
 

 

 

 

 

 

 

ENTRE - VISTES 

De David Rabadà i Vives 

DAVID RABADÀ i VIVES, (Barcelona, 1967). És Doctor en Ciències Geològiques i 

professor titular de Secundària. El 1985 obté el títol de batxiller a l�Institut Jaume Bofill 

de Barcelona i ingressa a la facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. El 1990 

obté la llicenciatura havent realitzat diverses publicacions científiques i ponències a 

congressos. El 1991 finalitza el treball de fi de carrera presentant els resultats en 

diferents articles i ponències, una d�elles a la Universidad Internacional Meléndez 

Pelayo. El 1992 obté les beques FPI i FI del Ministeri i de la Generalitat respectivament, 

que li permeteran realitzar la tesi doctoral sobre temes d�Hidrologa i Medi Ambient a 

�L�Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera� del CSIC. Finalitza el doctorat l�any 

1995, publicant més d�una decena d�articles científics i obtenint el premi  �Treballs de 

Natura� de l�Institut d�Estudis Vallencs, premi que repetirà en tres ocasions. Alhora 

realitza diverses ponències en congressos nacionals i internacionals. Durant aquesta 

etapa comença a viatjar pel Tercer Món, tema principal de les seves conferències a 

diferents centres culturals. El 1996 obté el premi científic �Fundació Eduard Fontseré�. 

A partir d�aquest moment comença a practicar l�assaig i publica alguns articles en 

revistes locals. L�any 1997 publica �Raça, una faula de la ignorància humana� en la 



revista BIEC del Departament d�Ensenyament de la Generalitat. El salt a la narrativa 

s�esdevé l�any 1998 quan guanya el premi Contxita Bretxa de Granollers, guardó que 

repetirà novament l�any 2000. El mateix any l�editorial Mediterània li publica la 

novel·la �Un Déu per als Ignorants�, obra que ja havia obtingut una menció especial en 

el Premi UPC de Ciència Ficció de l�any 1999. Seguiran diferents articles científics 

qüestionant les interpretacions realitzades al jaciment d�Atapuerca. Actualment combina 

la docència amb la publicació d�articles, intervencions a la ràdio i conferències. El 2003 

va quedar finalista i amb dues mencions especials en el premi de periodisme Pérez 

Bastardas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tots aquells que desitgen canviar el món. 

A tots els que anhelen utopies. 

A tots els esmaperduts. 

Als mig folls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L�ALCABOTA D�INTERNET 



 

Diuen que Internet és de tots. Buscar-hi matrimoni et pot portar a una orgia. 

(Professor Miralles) 

Compartir-ho tot en el matrimoni sovint significa repartir-ho al final. 

(Gemma Ribatallada) 

Coneixes la teva parella quan et deixa, no mentre convius amb ella. 

(Carles, un periodista) 

 

El món es mou per contradiccions. Guerra o pau, esquerres o dretes, oposició o 

majoria, PSOE o PP, homes o dones, solters o casats, �gays� o lesbianes, bojos o 

assenyats. Sembla com si els termes intermitjos no existissin, com si el blanc i el 

negre inundessin un univers sense grisos. Guerra o pau, per què no cultura? 

Esquerres o dretes, per què no ambidestres? Oposició o majoria, per què no 

l�individu? PSOE o PP, per què no democràcia? Homes o dones, per què no 

intersexuals? Solters o casats, per què no amistançats? �Gays� o lesbianes, per 

què no bisexuals? Bojos o assenyats, per què no creatius? 

Aquest és un relat de contradiccions, una guerra entre polítics d�esquerres i de 

dretes, una batalla entre mascles i femelles, una epopeia de guillats i assenyats. 

Inspirat en fets reals, però transportat al teatre de l�absurd, aquí neix una 

història que molts trobaran familiar. 

Vaig conèixer els protagonistes d�aquesta crònica per culpa del teatre. Una tal 

Gemma Ribatallada va penjar una proposta en una web d�Internet. Volia formar 

un grup de teatre. La idea va aplegar a un grapat de persones davant del Zurich 



de Barcelona una tarda de març del 2000. El canvi de mil·lenni ens va alterar les 

neurones i tot va començar irremediablement. Primer l�obra �Black and White� 

al teatre Llantiol de Barcelona, després �Mules de Strass� al Tinta Roja i 

finalment  �Shazam� a Sant Andreu. Tot allò va solidificar en un grup de teatre 

que s�acabà dient, com no, La Coctelera, una barreja, un poti-poti de guillats. A 

partir d�aquell moment va començar aquesta història. 

 

----------------- 

 

Gemma i Carles es van conèixer per Internet, com si ja no hi haguéssin altres 

maneres d�intimar entre un home i una dona. La barra d�un bar o el 

supermercat han fet sovint d�alcabota per a molts matrimonis, però ara la 

fal·lera de la modernitat obre les portes a les noves tecnologies. Tot i tot, 

Internet és l�únic mitjà amb llibertat d�expressió que ens queda. La resta s�ho 

trampeja sota la nòmina dels partits polítics. 

De totes maneres, Carles i Gemma vivien aliens a la manipulació de la 

informació. S�havien enamorat virtualment per la xarxa. Des de la pantalla del 

seu ordinador s�ho explicaven tot. Els e-mails anaven plens d�intimitats 

personals: on van nèixer; com s�empassaren la primera papilla; l�entrada a 

l�escola; el dia de la comunió; la primera masturbació; el seu primer sexe 

compartit; la universitat; el dia del seu casament i el de la seva separació. Tota 

una vida per la xarxa. En més de dos anys s�ho havien dit tot però encara no 

s�havien vist les cares. Ells argumentaven que per timidesa. La veritat? La 



mandra se�ls menjava. Però una conversa del més peculiar alteraria el destí 

d�aquests dos personatges. 

Com cada tarda-vespre, en Carles obrí el seu correu per saber de la seva 

estimada. Ell, ben plantat i amb quaranta anys a l�esquena, es guanyava la vida 

com a periodista. A la mateixa hora la Gemma es connectà al �messenger� per 

poder parlar amb el seu heroi cibernètic. 

La Gemma, dona de caire elegant i molt ben proporcionada, no es guanyava la 

vida. Simplement la mantenien els pares. Ella sols es dedicava a tocar-se el 

melic, una part del cos ben curiosa. Les femelles l�ensenyen a la platja com a 

reclam per als mascles. En tal cas i si el prems, t�atén d�immediat un novio. 

Aquella tarda la Gemma estava un xic amoïnada. En Carles, no em pregunteu 

com, se n�adonà. 

 

- Estimada Gemma, dona del meu cor � escrivia en Carles des del teclat de 

casa seva -, què et passa avui? Et noto trista, grisa, potser una mica distant. 

Després d�aquests dos anys de festeig per ordinador, després d�aquestes 

dues fantàstiques primaveres de relació ininterrumpuda i després 

d�aquestes anyades d�efervescència pueril, és el primer cop que et sento 

lluny de mi. 

- Belvolgut Carles, periodista del meus somnis � contestant ara la Gemma des 

del seu terminal -, no sé com dir-t�ho. 

- Dir-me què? 

- Encara no ens hem pogut veure per prendre un gelat junts i ... 



- Digue�s! Vols que per fi ens veiem? 

- No, no és això. 

- Doncs què? 

- Crec que estic patint  la primera crisi de parella � deixà anar la Gemma. 

- La primera crisi? 

- Sí, la primera crisi. Sento que la relació no m�omple, que m�estic distanciant. 

- O carinyo, no em diguis això, que em trenques el cor. 

- Ho sento Carles, però voldria deixar-ho un temps. 

- Però, per què? Jo que he acaronat cada paraula que m�has escrit, jo que 

guardo tots els teus e-mails empaperant el meu pis, jo que... 

- Para, no segueixis � l�interrompé la Gemma. 

- Però voldria rebre una explicació. A veure, per què vols deixar-ho? 

- Perquè mantenim un contacte massa estret. 

- Un contacte massa estret? Però si naveguem per un ADSL, la banda ampla. 

- No en facis bromes d�això Carles � li va recriminar la Gemma -. La nostra 

relació m�ofega i ja no puc ser jo mateixa. 

- Això és normal després de dos anys � va afegir en Carles en to conciliador -. 

A moltes parelles com nosaltres els passa sovint. 

- Tu creus? 

- I tant que sí. Et comprenc perfectament. 

- I quina seria la solució? Pateixo molt. Em sento tan alienada que no sé cap 

on anar. 



- D�ara en endavant sols ens enviarem missatges de 30 K, ni una més, ni una 

menys. 

- Oh, Carles. El teu art en la paraula em captiva. 

- Clar, soc periodista � afegí en Carles amb cert orgull. 

- Ja noto com el nostre amor torna a resorgir com en el primer e-mail � 

novament la Gemma il.lusionada -. Ai! M�estic posant nerviosa. No puc 

controlar el meu ratolí. Crec que m�estic excitant. 

- Que també estàs mirant una �web� marrana? 

- No, però tinc ganes de  fer-te una bona tocada de �webs�. 

- I fer-me tenir uns �correos electrònicos�? 

- Sí! Ja n�estic farta de tocar-te�ls a distància. I això que no estem casats. 

- Fem-ho aleshores? 

- Sí! Fem-ho, fem-ho! No paris, no paris! Però un moment � s�alertà la Gemma 

-, ara potser pensaràs que soc una dona fàcil. 

- Mai podria pensar això de tu. 

- Pensar? Però si ets home. 

- Pensar, pensar, no � contestà en Carles -. Però respondre als meus instints sí. 

- Doncs fem-ho. On vols que ens veiem? 

- Que què? 

- Que on vols que ens veiem? � insistí la Gemma com una nena petita i 

malcriada - Agafar-nos de les mans, mirar-nos els ulls i menjar crispetes. 

- Menjar, menjar? La veritat, jo preferiria una altra cosa que no fossin 

crispetes. 



- Això ja vindrà d�aquí a uns mesos. Primer cal coneixe�ns millor, amistançar-

nos i procrear. Pensa Carles que a mi se m�està passant l�arròs. 

- Procrear! � alarmat en Carles -. Aleshores crec que encara no estic preparat � 

sentencià ell -. I si esperem dos anys més? 

- Carles, m�ho havies promés � s�indignà la Gemma -. Vas dir-me que em 

portaries a menjar crispetes. 

- És que em pensava que l�amor virtual seria per sempre, fins que Telefònica 

ens separi, recordes? 

- Això ja ho faran els advocats � sentencià Gemma -. Vols o no vols quedar? � 

li preguntà amb exigència. 

- El meu psicòleg diu que pateixo d�agorafòbia � digué Carles com excusa de 

mal pagador. 

- Ai Carles! � mig empipada -, para de fer el gallina. 

- Que, que, que, què? 

- Que estimes més al teu ordinador que a mi. 

- No! Us estimo igual. 

- Ets un covard i no tens suficient valor per coneixe�m. 

- Creu-me, no és covardia, és prudència. 

- Prudència? 

- Sí! Prudència. 

- No serà  que no les tens totes? Que tens por? 

- A veure, tu com condueixes? 

- Què? � exclamà perplexa la Gemma. 



- Que com portes el cotxe? 

- Quina relació té això amb el què estàvem parlant fa un moment? 

- Amb quedar o no quedar � li contestà en Carles -. Ara contesta�m. Tu com 

portes el cotxe? 

- Amb prudència. 

- Ho veus? Una relació és com un automòbil. Si vas massa ràpid te la fots. 

- Sí ... però si tardes dos anys a provar-lo, se�t floreix, guapo. Què vols? 

Menjar-te el meu arròs cobat? 

- Les dones no ho podeu entendre. 

- Entendre què? Explica�t. 

- M�explico. Sovint quan passo pel túnel de la Rovira em trobo amb aquell 

cotxe que fatigosament va com un tortuga. Aleshores m�apareix la  sospita. 

Finalment, i amb l�ai al cor, decideixo adelantar. Quan ja he rebasat la 

pesarosa tartana, se�m revela la veritat. Amb un esglai al cor crido: dona 

havia de ser! 

- Ets un sexista, un injust, un masclista � l�interrompí indignada la Gemma. 

- ... però en el fons,... un realista � li contestà en Carles -. I que lentes que sou 

algunes dones conduint i que ràpides en altres coses. 

- Com quines? 

- Moltes femelles sou prudents al volant i veieu la carretera com un passeig 

romàntic i contemplatiu. Però passada la trentena apreteu l�accelerador, i no 

el del cotxe precisament, sinó el del casori, el de l�amistançament i el de la 

parella estable. Els homes davant aquest atac ens ancorem en una solteria 



llarga, lliure i plena de plaers. Passem a ser pesaroses i lentes tartanes que a 

ralentí mantenim la potència quan s�escau,... o sia, sols en casos 

d�emergència sexual. Quina contradicció, oi ? 

- No n�hi cap de contradicció. 

- I tant que n�hi ha. Vosaltres, les dones, tantes presses per capturar un 

Príncep Blau i nosaltres, els homes, tant poltronats. De fet, el color blau del 

príncep acaba sent un eufemisme, ja que moltes sou les que marxeu a Cuba 

a buscar un �mulato� jove i ben fornit. Vols saber-ne exemples? 

- Va digue�s � el retà la Gemma. 

- Molt fàcil. Toni-Sara Montiel, Dinio-Marujita Díaz i Nilo-Isabel Gemio. En 

vols més? 

- Crec que t�has begut l�enteniment si creus que jo soc com aquestes. 

- Oh carinyo, jo no dic que tu siguis així � digué Carles per conciliar el 

conflicte -. Enamorat com estic de tu, no veig més enllà de la meva pantalla 

d�ordinador. Tot això sols són dubtes existencials. Neguits que a un li passen 

pel cap. 

- Veig que penses massa, i això que ets home. Vols fugir de mi i no saps com. 

No serà que t�estàs fent del ram de l�aigua, oi? 

- En absolut!  A mi sols m�atrauen els teus e-mails. 

- Doncs veiem-nos. Si tu, com a home, prefereixes esperar fins els cinquanta 

ben poltronat en la teva solteria, com el PP que ja no es casa amb ningú, és el 

teu problema. 



- Tampoc et posis així. Nosaltres, els homes, podem esperar a més dels 

quaranta per poder fundar una família. Coses de l�evolució darwiniana 

suposo. I és que l�opi de la felicitat no ha de ser tenir fills. Jo vull seguir 

enamorat de tu i potser, si ens veiem, tenim una decepció. L�amor és sols 

una malaltia que s�acaba quan comença el matrimoni. 

- Prou de tanta xerrameca! � enutjada la Gemma - Quedem ara o mai? 

- D�acord � amb condescendència en Carles -. Et va bé aquest vespre a les deu 

al Sutton? 

- Allí estaré ansiosa per coneixe�t. 

- Jo també, carinyo. Encara que com deia Mdme. De Rieux, en el matrimoni 

l�home s�hi juga la llibertat i la dona la felicitat. 

- Ja prou de filosofades! Fins ara. 

- Espera�t! � li pregà en Carles - I com ens reconeixerem? 

- És veritat! � s�adonà al gemma -. Podríem portar els dos un pin dels 

barrufets a la pitrera. 

- Em sembla una idea fantàstica � els dos tancaren l�ordinador per 

empolainar-se. La Gemma es restauraria les potes de gall. En Carles 

dissimularia la panxa amb una bona faixa. L�aparença governa el món i la 

imatge ho és tot, sobretot en una �Entre-Vista� com aquella. 

 

 

 

 



AMOR A DUES VELOCITATS 

 

I jo em pregunto, per què les dones amb les corbes més aerodinàmiques són les 

que més resistència ofereixen? 

(Carlos Sainz?) 

Diu el solter conveçut: �El matrimoni m�empaita, però jo soc més ràpid�. Clar 

que un solter és el record d�alguna dona que va trobar quelcom millor en 

l�últim minut. 

(Carles, el periodista) 

No hi ha dones lletges, sols belleses rares. Tampoc hi ha homes macos, sols 

prínceps transmutats en granotes. 

(Una feminista) 

L'home és un d�aquells éssers que durant nou mesos lluita per sortir d�un lloc 

per passar la resta de la vida intentant tornar-hi entrar. 

(... ? ... )  

 

En Carles va llevar-se de la cadira. Nerviós, va començar a caminar d�una 

banda a l�altra de l�habitació on vivia, un petit apartament on cuina, llit, 

menjador i letrina lluitaven per no fer-se nosa els uns als altres. En Carles n�era 

un element més. 

La cita al Sutton representava la primera vegada que es veuria amb la Gemma i 

allò el neguitejava. En Carles era com alguns homes, per no dir tots, que per un 

sexe ràpid  faria el què fos. Però la Gemma, amb la trentena ben passada, no 



tenia iguals intencions. I és que l'home és un d�aquells éssers que durant nou 

mesos lluita per sortir d�un lloc per passar la resta de la vida intentant tornar-hi 

a entrar. 

A en Carles el dubte se�l menjava viu. Necessitava ordenar les seves idees. Per 

tant, i com a periodista, se�n tornà a l�ordinador per escriure-les. Vet aquí el seu 

monòleg interior: 

 

<< Faré bé quedant amb ella? O potser és massa  prematura aquesta trobada? 

Dos anys han estat el temps de coneixe�ns la Gemma i jo, però dos anys és 

només la meitat del temps que un partit polític governa entre comici i comici. I 

a aquests tampoc els acabes de conèixer mai. 

Potser la Gemma pugui tenir cops amagats sota intencions fosques més enllà 

d�una nit de sexe. Ja sé que les dones pensen més que nosaltres i que quan tu 

vas, elles en tornen. A nosaltres, els homes, sempre ens va bé sopar amb els 

amics, rememorar la mili, anar als partits de futbol, parlar de dones i veure les 

carreres de motos per la tele. Som així de primitius. Què més podríem demanar 

per ser més feliços ? Ben mirat, una mica de sexe sense compromís no estaria 

malament. Això sí que seria fantàstic. Però per desgràcia i a la llarga, elles 

sempre s�entesten i encaparren en contra de la nostra felicitat. Utilitzen totes les 

eines al seu abast per fer-te apretar el pas cap al precipici, cap al matrimoni i 

cap als fills. 



Tot comença per un bon polvo a casa teva. Primer error! Mentre tu estàs per la 

feina deixant anar tot l�orgull dels teus avantpassats ancestrals, sents que de 

sobte a ella se li escapa un: 

- T�estimo. 

 

I ara, tu què li dius ? Què fas? Fer? Poca cosa pots fer. L�animal que portaves 

dins te l�ha matat. Si t�ho diu en un sopar o en una posta de sol, encara li pots 

contestar amb una mirada dolça, però posats en sexe, resultes molt vulnerable. 

Total, que amb diligència i encant llatí, acabes la feina encomenada amb el desig 

que ella marxi aviat de casa i et deixi tot el llit per a tu sol. Fins i tot somies amb 

un comandament a distància que prement-lo la faci desaparèixer. Això se�n 

diria zapping sexual, oi? 

Però aquí no acaba la cosa ja que el teu desig de solitud post-ejaculació es veu 

frustrat quan et comença a fer carícies i gratadetes a l�esquena. Amb tal gest vol 

subornar-te per tal que segueixis al seu costat però, i sense saber-ho ella, 

accelera un procés natural i adquirit després de milions d�anys d�evolució pels 

homes: dormir-nos ràpidament passat l�orgasme. Ben mirat, és un adaptació 

excel·lent. Amb tot, t�estalvies haver de dir-li coses com  carinyet meu, que 

dolça que ets ga-teta meva i demés simulacions romàntiques. A elles això els 

encanta, a nosaltres ens representa un esforç. 

Finalment, i un cop roncant, elles comencen a odiar-te. Aquest és un sentiment 

que s�anirà consolidant durant el matrimoni. Almenys així no l�enganyes la 



primera nit. Ara ella ja sap el què l�espera, ara sap què li tocarà si ha pensat que 

tu havies de ser el seu príncep blau. 

Però abraçadets i juntets arriba l�endemà pel matí. Allí està ella, fent 

obssessivament el llit, l�esmorçar, el dinar, i el sopar. Finalment penses que pot 

estar bé això del matrimoni, si més no per a vint-i-quatre hores. Però arriba el 

tercer dia i t�adones que el teu armari ha canviat de configuració. Et preguntes 

si aquell conjunt de calces i sostens són teus. T�hauràs tornat travesti? 

Però la realitat és una altra. Ja la tens instal·lada a casa teva volent governar 

l�últim bastió que et restava d�intimitat. Et trobes contínuament la tapa del teu 

�water� tancada, el teu llit fet, els teus calçotets plegats i el teu tub de pasta de 

dents dins un gotet decorat amb �ositos�. La decadència del teu ego aflora i de 

sobte apareix el pensament que et salvarà: la por, millor dit, el pànic. Diuen que 

quan estàs a les portes de la mort, t�apareix tot el passat pel davant. Aquí és al 

contrari, atisbes tot el teu futur. De sobte, et veus amb una multitud de 

�gremlings� al teu voltant que aprendran inevitablement a cridar-te: �PAPÀ�! 

Preveus, que ella, �l�okupa� et farà entrega d�una muntanya de bolquers dient-

te: 

- Avui et toca a tu, carinyo. 

Aleshores et preguntes què has fet tu per merèixer allò. Tot pren una altra 

ferum. Caquetes, pixum, plors, nits sense dormir, amics que no truques i 

amigues que ja tampoc et truquen. En tot això s�ha transmutat el teu futur. Et 

converteixes en un melancòlic recordant el què feies abans. Visites al psicòleg 

sota una profunda depressió. Adéu a les carreres de motos, adéu als partits de 



futbol i adéu a les nits furtives amb els col·legues. Els pensaments de llibertat 

s�amunteguen dins el teu cap i s�apodera de tu un pànic crepitant. Cal tornar al 

present i enfrontar-te amb la realitat. 

- Gemma, has de marxar de casa � li dius a la incauta. 

- Però Carles, després de tot el què hem viscut junts, hem fet junts, hem 

gaudit junts, hem, hem.. hem creat junts. 

- Però si no fa ni una setmana que vam trobar-nos al Sutton. 

- Però Carles, carinyo, ja tens edat per ser responsable i trobar una companyia 

que et convingui. No et voldràs quedar sol quan arribis als cinquanta? - sol 

no, però manipulat tampoc. Seria com sentir en pell pròpia allò que deia en 

Capri �l�amor se�n va, però ella es queda� i jo no vull que ella es quedi. 

- Mira Gemma, definitivament vull deixar-ho. 

- Ho sento Carles, però estic embarasada. 

- Embara... què ? - com pot passar-me això a mi. Jo que vaig ser el primer de 

la meva promoció. Jo que vaig fer totes les pràctiques pertinents en l�ús del 

preservatiu, objecte el qual sempre utilitzo. No serà que en un fogot 

ancestral hagi reventat el làtex desparramant la meva descendència pels 

baixos de la Gemma. Cal verificar l�estri per veure si té alguna rebentada. 

Crec que va quedar al bany,.... a veure? Sí, efectivament, allí estava. 

Escarxofat i sucós de gust, ben anusat i ple de la meva mala llet. 

- Gemma, carinyo, sento comunicar-te que els nostres fills són encara aquí 

dins - senyalant-li el condó ben tancat. La batalla havia estat guanyada. A 

contracor la Gemma marxaria maleint la casa DUREX. 



 

Al cap d�uns dies, tot recuperaria la normalitat. El llit, feliç i sense fer, mostraria 

aquells rebrecs d�antany. L�armari ja no faria olor a l�ambientador de �PINO 

BOREAL�. El raspall de dents residiria en el seu lloc. Allà on va caure la nit 

anterior. S�havia superat la situació i ella estaria a casa d�una amiga criticant, 

com sempre fan les dones, els tòpics masculins. 

Un tornaria a ser el mateix, el motor petaria rodó, a una velocitat tranquil·la i 

coherent amb el sexe masculí, i òbviament, al ralentí que li pertocaria. 

Val a dir que després d�una experiència com aquesta, potser hauria estat molt 

bonic posar-se d�acord  amb una dona. Però us imagineu que els mascles i les 

femelles s�haguéssin posat d�acord des del principi de l�aparició de la nostra 

espècie ? Seria un desastre. Amb les ganes que tenen les dones de procrear, ara 

seríem tants en el planeta, que fer sexe entre nosaltres semblaria una orgia. Això 

sí, el Vaticà tiraria cohets de felicitat. Tants fills com digui Déu, predica el papat. 

Clar, Déu és el pare de tots nosaltres però no n�ha de mantenir a cap. En fi, que 

fent cas a l�església, a l�Obra d�en Balaguer i a les dones, ja no cabríem en el 

planeta. En una situació de sobrepoblació així ja no ens hauríem de preocupar 

per la diferència de prioritats entre homes i dones. Hauria desaparegut aquest 

amor a dues velocitats entre mascles i femelles. Al ser tants pel globus, no ens 

podríem moure. Elles, amb presses per tenir fills, i nosaltres poltronats badant 

amb l�infinit, ja no voldríem fornicar per por del què dirà el veí . Les 

comparacions de mida sempre són odioses >>. 

 



En Carles va parar d�escriure en el seu ordinador, es repenjà al respatller de la 

cadira i somrigué amb satisfacció. La seva boja imaginació l�havia portat a 

defugir de la cita. Enlairant en aquell moment la vista va descobrir un dels e-

mails de la Gemma al sostre. Acte seguir se li endolcí la mirada. Una cita potser 

l�esperava al Sutton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�A REY MUERTO, REY PUESTO� 

 

La millor Viagra? El canvi de parella. 

(Ruperto Carmona, �barman� del carrer Enamorats de Barcelona) 

La dona que no té sort amb els homes, no sap la sort que té. 

(Una conformista) 

 

La Gemma, ben guarnida i retocada, esperava recolzada en una de les barres 

del Sutton. Ja portava més d�una hora treient-se del damunt els voltors que se li 

acostaven. Cap d�ells era en Carles. 

Tal i com havien acordat, portava el pin dels barrufets a la pitrera. Aquest 

representava el símbol del seu amor. Petit, menudet i ple de tendresa com la 

barrufeta, un mar blau d�ingenuïtat i bones intencions. Però cap Carles 

aparegué amb la consigna. 

