaran  de  mi  serà  un  cinturó  foradat  d'un  extrem  a 
l'altre, amb la sivella tancant-lo en un llaç tant estret que 
amb prou feines hi passarà un dit gros.

Però  segueixo  aixecant-me  cada  matí,  perquè  no  m'he 
atrevit a canviar d'hora el despertador, per por de perdre-
hi  alguna  cosa.  Segueixo  afaitant-me,  esmorzant  i 
engegant  l'ordinador.  A  l'escriptori  hi  tinc  el  meu 
currículum, en castellà, en català, en la seva versió curta i 
la llarga, i també refuso guardar-lo a cap carpeta, enviar-
lo a la paperera de reciclatge.  Diuen que aquest any la 
televisió ha tingut més audiència que mai. Diuen que és 
per l'atur. No és pas gràcies a mi:  jo evito mirar-la. La 
mirava  més  abans,  quan  al  tornar  de  la  feina  podia 
deixar-me caure al sofà i submergir-m'hi. La televisió que 
abans em servia per oblidar, ara em serveix per recordar. 
És per això que la evito com si fos un forat al terra. No 
m'atreveixo  a  engegar-la,  a  veure-hi  la  hora  i  les 
sintonies, a veure-hi els programes de mig matí que no 
havia  vist  mai,  i  els  programes de  cuina,  que se'm fan 
estranys,  com  els  d'una  televisió  d'un  hotel  durant  les 
vacances,  no puc fer-ho sense recordar que sóc aquí,  a 
casa, assegut davant la televisió, mirant-la.

El  que  sí  que  faig  és  caminar.  Camino  com mai  havia 
caminat, gastant les sabates i els texans, faig quilòmetres 
pels meus carrers i per carrers que gairebé no coneixia. 
Passo per aquell supermercat que estava massa lluny per 
comprar-hi, per aquell caixer automàtic i aquell semàfor 
que creuava amb cotxe. Segueixo caminant i s'acaben els 
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carrers,  i  veig els horts  plens d'eines i  plàstics  relligats 
amb filferro, bidons coberts de rosada i homes amb botes 
sota  el  sol.  Camino,  em  creuo  amb gats,  cotxes  a  tota 
pastilla, ciclistes. Tots els racons de pas s'han convertit en 
indrets  que  puc  contemplar,  i  de  tant  en  tant,  en  una 
cantonada,  un pedrís,  un porxo o unes  escales  veig  un 
home  sense  forces,  assegut  entre  cartrons,  demanant 
almoina.  No  puc  deixar  d’aturar-me  i  mirar-lo  amb 
compassió.

Mai  m'havia  sentit  tant  a  prop  dels  indigents,  dels 
perolaires,  dels  sense  llar.  Com  jo,  ells  caminen  i 
caminen, estrenyent-se fort el  cordill  i  els pantalons de 
pana. A vegades em sembla que res ens diferencia, que la 
frontera entre jo i  ells,  els  fora de joc, els derrotats,  és 
molt   fina,  és  trencadissa,  o  que ja  no existeix.  Podria 
asseure'm al seu costat, podríem conversar tota la tarda, 
podria dormir amb ells, sota la manta bruta i els cartrons. 
Només una cosa em manté al món que funciona, al món 
dels cotxes, els mòbils i els cinemes: tinc una casa, una 
casa que m'estimo amb desesperació,  plena de mobles, 
amb una butaca que abraço com l'últim ganxo abans de 
l'abisme:  les  meves  coses,  els  meus  objectes.  I  el  meu 
pare.