Farta de fer d�espanta-ocellots, va demanar el seu primer cubata, i el segon, i el 

terce, i un de doble. Una hora més tard estava més borratxa i marejada que una 

ampolla de cava dins el Dragon Khan. En qualsevol moment podia petar com 

una bombolla Freixenet. La vista li feia pampallugues i ja no hi veia tres dalt 

d�un burro. 

- Es para mi un motivo de honda satisfacción conocer a una mujer como usted 

� li digué un individu imitant la veu del Rei i també mig embriagat. Gemma 

va mig obrir els ulls i va veure un pin de color blau a la pitrera del 

pretendent. 



- Carles! Per fi has arribat � li contestà amb vocalització etílica -, però una 

mica tard, no creus? Jo ja m�estava emborratxant per oblidar-te. 

- Jo seré qui vulguis, carinyo. Jo seré el teu Carles � li digué perplexe el nou 

vingut. 

- Veig que, tal com vam quedar, has portat el teu pin dels barrufets� senyalant 

amb el got a la mà l�emblema. 

- El què? � es preguntà amb sorpresa aquell individu baixet. 

- Sí! Aquest pin blau que portes a la camisa. 

- Ah! El pin del PP � entenent ara a què feia refència la Gemma. 

- El pin del PP? � s�alertà ella. 

- Sí, és que no en tinc d�altre. 

- Tant se val, serveix per al cas Carles � afegí la Gemma. 

- De fet, els barrufets també són del PP. Són blaus com els teus ulls. 

- Oh Carles! Ets tal com m�imaginava, de veu greu, segur de tu mateix, 

emprenedor, fort � tocant-li el braç amb sorpresa de l�altre � i romàntic. Saps 

que queden pocs homes com tu pel Sutton. 

- I tots aquests del voltant? � senyalant el ramat de carronyaires que com ell 

empaitaven la carn per la discoteca. 

- Són només una colla de voltors que volien saber dels meus favors sexuals. 

Tu ets diferent. En els teus e-mails d�aquests dos anys m�has dit tantes 

paraules d�amor, tants sentiments, tantes bones intencions que no puc 

entendre que siguis tant baixet � digué la Gemma provocant el desencant de 

l�altre. 



- Ja està! � s�enfadà el personatge -. Si un és baixet i rabassut ja no pot 

observar l�interior de les dones. 

- Què també fas de ginecòleg? � inquirí la Gemma -. M�havies dit que eres 

periodista! 

- No! No soc ginecòleg � contestà el tap de bassa -. Els ginecòlegs són 

persones que treballen en un lloc on d�altres preferim passar-nos-ho bé. 

- Aleshores, ets periodista? 

- No, dona no. 

- Doncs a què et dediques? � amb certa decepció la Gemma. 

- A la política.  

- A la política? 

- Sí, caram! Que no em reconeixes? 

- Eh!? -  exclamà refregant-se els ulls � oi tant, si ets, si ets... 

- En Xavier Roscats, representant al Parlament pel PP � afegí orgullós -. Qui et 

pensaves que era? 

- Jo? Doncs veuràs, l�altre dia ... � dubtant si explicar la veritat �, però si ets en 

Xavier Roscats ! � fugint d�estudi la Gemma -. Un dels polítics més 

emblemàtics del país ! � digué amb alegria al cor. Allò podia ser una bicoca, 

canviar un Carles virtual per un líder de carn i ossos. Gemma, dona esbelta i 

ben dotada, era conscient del seu potencial de seducció. Aquesta era la seva 

-. Jo us vaig votar a les últimes eleccions � mentint vil i cruelment. 

- Així veig que ens entendrem � olorant l�èxit d�una còpula en Xavi -. Vols 

una altra copa? 



- Si ets tan amable ... � coquetejant la Gemma. 

- Faltaria �plus� � fent senyal a un cambrer. Aquest, atavalat amb tanta gent, 

ni va adonar-se de la comanda -. I tu, com et dius, a què et dediques? 

- Em dic Gemma i em dedico a viure del �cuento� � digué sense pensar i sota 

els efectes del whisky. 

- Ah! Ets escriptora? 

- Sí, això mateix � quequejant al respondre. 

- Ho sabia � afirmà en Xavier amb prepotència masculina -. Sols veure�t me 

n�he adonat. El Sutton és ple de gent amb classe i tu ja d�entrada m�has 

semblat una dona creativa i escultural � mirant-se-la de cul a pits. 

- Ai, no em miris així, que em faràs posar vermella � expressant-se la Gemma 

com una bleda de Pedralbes. 

- No m�esmentis el color vermell � es neguitejà en Roscats -. N�estic fart de 

l�oposició. Maleïts rojos! � exclamà amb rebuig en Xavi -. Sols saben que 

criticar-nos. No paren de dir que no vam saber resoldre amb diligència 

l�assumpte del txapapote a Galícia i que la guerra amb Iraq fou culpa nostra. 

- Oi tant! Aquests rojos sols saben criticar les dretes i defensar les prostitutes, 

els pobres i els homosexuals. 

- Exacte! � afirmà en Xavi -. Nosaltres ens vam oposar rotundament quan una 

comitiva de socialistes de Sitges, que perdien més oli que una Derbi paleta, 

van voler anar a recollir txapapote a  Galícia. 

- I per què us hi vau oposar? 



- Que per què! � molest en Xavi - Perquè els hauria cauria més oli que no pas 

en collirien. 

- I tant que sí, senyor Roscats � assentí la Gemma amb hipocresia. 

- Peró no em diguis senyor Roscats. Digue�m Xavi � afegí amb to carinyós. 

- I tant, Xavi meu � contestà Gemma seductorament -. És tan agradable haver-

te conegut. 

- Les dones amb classe com tu us adoneu al moment dels homes com cal. 

- Sí � afirmà categòricament -, ens fixem en els homes que valoren una dona 

pel seu cervell, no per les seves atribucions � cenyint-se l�escot -. Tu no ets 

com aquells mascles que diuen que el mes en què parlem menys les dones és 

el febrer. 

- I això per què? 

- Perquè té vint-i-vuit dies � li aclarí la Gemma. 

- Els qui diuen això deuen ser d�esquerres � comentà amb escarni en Xavi. 

- Ben segur que sí � afirmà la Gemma mirant-se�l amb ganes de menjarse�l. 

- I és que els d�esquerres són uns indesitjables. Sols saben defensar causes 

perdudes � comentà en Xavi. 

- Com quines, carinyet meu? 

- Com l�abortament, l�escola pública, els drets dels desfavorits, les queixes 

dels pobres, l�antiglobalització, la igualtat social, els preservatius i les 

pel·lícules porno. 

- Egs! Les pel·lícules porno! � amb exagerat posat de fàstic la Gemma -. 

D�aquestes pel·lícules sols en miro el final. 



- El final? � alertat en Roscats. 

- Sí. Per veure si es casen. 

- No seràs d�esquerres? 

- Déu me�n guardi. Aquests no es casen. Prefereixen els amistançaments a 

pasar per l�altar. 

- Tens raó. Són una colla de contrafets � sentencià en Xavier-. Prefereixen les 

pel·lícules porno al NODO. 

- Què és el NODO? 

- Tant se val � observant en Xavier la ignorància de la Gemma -. Un cop vaig 

conèixer tres esquerrosos � pronunciant la paraula més aviat com 

asquerosos -, que van llogar una filmació pornogràfica on una dona 

fornicava amb un elefant. 

- Amb un elefant? 

- Sí. Però a l�endemà van quedar amb vint amics més. 

- Per veure més marranades d�aquelles? 

- No, per anar al zoològic � contestà en Xavi amb angúnia -. Els molt 

pervertits! 

- Oh! Que fastigosos que sòn els d�esquerres � comentà Gemma amb cinisme. 

- Ja ho pots ben dir. Quan van estar al poder van fer de tot. Entrar-hi, xupar-

ne, sortir-ne, però finalment, rebre pel darrere. 

- No m�estranya que els agradi el porno. 

- Sí � afirmà amb fermesa en Xavi -. Són tota una colla d�amants de la zoofília. 



- Ah, també col·leccionen segells? � digué la inculta de la Gemma. En Xavi se 

la mirà amb la boca oberta deixant una gran pausa. 

- Zo-o-fí-li-a � marcant les síl·labes en Xavi -, no filatèlia � li aclarí. 

- És que no et sento. La música està tan alta � dissimulant la Gemma. 

- Tranquil·la, el soroll també deu ser cosa de l�oposició � per dirigir-se ara de 

nou al cambrer  que estava d�esquenes a ells -. Per favor, podria fer baixar el 

volum de la música? 

- Com diu? � girant-se el cambrer per mostrar-li uns mastodòntics pectorals. 

- No, que la posi més alta � ridículament atemorit el senyor Roscats. 

- Què em deies Xavi, que no t�he sentit? � insistí la Gemma al no haver 

escoltat la conversa entre el Xavi i el cambrer. 

- No, que el soroll tant alt de la música també deu ser cosa de l�oposició. 

- Segur que sí! Els encanta cridar i fer aldarulls. Sempre estan organitzant 

manifestacions gratuïtes. Semblen els francesos, que els dones una maduixa 

i es tornen uns cafres. 

- Molt cert. Són una colla de cafres � afirmà amb condemna -. Mira Gemma 

vull que em coneixi�s. Crec que em connectat i voldria ser el teu príncep 

blau. Blau és el meu color � fent referència al PP -. Gemma sento que el meu 

cor ja és teu. M�has robat. 

- Jo tinc la mateixa senxació al fer la declaració de renda � espifiant-la altra 

cop la Gemma � quan governaven els socialistes, és clar � corregí 

d�immediat. 

- A mi em passava el mateix. 



- Saps què, Xavi? � l�interrumpé. 

- Què, Gemma? 

- Que som molt semblants. No creus? 

- Oi tant, Gemma. Crec que això pot ser el principi d�una gran amistat � 

agafats de la mà mirant cap a l�infinit -. Vols que marxem? 

- Per casar-nos? � li preguntà Gemma il·lusionada. 

- Bé, encara no havia contemplat aquesta possibilitat. Però estudiarem el cas � 

contestant com fan els polítics -. Consultaré la meva agenda. De mentre, 

podem seguir intimant fora d�aquí. No et sembla? 

- Doncs marxem a coneixe�ns profundament. 

- Tinc el cotxe fora. Vols anar al darrere sola, o al davant amb mi? 

- Prefereixo la teva companyia. 

- Val! Doncs et posaràs al davant. Mentre estigui conduint et seduiré � 

mirant-li les cuixes. Gemma s�adonà de la mirada lasciva d�en Xavi. 

- Però, i sent un home, ja tindràs capacitat per fer les dues coses alhora. 

- Tranquil·la. Soc polític i tinc capacitat per a tot. 

- Ai, Xavi � mig sospirant -, crec que ets més perillós que el Michael Jackson 

en un �chiquipark�. 

 

 

 

 

 



MÉS DISCIPLINA I MENYS PROZAC 

 

Quin temps verbal és �no hauria d�haver passat�? Preservatiu imperfecte. 

(Les Luthiers) 

Estudiar és desconfiar de la intel·ligència del company del costat. 

(Jordi Roscats, el fill per accident d�en Xavier i Gemma) 

Tots els intel·ligents aprenen depressa, els demés ens dediquem a ensenyar. 

(Professor Miralles) 

 

En Jordi Roscats, producte del matrimoni entre Gemma i Xavier, acabava de 

llençar un paper al terra de la classe. Tan sols era un gest de diversió per 

provocar al professor allí present. En Jordi sabia, que sent fill de qui era i amb 

una mare que se�l creia en tot el què ell li explicava, gaudia d�immunitat 

diplomàtica dins el centre. Una mica de teatre, quatre plors i tenia tot el què 

desitjava. D�aquella manera manipulava el món dels adults en el seu benefici. 

Però el tutor d�aquell any, el professor Miralles, li estava plantant cara. 

- Jordi,... Jordi !,... Recull el paper del terra, si us plau � li va demanar en 

Miralles. 

- No ! No ho penso fer. 

- I per quina raó, si es pot saber? 

- Perquè jo et pago � contestà en Jordi amb prepotència. 

- Jordi , tu  no pagues res. Tot t�ho paguen els pares. � Respongué el professor. 

De fet, i per ser precisos, els progenitors malcriadors d�aquella criatura 



tampoc pagarien la dona de fer feines que li recolliria el paper que havia 

llençat -. Has de saber, Jordi, que el centre rep subvenció de l�Estat, la qual 

cosa vol dir que tots els contribuents t�estem pagant l�escola, i jo soc 

contribuent. En certa mesura jo també t�estic pagant l�ensenyament. Vols 

plegar ja d�una vegada el paper del terra? 

 

Aquella conversa es repetiria milers de cops durant el curs. Però, sent tan malcriat 

com era en Jordi, la cosa continuaria fins a l�infinit. 

La malcriança no sols provoca la insolència que en Jordi demostrava. Les 

consultes dels metges s�omplen cada dia més de pacients amb depressions i hi ha 

qui diu que l�ensenyament i l�educació en són els culpables. Potser tinguin raó. 

Avui dia sembla que la paraula disciplina signifiqui traumatitzar els alumnes i de 

fet ens estem dirigint a l'altra costat de la balança: cap a la total permissibilitat. 

Potser la causa d'això sigui la por de caure en la pedagogia atàvica i retrògrada del 

passat. El fill d�en Roscats se n�aprofitava al màxim d�això. Ja no estem em temps 

franquistes. En aquelles èpoques la disciplina era extrema i el mestre un ogre. Ara 

el docent, en cas de ser massa exigent amb els alumnes, pot ser acusat de 

maltractar-los psicològicament. Sembla esperpèntic i exagerat el canvi d'ideologia 

que ha sofert l'ensenyament durant els últims cinquanta anys. 

Així que, si amb més disciplina s�aconseguís formar alumnes més autosuficients, 

potser, i dic potser, s�evitaria que patissin de depressió en el futur quan la vida els 

torni el revés. Tot i tot, les consultes de psicòlegs i psiquiatres perdrien alguns 

clients per una bona causa: la de més disciplina i menys Prozac. 



La Gemma ja havia assolit el seu objectiu. Ser mare abans dels quaranta. Però la 

maternitat no era una professió fàcil de portar a bon port, més quan ella, la 

Roscats, estava acostumada a tota mena de luxes. La veritat, Gemma patia de 

�pijisme� crònic. Molta superficialitat i una vida fàcil havien omplert la seva 

existència. Ara, ostentant el títol de senyora de... no treballava. Tampoc ho 

havia fet mai. 

La nova situació li permetia gaudir del seu temps com mai ho havia somiat. Pel 

matí anava al gimnàs a fer veure que es cansava molt amb les màquines. Al mig 

dia tenia cita amb les seves companyes de penes. Aquestes, un conjunt de 

�marujes� a l�estil Almodòvar, sols sabien que criticar-ho tot. Quan quedava 

amb elles, s�explicaven tot allò que la premsa rosa deia dels falsos famosos. Les 

converses absurdes i plenes de vanalitats feien de nexe d�unió entre elles. La 

profunditat d�aquelles xerrameques competia d�allò més amb els diàlegs del 

�Ábrete Sésamo�. Recordi�s les lliçons de �grande-pequeño� i �cerca-lejos�. 

Arribada la tarda, Gemma es dedicava a un altre dels esports urbans: les 

compres. Passejant pels carrers de Barcelona, gaudia mirant els aparadors. En 

ocasions, entrava dins un comerç per fer ostentació de senyora de Roscats. 

Exigint òbviament el millor tracte i el millor producte, acabava per no comprar 

res. 

Amb aquesta rutina diària la nostra senyora omplia el dia amb superficialitats 

que ella considerava molt, molt importants. En definitiva, poca feina i molt 

d�estrés. Tot i tot, encara quedava una obligació fruit de l�instint biològic, el nen, 

el seu fill. Però aquest tampoc representava cap mal de cap. Després de parir-lo 



poca cosa més va fer per la seva educació. El tenia apuntat cada tarda a 

diferents activitats extraescolars fins a les vuit del vespre. A aquella hora la 

txatxa el recollia de l�escola i el portava a la llar. Sopar a taula �made in txatxa� i 

molta, molta televisió per conèixer els nominats  a �Operación Triunfo�, �Gran 

Hermano� i �La Isla de los Famosos�. Total que Gemma vivia com una reina 

sense massa complicacions. 

En Xavier soparia fora com cada nit i arribaria tard. Els afers polítics el 

reclamaven, pel què la seva presència a la llar representava una pel·lícula de 

l�Spielberg. O sia, un somni més enllà de la realitat. 

El senyor Roscats era qui regalava a la seva muller tot aquell aixopluc econòmic 

i conjugal fent-li de �pagano�. En Xavier gaudia de bon sou i d�excel·lents 

contactes. Sent funcionari de l�estat sense necessitat d�unes oposicions, cobrava 

un quantiós salari com a diputat. A tal ingrés calia afegir les abundants dietes 

que percebia quan es desplaçava pel país. Aquests viatges anaven destinats a 

visitar alguna catàstrofe per així sortir als diaris. Política interna, enteneu? 

Jo em pregunto si la democràcia fora altra cosa si els polítics haguessin de 

guanyar la plaça per oposicions, si no cobressin i si deixessin de fer campanya 

electoral gràcies a les desgràcies dels altres. De ben segur que més de la meitat 

dels polítics actuals es dedicarien a altres tasques més profitoses. En concret, a 

dos dels negocis que omplen les butxaques dels grans: la banca i la construcció. 

En Xavier jugava a totes dues bandes. Primer, deixant que la banca i les 

constructores li subvencionessin la campanya electoral. Després, afavorint-los 

amb la política del seu partit. Així els tornava el favor i santes pàsqües. En 



conclusió, una simbiosi que obliga a la gent com vostè i com jo a pagar una 

eterna hipoteca per deixar-la en herència als nets. Ben pensat, aquest sistema 

obliga  a no estalviar mai, a gastar sempre. Contrarietats de viure a Occident. 

Ja feia dies que en Xavier i la Gemma estaven amoïnats. El seu cadellet, amb 

disset anys al cos, no parava de plorar. La criatura, amb bigoti sota al nas i amb 

la cara plena de grans �pajeros� somiquejava davant qualsevol petita 

inclemència del dia. El matrimoni va voler posar solució al problema. Primer 

calia trobar la causa d�aquell tràngol. Això fou fàcil, l�escola en seria culpable. 

L�ensenyament ja no era el què era. En temps del franquisme sí que s�educava 

correctament a la quitxalla, si més no això és el què deia en Xavi sota la 

consigna del seu partit, el PP. Calia posar fil a l�agulla i parlar-ne d�allò amb el 

tutor del seu fill. 

Trucaren a l�escola i concertaren per primer cop entrevista amb el tutor. Però en 

Xavier estaria molt ocupat, pel què hauria d�enviar a la seva representant, la 

Gemma. Aquesta, de mala gana i preocupada per la seva apretadíssima agenda, 

va buscar un forat per trobar-se amb el responsable del seu fill. 

La intenció de la Gemma en aquella nova �entre-vista� era l�exigència. De fet, 

era prou conscient que en l�escola privada on tenia matriculat al seu fill podia 

fer valdre el seu paper de clienta. És ben cert que en alguns centres privats sovint 

es fomenta aquest servilisme. L�escola, per tal d�estalviar-se queixes paternals, 

opta per claudicar i dir amén als progenitors. Si cal, la direcció del centre 

responsabilitza als mestres o professors de l�anomalia conductual d�un alumne. O 



sia, que el docent és esbroncat i a l�endemà es troba sense autoritat dins l�aula. 

D�aquesta manera, en Jordi Roscats seguiria llançant papers al terra. 

Aquell era el context on es donaria l�entrevista entre Gemma, la mare crèdula del 

seu fill, i el tutor, un professor conscient de la realitat. Inspirat en un cas real i amb 

unes dosis de teatre de l�absurd, aquí en teniu la conversa d�aquesta altra �Entre-

Vista�: 

- Benvolgut professor Miralles, soc la mare d�en Jordi, en Jordi Roscats� 

entrant al despatx on l�esperava el tutor. 

- Benvolguda senyora Roscats, segui, segui � indicant-li una cadira a l�altra 

banda de la taula. 

- Gràcies � seient la Gemma -. Potser no es recordi del meu nen. Amb tants 

alumnes com vostè porta a la seva tutoria, un més, és un més? � digué 

Gemma amb tota la mala intenció. 

- Amb quinze alumnes que porto i sent com és en Jordi a les classes, li puc 

assegurar que fins i tot somio amb ell. 

- Què vol dir-me amb això? 

- Res, res � fugint d�estudi en Miralles -. Prosegueixi si us plau. 

- Escolti, que el meu fill és molt sensible i carinyós. 

- No!  Si ja ho hem notat a l�escola. Carinyós ho ha de ser perquè ha fet favor a 

totes les noies de la seva classe. 

- I han estat ben servides? 

- Oi tant! Encara els tremolen les cames. 



- Bé, això són coses d�adolescents � comentà Gemma per treure ferro a 

l�assumpte -. Almenys les ha deixat ben contentes. 

- Siií! Però als seus pares no. 

- A no? I per què, si el meu nen ha estat tan atent amb elles? 

- Perquè l�abortament els ha resultat molt car. 

- Així que totes aquestes buscones han volgut quedar-se prenyades del meu 

Jordi. Com que saben que és fill de qui és fill, se n�han volgut aprofitar. 

Pobret, tan bo com és ell � fent una pausa amb gest de verge Maria -. Però 

escolti,  jo no en sabia res de tot això. Per què no se m�ha informat al 

respecte? 

- Benvolguda senyora Roscats� contestaria en Miralles fent un retret a la 

Roscats -, si no m�equivoco se l�ha trucat més de vint cops per convocar-la a 

una entrevista. Però vostè sempre està fora de casa. 

- És que treballo molt, sap? Les amigues i les compres comporten moltes 

hores de dedicació. Vostè és home i no pot entendre això. 

- I tant que ho entenc. Vostè treballa menys que els Reis d�Orient. Ells, 

funcionaris de l�Altíssim, fan un sol jornal a l�any i a sobre és mentida � li va 

engaltar en Miralles -. Miri, senyora Roscats, se li han enviat més de deu 

convocatòries per carta explicant-li motius més que suficients per concertar 

una trobada amb vostè. 

- La meva txatxa � fugint d�estudi altra cop la Roscats -, que no sap llegir ni 

escriure i que tot ho llença, entén? Ella és d�aquelles dones que no diferencia 

entre �publemes� i problemes. 



- I quina diferència és aquesta? � preguntà sorprés en Miralles. 

- Doncs vostè com a professor ho hauria de saber � li contestà amb 

prepotència la ignorant de la Gemma -. �Publemes� són el què tots tenim 

cada dia i problemes és allò de les matemàtiques. 

- Bé, valdrà més que deixem estar això � li contestà el tutor passant fulla al 

comentari -. L�important és que avui la tinc aquí per parlar-li del seu fill. 

- Escolti! � l�interrompí ofesa la mare -. Jo soc qui he vingut per parlar del 

meu nen. 

- Perdoni � es disculpà veient que la cosa portaria cua -. Doncs vostè dirà. 

- El meu fillet ho està passant molt malament últimament aquí a l�escola. Es fa 

uns farts de plorar que ni li explico. 

- Doncs aquí es fa uns tips de riure que ni li explico. 

- Què vol dir-me? Que fa �cuento�? � s�ofengué la mare -. Conec molt bé el 

meu Jordi i mai m�enganyaria. A mi sempre em diu la veritat. 

- Home, doncs no voldria contradir-la, però en Jordi a classe pateix una gran 

manca de... de... 

- D�afecte? 

- De castedat. 

- De castedat? No l�entenc. 

- El seu fill no para de dir improperis durant la classe mentre, poltronat a 

l�últim pupitre, es fa manualitats pels baixos fent-ne gala i guassa. En 

definitiva, que trenca contínuament la dinàmica dins l�aula. 

- És que miri, en Jordi és molt nerviós i ja ens ho va dir el pediatre l�altre dia. 



- El pediatre? Vostè porta al seu fill encara al pediatre? Però si és un 

adolescent. 

- Jo sempre l�he volgut portar al mateix metge, per no traumatitzar-lo, sap? 

- Molt correcte, molt correcte � afegí en Miralles evitant més discusions -. Però 

ara díguim, què li va dir el pediatre que justifiqui les manulaitats sexuals del 

seu fill en plena classe? 

- Que resultaria molt bo per a ell la pràctica de la masturbació. O és que vostè 

no se la pela? 

- Home, jo... � mig avergonyit el tutor. 

- Va digui, digui... 

- Senyora! Aquestes coses formen part de la meva intimitat. 

- No em dongui excuses de mal pagador. Contesti un sí o un no. 

- Doncs sí. 

- Veu! Vostè amb el gran que és i fa el mateix que el meu fill. 

- Però jo ho faig en privat, senyora. 

- Tant se val, ho fa i això és el què compta. No vulgui acusar al meu fill de 

coses que no són. 

- Miri, el seu fill... 

- Miri, el meu fill es troba sota una gran depressió i mastubant-se allibera les 

seves frustracions. 

- Que el seu fill es troba sota una gran depressió? 

- Li estranya la notícia o és que encara no ho notat vostè a classe. Sols quan 

veu per televisió els Barrufets ja es posa a plorar. 



- I per què? 

- Perquè són tant petits i menudets que no poden defensar-se. 

- Doncs ell ja és gran i barbut. 

- És clar! Com el papà Barrufet. El meu fill s�ha deixat la barba, o millor dit els 

quatre pèls que li pengen de la cara, per solidaritzar-se amb ell. Però al 

veure que no li surt �pelambrera� a les galtes es tanca a l�habitació altre cop 

per plorar. 

- Em sorprén d�allò més la notícia. 

- Ha d�entendre que en Jordiet ha canviat molt d�ambients i això l�ha afectat 

molt. Per causes de la feina del seu pare, el senyor Roscats, ens hem vist 

obligats a canviar de ciutat molt sovint. Sols fa uns mesos ens trobàvem a 

Perejil protegint el territori sota la bandera del PP, perquè l�espanyola poca 

falta hi fa allí. Unes setmanes més tard ens traslladàrem a Palma de Mallorca 

per revitalitzar el partit dins la comunitat. No passaren ni uns dies que ens 

dirigírem a Sicília, per guanyar-nos a La Cosa Nostra. I abans de residir a 

Barcelona, ens passàrem per les Medes per eradicar alguns farigolos del 

Greenpeace. El meu fill pobret, més desorientat que una feminista enmig de 

l�Aràbia Saudí, sols demanava una cosa. 

- El què? 

- Tornar a casa. 

- Quina casa? 

- Ara que m�ho pregunta, tampoc li sabria dir. 

- Bé senyora, i de tot això del seu fill qui pensa que n�és culpable? 



- Vostès! L�escola. 

- L�escola? 

- Sí, sí, l�escola. 

- Per ...? 

- Per què l�estant hiperprotegint. 

- Hiperprotegint nosaltres? � exclamà alertat el tutor -. Ans al contrari, som 

nosaltres els professors qui ens hem de protegir del seu fill. 

- Com diu? 

- Que quan el seu nen li agafa un rampell sexual i no té femella a l�abast, tots 

els professors no ens aixequem de la cadira. 

- No m�expliqui sopars de duro. Com pot dir això del meu fill? Jo sols vull 

saber si se l�està hiperprotegint o no � sentencià finalment la Gemma. 

- Vostè què fa? 

- L�educo. 

- Com? Pegant-li? � per aclarir després - �La letra con sangre entra�. 

- No, no pas. Això seria maltractar-lo i em podria denunciar. 

- Clar, a la societat protectora d�animals � afegí en Miralles. 

- Pretén faltar-me al respecte, senyor Miralles? 

- Molt lluny de la meva intenció � li contestà el professor amb sorna -. Sols 

intento esbrinar com educa vostè al seu fill. Pegant ja veig que no. Per tant, li 

torno a preguntar. Com l�educa? 

- Doncs callant. 

- Callant? Per què? 



- Per no manipular-lo. 

- I com justifica la seva postura. 

- No hi ha res més estúpid que llançar-se amb la més gran de les eficàcies en 

la direcció equivocada. 

- A veure � prenent en Miralles un to de condescendència. Ara ja no volia 

seguir amb aquell galimaties de justificacions kafkianes-, m�acaba d�arribar 

una enquesta del Departament d�Ensenyament que ens ajudarà a donar-li 

resposta. Així veurem qui hiperprotegeix el seu fill. 

- Ai, m�encanten les enquestes � comentà il·lusionada la Gemma -. Però quina 

mena d�enquesta és aquesta? Una graella de resultats com la que fan sempre 

vostès els mestres? 

- No per favor, més graelles no. Amb la d�informes que redactem els docents 

ja no sabem com sentir-nos � es queixà en Miralles -. El nostre ofici és dels 

més antiecològics del planeta. Gastem tant paper escrivint programacions 

que no entenc com encara hi ha boscos. 

- No l�entenc. 

- Doncs que no parem d�omplir graelles � enfadat el tutor -. Graelles de 

seguiments, graelles de notes, graelles d�unitats didàctiques, graelles 

d�objectius, graelles de programacions i graelles de nivells de concreció. Són 

tantes les graelles que omplim, que ja podrien canviar-nos el patró. Sant 

Llorenç, donat que el van passar per la graella, el van rostir, s�esdevindria 

un excel·lent candidat � acabà dient amb indignació. 

- Val, val, no se�m posi així. 



- Esperi que no he acabat. Vostè que és dona d�un dels polítics més 

importants podria fer-li entendre al seu marit el següent. 

- No sé. El veig tant poc ... � s�afligí la Gemma. 

- Miri, prego a Sant Llorenç que il·lumini a pedagogs i a polítics per tal que 

facin lleis de qualitat en l�ensenyament més pràctiques però menys 

burocràtiques. Menys reunions i menys informes a canvi de més temps per 

correcció d�exàmens, preparació de classes i autoaprenentatge. Que així 

sigui, per Déu. 

- Bé, estudiarem el cas � digué Gemma a l�estil dels polítics. Fixeu-vos que 

quan els polítics diuen que estudiaran la possibilitat d�alguna demanda del 

poble, volen que sembli que ho faran però deixaran passar molt de temps 

per acabar no fent-t�ho -. Però l�enquesta que m�estava dient� prosseguí 

Gemma -, a qui va dirigida? Al meu fill? 

- No. Aquesta està adreçada als pares per saber si el seu fill pateix de 

sobreprotecció o no. 

- M�entusiasme la idea! Pregunti�m el què vulgui. 

- Contesti amb tota sinceritat les següents qüestions i al final obtindrem una 

diagnosi. 

- Comenci. 

- Li ha comprat al seu fill el mòbil aquest Nadal? 

- Un de nou. L�antic no tenia sistema d�imatges per enviar-se marranades 

entre els amics. 

- Té moto? 



- Una �Kabasaki� 2000. 

- Li compra roba de  marca? 

- Sols Lacoste, la resta li provoca al·lèrgies. 

- Vostè ve sovint a l�escola a queixar-se dels professors? 

- Ho faig des de casa. 

- Sí clar, és el primer cop que ve a l�escola � observà el tutor. 

- Veu com ho faig des de casa? � li recordà la Gemma. 

- Amb tals queixes pretén que li fem més cas al seu fill? 

- Per suposat. 

- I vostè es creu més amiga del seu fill que formadora i mare? 

- I tant que sí. 

- Doncs ja ho tenim. 

- I doncs? 

- Nooo! Vostè no hiperprotegeix al seu fill � sentencià amb sorna en Miralles -. 

Sols el convertirà en un potencial depressiu quan s�hagi d�enfrontar amb els 

problemes de la vida. Probablement el seu fill visiti al psiquiatre un cop per 

setmana abans dels vint anys. Era tot això el què volia saber? 

- Doncs ara que m�ho diu � enfada la Gemma -, crec que no el vull escoltar 

més. Vostè, com a tutor del meu fill, resulta ser un gran incompetent. 

- Doncs jo també crec que ens hem entès prou bé. Definitivament, quan jo 

sigui gran, voldré ser com el seu fill. 

- I per quina raó? 

- Per fer com fan vostè i el seu fill. Tocar el collons a distància. 



 

Allí va finalitzar la conversa. Gemma de molt mala lluna va agafar el bolso i va 

marxar. La Roscats, una excel·lent amiga del seu fill, assoliria la gran fita del seu 

estil d�educar, la catàstrofe. I és que quan una mare diu, �jo soc molt amiga del 

meu fill� l�ha ben espifiada. Ser formadors no és el mateix que ser amics. 

L�amistat és una paraula molt seriosa que es consolida en la maduresa, no en la 

infantesa. Un amic escolta el bo i dolent d'un altre amic, però no té potestat per 

castigar els errors. Els docents i els pares sí la tenen. En Miralles podria 

penalitzar al Jordi, un amic no. Una amistat implica una sèrie de drets, però 

també d�obligacions que sovint un escolar, com en Jordi, no sap complir. 

Ser amic de fills i alumnes ja vindrà quan aquests hagin assolit la maduresa 

personal. Abans, cal ser formador. Com deia el psiquiatra Victor Frankl "un bon 

mestre no és sols qui ensenyar a conèixer, sinó qui ensenya a ser". 

Quan la Gemma sortí de l�escola li sobrevingué el dubte. I si era ella la que 

estava equivocada? I si estava hiperprotegint el seu fill? Potser tanta educació 

de dretes per part del seu pare, havien portat a en Jordi cap a un carrer sense 

sortida. Potser la culpa de tot allò corresponia al seu marit i no a ella. De fet, en 

Xavi havia trobat l�excusa per no assisitir a l�entrevista i així desempallegar-se 

de responsabilitats. A més, sempre restava lluny de la llar, amb la qual cosa poc 

havia col·laborat en l�educació del seu fill. Ara Gemma estava furiosa. Allò 

potser significava el final d�una gran amistat, o millor dit, d�un pacte 

reproductiu. 



JOC DE DOBLES INTENCIONS 

 

Hi ha matrimonis que acaben bé ... o duren tota la vida. 

(Godoy a �Diálogos de la Vagina�) 

Per què les dones els costa tant dormir? Senyal que mai tenen la consciència 

tranquil·la. Però, per què els homes ho fan tant ràpidament? Senyal que 

segueixen igual que tot el dia ... no pensen. 

(Les neurones) 

L�amor etern dura tres mesos. 

(Un estadista) 

 

Una crisi matrimonial entre Xavier i Gemma estava creixent. Òbviament 

aquesta fotesa restava fora de l�abast dels mitjans de comunicació. Un escàndol 

d�aquest tipus faria trontollar la reputació de la nissaga Roscats. Pertànyer al 

món de la política del PP tenia un preu: junts fins que la mort els separés. 

Malgrat les seves desavinences, la parella Roscats continuava sortint en diaris i 

revistes com a sòlid baluard del matrimoni. La simbiosi beneficiava a ambdós. 

Gemma seguia vivint del �cuento� mentre Xavier mantenia la seva imatge 

pública.  Ni l�un, ni l�altre, s�adonaven de la causa que els estava portant a 

aquell clot. Mentre el fill plorava per cridar-los l�atenció, el matrimoni intentava 

seguir unit per educar-lo. Però quan el nen se�ls va fer universitari amb una 

bona VISA a la butxaca i repetint curs rere curs, s�acabaren les obligacions 

conjugals. També cal preguntar-se quines. Pensi�s que tot els feia la txatxa, 



incloses coses que ja sortiran. Així doncs, el matrimoni Roscats es trobava sense 

passió i sense projectes comuns ara que el seu fill tirava de VISA. 

Un bon dia la Gemma va malbaratar el seu temps pensant com solventar 

aquella situació. Després de cinc hores empassant-se Tele5 li va baixar el sant 

del cel. Una famosa d�Hotel Glamour explicava davant l�audiència que va 

resoldre tots els seus problemes visitant al psicòleg. Anar al psicòleg! Aquella 

era la solució. Amb una bona teràpia de parella, en Xavier i ella trobarien de 

nou el camí cap a l�estabilitat. Vegi el lector que no es parla de felicitat. Això 

pertany al món dels somiatruites. 

Amb aquesta brillant idea Gemma s�encarà al seu marit. Ell acceptà la proposta 

de bona gana. Ara ja podrien donar la culpa a un altre pels seus errors. Si la 

cura no funcionva sempre podrien acusar al docte d�incompetent. El món dels 

rics i poderosos és així. Però quan un, com la majoria de mortals, no es pot 

pagar un especialista per solventar aquests problemes, sempre li queden els 

amics i el bar com a consulta. El vi i les borratxeres amb els col·legues poden fer 

miracles. 

Ben mirat, els problemes de parella sempre passen per no posar-se a la pell de 

l�altre.  Les dones acusen als homes de no pensar i els homes a les dones de 

pensar massa. Els barons, pragmàtics i hedonistes, cerquen les coses senzilles i 

el plaer. Les damisel·les, sempre intuïtives i previsores, busquen sovint els tres 

peus al gat. Els homes reclamen a les dones que els busquin més la seva pota 

del mig que les tres del gat. Homes i gats són ben diferents. Els mascles humans 

tenen dues cames i una sola vida. En canvi els felins posseixen set vides, quatre 



potes i una cinquena ben servida. Molts homes diuen �qui fos gat sense gates 

maules� i moltes dones contesten �qui fos gata ben servida per lleò fidel�.  I és 

que, homes i dones, són dos móns on es cabilen dobles intencions, molt sovint 

contradictòries i en poques ocasions complementàries. La Gemma i en Xavier 

n�eren un exemple. 

Ells dos, immersos en egoismes paral·lels, no trobaven el camí de sortida. Així 

que es buscaren un bon psicòleg de parella. En Xavier, amb discreció i bons 

contactes, en trobà un per Granollers, millor dit una, la primera en la seva 

promoció. Una tal Mònica Moreno. 

La capital del Vallès s�esdevenia una ciutat perfecta. Fora de Barcelona la cosa 

tindria més discreció. Sent càrrec públic com era, no volia que es sabés que 

visitava una psicòloga. La premsa socialista el titllaria de feminista i reformista. 

Però el problema més important no fou aquest. Revisant l�agenda, en Xavi va 

adonar-se que li seria molt difícil assistir a les sessions conjuntes. Va optar per 

enviar altre cop a la seva representant, la Gemma. Aquesta s�histeritzà d�allò 

més negant-li sexe durant dos mesos. Passades les setmanes i amb els 

�deixonses� ben plens, en Xavier va accedir a entrar en teràpia. Ves quin remei. 

Obligar a una abstinència vaginal al més misògen, sempre el fa entrar en raó, en 

la raó de la muller. 

Però fou massa tard en el cas d�en Xavi. Gemma ja tenia altres distraccions per 

sadollar els seus capricis quan en Roscats accedí a fer teràpia conjunta. Ella 

s�havia apuntat a un curs de ioga intensiu. Allò l�ocupava totes les tardes. Però, 



i els matins? Pels matins concentrava la sessió de compres i tafaneries amb les 

seves amigues. Així que en Xavi es trobava sol davant el perill. 

Amb hora concertada i excusa posada al Parlament, si és que calia, en Xavier es 

dirigí a Granollers. Amb ulleres de sol per no ser reconegut, travessà la Porxada 

en direcció a la consulta. Arribat al portal de la doctora va llegir un rètol que 

anunciava, �Dra. Moreno, tractament de la depressió, separacions i fills de 

separats�. 

En Xavi, amb la mà al cor, entrà a l�edifici i pujà les escales fins a l�entresòl on es 

trobava la consulta. La porta era oberta. Ell la va empènyer amb dissimul. Una 

nova �Entre-Vista� era a punt de solfa: 

- Dra. Moreno? � preguntà tímidament en Roscats. 

- Sí, jo mateixa � respongué la psicòloga remenant uns papers sense enlairar 

la vista de la seva taula. 

- Soc en Xavier Roscats, vinc per ... diguem-li ... una entrevista. 

- A senyor Roscats, l�estava esperant � deixant el què estava fent d�immediat -

. Però que fa aquí dret? Estiri�s al catre home, estiri�s, que aviat començarem 

el psicoanàlisi. 

- Gràcies. 

- I la seva muller? Que no ha vingut? 

- Bé, últimament no ens acompanyem massa mútuament � jeient en Roscats al 

divan -. Sols hem coincidit en algun funeral. 

- I això? 

- És que el negre li escau d�allò més bé, sap? 



- No, si ja surt a les estadístiques de partit. Diuen els diaris que li queda molt 

sexi. 

- És cert. Durant l�última campanya electoral els seus vestidets negres van fer 

furor entre els votants. 

- Bé, però suposo que no ha vingut a parlar-me de la moda política del 

moment ... 

- No, per suposat que no. 

- Doncs, digui�m. Què els passa? 

- No sabria per on començar � s�afligí en Roscats.  

- Comenci pel principi. 

- Doncs al principi la meva muller era una màquina, una �Braun Citromatic�. 

- En les feines de casa, es refereix? 

- No! En les sexuals vull dir. Hasta la última gota, comprén? � li aclarí en 

Roscats. 

- Crec que sí. 

- Ens ho passàvem d�allò més bé. Ella patia d�orgasmes múltiples i no parava. 

Fins i tot se�ls apuntava cada cinc minuts en una agenda. Després sempre 

em deia que en volia més i més. 

- D�orgasmes? 

- D�agendes. 

- Això era senyal d�un bon matrimoni � observà la Moreno. 

- Sí, però aleshores li va venir el rampell de tenir un fill. Tant sí com no, ella 

volia quedar-se prenyada. Amb tal idea no parava de taladrar-me. Jo sols 



volia sexe, però ella volia fills. En tal situació m�acusava que jo sols pensava 

amb els baixos, però del cert que ella no parava de tocar-me�ls. 

- Això ho feia per estimular-li les idees � l�interrompí la psicòloga -. Ha 

d�entendre vostè que els homes pensen més amb l�entrecama que amb el 

cap. 

- Sí, però sols me�ls tocava a distància. 

- Com? 

- Inflant-me el pebrots amb retrets. 

- Vol dir-me aleshores, que res de res de sexe? 

- Exacte. Jo li insistia que el sexe era molt important per a l�equilibri conjugal, 

però ella em contestava  que em repetia més que una cançó del Chayanne. 

- Per tant, o bé tenia un fill amb ella o es feia monjo de Montserrat. 

- Ser monjo hauria estat fantàstic. Així deixaria de pensar amb els baixos. 

- Sí, però diuen d�ells que... 

- No continuï si us palu. Ja sé el què s�ha dit d�ells. 

- Bé, d�acord. Segueixi�s explicant, per favor. 

- Jo volia sexe, caram! Li deia a la meva muller que l�existència en aquest món  

és molt curta i que resten moltes coses per veure abans de tenir un fill. La 

vida cal disfrutar-la al màxim i el sexe n�és una manera. 

- I quines són aquestes coses que cal veure abans de tenir un fill? � inquirí la 

Moreno. 

- La boda del Papa de Roma, la pau a Israel o la globalització. 

- I ella què li contestava al respecte? 



- Què això no ho veurien ni els nostres fills. 

- I vostè que li deia. 

- Doncs que si ells no ho veurien, no calia tenir pressa en tenir-los. 

- I es va enfadar � afirmà la doctora de manera retòrica. 

- Que si es va enfadar? Més que això. Vaig guanyar-me tres mesos més de 

celibat. Gairebé em faig definitivament monjo de Monserrat. 

- I què va decidir doncs? 

- Jo no vaig decidir res. Ho va decidir un goma foradada. 

- Una goma foradada? Però no m�acaba de dir que res de res amb la seva 

muller? 

- Sí, però un dia després d�una festa del partit i amb una borratxera papal, la 

meva dona va beneir la seva ovulació amb el meu esperma. Amb diligència i 

intel·ligència, suposo, va obrir camí als meus caps grosos  praticant un petit 

orifici en el preservatiu. Així fou com va aparèixer el nostre fill, en Jordi, un 

egòlatra, un capsigrany, un desastre, un condó foradat. 

- Home, tampoc digui això del seu fill. 

- Que no digui això del meu fill? � emfurismant-se en Xavi -. Quan el meu 

partit polític defensava l�intervenció militar a Iraq, ell es manifestava pel 

barri amb una pancarta dient �Ni míssils, ni cohets, volem els barrufets�. 

- Pel què m�està dient, el seu fill deuria ser un hiperactiu. És la diagnosi de 

moda ,sap? Però no hi pateixi gaire. Solen ser nens bastant mal parits que en 

el fons tenen altres virtuts. 

- Com quines? � emprenyat el Roscats. 



- Solen ser molt creatius � contestà la �psico� per dir alguna cosa positiva. 

- Com? Guixant  les parets de casa, per exemple? 

- Aquest sol ser un cas típic, suposo � dubtant la Mònica de si haver dit 

�creatiu� havia estat encertat. 

- No suposi tant. Amb el tema del txapapote de Galícia me la va armar. 

- Quina en va fer? 

- Ser creatiu. 

- Com? 

- En un sopar a casa on vam convidar al �presi�, el senyor Aznar, va decorar 

les parets del menjador amb tota mena de frases condemnant el desastre 

gallec. 

- Condemnar com? 

- Dient �Mengeu calamars a la tinta de txapapote� o �Aneu a Galícia, on la 

benzina està la mar de barata�, i una altra que deia �Les platges de Galícia 

van com una bassa d�oli�. 

- Un pèl mal parit el seu fill � observà al Moreno. 

- Ni que ho digui. 

- I el �presidente� què hi va dir? 

- �Este niño de tu casa�� fent veu d�Aznar -. Però allò no fou tot. Com 

comprendrà, el celibat que em va imposar la meva dona, també després del 

naixement del meu fill, em feia tenir l�animal de l�entrecama cada dia més 

encés. I clar, malgrat un ser del PP, la carn és feble i m�ho vaig fer amb la 

txatxa que tenim. Però amb tal mala fortuna, que en Jordiet va veure�m en 



plena feina. El vaig subornar amb tota mena de joguines, però el dia del 

sopar amb el �presi� va animar-se a explicar-ho tot. 

- I la seva dona es va indignar. 

- Que va! Que va! Esperi a saber com va anar tot. El meu fillet va començar 

dient � ara posant en Xavi veu de nen � �l�altre dia el papa va entrar a 

l�habitació de la txatxa i la va començar a besar, a treure-li la roba i a treure�s 

ell també la roba. Després de fer això se�n van anar al llit amb ella i li va 

començar a ficar... a ficar... la cosa aquella que no me�n recordo com es diu. 

Mare com es diu allò que li llepes al veí?� 

- Interessant, molt interessant � posant-se la mà a la barbeta la psicòloga -. 

Això que m�explica senyor Roscats, és un cas extremadament interessant. 

No ha pensat pas en escriure un llibre? Banyut, castrat i amb fill. I és que els 

dies que un està de pega fins amb els collons ensupega. 

- Que es riu de mi? 

- Déu me�n guardi � dissimulant la sorna -. Vostè haurà patit molt. 

- Ja ho pot ven dir. 

- Però, i no voldria semblar-li tafenera, qui va resultar ser el veí? 

- Un actor porno del Bagdad que partia nous amb l�estri durant l�espectacle. 

- Que partia nous amb la... � exclamà la psicòloga. 

- Sí! Sí! Amb la... 

- Increïble! 

- Increïble, però ara als vuitanta anys parteix cocos en el mateix Bagdad de 

Barcelona. 



- Cocos? 

- Sí! Closques ben groses. 

- I per què ha canviat de fruita? � preguntà encuriosida la Mònica. 

- Problemes de vista, sap? 

- Ara entenc per què la seva dona ja no practicava el sexe amb vostè � ja sense 

poder-se aguantar la Mònica i esclafint a riure -. Si ella era una �Braun 

Citromatic�, ell deuria ser una batedora �Moulinex�. 

- Per favor! � es queixà en Xavier. 

- Ai sí, perdoni�m. No sé què m�ha passat �recobrant la compustura -. 

Aleshores suposo que vostè i la seva muller es van plantejar el divorci? 

- Impossible, soc del PP i de l�Opus. 

- Bé, però es podria emparar amb l�església per anul·lar el seu matrimoni. 

- Com? 

- Dient que aquest no s�ha consumat. El Papa sol ser molt comprensiu en 

aquests cassos. Vostè al·lega que la seva dona li va fer passar més gana que 

un militant d�esquerres durant el franquisme i ja està. 

- Però no li he dit que vam tenir un fill? 

- Vostè o l�actor porno? 

- Per Déu, per Crist, per favor � invocà exclamant en Xavi -. El meu fill tothom 

diu que es sembla a mi. 

- Tot i tot, quina edat tenia el seu fill quan va fer aquelles trastades? 

- Dos anyets. 

- I què volia ser de gran? 



- Actor porno. 

- Veu com potser no és seu? 

- Pari, per favor, pari. Que m�està fent malpensar massa. 

- Per...? 

- Per què a l�escola hem tingut molts problemes amb ell. 

- Com quins? 

- Molts rampells sexuals amb les companyes. Potser �lo� del sàtir de l�actor 

porno sigui veritat. Crec que a hores d�ara tinc més nets que Matusalem. 

- No em digui. 

- Sí, li dic. La meva vida ha estat un desastre d�ençà que ell va nèixer. 

Imagini�s com és ara. El tinc a la universitat empaitant a les becàries, tirant 

de VISA i repetint curs any rere any. 

- Va rebre una bona alimentació el seu fill? 

- Com? 

- Que si va rebre una bona alimentació el seu fill. 

- Això és important? 

- Molt important � fingint la psicòloga gran rellevància en el tema. 

- Doncs ara que m�ho diu, crec que sí. La meva dona va insistir-me des del 

primer moment que li donguéssim biberó hipervitaminat. 

- Aquí ho tenim. 

- El què? 

- El problema del seu matrimoni. 

- El biberó? 



- No! Vostè mateix. 

- I per què? 

- Perquè no va fer bé en deixar que la seva dona li dongués el biberó al seu 

fill. Ella li havia de donar de pit. 

- Per què? 

- Per què aleshores, a vostè, no li hagués tocat alletar al seu fill. O és que vostè 

té mamelles? 

- Dona, doncs no � tocant-se els pits. 

- Ho veu. 

- El què? 

- No m�acabo d�explicar prou bé. Qui li donava el biberó al seu fill? 

- Jo mateix. 

- Aquí ho té. Així el va començar a sobreprotegir i ara vostè es veu com es 

veu. 

- És veritat! � exclamà sorprés en Xavi -. Com ho ha sabut? 

- Sols entrar per la porta n�ha fet cara. 

- De mainadera? 

- No. De calçaces. � li contestà la psicòloga -. Miri, els rols a la família són molt 

importants. Els homes han de ser homes i les dones han de ser dones. Un 

home no té pits per donar de mamar, ans al contrari. Vostès sols tenen  penis 

que esperen que els hi mamin. 

- Clar! � fent exclamació d�entendre-ho � Ara recordo que ja ens ho deien en 

els cursets. 



- Quins cursets? 

- Els d�educació familiar del PP. 

- I què li deien? 

- Que PP significa, �Padres con Pantalones, mujeres solo con faldones�. 

- Però vostè no els va fer cas, oi? 

- Això crec � mig penedit el Roscats.  

- Ho veu. I vostè ara es troba com es troba. 

- Com em trobo? � desorientat l�home. 

- Pegant polvos fruteros. 

- Com diu? 

- Sí, polvos fruteros � li aclarí la Moreno. 

- Com són? 

- �De uvas a peras� � li contestà la psico amb accent català. 

- Vostè deu ser molt bona. Tot m�ho endevina. 

- Clar, per això vaig ser la primera en la meva promoció. Vet aquí perquè 

vostè m�ha triat. 

- Això també és veritat � assentint amb el cap en Xavi -. Caram, vostè és molt 

competent. Tot ho sap � afegí tot seduit per la psico -. Una dona com vostè 

ens aniria d�allò més bé en el partit. 

- Amb quina funció? � preguntà la doctora amb ambició. 

- Doncs per mentalitzar al poble de si entrar o no en una guerra contra un 

país islàmic. El tema d�Iraq, recorda? 