Mai l'havia visitat tant com ara. Solia anar-hi un cop al 
mes, solia asseure'm al seu costat i esperar durant mitja 
hora,  mirant  al  rellotge.  Últimament,  en  canvi,   sento 
cada dos per tres la urgència d'anar-lo a veure. A vegades 
m'aguanto un dia sense visitar-lo, potser per por que no 
es  cansi  de  mi,  potser  per  no  atabalar-lo,  potser  per 
mantenir la il·lusió de que encara tinc coses a fer. Cada 
cop el trec més a passejar. Fa temps que li costa parlar, i 
ens entenem millor si ens movem. Fa dues setmanes vam 
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donar una volta a la residència. Vaig demanar un parell 
de mantes i el vaig tapar bé, li vaig posar una bufanda. Ell 
va amb cadira de rodes, i jo l'he d'espitjar. Ens vam aturar 
davant  d'un  aparador  de  bicicletes.  El  meu pare  en va 
assenyalar una, i la vam comentar una mica, tant com ell 
va poder. Un altre dia vam anar una mica més lluny, i una 
mica  més  lluny.  No  sé  si  havíem estat  mai  tant  units, 
tampoc sé si ens havíem assemblat mai tant.

Avui  he  decidit  fer-lo  feliç,  i  hem anat  junts  a  fer  una 
volta amb cotxe. He decidit que s'ho valia, encara que em 
quedés poca gasolina al dipòsit, encara que podia aplaçar 
una  miqueta  més  el  dia  d'anar  a  la  gasolinera.  Un 
infermer m'ha ajudat a pujar-lo. El meu pare es manté 
despert, i de seguida se n'ha adonat de cap on anàvem. Jo 
havia pensat que podria mantenir la sorpresa en secret 
més estona. M'ha dit “Tramposet” que és el que em deia 
fa molts anys quan feia alguna malesa. Hem pres un camí 
i  hem sortit  de  la  carretera.  El  cotxe  tremolava a  cada 
pedra, i  ell  somreia, perquè aquelles pedres l'havien fet 
tremolar moltes altres vegades. Al final, hem arribat a la 
masia. El meu pare havia sigut pagès, jo havia passat la 
meva  infància  enfilant-me  per  aquells  arbres,  ara 
descuidats.

Hem passejat pels pocs llocs on podia fer entrar la cadira 
de rodes; per aquells camins endurits a força de passar-hi 
un cop i  un altre  amb sacs  a  l'esquena.  A  la  dreta  i  a  
l'esquerra,  els  avellaners  s'assequen,  i  les  males  herbes 
creixen arreu. M'he preguntat per un moment  si tot allò 
no m'ho podria vendre, i mentre hi pensava, hem arribar 
al tros dels tarongers. Quan els he vist, m'he sorprès com 
un nen que mai ha vist el mar. “Hi ha taronges!, ho veus 
pare? Hi ha taronges!”. El meu pare ho sabia prou bé, que 
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hi havia taronges. N'he collit una, i una olor molt fresca 
m'ha cobert totes les mans. Li he donat al meu pare, que 
se la ha posat a la falda i ha fet un petit clot amb la manta. 
Llavors,  he començat a collir-me com si  fos la primera 
vegada que veia un arbre fruiter. Sempre m'havia costat 
distingir  entre  taronges,  mandarines i  clementines.  Per 
mi totes eren el  mateix,  i  avui també les he collit  amb 
desordre,  trencant-ne  algunes  de  molt  madures, 
enjogassat. N'he collit fins que a la falda del meu pare no 
n'hi  cabia  cap  més.  Ell  em  mirava  content,  i  potser 
orgullós. Aquelles taronges ja no les havia de comprar, ja 
eren meves,  ja podia menjar-me-les! M'ha semblat que 
podia alimentar-me de taronges per sempre més. Tornant 
cap  al  cotxe,  hem  passat  per  la  masia  i  hem  vist  que 
encara hi quedaven eines de tota mena, plenes de pols. 
N'he agafat una que recordava haver fet servir per cavar 
quan era un nen. Empunyant-la, he dirigit la mirada al 
tros i he vist les rengleres d'avellaners, la terra tova on 
abans hi havia les  patates,  les dues files  de tarongers i 
altres arbres que no conec, el lloc on hi havia les cols i la 
bassa, plena d'aigua i peixos taronja. Pare, tu saps com 
funciona la terra, saps quan es planta, saps quan es cull, 
saps què és aquesta eina. Potser ho podem intentar.  De 
sobte,  m'he sentit  més fort  que mai.  Encara estic aquí, 
encara queda esperança.
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