- Això m�ho posa molt fàcil � digué la doctora Moreno amb prepotència. 



- Ara em torna a deixar sorprés. Com ho hagués fet? 

- Amb una enquesta. 

- Quina mena d�enquesta? 

- Una per a la púrria del poble � digué la Mònica -, per fer-los dir el què 

vostès vulguessin. 

- SÍ A LA GUERRA! Per suposat. 

- Doncs l�enquesta aniria així. Vostè vol tenir la benzina més barata? 

- Eh? 

- Contesti com si fos un ciutadà � li aclarí la Mònica Moreno al parlamentari -, 

li repeteixo, vostè voldria tenir la benzina barata? 

- Sí. 

- I vostè creu que Europa i els EEUU haurien de tenir més recursos energètics 

sota les seves mans? 

- És clar que sí. 

- I que si un país manipula el petroli sota una dictadura es mereix perdre el 

seu poder? 

- Òbviament. 

- Per tant, creu que una dictadura que viu del petroli, com la d�en Saddam, 

hauria de ser derrocada? 

- Rotundament sí. 

- Doncs aleshores voldria una  guerra contra Iraq. 

- Això és fantàstic! � exclamà el polític -. Però, i si jo fos de l�oposició? � 

inquirí encuriosit -. Quina me�n diria? 



- Modificaria l�enquesta de la següent forma. Creu que EEUU ha de controlar 

el món? 

- Doncs no. 

- Creu que el seu imperialisme nordamericà potencia la pau al món? 

- Gens ni mica. 

- Creu que si Estats Units controlés tot el petroli del planeta, Europa en 

sortiria ben parada? 

- Clar que no. 

- Creu, a més, que Estats Units ha de decidir les directrius de l�economia 

mundial? 

- Mai, això mai. 

- I creu que un país així ha d�intervenir en les decisions d�un altre Estat i 

ocupar-lo? 

- I tant que no. 

- Doncs vostè estaria en contra d�una guerra amb Iraq. Veu com n�és de fàcil 

manipular l�opinió pública? 

- Excel·lent. Indiscutiblement una persona com vostè ens serà de gran utilitat 

dins les files del partit. 

- Bé doncs, i quan començo? � preguntà la Mònica amb el caramel a la boca. 

- Tan aviat com resolgui el meu problema conjugal. 

- Home, jo crec que vostè encara s�estima la seva dona. Cal que miri en el seu 

interior. 



- Sols quan me la pelo, amb perdó, - li digué en Xavi amb sarcasme -, veig 

l�interior. 

- M�està dient que per aquí vaig malament, oi? 

- Exactament. El meu problema no el solucionarà fent-me creure que encara 

estimo la meva muller. A vostè la veig més desorientada que l�Aznar parlant 

en català amb els d�Esquerra Republicana. 

- Ah! Però l�Aznar parla català? 

- Deixem estar aquest tema � li contestà en  Roscats abaixant el cap. 

- Perdó. 

- Continuï si us plau. 

- A veure, vostè com es troba? 

- Amb l�autoestima sota terra. Ni el Prozac, ni Tele5 m�arrenquen de la 

depressió. 

- Torni a fumar. 

- Però si no he fumat mai! � exclamà en Xavi. 

- Algún dia ha de ser el primer. 

- Sí, però la meva dona no em deixaria. 

- Per què és dolent per a la salut � observà la Moreno -. Ho veu com la seva 

dona encara l�estima? 

- Va molt equivocada. Ella em diria � què fas fumant, que no veus que és 

dolent per al tabac?�. 

- Veig que els cal comunicació � afegí la Mònica. 

- Comunicació? � alertà en Roscats. 



- Sí, diàleg per polir irregularitats � insistí la psicòloga -. Convidi-la a sopar a 

un bon restaurant i potser així es reconzilien. 

- Això ja ho vaig fer fa uns dies i va resultar un desastre. 

- Què va passar? 

- Ella, tan �pija� com és, va escollir el restaurant. Un d�aquells de disseny, de 

la Nouvelle Cuisinne, sap? Quan ens van portar l�àpat amb aquells plats de 

fireta vaig al·lucinar. Aquelles minúscules mostres de menjar amb prou 

feines es veien. Doncs bé, finalitzat el sopar va venir el �maitre� per 

pregunar-nos com anàvem de gana. 

- I vostè què li va contestar? 

- La mateixa que en seure a la taula. 

- I s�ho va prendre bé el �maitre�? 

- Crec que no. 

- Per què? 

- Perquè quan va tornar per oferir-nos els postres, jo li vaig preguntar què 

tenien. Ell de mala gana va contestar-me �lo que quieran�. Vaig aleshores 

demanar-li què m�acosellava. 

- I què va dir ell? 

- Que se vaya. 

- En tal situació, suposo que la seva dona va mostrar-se solidària amb a vostè. 

- En absolut. Aquella nit es va tirar al �maitre�. 

- Veig molt pelut el seu cas, senyor Roscats. 



- Pelut no, més aviat calb. Miri quines entrades m�han sortit amb tot això � 

assenyalant-se el cap -. De fet, jo ja no tinc entrades, hi tinc magatzems. Aquí 

hi guardo les enquestes � indicant-se l�entrada dreta -, i a l�altra les 

estadístiques � indicant-se l�esquerra -, i és que a mi el cabell ja no se�m cau, 

se�m suïcida. 

- Senyor Roscats, sols veig una solució al seu problema. Una doble teràpia. 

- Una doble teràpia? 

- Sí! Una teràpia a dues fases. 

- I quina serà la primera? 

- La primera és la teràpia condó. 

- No n�he sentit a parlar mai de tal cura. 

- Doncs li anirà molt bé tant en el seu matrimoni com en la seva carrera 

política. Es tracta d�un nou fàrmac que reté la inflació, atura la reproducció 

de més fills antipartit, destrueix les generacions futures, protegeix els 

�capullos�, i li ofereix seguretat mentre dona pel sac a l�oposició. Vaja, que 

dona en el clau. 

- Això és fantàstic. I la segona teràpia? 

- Aquesta va més encaminada a resoldre la seva depressió matrimonial. 

- Com? Dígui�m? � ansiós en Xavi. 

- A vostè com li agrada el whisky? 

- Amb molt de fum i moltes prostitutes. 

- Aleshores prengui�s diàriament un litre de whisky de malta fins tornar-se 

alcohòlic. Pel problema amb la seva dona no tenim solució, però per a 



l�alcoholisme sí. Passi�s d�aquí uns mesos i en seguirem parlant. Això sí, no 

vingui borratxo a la consulta. 

- Gràcies doctora, moltes gràcies � animat en Xavi. 

- I respecte al seu fill ... � afegí la Mònica. 

- Sí, dígui�m. 

- Redacti una nova llei de qualitat de l�ensenyament que permeti que tots els 

rucs del país aprovin a l�institut i arribin a la universitat. 

- Però si això ja ho van fer els socialistes amb l�ESO. Van baixar tant els nivells 

que fins i tot un ximpancé podia progressar adequadament. 

- Doncs faci una altra llei. 

- És una excel·lent idea. Justament ara mateix, i com sempre, el nostre 

Departament d�Ensenyament té poca feina. Els diré que facin com cada any. 

- Què fan cada any? 

- Noves lleis per tenir cabrejats als mestres, contents als pares i distreta a 

l�oposició. La consigna és �que goce la LOCE�. 

 

En Xavi quedà molt satisfet amb la teràpia condó-malta. Això de barrejar vicis 

cura tota mena de depressions. 

I dit i fet. En Roscats s�abocà al whisky notant-se els seus efectes en el 

Parlament. Les seves intervencions en l�hemicicle es convertiren en monòlegs a 

l�estil Buenafuente. L�oposició esclafia a riure d�allò més amb les seves sortides i 

dissertacions. L�aclamaven cada cop que sortia a l�estrada. El PP no se�n sabia 

avenir. En Roscats deia més veritats que consignes de partit, i això deixava amb 



el darrere enlaire a tots els seus col·legues. El tema de la guerra d�Iraq i la 

relació Bush-Aznar va saltar a la pista d�aquell ball dels polítics. En Roscats va 

explicar que a en Bush, a diferència d�en Clinton, li agradava més que li 

llepessin el darrera que no el davant. Així que, a falta de becària, va decidir-se 

pel del bigoti. Aquest, sent líder del partit i havent estat president de la Unió 

Europea, estava més inflat que els llavis de la Sara Montiel. Es creia un petit 

Deú de l�olimp en l�Amèrica promesa. Fent de llepaire d�en Bush guanyava més 

punts per al cel de les dretes. 

Durant els comicis municipals en Roscats també va dir la seva. Molts polítics 

aprofiten aquestes eleccions per a la campanya de les generals, penjant-se les 

medalles dels petits, dels regidors del seu partit a l�ajuntament. En Roscats va 

declarar un dia per la ràdio el següent: �Per què barrejar la política d�altes 

esferes amb la política municipal? Fer-ho és aprofitar-se dels petits per fer-se 

grans els que ja ho són. Quan senadors, parlamentaris, ministres o diputats 

aprofiten les eleccions a l�ajuntament per lluir mèrits del seu partit o criticar el 

dels altres, confonen l�escala de mides amb l�escala de grimpar políticament. 

Em fa molta gràcia quan algun ministre critica que un partit de minories ha 

pactat per necessitat dins la casa de la vila. Als ajuntaments no se�ls pot criticar 

per pactes entre partits. Això és una cosa normal, lògica i necessària. Les 

coalicions consistorials existeixen perquè en poblacions petites tothom es coneix 

i urgeix més assolir fites conjuntes per a la població que encallar-se en disputes 

entre esquerres i dretes. A més, molts batlles i regidors pertanyen a un partit o 

altre no per convicció, sinó per obligació. Amb el carnet de Convergència, PSC, 



PP o derivats s�agilitza la tramitació de fons i subvecions per a la comunitat. 

D�altra manera, haurien d�omplir molts formularis per finalment escoltar un 

�vuelva usted mañana�. En fi, la política municipal hauria d�estar més 

deslligada de l�estatal�. Aquell dia en Xavier havia begut Ron Pujol. 

En una altra ocasió l�alcoholisme d�en Roscats el portà novament a parlar més 

del compte. Aquell dia va explaiar-se sobre el PHN, el �Plan Hidrològico 

Nacional� en el congrés dels diputats. Allí va dir moltes veritats segellant la 

seva tomba política. El monòleg fou el següent: 

<< Que què passa amb el Pla Hidrològic Nacional? Doncs molt senzill, que 

debem un favor a qui ens ha financiat totes les anteriors campanyes electorals. I 

ara que hem guanyat, hem de pagar. Qui no plora no mama, i l�Ebre n�és la 

mamella. Les terres del Delta faran figa, però tant se val. Nosaltres deixarem 

que les grans constructores facin un trasvassament que els omplirà les 

butxaques. Així tots en pau i endavant amb la democràcia. Les aigües de l�Ebre 

faran fregar-se les mans a Valencians i Murcians; faran nedar i guardar la roba 

als de Convergència i deixaran sota mar a la gent del Montsià. Amb tot, i amb 

tanta aigua per LLevant, produirem més taronges. Si tenim massa excedents, 

cap problema. Enviarem la sobreproducció de cítrics a França per tal que els 

seus pagesos ens la cremin. Com deia un gripau francés, a mi el què em reventa 

són els camions. Podeu imaginar-vos aleshores que els del PP no ens quedarem 

parats i subvencionarem una gran manifestació pels carrers de València, la qual 

cosa no serà la primera vegada. Recordi�s la del �SÍ AL PHN� que va tenir tant 

d�èxit. Amb els valencians en peu de guerra, la Unió Europea voldrà asserenar 



els ànims. Això serà fantàstic, perquè ens enviarà un paquet d�ajudes 

econòmiques dotades d�uns milionets d�euros. Per cada hectàrea de tarongers 

que es planti, un bon grapat de birolles a canvi. Els pagesos, que de tontos no en 

tenen ni un pèl, plantaran cítrics fins i tot a les torretes del balcó, cobrant les 

ajudes enviades. Els camps de tarongers s�extendran per tot el territori fins que 

l�Ebre digui prou, és a dir, fins que el trasvassament sigui insuficient. Arribats a 

aquest punt ja no caldran més paquets d�ajudes.Les taronges es tornaran 

músties, els murcians i valencians es manifestaran altre cop, la gent del Delta 

faran submarinisme  i les constructores del trasvassament desapareixeran sota 

uns fantàstics comptes bancaris a Suïsa, això sí, deixant uns quants aturats més 

pel país. Però en tal situació, nosaltres el PP, ja no caldrà que ens hi preocupem 

massa. Els Socialistes haureu guanyat els comicis i us tocarà pagar a un altre la 

campanya electoral. No em digueu que la democràcia no és un gran invent.>> 

 

Allò va sortir a tots els diaris i en Roscats va passar d�alcohòlic públic a 

alcohòlic anònim. Tancat a casa seva i mig expulsat del partit, es divertia mirant 

Tele5. Whisky i telebrossa fan com el coliri als ulls, et relaxen la vista i et salen 

lleugerament l�humor aquós. 

Tot i així, i en hores mortes, en Roscats feia l�esborrany d�una nova llei de 

qualitat per l�ensenyament. Era un encàrrec confidencial que li havien 

encomenat. Tot fos per tenir-lo distret entre borratxera i borratxera. Donant-li 

aquella feina pretenien dissuadir-lo de parlar en públic atacant les bases de la 

�democràcia�. 



En Xavi es va prendre seriosament l�encàrrec de la nova llei. Primer es va 

rellegir l�antiga LOCE. Tothom n�havia parlat massa, tothom n�havia dit la seva, 

com si del Barça del Van Gaal es tractés. Tothom en semblava ben documentat a 

l�hora d�opinar-ne. Però calia preguntar-se quanta gent s�havia llegit a fons 

realment aquella llei. Dubto molt que tanta gent hagués fet l�esforç d�una 

lectura tan atenta. Més aviat crec que tothom en parlava més pel què havia 

sentit que no pas per opinió pròpia. En Roscats, encara mig assenyat, va voler 

repassar les més de trenta planes del Boletín Oficial del Estado on s�hi explicava 

la llei. Allí, amb molta retòrica i molta palla, s�hi podia llegir una normativa que 

confonia fins i tot al més docte. La declaració d�intencions de la LOCE no era 

altra cosa que un conjunt d�idees bones i dolentes. No inventava la sopa d�all, 

però intentava posar-hi nous aromes. La llei no deia res de l�altre món, com 

sempre es fa en política, però amb titànica retòrica pretenia dir molt. 

En Xavier es disposà a redactar un esborrany de la LOCE versió 2.0. Així que, 

com cada any, els polítics reformarien la llei de l�ensenyament com si d�una 

obligació es tractés. Però, qui cada any hauria de materialitzar aquella 

declaració d�intencions era el cos de docents. Per Thor, per Odin, per favor, 

pregaven els mestres. Que els polítics parin cada any de canviar les coses i que 

deixin reposar i pair el què ja s�ha fet. Dins de cada escola, dins cada aula, els 

professors ja trobaran la millor manera d�aplicar tota aquesta paperassa. Un 

�cada any� amb noves lleis representa un circ electoralista i el què caldria en 

ensenyament no són noves lleis, sinó més compromissos socials. Potser sobren 

tantes crítiques a la LOCE i falta aturar la política de tanta llei any rere any. 



Un dia en Xavi, veient que el PP sols pretenia tenir-lo distret amb la nova llei 

d�ensenyament, va penjar els hàbits. Així que va passar el tràngol a l�oposició. 

Ells guanyarien les properes eleccions. Totes les declaracions fetes pel Roscats 

havien deixat el camí molt fàcil als socialistes. Ara ell es dedicaria a les seves 

pròpies reflexions passant definitivament de la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIONS D�UN ALCOHÒLIC 

 

És bo deixar la beguda. El fomut és no recordar on. 

(Un alcohòlic anònim) 

Vaig llegir que l�alcohol era dolent i vaig deixar de llegir. 

(La immensa majoria del país) 

Fou una dona qui em va empènyer a la beguda. Llàstima que mai vaig poder 

agrair-li. 

(Les Luthiers) 

Tenir la consciència neta és senyal de mala memòria ... vet aquí perquè soc 

alcohòlic. Per oblidar. 

(Xavier Roscats) 

 

 

Seguint nous consells de la psicòloga, en Xavi va escriure les seves pròpies 

obsessions per tal d�oblidar-les. Com tot seguit podreu comprovar són unes 

reflexions bastant sexistes. Amb perdó de les feministes, aquí les teniu. Penseu 

que foren escrites sota l�efecte de molts gots de malta i sota el context d�un 

matrimoni que feia fallida. 

<<  Per prescripció facultativa em vaig tornar un alcohòlic. Seguint indicacions 

de la meva psicòloga, em vaig abocar primer al whisky de malta i poc després 

al Ballantine�s. Haig de dir que quan estàs totalment embriagat, poc diferent et 

resulta un destilat o l�altre. Els dos beuratges fan igual efecte. 



Acompanyant les meves borratxeres llegia a Kafka, Nietzsche i a Popper. Era en 

aquell context on entenia millor què van voler explicar aquests autors. Però un 

dia la lectura es va acabar. Al llegir que l�alcohol era dolent, vaig deixar de 

llegir. Una idea més com aquella i aviat em sentiria privat de fugir del meu 

matrimoni gràcies a l�alcohol. A canvi em vaig dedicar a escriure reflexionant 

sobre les relacions entre homes i dones. 

- Primera reflexió. Elles, ja de ben joves i empeses per ànsies de segurat, 

idealitzen un mascle estable i protector. O sia, que les mantingui i llueixi. 

Com els hi agrada dir allò de... �el meu�. Per exemple, el meu home, el meu 

nen, el meu marit, el meu tigre, el meu Xavi. El meu, el meu, el meu, i el meu 

... i tu què? Ja res és teu, ni tan sols el dret de cuixa és teu. De fet, depén 

d�elles si una nit vas a dormir calent o escaldat. No sé com s�ho fan però, un 

dia, sense tu adonar-te�n, et veus lluny de les seves prioritats sexuals. 

Recordes aleshores quan, a inici de la relació, vivies alienat per 

l�enamorament on el sexe era freqüent i fruitós. Però, passats uns mesos, el 

sexe es feu esquiu i escàs convertint-se gairabé en un record d�infància. 

Pensi�s que amb l�alimentació que ara reben els nens se la pelen molt d�hora. 

En un context com aquest, et veus temptat d�escriure cartes a Santa Claus 

per demanar-li una segona oportunitat, una segona adolescència. Ara, 

apretat pel teu instint, babeges rellepant-te els dits esperant que una Claudia 

Schieffer et baixi del cel i t�aparegui al llit. Però mai és així , ja que tant ella, 

la teva parella, com tu, us heu rebotit de �mitxelins� fins que la jubilació 

dictamina que el sexe faci figa per si mateix. 



- Segona reflexió. Elles, entrades en la trentena, somien en una llar càlida i 

plàcida on cuidar al SEU maridet, i no precisament en el sentit càlid masculí. 

I és que, ELLES, primen més l�estima que el sexe. Perquè, siguem francs, 

passats uns quants anys de parella o et fas manualitats oníriques pels baixos 

somniant amb Claudia Schieffer o segueixes escrivint cartes a Santa Claus. 

Però, arribats a aquest punt, descobreixes la teva salvació, la que et distreurà 

els amunts visuals per no pensar amb els baixos infernals. De sobte, vas a la 

botiga del costat de casa, et compres un televisor per a tu sol, busques el 

racó més tranquil de casa teva i allí instal·les l�aparell. Aquí has de ser 

intel·ligent i utilitzar el �quarto� dels mals endresos. Pensi�s que la pols les 

fa fugir d�allò més, mentre que a tu, no et molesta en absolut . En definitiva, 

tancat allí dins passes a ser un �futbolèfil� de primera divisió. Elles sempre 

es preguntaran per què als homes ens agrada tant el futbol. Ben mirat, què 

pots fer quan ja tot s�ha tornat rutina i ni l�aspirina li treurà el mal de cap 

aquella nit? 

- Tercera reflexió. Elles, entrades en maduresa, pensen en la descendència. 

Diuen que el rellotge biològic se�ls hi dispara,...  doncs que no li donguin 

tanta corda, caram. Això sí, els homes, esclaus del seu passat animal,  sols 

pensem com ficar-la dins més d�un cop per setmana. Arriba a ser tanta la 

nostra insistència que ja la tens. La descendència, és clar. Un esplèndid fill 

que no para de marranejar i plorar, embrutant muntanyes i muntanyes de 

bolquers. Però el desgraciat del cas és que si la dona té fill, el marit ja no té 

muller. Et trobes en una absoluta absència de reciprocitat conjugal , i aquí la 



solució passa a ser pelar-te-la més que un mico, la qual cosa cal fer més d�un 

cop per setmana. No és doncs d�estranyar que t�afiliïs a l�ONG �Sexe sense 

fronteres�. 

- Quarta i última reflexió. Elles, lligades encara pel cordó umbilical amb la 

seva mare, la truquen per preguntar-li si la poden anar a veure avui. 

Aleshores és quan crides �Però si la vas veure ahir per la tarda! Què fas ara 

trucant-la!!  Noooo ! Si el qui s�ha casat amb tu no soc jo, és la meva sogra�. 

En fi, que la factura del telèfon t�arriba llarga i enrotllada com un paper del 

senyor ROCA. Ara et consoles calculant i computant a quantes birres 

equival la ditxosa factura...  en Euros, per suposat. Però ella sempre troba 

excuses malgrat tu li diguis: 

- Carinyo, aquest mes t�has superat parlant per telèfon. Amb qui vas parlar 

durant més de set hores? � mirant la factura detallada de Telefònica. 

- No ho sé. Es van equivocar. 

Es van equivocar! Quins nassos. Jo sí que em vaig equivocar al casar-me amb tu. 

Si el matrimoni havia de representar viure juntets i compartir l�escalfor de la 

llar, ara sols veig escalfor en el calefactor del �quarto� de bany. Amb tot, 

sempre et queda el gat que la teva muller es va comprar un dia de rebaixes. Ella 

el justifica dient que li fa companyia mentre tu no estàs a casa per feina. La 

veritat, i com sempre fan les dones, és per buscar a tot els tres peus al gat. 

Però un dia ella se t�acosta, s�arressera a la teva cama, et mira amb desig i fins i 

tot aparta al gat del seient, el de les tres potes. Aleshores, a cau d�orella, prenent 



una alenada d�aire humit es disposa a dir-te quelcom. Tu penses, �calla, que 

avui sucarem�. I en aquell moment ella et susurra: 

- Carinyo, en què penses? 

- En res, no pensava en res � li contestes mig amoïnat. 

 

Ves, què li has de dir. La teva esperança de tocar calent s�ha esvait, i ja et tornes 

a veure escrivint més cartes a Santa Claus. Però el fomut del cas no és la tallada 

de trempera, sinó haver-li dit que no pensaves en res. Aquest atreviment 

desencadena d�immediat una curiositat innata en les dones. Passen a fer-te un 

interrogatori policial. D�allí ja no te�n pots escapolir amb enginy. Contestar-li 

aleshores la veritat, que la del tercer està per sucar-hi pa, no sol ser massa 

prudent. I dir-li que t�han trucat els amics per fer el bandarra, pot desencadenar 

la mítica frase femenina �què vols dir amb això, que no en tens prou amb mi?�. 

I ara sí que l�has ben espifiat. Ella, sense preàmbuls, se�n va a trucar a la seva 

mare altre cop. Ara tu tornes a patir per les cerveses que es perderan. Alhora, 

has d�afrontar que la veïna del tercer tampoc pujarà a consolar-te aquella nit, 

que la ONG �Sexe sense fronteres� t�acollirà de nou, i que tu i el trípode del teu 

gat, compartireu per enèssima vegada el sofà de casa veient un desangelat 

partit de futbol, on com sempre, perderà el Barça. Si més no, escarxofats els dos 

en la poltrona, sumarem les quatre potes, la teva ben tensa i les tres del gat 

arronçades. Ella, la teva muller, potser es digni després a seure al sofà. Però si 

ho fa, no serà per altra cosa que buscar, com sempre, els tres peus al gat. Tu 

tornaràs a pensar en tocar calent. Això sí, conscient que tal desig serà més 



imaginatiu que una pel·lícula d�en George Lucas. Tot plegat, la realitat de la 

parella és un joc de dobles intencions >>. Firmat: Xavier Roscats i Ballantine�s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FAMA FÀCIL 

 

L�important no és guanyar, és fer perdre a l�altre. 

(Les Luthiers) 

No soc un total inútil. Si més no serveixo de mal exemple. 

(Jordi Roscats, plagiat de Les Luthiers) 

Mata�t estudiant i seràs un cadàver culte. En tal cas, millor prendre�s la vida en 

broma. Al final no en sortiràs viu d�ella. 

(Plagiant també a Les Luthiers, els dissenyadors de l�ESO) 

Es diu per la Universitat de Navarra que �la televisió pot tenir més autoritat 

que el pare�. Clar, la primera educa al fill i el segon paga el manteniment dels 

dos. 

(Un lampista) 

 

Si l�ESO sol significar un casal d�estiu en moltes escoles, passada l�edat púber, 

és substituïda per Tele 5. Són molts els centres educatius que organitzen 

multitud d�activitats lúdiques per acontentar als alumnes i, de rebot, als pares. 

Després, en la maduresa, Tele 5 farà la resta. Si a canvi de tals diversions a 

l�escola s�arriben a perdre un vint per cent de les classes anuals, a Tele 5 s�hi 

guanya audiència. Si amb el circ de tantes activitats extraescolars com 

Carnestoltes, dia del llibre, setmana blanca, representació dels Pastorets, crèdit 

de síntesi, concurs literari, concurs de dibuix, Castanyada i festival de final de 

curs, un alumne torna a casa content d�anar a col·legi, el pares aplaudeixen 



l�escola i conviden al nen a veure Tele 5. D�aquesta manera els progenitors 

queden contents i ja no es queixen del centre. Mentre, Tele 5 educa el fill, la qual 

cosa ja no pot fer l�escola. Ara a aquesta ja no li queden hores de classe per fer-

ho. I així anem, que fins i tot l�Epanya del �Pan y Toros� es queda curta 

comparada amb tot això. Ja ningú s�adona que tanta festa a l�escola i al país 

obstaculitza el camí de la cultura i el saber. Tot i tot, de què serveix el 

coneixement si ja hi ha la tele. Després no voldrem que se�ns digui que les 

noves generacions no han estat ben preparades. En Jordi Roscats n�era un 

exemple. 

A l�antic Imperi Romà es repartien pans als espectadors abans de la lluita de 

gladiadors. Així, amb l�estòmac ben ple, tothom s�empassava l�espectacle i 

deixava de pensar si eren ben o mal governats. Ara l�estat del benestar ens 

compra la consciència i els mitjans de comunicació ens tenen ben distrets, però 

també ben enganyats. La Gemma Ribatallada n�era una víctima. 

Diuen que la televisió és un fàstic i potser sigui cert, però tothom se la mira, bé, 

tothom no, sempre hi ha algú que sota la repel·lent imatge de Petete opta per 

llegir o escriure en hores de màxima audiència. Abocat a la literatura es perd 

una programació plena de Grans Hermanos, Sabores a Ti i molts, però que 

molts partits de futbol. És que no saben fer res més?  

D�altra banda, si vols tenir una programació a la mida pots pagar un canal 

privat. Ni que ho fessin expressament. Aquí un malpensa i encerta. Tele-brossa 

a dojo per tal que contractem la també seva televisió per cable. Si no ho fas, 

dedica�t a escriure. Sempre t�estalviaràs pagar per més tele-brossa i gaudiràs 



d�històries pròpies, això sí, aquestes sols les veuràs tu. Un escriptor nocturn 

sabrà entendre més que ningú el què ara s�ha dit. 

La tele-porqueria havia educat al fill d�en Xavier Roscats, en Jordi. La família no 

havia pogut fer gran cosa més. Tot i això i gràcies a l�ESO, el nen havia arribat a 

la universitat. Allí, fart de tanta cultura universitària, va penjar els estudis sense 

ofici ni benefici. El pare s�indignà d�allò més el dia que ho va saber: 

 

- I ara què! A què et dedicaràs? � esbroncà en Xavi al seu fill. 

- Vull ser famós i sortir al Lecturas, al QMD i a l�Hola � respongué el curt de 

gambals del seu fill. 

 

Amb tal intenció en Jordi va trobar on començar les �andades�. Seria en un 

programa de tele-brossa, en un dels concursos de màxima audiència: �Los 

Tontos siempre Ganan�, naturalment a Tele 5. 

Sent fill de qui era, no li va costar pas massa ser admès. De tota manera, i sense 

ser un Roscats, hagués estat també acceptat. El seu nivell intel·lectual s�avenia 

d�allò més amb al perfil dels concursants. Contingències de la genètica, suposo. 

Als estudis del programa ja l�esperava el presentador del concurs.  Un tal 

Carles, el mateix qui uns anys enrere havia intercanviat e-mails amb la seva 

mare. D�això en Jordi no en sabia res, almenys per ara. 

En Carles havia ascendit a la popularitat en el decurs dels anys i la dedicació. 

Fou per un cop de sort. Durant la invasió d�Iraq va ser l�únic periodista que no 

va criticar el PP. Ell deia que no valia la pena fer el què tothom ja feia, que calia 



ser més original. D�això se�n feu ressó un programa de Tele 5 i acte seguit en 

Carles saltà a la fama fàcil. Una entrevista, i una altra, i una altra, fins que va 

acabar formant part de la plantilla de la casa. En pocs mesos va publicar un 

llibre i la seva popularitat ja no va parar. A l�estil Cuní, aviat va marcar 

distàncies amb la resta, convertint-se en un petit intocable. Sortia per totes 

bandes i presentava tota mena de programes. La fama és efímera i cal aprofitar-

la, pensava per a si mateix en Carles. 

Assolit aquell prestigi, no era freqüent que en Carles rebés als concursants de 

manera personal. Però el cognom Roscats pesava més que els llavis de la Yola 

Berrocal. Així que el nostre antic seductor de l�actual senyora Roscats, ansiava 

rebre al fill d�aquesta. L�escenari s�obria a l�estrena d�una nova Entre-Vista: 

  

- Benvingut als estudis de Tele 5 � digué en Carles rebent amb honors al 

Roscats petit. 

- Estic molt nerviós. Això de sortir per la tele és molt emocionant. Com ho 

portes tu això? 

- Amb aspirines i moltes ratlles de coca. 

- Què són les aspirines? 

- Bé, deixem-ho estar. 

- T�insisteixo. Què són les aspirines? 

- �Á-ci-do a-ce-til sa-li-cí-li-co� � li aclarí lentament en Carles. 

-  �Ácido�? Tu vols dir un tripi, col·lega � afegí el guillat d�en Jordi -. Ho puc 

provar ara? 



- Què passa? Que vols fer de Potxolo. Això no seria cap mala idea. Potser així 

fem pujar l�índex d�audiència � li contestà en Carles amb satisfacció -. El 

Roscats petit més penjat que el Numaios. Quina notícia � es digué ara a si 

mateix en Carles. 

- Sí, sí, així em faré famós com li vaig dir al meu pare el dia que vaig deixar la 

universitat. 

- Veig per la fitxa que vas omplenar-nos que el teu pare es diu Xavier Roscats 

i la teva mare Gemma Ribatallada � l�interrompí en Carles ja en direcció a 

l�estudi. 

- Això diuen, però la meva paternitat és dubtosa. La meva mare, la Gemma 

Ribatallada, s�ho feia amb un actor porno nou mesos abans de nèixer jo. 

- Això promet � es tornà a dir a si mateix en Carles -. Avui tindrem rècord 

d�audiència. 

- Com dius? 

- Res, res � dissimulant -. Un cop vaig conèixer una tal Gemma amb el tarannà 

de la teva mare. Bé, coneixe-la, coneixe-la, no. Però vam intimar força. Bé, 

intimar, intimar, el què es diu intimar, tampoc � continuà dient en Carles 

adonant-se que s�estava liant en els arguments -, més aviat fou una 

aproximació d�intencions mútues mantenint les distàncies. Un amor virtual 

però pur. 

- Vostè fou qui s�escrivia via e-mail amb la meva mare abans de casar-se! � 

exclamà en Jordi. 

- Jo? 



- La meva mare sempre m�explicava pestes de vostè � passant en aquell 

moment per davant de l�estudi de gravació de Crónicas Marcianas. 

- Doncs aleshores no era jo � escoltant-se mil i un improperis des d�aquell 

plató. 

- �Somamón... lamecu...hijo de la gran p... ninfómana... mariconazo... 

enano...parapléjico...cabr...� � es proferien per l�estudi de Crònicas 

Marcianas. 

- Óndia! Sí que se les foten fortes a Crónicas Marcianas � observà en Jordi. 

- Traquil, sols estan passant llista � li comentà en Carles per treure 

importància a l�assumpte. 

- Merda! � exclamà en Jordi. 

- Què et passa? 

- Que n�he trepitjat una. 

- De merda? 

- Sí. 

- Tranquil, ara tindràs una sort que �te cagas�. 

- Sí, però fa una catipén que �te mueres� � ensumant-se en Jordi la sola de la 

sabata. 

- No t�hi amoïnis. Ja hem arribat al plató. Recorda allò que es diu en teatre per 

donar sort. Molta merda! Passa a l�estudi, que segur que ara guanyaràs el 

concurs - entrant els dos dins. 



- Peró si és Terminator! � exclamà en Jordi assenyalant un personatge del 

plató -. És com li dèiem a l�institut al profe de Mates. Sí, sí, és ell. I tant que 

sí! El meu antic tutor. 

- Oh no! Tu per aquí � digué en Miralles recordant els mals de cap passats. 

- Això encara promet més. Dos concursants enfrontats pel passat � es digué 

en Carles rellepant-se els dits -. Bé, si volen els presento � intercedint acte 

seguit en Carles. 

- No cal. Ja conec al meu oponent  � contestà el professor -. També va ser 

oponent meu a l�institut i el recordo perfectament. Encara somio amb ell 

cada nit. No sols empaitava a tots els conills amb potes per l�institut, sinó 

que, per tocar més la pera, es va fer del consell escolar creient-se conseller en 

cap de tota la tropa d�estudiants. 

- Clar que sí � digué en Jordi -. El consell escolar és un organisme que 

representa a l�escola per damunt de la mateixa escola � continuant amb la 

grandiloqüència que caracteritza a l�Aznar -. En ell s�hi troben representats els 

alumnes, els pares i els professors. Tots ells tenen dret a votar i decidir qui 

formarà part de l�equip directiu del centre entre altres coses. 

- Això passa a l�escola pública, tontaina. Nosaltres estàvem en un centre privat 

on el consell escolar ni decideix, ni vota, ni pinta res. Aquest sols escolta el què 

direcció ha decidit. 

- Això no és cap mal � l�interrompí en Jordi -, les escoles privades són empreses 

i com a tals així s�han de regir sota la batuta d�un �presidente� � mantenint 

encara un to d�Aznar i repetint les doctrines del PP que el va educar-. El meu 



pare em deia que les eleccions per al consell escolar eren la pantomima de la 

democràcia portada a les aules. Una manera de tenir la gent contenta i distreta. 

Després els de dalt fan el què els dóna la gana � sentencià com si d�una 

consigna de partit es tractés -. El mateix que passa en el Parlament. 

- Doncs si així ho creies, per què col·laboraves en aquella pantomima? 

- Coses de ser demòcrata � respongué en Jordi amb sorna. 

- Coses de ser demòcrata? Com el �jefe� del teu pare, l�Aznarín, oi? � 

preguntà el profe -. Per què el cap del teu papà també és demòcrata com tu, 

oi? 

- Ja li he dit al Carles que potser ell no és el meu pare � li remugà en Jordi sota 

la incògnita de la seva paternitat -, però del cert que no soc un fill de p... com 

deien els d�aquí al costat � senyalant l�estudi de �Crónicas Marcianas�. 

- No, un fill de la gran no seràs, però...  

- Escolti, vostè què fa aquí? Aquest és un concurs per a idiotes � inquirí en 

Jordi encuriosit i passant de la discussió. 

- Amb la nova Reforma de l�Ensenyament m�han fet fora � contestà entristit 

l�home -. Han tret les Matemàtiques dels plans d�estudi i ara volen fer una 

matèria que li diuen Educació Emocional � fent una pausa afegí -. He vingut 

enviat pel Servei de Col·locació de la Generalitat. 

- Educació Emocional? I què és això? � li preguntà el pressumpte Roscats. 

- L�última palla mental del Departament d�Ensenyament. Un altre sopar de 

duro per fer-nos creure als mestres que podem fer més miracles dels que no 

ens pensàvem. En definitiva, la moda del moment. Els pedagogs en parlen 



com si fos la pedra filosofal de l�ensenyament modern. Les institucions 

n�organitzen cursets per distreure el personal i els professors de mates ens 

ho mirem des de l�atur. 

- Però profe, no m�ha contestat la pregunta � insistí en Jordi amb veu de nen 

petit. 

- Aixeca la mà, carallot! 

- Profe, profe, que no ho he entés. Què és l�educació emocional? � enlairant en 

Jordi la mà amb nerviosisme com si fos a classe. 

- Doncs que si els mestres entrem a l�aula amb optimisme, amb l�autoestima 

ben alta, i l�entrecama ben guardada, infondre�m motivació als alumnes, 

autoresponsabilitat en el treball i autocontrol sobre les seves emocions. 

- Quina xorrada més fàcil d�aprovar! � exclamà rient en Jordi -. Jo vull repetir 

curs. Ara que em pensava que l�ESO havia estat una bicoca, va i la canvien. 

- Això digues-li al teu pare. Ell, més alcohòlic que una mosca del vinagre, va 

redactar la llei d�ensenyament. 

- Que ja li he dit que no sé si és el meu pare, caram! 

- Això és una bomba, això és una bomba � rellepant-se ara els dits dels peus 

en Carles. 

- El què és una bomba? � preguntà en Jordi. 

- Res, res. Vostès facin, que jo ja m�entenc � fent gest de cridar a algú -. 

Maquillatge, ràpid que comencem � ordenà en Carles fent venir dues 

esteticiens. 

- Que ja és l�hora? � preguntà en Jordi. 



- Falten uns minuts per sortir per antena � observà en Carles -. Vostès seguin 

en els dos taburets mentre els hi restauren una mica la cara � emmenà en 

Carles mentre les dues noies preparaven pinzells i polsims. 

- Oh, i vostè? Que no es maquilla? � digué en Jordi ja sentat i sent maquillat. 

- Els de la tele ja vam néixer amb la cara de plàstic. La tenim més tivada que la 

de la �duquesa de Alba�, entens? � contestà en Carles dedicant-los un 

somriure estil Artur Mas -. Però prou de romanços que ja comencem � les 

maquilladores finalitzaren la feina i el compte enrere pel directe marxava 

inexorablement a la caça de la màxima audiència -. Cinc, quatre, tres, dos, u 

- i tots tres ja estaven a l�aire -. Bona nit benvolguts televidents. Benvinguts 

al nostre programa �Los Tontos siempre Ganan� � val a dir que la 

retransmisió era en Castellà, pel què demano perdó als puristes del PP per la 

meva barruera traducció -. Avui tenim a dos concursants de renom que 

lluitaran pel nostre premi secret. A la meva dreta, a la dreta del pare, tenim 

el fill del conegut parlamentari pel PP Xavier Roscats, en Jordi Roscats� 

s�escolten aplaudiments gravats. En aquell moment el pare d�en Jordi, 

borratxo com sempre a casa seva, engegava la tele. Obrint els ulls com dues 

magranes va veure el seu fill dins la caixa tonta. Amb la por al cos va deixar-

se caure al sofà situat davant de l�aparell -. I a la meva esquerra tenim  el 

nostre segon concursant. Un mestre de mestres, un d�aquells professors 

entranyables que tohom hagués volgut tenir a l�aula. Doctor en Ciències de 

l�Educació, diplomat en Psicologia, llicenciat en Matemàtiques, infatigable 

aventurer pel tercer món, conferenciant, actor de teatre i escriptor. Són tants 



els mèrits d�aquest personatge, que és un impresentable � acabà dient en 

Carles -. Donem la benvinguda al doctor Miralles � els mateixos 

aplaudiments en conserva una mica més accelerats. El temps ho és tot a la 

tele. 

- S�oblida de dir que posseeixo la medalla Fields - afegí en Miralles amb 

orgull. 

- Oi tant ! A aquesta eminència en atur, com pertoca en aquest país � aclarí 

Carles a l�audiència � se li ha atorgat últimament la coneguda medalla 

Fields. I díguin�s doctor Miralles. Què és exactament la medalla Fields? � li 

preguntà sense saber tampoc ell què era. 

- És com el premi Nobel  en ciències però de matemàtiques. 

- Molt interessant, molt interessant. Qui no coneix la medalla Fields, com 

també es coneixen les pastilles Juanola, els preservatius Tronikikus i les 

galetes Maria � escoltant-se música d�anuncis -. Potser hagués estat bo que 

ens expliqués què és la medalla Fields la Carmen Sevilla, però avui no la 

tenim aquí entre nosaltres. Un altre dia serà. Ara coneguem una mica més el 

primer concursant, en Jordi Roscats� des del sofà de casa seva, al seu pare li 

començà a tremolar el got de whisky que duia a la mà -. Dígue�ns Jordi. Per 

què has vingut al nostre programa �Los Tontos siempre Ganan�? 

- La Universitat, que era un rotllo i no et deixaven passar de curs. La culpa 

d�això no és meva, és de l�ESO. Allí sense �fotre� ni brot, aprovava els 

cursos sense problemes i m�ho passava pipa. Aquí a la tele podré continuar 

divertint-me. Recordo el bé que m�ho passava quan mirava �Ábrete 



Sésamo� i el Barrufets. A més, a Tele 5 tot és de color de rosa amb l�Anna 

Rosa, el �Salsa Rosa�, la Pantera Rosa ... 

- I �l�asquerosa�! � fart en Miralles de tantes bajanades com deia en Jordi. 

- Què simpàtic que vol ser el nostre professor � rient amb falsetat en Carles -, 

però dígue�ns Jordi. Crec que abans m�has explicat una altra raó per la qual 

has vingut al programa. 

- Sí. Perquè vull ser famós. Ara que els meus pares s�han separat i viuen en un 

pis diferent, ja no tinc fites a la vida. Per tant, voldria viure del �cuento� una 

temporada sortint al Lecturas o a l�Hola. 

- Però què dius desgraciat! � exclamà el seu pare des del sofà -. Això de la 

separació amb la teva mare no ho havia de saber ningú. Ara m�expulsaran 

definitivament del partit � acabà dient mentre li sobrevenia una atac de cor. 

- Això és primícia nacional. El matrimoni Roscats ha partit peres � comentà en 

Carles fent veu de noticiari i mirant a la càmera. Acte seguit i dirigint-se de 

nou al Jordi adoptà un to melodramàtic tipus �reality show�-. Deu ser dur 

per a tu, sent producte de l�ESO com ets, veure com els teus pares s�han 

separat, sentir com l�amor que existia a casa abandona la llar per no tornar-

hi mai més. 

- Això rai. Així estic més feliç que mai. Per a mi molt millor que els meus 

pares no tornin. Estic superbé sol a casa. M�empasso tots els DVD�s dels 

Barrufets sense aguantar el bronques del meu pare � aquest ara patiria un 

segon infart. 



- Veig que portes una samarreta dels barrufets, oi? Què hi posa aquí? A veure 

si les càmeres poden treure�n un detall. 

- �Ni míssils, ni cohets, volem els Barrufets� � s�adelantà a llegir en Jordi. 

- Un missatge molt pacifista que Televisió Espanyola, de ben segur, li 

encantaria retransmitir � sentencià amb sarcasme recordant el �NO a la 

Guerra� durant l�entrega dels Goyas a TVE -. Bé doncs, presentats els 

nostres concursants, sols ens resta començar. Els recordo ara quin és el 

nostre premi secret. Avui està en joc aquest �kit� de supervivència per anar 

a �La Isla de los Famosos�.  Un �kit� que té de tot, bé de tot no, per què en 

aquell concurs no els deixen emportar-se res. Els sembla bé que comencem 

aleshores? � mirant als concursants. 

- Sí � respongué en Jordi. 

- Quan abans millor � afegí en Miralles amoïnat al veure en què consistia el 

meravellós premi secret. 

- Com que els tontos han de ser sempre els primers i el �burro delante para  

que no se espante� deixarem respondre primer a totes les preguntes al més 

tonto dels dos. Coses de la política d�integració social, entenen benvolguts 

telespectadors? Doctor Miralles ... 

- Eh?! � exclamà ofès el matemàtic. 

- No s�estranyi de ser el més inepte. S�ha de ser bastant ase per tenir tants 

títols i estar a l�atur, no creu? Primera pregunta � s�adelantà en Carles a 

l�intent de rèplica d�en Miralles -, d�aquests tres cervells quin seria el més 

car: el d�Einstein, el de l�Almodóvar o el de l�Aznar? � en Miralles dubtà uns 



segons amb l�ira als ulls. Finalment s�apaivagà per poder respondre la 

pregunta. 

- Donada la gran intel·ligència científica demostrada, sens dubte el d�Einstein. 

- Incorrecte. Bé Jordi, i tu què hi dius? 

- El de l�Aznar. 

- Correcte, per què encara no s�ha fet servir � els mateixos aplaudiments 

gravats -. Segona pregunta. Què és pitjor que trobar-se un cuc al mossegar 

una poma? 

- Trobar-ne mig � contestà el professor. 

- No, quina llàstima. Ara té l�opció en Jordi. 

- Ser el cuc. 

- Exacte, perquè a ningú li agrada que se�l mengin � grans aplaudiments -. 

Següent questió. Quina és la família amb més subvencions? 

- Aquesta la sé, aquesta la sé - saltà en Miralles ansiós -, la nombrosa. 

- Noooo! Hem de passar el torn al segon concursant. Digue�s Jordi. 

- La família amb més subvencions ... la família amb més subvencions ... � 

repetint-se a si mateix per fer memòria - ... a veure, mmmm ... la reial! 

- Exacte � més aplaudiments -. Oh Jordi estàs llançat, i això que no ets el més 

tonto. Quarta pregunta. Ara heu d�aparellar els següents grups de paraules. 

Estigueu atents. Les paraules són: �Zapatero, Torrente, trolero, Oposición 

dura, vidente y Santiago Segura�. Repeteixo, �Zapatero, Torrente, trolero, 

Oposición dura, vidente y Santiago Segura�. Temps! 



- A veure... Torrente amb Santiago Segura, Oposición dura amb Zapatero y 

vidente amb trolero. 

- No és correcte. 

- Doncs ja ho tinc � s�avençà en Jordi -. �El Zapatero es un trolero, el vidente 

va por el torrente y al Santiago Segura las opos, se la ponen dura�. 

- Exacta. Això és increïble. En Jordi està que no para. Anem per la següent 

pregunta. Què no posaries mai en un congrés de lletges? 

- Seguint l�absurd d�aquest programa - digué en Miralles enfadat � el què jo 

mai posaria seria �guapes�. 

- I per què? � li preguntà en Carles. 

- Perquè les lletges les estamparien per enveja � contestà de mala gana en 

Miralles. 

- Bé, una explicació un pèl dràstica, però tampoc és aquesta la resposta doctor 

Miralles. Jordi, és el teu torn. 

- Doncs el què jo no posaria en aquell congrés seria miralls. 

- Excel·lent. Perquè es trencarien � més i més aplaudiments -. Una pregunta 

més. M�heu de dir el director i la pel·lícula que perdent més oli que el 

Prestige, ha distret amb més èxit als joves del país? 

- James Cameron amb �Titanic�. 

- Quina mala sort doctor Miralles. El nostre professor està perdent més 

oportunitats que el Barça del Van Gaal. Bé Jordi, creus saber tu la resposta? 

- Director i pel·lícula, que perdent més oli que el Prestige, ha distret a més 

joves del país? ... ja ho tinc, l�Almodòvar amb �Mujeres al Borde...� 



- Fantàstic! � i aplaudimets com sempre -. Següent qüestió. Des de �Jurassic 

Park� fins a �Goddzila�, molts l�han volgut representar. Qui és? 

- La prehistòria. 

- Tampoc ! Está clar que avui no és el seu dia benvolgut Miralles. A veure si 

en Jordi té més sort.  

- Mmmm ... Molts l�han volgut representar des de �Jurassic Park� fins a 

�Goddzila�?... � fent pausa per pensar-s�ho -, clar, la Sara Montiel. 

- Claríssim, perquè és un dinosaure vivent � ovació i xiulets de felicitació per 

part del públic gravat -. Tenim una qüestió més per als concursants. Atenció, 

si et trobes al llit a la Claudia Schieffer, a la Noemí Campbell i a la 

Mazagatos, on estàs? 

- Al paradís! � exclamà en Miralles. 

- No, home no. Sempre s�equivoca Miralles. Concentri�s una mica home, que 

per això l�hem deixat ser el primer � en Miralles li estampà una mirada 

assessina apretant els punys en senyal de ràbia -. Bé Jordi, digues la teva. 

- Que on estaria si em trobés al llit la Schieffer, la Campbell i la Mazagatos? 

Està clar, al llit d�un altre, no pas al meu. 

- Això mateix Jordi � tornant a sentir-se batimans estentoris -. I passem a la 

pregunta de cantants. D�on va treure el motlle per fer-se l�actual nas en 

Michael Jackson? 

- �Paso palabra� � contestà en Miralles emprenyat. 

- De la Paloma San Basilio � contestà en Jordi. 



- Impressionant Jordi. Sincerament, se t�ha de felicitar. No crec recordar cap 

concursant com tu � va acabar dient en Carles per ara dirigir-se a la càmera -

. Benvolguts televidents estem a punt de finalitzar el nostre concurs �Los 

Tontos siempre Ganan�. Potser, i gràcies al doctor Miralles, haurem de 

canviar el títol d�aquest programa per �Los Tontos siempre Pierden�. 

- Escolti, això és una injúria! � rondinà en Miralles. 

- No s�hi amoïni que aquí ve l�última pregunta � li contestà en Carles amb 

àcida ironia -. M�heu de dir a què correspon la següent endevinalla. Té bec 

però no pica, té ulls però no els obre, té ales però no batega i té potes però no 

camina. Repeteixo, té bec però no pica, té ulls però no els obre, té ales però 

no batega i té potes però no camina. Què és? 

- Un avió � digué desganat en Miralles. 

- I per què? 

- Té bec pel morro, té ulls de bou als costats, té ales per volar que no bateguen 

i té potes per aterrar però no per caminar. 

- Doncs tampoc ha encertat aquesta pregunta, Miralles. Com ho veus ara això 

Jordi? 

- Lógic. Té bec però no pica, té ulls però no els obre, té ales però no batega i té 

potes però no camina ... què és? un ocell mort. 

- Increïble! Increïble! Ja tenim guanyador per al progama d�avui. Per primera 

vegada en tota aquesta temporada, i responent a totes les preguntes 

correctament i en segon torn, en Jordi Roscats és el guanyador � 



aplaudiments, i més aplaudiments, i més aplaudiments � el públic està que 

no s�ho creu, senyors. 

- Quin públic? � digué en Miralles mirant a l�infinit d�un plató buit i 

desangelat. 

- Pare, he guanyat, he guanyat � saltant en Jordi a l�estil del mític dia que el 

Maragall va saber que Barcelona seria seu olímpica -. Ara, jo, el Roscats petit 

seré famós pare, seré famós, seré famós... 

- Arggg,... � s�escoltà des del sofà del senyor Roscats on ja patia un tercer 

infart. Mentre, el Miralles abandonava el plató amb profunda indignació. 

Pelat com una rata i sense res per emportar-se, es deia a si mateix �passo 

més gana que un mestre d�escola�. La incultura tornava a guanyar en el país 

de �Pan y Toros� d�aquella Espanya �profunda�. 

- No es perdin el proper programa de �Los Tontos siempre Ganan�. Fins a la 

propera setmana � finalitzant així en Carles aquell directe. En Jordi, ja 

apaivagat de la seva emoció, s�acostà a ell. 

- A veure. Com vam quedar? � li digué en Jordi a cau d�orella. 

- 6.000 euros i un pin dels barrufets � li contestà en Carles esperant el suborn. 

- Aquí tens els 6.000 i un pin del PP � pagant cristianament en Jordi el seu 

dret a guanyar en el concurs. 

- Eh però, vam quedar que... 

- Ep! Que és el pin del meu pare quan va conèixer la meva mare al Sutton � en 

Carles acceptà, i és que pagant Sant Pere canta. 

 



DE CEL A CEL 

 
Treballa per a aquest món com si sempre haguessis de viure. 

Treballa per a l�altre món com si t�haguessis de morir demà. 

(Mahoma en l��Alcorà�) 

Hi ha un altre món millor que aquest, però és caríssim. 

(Les Luthiers) 

L�eternitat és molt llarga, especialment al final. 

(Woody Allen) 

 

 

Món, any 2030. 

En Xavier despertà. Es trobava dins una petita aeronau. Davant seu hi veié una 

noia, la pilot qui feia onomatopeies de motor i èlices. De sobte, en Xavier 

s�adonà que havia perdut alguna cosa. Remenant-se les butxaques amb 

preocupació va acabar-se de despertar. 

 

- Què està buscant? � li preguntá la pilot. 

- El meu testament. No sé si el vaig entregar al despatx d�advocats. 

- Tranquil, allà on anem no li farà falta, senyor Roscats. 

- On ens dirigim? 

- Això tampoc li ha de preocupar. Gaudeixi del trajecte. És de franc. 

- Però i el meu testament? El vaig escriure a correcuita i ara no recordo ni què 

hi vaig posar. 



- Deixi estar el seu ditxós testament. 

- Ep! No ha sentit això? � alertat en Xavier i oblidant-se per un moment del 

seu testament. 

- El què? Jo no sento res. 

- Algú crida �que em tornin la capa, que em tornin a capa�. 

- Ah! És el camàndules de l�ozó. A aquestes alçades sempre s�està queixant. 

- Com els socialistes? 

- Més o menys, però aquest amb raó. 

- Quina raó? 

- Diu que no li tapen el forat. 

- Que és gay? 

- Que jo sàpiga, no. Però a veure, a què venen tantes preguntes? Faci el favor 

de no distreure�m, que encara ens la �fotrem�. Vostè dediqui�s a mirar el 

paisatge terraqui i deixi�m pilotar tranquil·la. 

- D�acord, d�acord. Ja no la molestaré més � fent en Xavier gest de mirar per la 

finestra. Passats un segons i encuriosit, no pogué més i tornà a preguntar a 

la pilot -. Escolti, on està Iraq? 

- Veu aquella taca de color txapapote cremat? � li indicà de mala gaita. 

- Sí! 

- Doncs allí ho té. Després del conflicte, diguem-li diplomàtic, Iraq tan sols és 

una sucursal de petroli per als americans. 

- Escolti, escolti, i Holanda? Per on para? 



- Ho sento, però el canvi climàtic ha fet pujar tant el mar que l�equip del  

Barça te més lluços que jugadors holandesos. 

- Què més puc veure des d�aquí dalt? 

- Doncs el desert de l�Amazònia, la Mediterrània marró, l�Antàrtida 

desglaçada i l�Estàtua de la Llibertat amb la cara de l�Aznar. 

- Sí que van acabar amics ell i en Bush! 

- Més que amics. Van acabar íntims. Fins i tot l�Almodóvar en va fer una 

pel·lícula. 

- Quina pel·lícula? 

- �Saddam, Saddam que te dan�. 

- I va guanyar algun Òscar amb la pel·lícula? 

- No! Però tots els del �Círculo de Amigos de Almodóvar�, li van untar el 

darrere amb tota mena de premis. Tràfic d�influències, comprén? 

- No cal que m�ho exliqui. Soc polític, sap? � seguint mirant per la finestra -. 

Però escolti, que se n�ha fet de Disneyland? M�hagués fet tanta il·lusió 

veure-ho de petit. 

- Però vostè en quin any viu? Estem al 2030. Ja fa més de trenta anys que la 

política educativa el va considerar fora de lloc. Ara els nens volen altres 

coses. Històries estil South Park, comprèn? 

- Però insisteixo. Què se n�ha fet de Disneyland? 

- Li van vendre al Michael Jackson per ampliar el seu petit �chiquipark�. 

- Per així cantar cançons als nens? 



- No! Per fer-los instrucció sexual. Ara amb la nova Reforma Educativa tot és 

molt diferent. 

- Ah! Però encara continuen amb la reforma? 

- I tant que sí. Ara els socialistes governen i cada any fan una nova llei 

d�ensenyament. L�ESO 2030, crec. 

- No en sabia res. M�han tingut tant de temps en el purgatori que... 

- Que millor no torni a la Terra. 

- Per què? 

- Perquè vostè descobriria que no ha estat ben jutjat. La història l�escriuen els 

guanyadors i ara ho són els socialistes, i no vostès els del PP. 

- Què m�han fet? 

- Li han dedicat una estàtua. 

- Això està força bé. 

- Sí! Però en honor a la casa Ballantine�s. 

- És que miri, em vaig tornar molt borratxo, sap? 

- No, si ja el tenim ben fitxat a vostè. 

- Ah, sí! 

- Benvolgut senyor Roscats� girant-se per mirar-se�l -, sap on anem? 

- Doncs no. 

- A una Entre-Vista. 

- Amb qui? 

- Ara ho veurà. Ja hem arribat. Jo el deixo aquí. Ara el vindran a rebre � la 

pilot desaparagué per art de màgia i en Xavi quedà bocabadat i sol en la 



quietud i el blanc d�un lloc estrany. Silenci i cap remor. Des de la llunyania 

se li apropà un personatge, una dona vestida de blanc, alta i ben 

proporcionada. 

- Aaaaaah! � cridà amb esglai en Xavier al veure qui era. 

- Què té? 

- Vostè? 

- Què li passa? 

- Vostè és la psicòloga, la Mònica Moreno. 

- No, home no. Vostè m�ha pres per una altra. 

- No m�enganyi, vostè és la doctora Moreno. 

- Li dic que s�equivoca. 

- Per culpa seva he acabat sent una estàtua de Ballantine�s. 

- Li puc assegurar que el seu passat d�alcohòlic no té res a veure amb mi. 

Cregui�m. 

- Però jo... 

- Deixem-ho estar. Ja li exlicaré tot més tard. Ara sols cal que l�acomodi a les 

nostres dependències. 

- Esperi, esperi,... on soc ara? 

- Al CEL. 

- I vostè és Sant Pere,... � fent-ne burla en Xavi -, funcionari de l�Altíssim. 

- Exacte. Ha encertat de ple. Soc Sant Pere. 

- Però si vostè és una dona � mirant-se-la de pits a cul. 

- No ben bé. Soc una ànima. 



- I tant que sí � amb incredulitat i sorna en Xavi -, sols veure-la a primer cop 

d�ull ja m�ho he dit jo a mi mateix. Mira, aquí ve la dona Sant Pere. 

- Veig que encara no ho entén. Que no em creu? 

- No. 

- És molt simple. Les ànimes podem escollir l�aparença que vulguem. Vaig 

pensar que si prenia la imatge d�algú que ja coneixia li resultaria més fàcil 

l�entrada al cel. 

- Doncs miri que si li arriba a agradar la Cristina Almeida, el cel semblaria �la 

casa de los horrores�. 

- Qui és la Cristina Almeida? 

- No la coneixerà. És d�esquerres. 

- Aleshores tant se val. Al cel no hi entren aquests. 

- Per què? 

- Perquè són diferents. No poden pagar prou. 

- Però no diu el Nou Evangeli que tots som iguals davant de Déu? 

- Uns més que altres. A la Terra, o s�és de dretes o s�és d�esquerres. Aquí en el 

cel sols existeixen dues classes de persones, els de dretes inclassificables i els 

de dretes per classificar. 

- Però sempre de dretes, oi? 

- És clar! � li contestà amb orgull Sant Pere. 

- Aquest lloc ja em comença a agradar més �mirant en Xavi el voltant amb 

satisfacció. 

- El cel? � fent pausa Sant Pere -, el cel és un lloc fantàstic. 



- Però pari d�entabanar-me fent-me creure que estem en el cel. Miri, a mi 

m�agrada que els membres del meu partit em diguin sempre la veritat. 

Encara que amb això els pugui fer fora del PP. 

- No em creu quan li dic que estem en el cel? 

- No. 

- Doncs miri com flota enmig del no-res. 

- Hòstia! És veritat � fent senyal de perdre l�equlibri. 

- Sssssss, ... no digui aquesta blasfèmia aquí. 

- Li demano perdó. És que al PP sols ens feien llegir el malparlat d�en Cela. 

- Si aquets és el cas, esteu perdonat. 

- Gràcies, moltes gràcies � fent el parlamentari reberències amb el cap -. Però 

escolti, si soc mort i amb el testament potser entregat a un incompetent 

buffet d�advocadesses, què puc fer ara al cel? Que hi ha una mica de 

whisky? 

- No. Aquí sols tenim felicitat eterna. 

- Felicitat eterna? � repetí en Xavi retòricament - Què vol dir? ... Xatis, moltes 

xatis? És que a la Terra la meva muller em va fer passar molta gana, sap? 

- Ho sento però aquí en el Cel tampoc en tenim d�això, ... com li ha dit? 

- Xatis. 

- Doncs no. Aquí no tenim dones. 

- I per què? 

- Perquè tots som asexuals. 

- Óndia! És veritat - tocant-se les parts i descobrint que eren inexistents. 



- I això no té solució? Encara que sigui amb enginyeria genètica? 

- No fill, no. 

- Ni amb un empelt de la Teresa Campos? Donat el cas, a mi no m�importaria 

ser una dona com ella. 

- Ho sento, però no! �sentencià Sant Pere -. Aquí en el cel ja li he dit que som 

de dretes. Pensi que el sexe per plaer és d�esquerres. Sols a ells se�ls permet 

ser feliços en aquest sentit. Per als de dretes el lema és tenir tants fills com 

digui Déu, mentre s�està a la Terra, és clar. Quants més fills hagin tingut 

vostès allà baix, més feligresos tenim aquí dalt. 

- I si em canvio de jaqueta? I si em faig d�esquerres? 

- Ja no hi és a temps. Haver-ho fet abans. 

- Però si això de canviar-se de jaqueta és pa de cada dia a la terra. En Fraga, 

en Piqué i l�Àngel Colom ho van fer sense problemes. Jo ara em torno 

d�esquerres i a copular s�ha dit. 

- Que li acabo de dir que no pot fer-se ni d�esquerres, ni semental aquí dalt. 

- Però, per què? � inquirí en Xavi desesperat. 

- Perquè actualment ens està pujant cada Papa, quin no més carca. Ells són els 

qui fan cua per seure a la dreta del pare i governar aquest olimp. 

- I doncs? 

- Doncs que tots porten la bandera del celibat ben alta, la mà dreta amunt i 

�lo� altre ben avall � senyalant-se els baixos. 

- I si fem una revolta? 

- Això seria d�esquerres, home! � el renyà Sant Pere. 



- Collons! 

- Sssssss!   Això tampoc és pot dir al Cel. 

- Per què? ... si és una paraula catalana que la normalització dels convergents 

va admetre. Pensi que els convergents ja són de dretes com nosaltres. 

- No és aquesta la raó. 

- Doncs per què! Per què és blasfèmia? 

- No, home no. 

- Doncs per què, caram! 

- Perquè simplement no en tenim. 

- Ah! És veritat � afegí en Xavier desconsolat -. Aleshores què vol que digui? 

els dellonses, les parts íntimes, els testicles,... els pebrots? 

- Donada la meva situació de funcionari de l�Altíssim li recomano que en tota 

la seva estada a les nostres dependències no faci referència a aquesta zona 

corporal. No sé, pot dir el què deia la Heidi, ... CARACOLES! I quedar-se 

tranquil. 

- A veure si ens entenem. Estem en el Cel? 

- Sí. 

- I vostè és Sant Pere? 

- Sí. 

- I no es poden dir blasfèmies? 

- Efectivament. 

- I és funcionari de l�Altíssim. 

- Així és. 



- I asexual? 

- Correcte. 

- Doncs aleshores com s�explica que pugui fer de funcionari sense tocar-se els 

pebrots? � acabà dient en Xavi burlant-se�n. 

- Escolti, no em faltés pas. Està parlant amb el segon cap de llista del nostre 

partit. 

- Quin partit! El PP? 

- No. El nostre partit. El S.C.I.S.P.,... Sant Celibat I Santa Puresa. 

- S.C.I.S.P.? � es preguntà en Xavi -, clar...  Sense Collons i Sense Pebrots. 

- Escolti! S�està guanyant un parell de ... 

- D�hòsties sagrades? � rient en Xavi -. A missa també me�n donaven, però 

aquí veig que és diferent. Aquí vostès potser les donen com el �Petit Suise�. 

� A mi me daban dos� � esclafint a riure en Xavi veient enfurismat a Sant 

Pere. 

- Ara escolti�m bé! � l�amenaçà Sant Pere. 

- No, escolti�m vostè a mi � l�interrompí en Xavi � Això és un presa de pèl. 

Tota la vida sent del PP per guanyar-me el cel i ara estic sense whisky, sense 

�xatis�, sense mals mots, sense plaers i sense �CARACOLES�. 

- Tot això ho fem per tal que tingui una salut eterna � li aclarí en Pere. 

- I tant que sí! � encara més enfadat en Xavier -. Sense dones, sense bon mam i 

sense tabac ja en viuré d�anys aquí dalt ... però se�m faran llargs. 

- Tota una eternitat. 



- Tota una eternitat?  - va dir en Xavier amb gest de voler escanyar a Sant 

Pere. 

- Esperi un moment! Calmem-nos � li demanà Sant Pere veient que d�aquella 

manera no en treuria res -. Crec que amb el temps trobarà quelcom que 

l�omplirà totalment. Li garantitzo. 

- Ah sí!... el què? 

- Gaudir de l�energia del �SER�. 

- Perdoni, però ara encara l�entenc menys. Que també és  Budista vostè? 

- No, no pas. Sols soc filòsof. Com comprendrà sense sexe i sense parella, un 

sols pot ser una cosa . 

- Sí! Un eunuc somiatruites. 

- No, no, un filòsof � li va recalcar Sant Pere amb to consirós. 

- Ah! Clar � exclamà en Xavi com si hagués rebut una il·luminació -. Ara ho 

entenc tot. 

- Perfecte, excel·lent � afegí Sant Pere content. 

- Som al Cel, no? 

- Sí. 

- Som a... sexuals? 

- Sí. 

- Compartint tots plegats un celibat celestial, oi? 

- Sí. 

- Som angelets lliures i voladors? 

- Sí. 



- I gaudim de l�energia del �SER� suprem? 

- Exacte! 

- I amb tantes coses com tenim, a algú se li va oblidar apuntar els �caracoles�? 

- Així fou. 

- Doncs sap què li dic?  Que al meu poble d�això no en diuen felicitat eterna. 

- A no? Com en diuen? 

- Ser uns desgraciats. 

- Miri, prengui-s�ho com vulgui. Però aquí s�hi haurà d�estar un llaaaaarga 

temporada. 

- Com de llarga? 

- Més del que va durar el Dancing Days, Nissaga de Poder i Joan Pau II tots 

plegats. 

- Aquest últim també el tenen aquí dalt? 

- I tant! 

- Se�l veia tan desmillorat � afegí en Xavi. 

- Vostè dirà. No parava de viatjar i alternar. 

- Alternar? Fent què? 

- Repartint relíquies i �polvos� dels ossos de Crist. Uns �polvos� que miri 

com el van deixar. 

- Uns �polvos� que deurien ser l�hòstia! 

- Per favor! �renyà novament Sant Pere a Xavi -. Què li he dit abans? 

- Val, val. Ja no diré més renecs � afegí Xavi amb caire de nen penedit -. Tot i 

tot, una eternitat aquí dalt sense poder dir blasfèmies se�m farà molt llarga. 



- Sigui feliç home. Està al cel. Rigui una mica, vinga. 

- Per què? Per la gràcia de Déu? �  fent un retret en Xavi a Sant Pere. 

- Hauria d�alegrar-se de no haver anat a parar a l�infern. 

- Ah! Però hi ha infern? 

- Oi tant! On creu que van a parar els d�esquerres? A l�infern. Allí sols hi 

tenen whisky, música �house�, LSD, molt de fum, moltes, moltes xatis i 

abundant sexe. Això és l�infern! � declarà Sant Pere ara amb cert desengany. 

- Doncs després d�una eternitat aquí dalt, crec que m�hi repensaré i voldré 

anar a l�infern. Ara començo a entendre allò que diuen els socialistes que la 

dreta és un llarg camí cap a l�esquerra. 

- Doncs ho sento, però no s�en pot desdir. Vostè és al cel i no a l�infern. No en 

pot marxar. 

- L�infern, l�infern, l�infern ! � clamà amb desig en Xavi - ... però si fa uns anys 

el Vaticà va afirmar que no existia. 

- Amb tota la raó del món que ho van fer. 

- Però per què? 

- Perquè alguns dels seus membres hi van anar a parar. El cantó obscur de la 

força, recorda? � escoltant-se música celestial, melodies d�Star Wars. 

- El cantó obscur de la força? Doncs no! No recordo. 

- Sí, home, sí. Que no veia Star Wars? Els cavallers Jedi? Ara el Vaticà dels 

cavallers Jedi en diu cardenals. Això sí, hi ha cardenals bons i dolents,   és a 

dir, de dretes i d�esquerres. Aquests últims, els esquerrosos, al visitar 

l�infern, passaren informes als de dalt. D�aquesta manera el Vaticà 



s�assabentà de la certesa de l�infern, així com dels vicis i plaers que allí hi 

tenen. D�aquesta manera i faltant cada dia més feligresos al cel, el papat va 

cercar una solució ... 

- ... dir que l�infern no existia. 

- Excel·lent! 

- D�aquesta manera tothom voldria acabar sent cast i de dretes. 

- Clar! 

- Omplint-se el cel de beates i missaires, perquè, aquí de marxa, se�n veu ben 

poca. 

- Ajuda a ser filòsof com li he dit. 

- Doncs jo vull ser d�esquerres � somicant en Xavi ridículament -. Jo vull ser 

d�esquerres, jo vull ser d�esquerres. 

- No es desesperi, home. Aquí hi trobarà molta gent.  

- Ah però � recobrant la compostura -, a qui més hi tenen aquí dalt? És per 

veure si conec algú que m�expliqui què se n�ha fet del meu testament. 

- Deixi estar el seu testament i deixi�m mirar la llista � desplegant Sant Pere 

un papir kilomètric. 

- Tants en tenen aquí al cel? � veient en Xavier que el rotlle es perdia fins a 

l�infinit per sota dels seus peus. 

- I tant, fins i tot hi tenim els culpables de l�atemptat al Wall Trade Center de 

Manhattan. 

- Aquests també? Com s�entén això? 



- Sabent el què els esperava, i estant en crisi el veí del costat, la terra promesa 

islàmica, es van treure el carnet del PP. Ben mirat, a la nostra empresa tots 

els de dretes són fills de Déu. Alà, Iavé i Déu són sucursals de la mateixa 

empresa. Estratègies de �marketing�, entén? 

- Però escolti, escolti. Qui foren els culpables de l�atemptat a les Torres 

bessones? � preguntà en Xavi mentre Sant Pere es tocava la barbeta en 

senyal de pensar-s�ho. Passats un segons Sant Pere i Xavi es dirigiren al 

lector, que ets tu. 

- Ho vols saber? � digueren alhora els dos -. Doncs puja al CEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL VELL TESTAMENT, EL NOU TESTA FERRO 

 

Equivocar-se és humà. Donar la culpa als altres ho és encara més. 

(Les Luthiers) 

Si no existissin males persones, no hi hauria bons advocats. 

(Charles Dickens) 

Si un advocat es torna boig, perd el �judici�? 

(P. Mason) 

 

L�Antic Testament ens parla d�incrogüències variades que sovint ens passen per 

alt. Exemples d�aquestes foteses en són les següents: Abraham tenia concubines 

però el Vaticà segueix condemnant l�adulteri; Jacob va patir mil i una penalitats 

per demostrar la seva fe en Déu, mentre l�aristocràcia papal viu de renda i ben 

servida; i el poble jueu practicà un genocidi per conquerir la seva terra promesa. 

Encara avui dia segueix amb el mateix mal costum. 

Sempre es pot pensar que l�Antic Testament és antic i que com a tal, no està 

actualitzat. Però la nova versió que en van treure després, la del Nou 

Testament, tampoc estava lliure d�incongüències. Sant Pau fou el màxim 

exponent en la difusió del cristianisme per l�imperi romà. Però aquest sant ni 

tan sols va conèixer personalment a Jesucrist. Tot i tot, Sant Pau va predicar en 

el seu nom per tota la Mediterrània. En Pau deia i explicava a la púrria que 

Jesucrist havia estat un pacifista, tant o més, que els socialistes amb el tema 

d�Iraq. Però escolteu què expliquen els Evangelis que Crist va dir: "No us 



imagineu que hagi vingut a posar pau sobre la terra; no he vingut a posar pau, 

sinó espasa" (Mateu 10:34). "Qui no tingui espasa que vengui la túnica i se'n 

compri una" (Lluc 22:36). Fins i tot quan Jesús va entrar a Jerusalem ho va fer 

damunt d'un ase, un dels símbols messiànics militars del llibre de Zacaries. 

Donats els coneixements que Crist tenia de les escritures, allò sols podia 

interpretar-se d'una manera: ell venia cavalcant en nom de Déu per aniquilar els 

enemics dels jueus, els romans. Vet aquí perquè la multitud l'aclamà a l'entrar a 

Jerusalem. També, i segons els Evangelis, Jesús va entrar dins el temple, i a cops 

de fuet, en va treure els mercaders. Una reacció típica d'un príncep de la pau. I 

els mateixos deixebles de Jesús portaven espases que empraren per oposar-se a 

la seva detenció per part dels romans. En definitiva, Jesús no fou un pacificador, 

sinó un revolucionari. Fins i tot, quan fou crucificat se'l va executar juntament 

amb dos "lestai". Aquest terme del grec antic ha estat traduït pel de lladres, però 

en realitat significava bandoler-zelote. Els zelotes pertanyien a una branca del 

messianisme militar, els qui creien en un Jesús bèl·lic i revolucionari. Els tres 

crucificats eren tres terroristes. 

Val, val... podem pensar que la Bíblia és tan sols un llibre i res més, i que 

l�Església és una altra cosa. Però i per desgràcia, també tenim més 

incongruències amb ella actualment. Quan el Papa de Roma prohibeix el 

preservatiu pel Tercer Món comet un error flagrant, un genocidi. Amb tal 

dogma de fe sols potencia la sobrepoblació. Ja sabem que l�Església Vaticana 

clama que cal tenir tants fills com digui Déu. Francament, això és aprofitar-se de 

la ingenuïtat per conduir als creients a la matança, a l�assassinat de milions de 



persones ignorants i volubles. Sols cal pensar en el dia que no hi haurà prou 

petroli per a tothom. Aleshores Déu proveirà. Com ja s�ha dit en un capítol 

anterior, Déu és el pare de tots nosaltres però no en manté a cap. En canvi Alà, 

preveient el futur, va procurar pous de petroli per molts territoris musulmans.  

Quin estrany parentiu deu unir a aquests dos. Per culpa d�ells hem hagut de fer 

la guerra amb Orient. Com deia l�estadista britànic Ernest Bevin �potser el regne 

del cel estigui fonamentat en la justícia, però el regne de la terra es basa en el 

petroli�. Vet aquí que Bush hagi lluitat en nom de Déu, Saddam en nom d�Alà i el 

poble en nom de la pau. Llàstima que la pau no sigui un déu. 

Dit tot el què s�ha dit, es fa evident que seguir creient en el Testament és com 

creure en Santa Claus. El Vell Testament és un nou testa ferro.  

En Xavier es debatia al cel en contra les doctrines que allí es defensaven. Per 

molt que s�hi entestés, el testament vaticà manava per sobre totes les coses, com 

també passava en certa manera a la terra. D�altra banda, i parlant de testaments, 

en Xavi havia perdut el seu, un testament que no trobava pel cel. Per molt que 

preguntés, tot eren fugides d�estudi. Ningú se�n feia responsable i deixaven que 

el futur proveís la resposta, o sia, aquest capítol. El document d�en Xavier havia 

perdut el nord per marcir-se i deixar de tenir sentit en el cel. L�antítesi Terra-Cel 

havia fet perdre l�últim desig del Roscats, la seva última espurna d�idealisme, la 

seva ànsia de posar els punt sobre les is: el seu testament. 

En Xavi va veure mort el seu anhel de gaudir de la vida. Sota unes conviccions 

de partit i sota unes creences inculcades a base de llibres, restava oprimit pel jou 



de la manipulació. En el seu testament hi recollia molts d�aquests pensaments. 

Però per atzars de l�oblit, i de la borratxera, no sabia on l�havia deixat. 

 

-------------- 

 

Gemma Rodríguez, Gemmi, advocada de professió, es trobava molt enfeinada 

aquell dia. Sobrevessada de papers per arreu, lluitava contra el rellotge del seu 

despatx. Molts eren els seus clients, i pocs els cassos guanyats. Així que el 

negoci avisava de ruïna imminent i els seus creditors de pagament. 

Gemmi va decidir fer alguna cosa al respecte. I què fou?  Aplicar la inquisició i 

enviar a la crema les coses sense importància. Sant Joan s�acostava i no es podia 

perdre més temps. Va cridar a la seva secretària, la Katy, un jove formosa que 

tot just sortia de la ingenuïtat i de l�ESO. Una nova �Entre-Vista� estava a punt 

de començar. 

 

- Katy, pots venir al meu despatx? � cridà Gemmi des de la seva taula. En 

altres oficines hi hauria un intèrfon, però l�empresa no es podia permetre 

tenir massa despeses. 

- Què vols? � treient la Katy d�immediat el cap per la porta. 

- Estem a punt de fer fallida i mira com tenim el depatx. 

- Com? � li preguntà la Katy trobant normal aquell desordre de papers. 

- Empaperats Katy. Empaperats fins a dalt. 

- Això ja ho sé. Precisament aquest matí ens ha arribat una altra denúncia. 



- Un nou cas? 

- No! Un altre avís d�embargament si no paguem els mobles d�IKEA. 

- Quins mobles? �mirant al seu voltant i sols veient la seva taula i la seva 

cadira. 

- Els que vam empenyorar la setmana passada per pagar el lloguer del local. 

- Quin desastre! Estem a les últimes Katy � va clamar la Gemmi -. Jo que sabia 

donar tants bons consells a polítics i senadors, i ara veure�m així. 

- Ah, però tu donaves consells als teus clients? 

- És clar que sí. 

- Com quan els deies �truqui al 010, que allí li resoldran tot�? 

- Això sols ho feia quan eren polítics d�esquerres. Es conformen amb tant poc, 

pobrets � mirant-se a si mateixa pensant en l�últim amant, que era 

comunista. 

- I amb els de dretes, què feies? 

- Tot el possible per guanyar-me el seu cel. No com fan alguns advocats que  

imparteixen educació emocional als seus clients. Diuen que així infonen 

autoestima als seus parroquians. Quina bajanada. El client necessita creure 

que tu l�ajudaràs, no que s�ajudarà ell a si mateix autoestimant-se. Com 

veus, detesto l�educació emocional. Jo prefereixo passar a l�acció i aconsellar 

correctament al meu parroquià. 

- Com aquell polític del PP que va venir un dia? 

- Exactament! 

- I què li passava? 



- Doncs que estava molt preocupat perquè ningú el votava. La gent sempre 

vota al més simpàtic, al més atractiu, al millor orador i al més conegut. En 

definitiva, al més farsant, que mai sol ser precisament el millor. 

- I aquell polític, com era? 

- Un polític excepcional per dintre, però més lleig que la Cristina Almeida per 

fora. 

- I què li vas aconsellar per guanyar més vots? Que es pratiqués la cirugia 

plàstica? 

- No, una cosa millor. Li vaig dir que enviés targetes personalitzades a tots els 

seus votants potencials. A la tarja hi hauria d�indicar tota mena de promeses, 

és a dir, tota mena de mentides. 

- Com quines? 

- Doncs als magribins conseguir els papers, als capellans arremangar-se la 

sotana, als gallecs no més txapapote, als de TVE poder dir �No a la Guerra� i 

al padre Apeles concursar a Operación Triunfo. 

- Genial idea! 

- Sí, però li vaig posar excepcions. No podia enviar la seva tarjeta  a dones 

tontes � fent la Gemmi molt d�èmfasi en la paraula tontes -. Cal no vendre�s 

a tothom, no creus? 

- Sí, per suposat � respongué la Katy -. I com li va anar? 

- Perfecte, immillorable. Va assolir ser el polític més carismàtic del país. Vas 

rebre la seva tarja, oi? 

- Doncs no. 



- Bé, deixem-ho estar � veient la Gemmi que la seva espifiada -. T�he cridat 

per tal que posis ordre a tots aquests munts de papers. Ens sobra molta cosa 

i cal llençar-ho abans no s�hi criïn xampinyons al damunt. 

- I si faig això, aquest mes cobraré? 

- No et vaig dir que per exercir l�advocacia s�ha de treballar un temps sense 

cobrar? Tots els grans advocats ho han fet, des del Felipe González fins al 

Roca i Junyent. 

- Oi tant, ara recordo que em vas dir el mateix quan cursava preescolar. Ara 

mateix poso mans a la feina � fent gest de començar -. Per cert, aturant-se � 

que m�has corregit la carta per al meu novio? És tan bufó � afegí amb cara de 

badoca. 

- Sí, aquí ho tens � li hi lliurà de mala gana la Gemmi. 

- Ah, gràcies � agafant l�escrit de la taula per mirar-se�l -. Però escolta. Aquí 

que m�hi has posat? 

- Deixa�m veure � prenent-li d�una revolada la carta de les mans -. Aquí t�estic 

dient ... � llegint amb dificultat la seva pròpia lletra - ... que escriguis més 

clar, caram! � retornant-li el paper amoïnada -. Posa�t a treballar que així mai 

arribaràs a ser advocada. 

- Ara mateix � mig perplexa la Katy. Mentre, la Gemmi es poltronà en la seva 

cadira d�IKEA per remenar els últims cassos, és a dir, les últimes factures. La 

Katy, amb una parsimònia extrema, anava recollint full per full els 

documents. A cada pàgina s�aturava per inspecionar el què hi deia. La 



lentitud anava creixent i la paciència de la Gemmi inflant-se. Mirant-se-la 

amb irritació, s�hi anà apropant sense adonar-se�n la Katy. 

- Es pot saber què mires? � explotà la Gemmi. 

- Ai! No m�espantis, que soc molt sensible � li respongué amb posat de nena 

fava. 

- Per què t�encantes tant mirant els papers? 

- Perquè crec haver trobat quelcom del polític que deies. 

- I què és? 

- Té, aquí ho tens � entregant-li el document que s�estava mirant amb tanta 

gansoneria. 

- A veure � llegint amb veu alta el què hi posava � �Amb ple ús de les meves 

facultats mentals, ara que no estic borratxo, jo, en Xavier Roscats...� � amb 

un ensurt al cor alçà la mirada i exclamà - ... però si és el testament del 

diputat Roscats! 

- El què va morir alcoholitzat al sofà de casa seva? 

- Sí. 

- El què va deixar a la seva dona arruïnada i fent cantonades per Barcelona? 

- També. 

- El mateix què li vas aconsellar enviar nadales als seus votants? 

- El mateix � amb pànic a la veu. 

- El què ... 

- Ja està bé de tafaneries Katy. No t�adones del què significa això? 

- Doncs no. 



- Que ens va enviar el testament a nosaltres i encara no s�ha llegit. Que per 

una vegada que ens arriba un cas, el perdem. Que potser no caldria que la 

senyora Roscats estigués fent cantonades per la ciutat. Que l�hem cagada, 

caram! 

- Com ha pogut passar una cosa així? Nosaltres sols perdem els cassos quan 

arriben al tribunal � notant Katy la mirada acusadora de la Gemmi. 

- En quin munt estava aquest document? � preguntà amenaçadorament la 

Gemmi. 

- A la pila dels còmics de segona mà. 

- I per quins set ous ho vas posar allí? � li preguntà la Gemmi amb ganes 

d�escanyar-la. 

- Perquè a la portada de l�informe hi havia dibuixat un barrufet. 

- Tu creus que això és un barrufet? � senyalant el dibuix indesxifrable del 

document -. Més aviat sembla una alienígena d�Star Trek. 

- Ho veus, com podia ser un còmic? 

- El què ha estat és una pífia com un temple. Què dic una pífia, una tiferada 

com una catedral � seient-se a la cadira amb derrota al cos. Acte seguit, se li 

va il·luminar la cara -. Però encara hi som a temps de cobrar els nostres 

honoraris. Què en sabem dels Roscats? 

- A ell li van pagar l�enterrament els socialistes. 

- Que considerats! � comentà la Gemmi amb sorpresa. 



- Ni que ho diguis, fins i tot li van fer escolpir un epitafi a la làpida que deia 

�Aquí continua descansando Javier Roscats. Como funcionario no hizo otra 

cosa�. 

- I tu, com saps tot això? 

- Per la premsa del cor. 

- La premsa del cor? 

- Sí. És que el seu fill es va fer molt famós d�ençà un programa de televisió. El 

nen, no és que tingués moltes llums però va guanyar a �Los Tontos siempre 

Ganan�. A arrel d�allò saltà a la popularitat i a les revistes del cor. 

- I tu llegeixes aquest tipus de premsa? � preguntà Gemmi amb desaprovació. 

- És clar que sí. A una li agrada saber el què passa pel món. Per què, què és 

pitjor, la ignorància o el desinterès? 

- No ho sé, ni m�importa � li contestà de mala gana la Gemmi -. Ara mateix 

voldria saber com localitzar el Roscats petit. Potser ell sap alguna cosa de la 

seva mare. 

- Segons diuen les revistes del cor, es va enamorar-se d�una noia d�un poble 

de Castella. Es veu que es van conèixer durant una de les jornades per  a  les 

joventuts del PP a Valladolid. Però ell tenia un contracte per un any amb 

Cròniques Marcianes. Per tant va haver de tornar a Barcelona prometent 

escriure-li cada dia � fent èmfasi la Katy al final -. I així ho va fer. Cartes i 

més cartes d�amor que el carter portava a la bella enamorada. Mentre ell 

escrivia una carta, una altra li arribava a ella. I així durant tot un any � va 

finalitzar Katy suspirant amb exagerada entonació romàntica. 



- I digues, què va passar? 

- Que a l�any següent ell va tornar a buscar-la. 

- I ... ? 

- Que la noia s�havia casat amb el carter. 

- Baja! Però ell què va fer? 

- Fer-se monjo de Monserrat i de claususra. 

- Nefast. No podem seguir per aquí. I de la mare, què en saps? 

- Pobre i miserable, i havent perdut tota bellesa femenina, va deixar de fer 

cantonades per fer assegudes al carrer. 

- Assegudes? Per dir no a la guerra? 

- No ben bé. Es va tornar captaire. Setmanes més tard de la mort del Roscats i 

quan el seu fill encara no era famós, la senyora Roscast li deia al Jordi �ho 

veus fill com ens hem de veure. Jo demanant almoines pel carrer i tu venent 

la teva col·lecció de barrufets al mercat de Sant Antoni�, a la qual cosa el fill 

li respongué, �tranquil·la mare que aviat seré ric i famós, i sols hauràs de 

demanar per a tu sola�. 

- Un gran fill, sí senyor. Un idealista fins a la medul·la. Va seguir la política de 

la família fins a l�extrem. I  és que els del PP sols s�ho fan amb els rics. Tens 

alguna cosa més de la mare? 

- No, res més. Va deixar de ser notícia quan van sorgir nous famosos de pa 

sucat amb oli per substituir-la. 

- Veig que la cosa està peluda si volem cobrar alguna cosa d�aquest testament. 

- I si trenquem el membret i l�obrim? 



- Ens ho prohibeix la llei. 

- Però no són sempre els advocats qui millor saben saltar-se-la? 

- No. Aquests són els polítics assessorats òbviament pels advocats. 

- Per aquesta raó molts advocats es fan polítics? 

- Fer-me política! Aquesta no l�havia pensat. I això que soc dona. 

- Tinc una idea! � exclamà la Katy de sobte. 

- Sobre què? 

- Per trobar als Roscats. 

- Em fas més por que una pedregada. Però digues. 

- I si busquem per Internet? Potser surt alguna cosa per Roscats. 

- Prova � emmenà la Gemmi amb esperança. D�immediat la Katy es dirigí al 

terminal. 

- A veure, erre ... oooo ... essa ... ceeee ... aaaa ... teee ... essa. Roscats! � 

teclejant Katy l�ordinador amb una lentitud i incompetència que feien 

desesmar a la Gemmi. Van esperar uns moments i el sistema va fer la seva 

feina -. Aquí ho tenim, Rosques Roscats. 

- No. Això no pot ser. Segueix. 

- Casa Roscats, petons de rosca i altres serveis. 

- Tampoc. Digue�n un altre. 

- Agència matrimonial Roscats, rosquem cada mascle amb la seva femella. 

- Encara menys! � desesperant-se la Gemmi. Cent webs més tard ... 

- Fundació Roscats, centre per a immigants i drogodependents. 

- Para un moment. On està això? 



- Al carrer Entença. Juts on estava l�antiga presó Model. 

- Ja ho tenim, ja ho tenim. Ara ho recordo. Fa uns anys en Roscats va comprar 

les dependències de la presó per construir-hi pisos de protecció oficial. 

Política social en deien. La veritat que amb allò pretenia guanyar més vots i 

alhora omplir-se les butxaques. La idea va encantar als del barri per així 

canviar de veïnatge. 

- Així que en Roscats va voler-hi fer pisos? 

- Exacte! 

- Però ara és un centre per a drogodependents. 

- I abans era una presó. 

- I quina diferència hi ha, Gemmi? 

- No ho saps? 

- Doncs no. 

- Ho veus, no ho saps! Llegeix més i ho sabràs � sentencià sarcàsticament la 

Gemmi -. Potser al ser en Roscats un borratxo va fundar aquell centre al 

penedir-se de la seva política social � va dir reflexionant la Gemmi. 

- Així doncs ... 

- Així doncs, me n�hi en vaig ara mateix � digué Gemmi decidida -. Si algú 

ens pot explicar alguna cosa dels Roscats, és allí. Pobre Roscats, alcohòlic, 

amb un fill curt de gambals, una dona fent cantonades i ell, mort i del PP. És 

que ho tenia tot, pobre. 

 

 



LA FUGA DE CERVELLS 

 

Cap boig es queixa de ser-ho. No els deu anar tan malament. 

(Les Luthiers) 

Qui riu sol i últim, no està boig. Pensa lent. 

Qui riu sol i últim, simplement no ha entés l�acudit. 

(Un humorista)  

 

Quan explico que ja no vaig a votar, sempre surt qui m�acusa d�anti-demòcrata. 

- Menysprees el teu dret a votar � em diuen. 

- Perdona, m�aferro al meu dret a no votar � contesto. 

- Però, si no votes, perjudiques els partits minoritaris � m�insisteixen 

aleshores. 

- Si no voto, és per què no hi ha cap partit que em sedueixi. Durant el primers 

comicis no coneixia a cap dels que es presentaven i no vaig votar-los. I ara, 

que ja els conec, tampoc els voto. 

- Però si no votes, no podràs queixar-te. 

- Al contrari. Si els polítics actuals són incapaços de representar-me, tinc tot el 

meu dret a denunciar-ho negant-me a votar. 

- Doncs almenys vota en blanc. 

- Això és el mateix que no votar. 

- Per què? 

- Perquè tan els no vots, com els vots en blanc, no tenen anti-representació. 



- Anti-representació? 

- M�explico. Si la meitat dels ciutadans amb dret a votar no ho fa, això no 

significa pas que la meitat del Parlament hagi d�estar buit. Ells, els partits, 

sempre guanyen malgrat els voti una minoria. Sempre acaben tenint un escó 

on poltronar el seu cul. 

  

Ja sé que la democràcia és el millor sistema entre els pitjors. Si més no, això 

serveix a molts per consolar-se. Però, i si penses una mica? I si et qüestiones 

lleugerament les coses? I si deixes d�escoltar tant als polítics? I si optes per tenir 

opinió pròpia? I si decideixes no ser ni d�esquerres, ni de dretes? I si et tornes 

culte? 

Aleshores l�has ben espifiada. En tal situació arribaràs a preguntar-te com seria 

un Parlament ideal? La resposta, ... clausurat. Però amb això no aportes noves 

opcions i et podrien titllar de no fer crítica constructiva. És possible que et 

tanquin en un centre per rehabilitar-te. Diuen que a les presons s�aplica aquesta 

teràpia, però si pots pagar una mica més, podràs ingressar en un centre 

d�atenció de la Generalitat. Allí t�integraran socialment i et faràs �fan� i creient 

altra cop de la democràcia. Acabaràs anant a votar com qui abans anava a 

combregar a missa. Oh, santa democràcia! Invocaràs un i altre cop. En 

definitiva, que et faran combregar amb rodes de molí i tu creuràs que és un 

Alka Seltzer, una píndola curativa. 

El centre d�acollida de la fundació Roscats pretenia recuperar, o millor dit 

reciclar, aquelles desferres humanes que havien caigut en el pou de no saber 



què escollir, si esquerres o dretes, si catòlics o protestants, si creients o ateistes, 

si míssils o barrufets. La sortida a tot aquell conjunt de dilemes foren les 

drogues i amb elles la bogeria per fugir d�aquest món tan dual. Per què, estem 

realment obligats a escollir entre els extrems? Estem veritablement destinats a 

ser d�esquerres o de dretes? O potser existeix una tercera alternativa? Ells, els 

bojos de la Fundació Roscats, ciutadans com vostè i jo, van decidir fugir de la 

societat mitjançant estupefaents i d�altres narcòtics. Havien trobat una sortida al 

dilema. 

La fundació Roscats acollia a aquells consumidors il·legals de substàncies 

diverses. La ingestió de psicotròpics els havia fet tornar-se bojos. El centre 

intentava tan bé com podia reciclar als desintegrats. De fet, l�èxit era escàs, però 

la seva existència justificava la política d�integració social del govern. 

Avantatges de viure en el primer món, enteneu? Quan viatgem pel Tercer Món 

veiem l'enorme falta d'ajut que cal en aquests indrets. Si s'ha de parlar de 

prioritats en aquests països n'hi ha una de fonamental, omplir l'estómac. La resta 

de coses resten secundàries i la integració n'és una d'elles. En estats com el Iemen, 

Etiòpia o Ruanda resultaria ridícul que algun polític fes apologia de la integració 

veient com la gent mor de gana. Però si a més, pensem que les regions 

subdesenvolupades contenen el vuitanta per cent de la població mundial, es fa 

patent que la integració escasseja d'allò més en tot el planeta. Amb aquests 

pensaments, en Xavier Roscats va deixar de ser polític. Al final de la seva vida va 

decidir tornar-se persona. La seva fundació volia realment recuperar els perduts 

de la democràcia, els desintegrats, els ciutadans que no volien combregar amb 



rodes de molí tipus Alka Seltzer. En Xavier, poc abans de veure l�esperpent del 

seu fill per televisió i patir diversos atacs de cor, havia canviat molt. Ell es 

preguntava si nosaltres, els països rics, som conscients realment del què tenim. 

O si la nostra política d'antiracisme, d'ecologisme i d'integració social és sols un 

luxe occidental. I si, sabent que el vint per cent de la població mundial, els 

occidentals, ens permetem aquest confort, què passa amb la resta del món? I si 

no tinguéssim l�estòmac ple, aigua corrent a les cases, hospitals en condicions i 

campanyes electorals que costen milions d�euros, podríem realment practicar la 

integració social? 

Els polítics parlen i parlen sobre tot això però, diuen el què senten? O tan sols 

ho fan per omplir pàgines dels diaris? Sovint penso que realment ho fan per 

allunyar-se dels sentiments humans i encabir-los dins les seves estadístiques. En 

Xavier va estar a punt de canviar les coses, però ara criava malves. Pobre 

Roscats, després de tanta política, va estar a punt de tornar-se un idealista. El 

centre de la seva fundació n�era la prova. 

--------------- 

Gemmi, va marxar decidida a la fundació Roscats per trobar informació sobre el 

seu fundador. Si amb allò tenia èxit podria assolir dues coses, fer rics als seus 

descendents i cobrar els seus honoraris. Va trucar a la directora del centre per 

parlar del tema. La nova Entre-Vista potser l�ajudaria: 

 

- Hola, soc la Gemmi, la Gemmi Rodríguez, l�advocada que va trucar-la pel 

tema dels Roscats� entrant al depatx de la directora del centre. 



- Oi tant! Ja recordo � digué la cap de la fundació, la Mònica Moreno, la 

psicòloga que va tractar a en Xavi Roscats quan patia la crisi matrimonial � 

Però passi i segui, dona � Gemmi entrà i prengué seient. 

- Benvolguda doctora Moreno ... 

- ... però per favor, no ens tractem de vostè. Em pots dir Moni, Gemmi � va 

dir amb exagerada veu �pija�. 

- Doncs bé, Moni � sentint-se ara més còmoda l�advocada �, et venia a parlar 

d�un cas que ens hem trobat al nostre bufet d�advocats. Tenim a les nostres 

mans el testament de l�il·lustre i difunt parlamentari Xavier Roscats. Sabem 

que aquesta fundació la va crear ell i potser tu saps la manera de localitzar 

els seus familiars. 

- Mmm ... deixa�m pensar � fent una pausa la Moni. 

- I ...? 

- Crec que no et puc ajudar. 

- I per què? 

- És que soc funcionària, i si treballo més del compte el sindicat s�em tirarà al 

damunt. 

- Però, per favor. Això va més enllà del teu conveni laboral. 

- Quant més enllà? 

- Un cinc per cent del testament? � li proposà la Gemmi. 

- Bé doncs � va ràpidament contestar la Moni -, fa uns anys ens va arribar 

aquí algú amb el cognom Roscats. Potser ell en sàpiga alguna cosa. 

- I qui és? El puc veure ara mateix? � preguntà la Gemmi il·lusionada. 



- Per desgràcia vam perdre tots els arxius dels nostres pacients, coses de la 

burocràcia estatal. Per tant, ara no sabem qui són. 

- Com que no sabeu qui són? � digué la Gemmi amb certa indignació. 

- Jo t�explico � li volgué aclarir la Moni -. Tots els nostres pacients pateixen la 

síndrome de la democràcia. 

- La síndrome de la democràcia?  - s�estranyà la Gemmi -. No n�havia sentit a 

parlar mai. 

- Tots ells n�estaven farts de tanta mentida i confusió entre dreta i esquerra i 

van voler fugir de la pressió política.  

- I com ho van assolir? Sembla impossible. Ara tot el món o bé denfensa el 

capital, les dretes, o bé els ideals, les esquerres. 

- Es van fer addictes a les drogues. Prenent quantioses dosis d�estupefaents 

van alliberar-se del mal de cap destre o sinistre. Més ratllats que unes zebres 

cocaïnòmanes ja no discernien entre esquerra o dreta. Van adquirir dislèxia 

democràtica. 

- Mira que bé, molt encertat � desaprovant Gemmi la decisió dels pacients -. 

Així que si un no està d�acord amb el sistema, va i es tira al vici. Això ja és 

ser d�esquerres. 

- No del tot. 

- Ah, no? I per què? 

- Perquè amb tanta droga al cos, els nostres pacients han perdut la seva 

identitat � explicà la Moni -. Ara ja no recorden res del què foren, ni a quin 

partit pertanyien. 



- Doncs aleshores què podem fer per reconèixer entre ells a un Roscats? 

- Mantens el cinc per cent? 

- Sí, és clar! 

- Doncs podem entrevistar-los un a un per veure si sona la flauta per 

casualitat. Et sembla bé? 

- I tant! En temes de flautes soc una especialista � fent senyal Gemmi d�una 

habilitat sexual oriunda de França. 

- Ara mateix els crido � prenent el telèfon del despatx -. Per favor, Raimunda,  

fes passar a tots els pacients pel despatx - abans de penjar el telèfon , i com si 

ja estigués escoltant darrera la porta, va aparèixer el primer, el professor 

Miralles. 

- Hola � fent cara de boig en Miralles �, què desitja doctora? 

- Volia preguntar-te si coneixes a la família Roscats. 

- No me�n parli � afligit i desesperat en Miralles davant aquell record �. Somio 

amb el seu fill cada nit. 

- Però els has vist últimament per aquí? 

- Déu me�n guardi, ja no. Jo sols soc un erudit de la literatura i visc immers 

dins la cultura deixant la política de banda. 

- És que es creu escriptor de ciència ficció � li explicà Moni a Gemmi -, i sovint 

es dedica a fer conferències pels passadissos � en aquell moment en Miralles 

al sentir la paraula conferències i com posseït pel més enllà, inicià una 

dissertació. 



- �Como decía Gabriel García Márquez durante la presentación de un libro, si 

alguno de los presentes se cansa de mi conferencia por encontrarla 

soporífera, puede marcharse. Pero por favor, que no haga ruido con las 

sillas, ... no vaya a despertar a los demás�. 

- Molt bé, professor Miralles � el tallà la Moni -, ens ha agradat molt la seva  

intervenció. Ara passi al fons � en Miralles, interromput per la doctora, aturà 

la seva xerrada i es retirà al fons del despatx en silenci � que passi el següent 

� ordenà la Moni. En aquell moment entrà la pilot de �Cel a Cel�. 

- I vostè qui és? � preguntà sorpresa la Gemmi al veure-la vestida amb tot de 

plomes blanques. 

- Jo soc l�arcàngel Sant Gabriel. 

- I què en sap del Xavier Roscats? � intercedí la Moni. 

- Sols que està al cel. 

- Que pasi el següent � emmenà la doctora Moni veient que el segon testimoni 

tampoc ajudaria. La pilot es situà a l�esquerra d�en Miralles com fent cua per 

entrar al cinema. 

- Hola � digué un tercer personatge amb una similitud extrema amb la 

secretària de la Gemmi. 

- Però tu, què hi fas aquí Katy? � li preguntà amb ensurt la Gemmi. 

- Crec que em confon. Jo sols soc una vulgar aprenent d�advocada que 

treballa en un bufet fent més hores que un rellotge i sense cobrar ni un duro 

� a la qual cosa la cap del centre va preguntar a l�advocada. 



- Això que els aprenents d�advocats fan més hores que un rellotge sense 

cobrar, és veritat? 

- Són coses del conveni laboral, entens? � assentint la Moni sense res més a 

dir. 

- Bé, aprenent d�advocada, saps alguna cosa dels Roscats? � preguntà la Moni. 

- Que tenen tallers de rosques, cases de serveis de petons de rosca i agències 

matrimonials on rosquen cada mascle amb la seva femella. 

- Veig que tampoc en treurem res clar d�aquesta � observà la Gemmi. 

- Veig que no � afegí Moni afligida veient perdut el seu cinc per cent -. Farem 

passar el següent � per dirigir-se a la suposada Katy -. Si us plau aprenenta, 

arrecera�t i fes passar el proper � aquesta es retirà a l�esquerra de l�arcàngel 

tot fent gest amb la mà que entrés el següent, en Joni, en Joni Nomentero. 

- I tu qui dius qui ets? � preguntant-li la Gemmi al nou individu amb certa 

aparença de Jordi Roscats. 

-  Jo em dic Joni, en Joni Nomentero. 

- Nomentero? Quin cognom més estrany � observà la Gemmi. 

- Nomentero, per què soc molt tonto, sap? Jo em vaig fer famós a Tele 5 amb 

�Los Tontos siempre Ganan� , perquè �nunca me entero de nada� � acabà 

dient amb veu de soca. 

- A dir per les fotos de la premsa rosa, aquest s�asembla molt al fill d�en 

Xavier Roscats � comentà la Gemmi a la Moreno -. Pregunti-li què en sap de 

d�aquesta família. 

- Tu no en sabràs res, de la família Roscats? � li preguntà la psicòloga. 



- Roscats, Roscats, ... � es repetí tocant-se una calva postisa que portava -, 

doncs no em ve present aquest cognom. Com no fossin els Roscats de 

�rosquillas Roscats�. 

- Tant se val, Joni � dessistí la doctora. 

- Però qui ho vol saber? � s�encuriosí el Nomentero. 

- Jo mateixa � li contestà l�advocada -, la lletrada Gemmi Rodríguez. 

- Vostè és advocada! � exclamà en Joni Nomentero -, jo sempre vaig voler 

estudiar dret, però no vaig poder. 

- Què li passa a aquest? � comentà amb sorna la Gemmi -, es creu el geperut 

de Notre Damme. Estudiar dret, estudiar dret ! � repetí amb burla 

l�advocada -. Però si tu mai has vist un llibre, carallot! � afegí la Gemmi 

cansada de tants bojos sense informació sobre els Roscats. 

- Sí que els he vist � afirmà en Joni. 

- A veure, a on? � acostant-se la Gemmi al Joni per adonar-se de la forta ferum 

que l�acompanyava. 

- Els testimonis de Jeovà sempre te�n regalen un quan passen per casa � 

contestà amb veu d�idiota profund mentre la Gemmi es posava la mà al nas 

a causa de la seva catipén. 

- Però aquest individu ... per què no el desinsecteu? � fent cara d�angúnia 

l�advocada -. Què li passa, que no coneix l�aigua i el sabó? 

- Han estat presentats convenienment � respongué la Moreno -, però no han 

congeniat, saps? 

- Si volen, em canvio � digué en Joni. 



- Sí, per favor, fes-ho! � li manà la Gemmi. 

- Doncs ara soc Joni Nomrento � afegí en Joni. 

- No cal que ho diguis ... porc! � li digué l�advocada. 

- És que pateixo de doble personalitat conjuntament amb complexe de 

fastigós. 

- No cal que t�acoplexi�s � li comentà l�advocada encara amb la mà al nas -, de 

fastigós, sens dubte ho ets! � sentenciant amb rotunditat. 

- Jo li explico � va voler aclarir-li en Joni a la lletrada -. Miri si era fastigós de 

petit que m�encantava extreure el tel de la llet per posar-lo sobre una llesca 

de pa. 

- Sí home, i què més! � li cridà en Miralles des del fons del despatx - . Què et 

pensaves que era el tel ... �tranchetes�? � ofenent en Joni. 

- Prou! � s�enfadà la doctora Moreno -. Joni, passa al fons � ordre la qual Joni 

obeí com un nen petit de l�EGB.  No farem més comentaris sobre l�ESO. 

- Ei, profe! � adonant-se en Joni d�en Miralles - Què fa vostè aquí? 

- Donar-te classes de sexualitat si no calles � l�amenaçà en Miralles. 

- I farem pràctiques? � inquirí en Joni. 

- Sí! Farem pràctiques amb el teu darrere � li respongué en Miralles. 

- Voleu callar!  - els renyà la doctora altre cop. 

- No ho puc entendre � comentà la Gemmi a la Moni -. Gairebé estic segura 

que en Joni és el fill d�en Roscats. 



- Potser sigui ell, - observà la Moni -, però com pots comprovar no recorda res 

del seu passat. Pateix una doble personalitat que li ha esborrat tot record 

anterior. 

- Com poden algunes persones patir doble personalitat? Aquest es creu Joni 

Nomentero, Joni Nomrento i a més fastigós. 

- Això és obvi, lletrada! � li contestà des del fons del despatx la suposada Katy 

-. Per patir d�orgasmes múltiples � esclafint a riure tots els bojos al 

comentari. 

- Pareu! � ordenà la doctora tancant les rialles de tots aquells tocats de l�ala -. 

Que passi el següent! � afegí seriosa. 

- Em cridava � digué des de fora del despatx una dona. 

- A aquesta l�anomenen el Papa � comentà la Moni. 

- I per quina raó? � preguntà la Gemmi. 

- Perquè del geperuda que està, sempre va besant el terra � entrant al despatx 

una dona revellida i despentinada. 

- Vostè, vostè! Però si és la senyora Roscats! � exclamà l�advocada al veure la 

cara d�aquella bruixa. 

- Però què diu aquesta? � negant la seva identitat la Roscats- Que s�ha tornat 

boja? 

- No, però crec que aviat m�hi tornaré � contestà desesmada la lletrada -. 

Potser tots vostès em volen prendre el pèl i estic en una programa de la 

�cámara oculta� � acabà dient la Gemmi buscant pel despatx per on la 

filmaven. 



- Estigues tranquil·la que ningú t�està filmant. Això no és Tele5 � afirmà la 

doctora -. Potser les semblances dels nostres pacients tan sols siguin 

casualitats genètiques i prou. Mai se sap amb això de la clonació. 

- No diguis bajanades, Moni. Que no veus que són clavats a les fotos de la 

premsa � senyalant al Joni i a la Roscats -. Són ells! Són ells! � cridant amb 

insitència. En aquell moment intercedí en Joni en direcció a la Roscats, la 

seva suposada mare. 

- Ei geperuda! � cridant  -, què hi portes a la gepa? Un radiocaset? 

- La teva pinta, imbècil! � contestà de mala gana la Roscats. En Joni, sorprés 

de la resposta, es portà ràpidament la mà al cap per tocar-se la calba 

postissa. En aquell moment la Gemma afegí � i saps què et dic? 

- Què? 

- Que no t�hauries de morir mai, però sempre malalt. 

- Voleu parar d�increpar-vos � renyà la doctora al bojos -. I tu! � parlant ara 

amb la Roscats -, passa al fons i fes cua � anant la Roscats a situar-se darrere 

d�en Joni. 

-  Tu qui ets? � preguntà la Roscats al Nomrento. 

- Jo ara soc un punt � senyalant-se la calba -. I tu qui ets? 

- A tu que et sembla � li contestà enfadada la Roscats �. Un interrogant? � 

exagerant el posat de la gepa. 

- A mi em sembles un asterisc � li comentà en Joni. 

- A sí! I per què? 



- Perquè ets com un punt despentinat � senyalant-li els cabells de boja que 

duia. 

- Ho veu, són com criatures � dirigint-se la Moni a l�advocada. 

- Sí, però per molt criatures que semblin, ja han passat del biberó i no semblen 

voler col·laborar amb la investigació. 

- Estigui tranquil·la. Ara li faig passar un altre boig. A veure si tenim més 

sort. 

- Ja estic aquí � portant el nou personatge un teclat d�ordinador al coll i 

fingint veu electrònica. 

- Ara sí que la vista no m�enganya! � senyalant la lletrada a aquell individu -. 

El conec! El conec perfectament! � cridant amb esglai la Gemmi -. Ell és en 

Xavier Roscats! Ell és qui em va enviar el testament poc abans de morir! 

- Perdoni � interrompí en Xavier a la lletrada -, però el sistema m�informa que 

estic més viu que  la tita de l�Apeles en un �carnaval� de �Río de Janeiro�. 

- No vulguis enganyar-me. Sé qui ets! 

- Un model cibernètic de nova generació � li contestà teclejant. 

- Però ara, a aquest què li passa? � exclamà la Gemmi. 

- Que pateix de complexe d�ordinador � senyalant-li el teclat que duia. 

- Ei, Pentium! � dirigint-se en Miralles al Xavier � Que em deixes escriure una 

obra de teatre en el teu ordinador? Es titula Entre-Vistes. 

- Ni parlar-ne. El meu sistema no està programat per a gent en atur. 

- Pentium! � li reclamà l�atenció la doctora � No li facis cas i explica�ns qui ets 

tu. 



- Soc un ordinador � tornant a prèmer en Xavier els botons del teclat mentre 

parlava -. Fa uns anys vaig actualitzar el meu programa Solter 4.0 per Muller 

1.0 i d�immediat vaig notar que el nou programa feia canvis inesperats. El 

meu accés a les aplicacions sexe i fel·lació, que havien funcionat sense 

problemes amb la versió Novia 3.0, van ser esborrats. 

- És ell! � clamà la lletrada amb desesperació -. Està recreant el seu matrimoni 

amb la Gemma Ribatallada. Que no ho veu? 

- No l�interrompeixis � li contestà la psicòloga -. Podria patir una crisi 

d�identitat. 

- Però ... 

- Confia amb mi, Gemmi. Deixa�m fer � dirigint-se ara al Xavier -. Com et 

sents amb Muller 1.0? 

- Oprimit per Anell.com � senyalant-se l�aliança que portava al dit � i amargat 

per Fill.es. Ara mateix recordo com programes Futbol 3.0, Motos 6.0 i NBA 

2.0  foren desinstal·lats a l�arrencar Fregar i Escombrar 1.0. 

- I la seva dona? La recorda? � li preguntà la doctora. 

- La meva muller era una �lagarta�, una serp, una rata. 

- Ei! Pentium model PP.com! � l�increpà la Roscats des del fons del despatx -. 

Com t�enxampi, t�instal.lo el programa Marit 3.0. 

- No! Això no!  - espantat en Xavi - Que és un programa de memòria limitada. 

- Per memòria limitada no et cal cap més programa � el tornà a increpar la 

Gemma Ribatallada -. Com a home ho hauries de saber, tros de ferralla. 



- Jo no soc culpable del desastre matrimonial que hem viscut � li replicà en 

Xavi -. Jo sols vaig instal·lar-me el programa Whisky 4.0 per substituir 

�nomerralles 4.0�. 

- Sí, però Whisky 4.0 et va ocasionar insuportables arxius d�audio tipus 

Roncar 2.0. � escridassant-lo la Roscats. 

- Per això tu et vas instal·lar-te Actorpornotrencanous.com? � li recriminà en 

Xavi. 

- Pareu els dos de tirar-vos els plats pel cap! � ordenà la doctora -. Discutint 

com ho feu, ja esteu preparats per al matrimoni. 

- Això mai a la vida! � negà la Roscats -. Abans de casar-me amb ell jo era la 

més guapa, la més sexi, la més envejada. Jo era la bella. 

- I jo la bèstia, oi? � es queixà en Xavi. 

- La bèstia ara és ella � afegí en Joni senyalant la gepa de sa mare. 

- Nyi! Nyi! Nyi! Nyi! Nyi! ... � xisclà la Roscats a punt de petar de ràbia. 

- Ho veu com és una rata? � comentà en Xavi dirigint-se a la doctora. 

- Està recordant! Ho veu? � digué la lletrada. 

- Calli! � l�interrompí la psicòloga -. Que no veu que està patint una crisi 

d�identitat? Ara diu que la seva dona és una rata. 

- I ara què té? � digué amb sorna la Gemmi -. Complexe de Mickey Mouse? 

- Però facint-me cas! � reclamant l�atenció la Roscats -. Que no veuen en què 

m�he tornat? � senyalant-se la gepa. 

- En un monstre! � li cridà en Xavi. 



- Sí! En un monstre! I per culpa teva, desgraciat. Mai vas saber fer de bèstia al 

llit. Tita escarrancida! Ara estic més envellida que Matusalem, més arrugada 

que una pança i més geperuda que el Dragon Khan. 

- Carinyo, de vegades també crec ser un mirall � l�interrumpí en Xavi per 

tranquil·litzar-la. 

- Ah, sí? � calmant-se la presumida de la Roscats � Deixa�m que em vegi � 

acostant-se a l�home mirall. En Xavi es posà firmes i estàtic com un gran 

espill d�habitació. La revellida de la Roscats es mirà i remirà per dir al final � 

Els miralls ja no són el què eren � tornant-se�n al seu lloc. 

- Què vols dir que ja no soc el què era? � parant-se en Xavi un moment a 

pensar � Per què si tan t�agraden les tites groses, tinc una �polleria� i et puc 

vendre una ... ja ho saps. 

- ... i de pas, uns ous de recanvi � l�interrumpí la Roscats. 

- Quan em parles així em ve de gust practicar el canival·lisme � afegí en Xavi 

amb veu de fora de si -. Per si no ho saps, em vaig cruspir la tita del teu 

amant trenca-closques a rodanxes. 

- Ignorant � digué amb prepotència la Roscats -, que no saps que no cal tallar-

la per menjar-se-la. Jo la prefereixo ben viva, grossa i calenta. No com la 

d�altres � referint-se a la d�en Xavi. 

- Espera i veuràs � digué en Xavi amb veu draculiana i encorbant el cos en 

senyal de llençar-se a devorar-la. 



- Ui, quina por � aguantant-se el riure la Roscats -. Mireu-lo, l�Hanníbal 

Lecter. I ara què em diràs, �que hermosa que es la humanidad�? � imitant la 

Roscats el posat i la veu d�en Xavi. 

- Ei Xavier Roscats! Vols un mòbil mans lliures ? � li digué l�arcàngel Gabriel 

per distreure�l. 

- Eh? � contrariat en Xavi i ja fora del seu paper d�Hanníbal � i per què el 

voldria? 

- Per tenir-lo. Què et sembla? 

- Doncs sí! Vull tenir-lo � amb veu de soca en Xavi. 

- Doncs si vols tenir un mans lliures treu-te això, carallot! � senyalant-li la 

Roscats l�aliança. 

- Un moment! � interrumpint l�escena la lletrada -. Arcàngel, com l�has 

anomenat al Pentium? 

- Roscats, Xavier Roscats. 

- Ja recordo! � exclamà en Xavier -. Soc el parlamentari Xavier Roscats. 

- Genial! � s�alegrà la Gemmi. 

- I tant que soc en Xavier Roscats. Vivia amb l�entrecama desatesa per la meva 

muller i bebent Ballantine�s com un McCaghun escocès. Vaig morir d�un 

infart veient com l�inútil del meu fill llençava a rodar tota la meva reputació. 

Abans però, vaig enviar el meu testament al bufet d�una advocada 

incompetent per deixar-ho tot a una ONG. 

- A una ONG! � s�ofengué la Roscats. 

- Sí, a  �Sexe sense fronteres�. 



- Segueixi per favor � li pregà la lletrada. 

- He estat un ordinador durant anys i ara desperto a la vida. Fixi�s que no fa 

ni us moments jo era al cel amb Sant Pere. 

- Això és de bojos ! � cridà histèrica la lletrada al veure que així no arribarien 

enlloc -. Ja no puc més. Em faran tornar boja, em faran tornar boja � posant-

se dempeus estirant-se els cabells. 

- Segui, dona, segui � li pregà la doctora ara tractant-la de vostè -. Crec que li 

aniria bé la nostra teràpia, oi nois? 

- Sí, sí, sí, sí ... � tots els tocats de l�ala a cor. 

- Una teràpia? � s�alertà la Gemmi � Que es pensa que estic boja? � cridant 

encara més. 

- No, dona, no. No encara. 

- I en què consisteix aquesta teràpia? � adonant-se la lletrada de la seva  quasi 

entrada al món dels bojos. 

- Es fonamenta en augmentar l�autoestima dels pacients i tot arreglat. Miri�ls 

que macos que estan els meus nens. Aquí tots estem molt bé, molt assenyats, 

oi que sí companys? � assentint amb complicitat tots aquells guillats. 

- I de qui ha estat la idea d�augmentar l�autoestima dels pacients i tot arreglat? 

- Oh, dels pedagogs del Departament d�Ensenyament. L�anomenen educació 

emocional. 

- Educació emocional?! � clamà l�advocada amb ira als ulls i recordant de 

quina manera odiava aquella bajanada -. Ara jo li donaré educació 

emocional � llençant-se al coll de la psicòloga. 



- Sí, fes-ho, fes-ho � victorejant tota la colla de pertorbats -. Faci�s dels nostres, 

faci�s dels nostres � enlairant els punys animant-la -. Fugi de la realitat, fugi 

de la democràcia. 

- Estimats germans � s�escoltà una veu divina per megafonia. La Gemmi 

s�aturà en l�intent d�estrangular a la Moni, alhora que tots es posaren a mirar 

cap al cel -. Som aquí reunits en honor de l�educació emocional � afegí 

aquella veu angelical amb un timbre molt similar a la de l�amant internauta 

de la Roscats, la del presentador de �Los Tontos Siempre Ganan�, la d�en 

Carles, el periodista. 

 

Els nostres guillats quedaren congelats per art de màgia. Així embadalits per 

aquella intervenció misteriosa no movien ni una parpella. Potser tot això us 

resulti molt estrany: un polític que després de mort se�n va al cel i en torna; el 

seu fill, que sent monjo de clausura es fa més marrà que una soll de bacons; la 

muller del polític, que de fer tantes fel·lacions als seus clients, va guanyar-se 

una gepa a l�esquena; un pobre mestre en atur, que enmig de tot l�embolic, 

pretén escriure una obra de teatre titulada �Entre-Vistes�. 

Parem un moment! Oi que he escrit Entre-Vistes? A veure, deixeu-me tornar a 

llegir les últimes línies �...una obra de teatre titulada �Entre-Vistes� �. 

Efectívament, en Miralles m�ha vampiritzat la idea. M�està plagiant aquesta 

història. Maleïts mestres! 

- Díguem professor, no pas mestre � parlant en Miralles. 

- Què? Com? Qui? Qui em parla? 



- Deixa d�escriure tonteries i deixa�ns seguir actuant � ordenant-me en 

Miralles -. Ens has aturat en el precís moment en què es resoldria tot aquest 

embolic. 

- No en sabia res. Jo sols intento canviar el món. 

- I com, si es pot saber? 

- Buscant una nova i flamant democràcia que millori la present. 

- Això ja ho vam intentar  tots nosaltres i mira com hem acabat. Més tocats del 

bolet que el �Potxolo�. 

- Crec que m�estic tornant boig. Com puc estar parlant amb un dels meus 

personatges? 

- Perquè potser ja estàs entrant al nostre món de trastocats. Tu també vols 

fugir, oi? 

- Home, doncs no ho sé. Encara tinc esperança en millorar la política. 

- Il·lús cagamandúrries. Potser has escrit una carta a Santa Claus i t�ha 

contestat? 

- No ben bé. 

- No ben bé? Explica�t. 

- Tinc tot un seguit d�idees que podrien revolucionar la democràcia per 

portar-nos a un món millor. 

- Doncs digues, Santa Claus. Quines són aquestes esmenes? 

- La primera, que tothom es pogués votar a si mateix. 

- Fantàstic! Ja veig a sis milions de catalans poltronats al Parlament cridant-se 

la lliçó del porc. Tota una esmena a la totalitat la teva. 



- Bé, potser he estat una mica ingenu amb aquesta. Però para les orelles per 

escoltar la segona. 

- Endavant. 

- No podrà haver-hi partits polítics. Qui vulgui formar part del Parlament 

s�haurà de presentar a les llistes de la seva comarca. Allí, els seus habitants 

votaran a qui millor vegin. D�aquesta manera cadascú coneixerà de manera 

personal als seus candidats. Una comarca és un territori molt petit on 

tothom sap de tothom. Serà fàcil que la gent es faci un judici més real dels 

polítics de torn. 

- Una idea genial. Però quan tots els escollits es trobin al Parlament 

començaran a pactar a tort, a dret i a esquerres. Aleshores s�associaran sota 

idees o interessos comuns i els partits polítics sorgiran com una cosa natural, 

inevitable i necessària. 

- Sempre m�has d�aixafar la guitarra, Miralles? 

- Si vols puc aixafar merda. Diuen que porta sort. 

- Tant se val el què em diguis. Escolta la tercera esmena. Cada candidat haurà 

d�indicar de manera breu i entenedora el seu currículum polític i personal. 

Dades com: anys d�experiència governamental; tasca política més rellevant 

acomesa; formació acadèmica; declaració de renda; afiliacions polítiques 

anteriors als canvis de jaqueta; resultats d�un test d�intel·ligència; 

antecedents penals i demés dades que permetran al votant poder escollir el 

millor candidat. Si aquest és mut encara millor. 

- Per què? 



- Perquè se�ls demanarà que no parlin en públic durant la campanya electoral. 

No fos cas que per presència, oratòria i grandiloqüència puguessin 

manipular el poble en benefici propi. 

- Tenir els polítics amb la boca tancada? � desaprovà en Miralles-. Tu si que 

somies truites! Seria tan difícil com tenir tapades les fuites del Prestige. 

- Sí,  però recorda allò que una boca tancada no s�equivoca.  I últimament els 

polítics no han parat de cagar-la. I no precisament pel seu darrere. 

- La caguen perquè la merda els porta sort. 

- Sí, però la trepitgem els altres, els contribuents. 

- Veus com estàs arribant a la mateixa conclusió que els tarats de la Fundació 

Roscats? 

- Quina conclusió? 

- Que la política és un femer � riguent en Miralles. 

- Deixa�m prosseguir amb una quarta esmena i potser deixem ben neta 

aquesta soll. 

- Va vinga, digue�n una altra � tractant-me en Miralles com un nen petit. 

- Quarta esmena: els escollits sols podran cobrar com a parlamentaris. No hi 

podrà constar cap negoci o nòmina fora de l�estatal. A més, el sou bajarà a 

1200 � bruts mensuals. L�ofici de parlamentari ho ha de ser per convicció, i 

no per ambició. 

- Si fas pobres als polítics, els faràs tornar lladres, com ja va passar. La 

corrupció, el frau fiscal i el tràfic d�influències formaran part de les portades 

dels diaris. Tot tornarà a ser com abans. 



- Espera�t. Encara em queda la cinquena esmena, la millor. 

- On tots els polítics s�hi podran acollir? � preguntant-me en Miralles -. És el 

què sempre diuen a les pel·lícules: �me acojo a la quinta emmienda� � aclarí 

al final el mestre. 

- Ans al contrari. Aquesta esmena els deixarà fora de joc si juguen malament. 

- Explica�t. Ara em tens ansiós. 

- L�abstenció de vot tindrà representació. 

- Que què? 

- Que l�abstenció tindrà representació. Cas que el cinquanta per cent de la 

població no voti o ho faci en blanc, restaran la meitat dels escons buits. 

D�aquesta forma els polítics hauran de fer l�esforç de no enganyar tant i 

convèncer més. D�altra manera seran castigats amb el NO-VOT perdent-se 

molts llocs laborals al Parlament. Què et sembla? 

- Una gran tonteria. 

- Per què? 

- Perquè aleshores decretaran el vot obligatori. I si aquest no és el cas, per 

molta minoria que siguin tots plegats a l�hemicicle, continuaran fent les 

seves lleis peti qui peti. Al poble que el donguin. Que no veus que sempre 

ens ho faran ballar tot? 

- Fins i tot la música del telenotícies? 

- Aquesta la primera. Per què et penses que li posen tant ritme? � fent pausa 

en Miralles -. Per fer-nos creure tot el què ens diuen pel telediari. 

- Doncs jo ... ja no tinc més esmenes per proposar. 



- Doncs calla ja i para de dir bajanades. Les teves esmenes no eradicaran els 

mals de la democràcia. 

- Però jo voldria canviar les coses. 

- Ni tu, ni ningú pot canviar res. En el teu exili del món real moriràs �por 

listo�. 

- �Por listo�? 

- Sí! Per intel·lectual � sentencià en Miralles -. Sòmines, més que sòmines. 

- M�has descoratjat en tot, Miralles. 

- Doncs ara sols tens una sortida. 

- Quina? 

- Segueix-nos i potser et divertiràs. Torna�t boig com nosaltres i deixaràs de 

pensar tant en millorar la democràcia. Aquesta és simplement un mal 

necessari. Què? T�apuntes al club �SUPERBOIG�? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN FINAL PER AL FINAL 



  

Jo no pateixo de bogeria, la gaudeixo en cada moment. 

(Les Luthiers) 

Col·labora amb la policia. Pega�t  a tu mateix. 

(Un pacifista) 

Col·labora amb el govern. Roba�t a tu mateix. 

(Un contribuent) 

Col·labora amb la democràcia. Vota�t a tu mateix. 

(Un) 

 

- A veure nens, avui farem un nou joc  � s�escoltà de nou la veu per megafonia 

-, els heroïnòmans poseu-vos a l�esquerra i els cocaïnòmans a la dreta � 

obeint la consigna tots els presents incloses la lletrada i la psicòloga. Moni, 

Gemmi i Miralles es situaren a l�esquerra i la resta a la dreta. En Jordi, 

encara indecís, es quedà al mig del despatx per queixar-se. 

- Però què passa ? Que aquesta separació de grups té connotacions polítiques, 

o què? 

- Clar � intercedí la Moni, la suposada psicòloga -, els �cocas� són els rics de 

dretes i els heroïnòmans els miserables d�esquerres. 

- Això és una infàmia � cridà en Jordi -. Vull manifestar la més enèrgica de les 

protestes. 

- Doncs els pastillaires poden escollir � intervení de nou aquella veu divina -. 

Jordi, pots escollir entre les blaves o les vermelles. El blau estimula els 

guanys de dretes. El roig, les manifestacions esquerranes. 



- Però si jo vaig votar els verds � es queixà altre cop en Jordi. 

- Aquests són d�esquerres, fill meu � li contestà la veu. 

- Ah, doncs me�n vaig a l�esquerra � decidí en Jordi. 

- Botifler! Traïdor! Renegat! � fent-li retrets el seu pare, en Xavier Roscats des 

de la dreta. 

- Deixa el Jordi amb nosaltres i tu dedica�t a la teva dona, fatxenda � l�increpà 

la doctora Moreno, la psicòloga. 

- És que no em deixa dedicar-m�hi � s�entristí en Xavier �, sempre té mals i 

diu que està amb 40. 

- No, si la que és golfa, és golfa � li cridà la Gemmi des de l�esquerra. 

- Sense faltar al respecte, que una encara s�aguanta ben dreta � digué la 

Roscats encorbada sota la seva gepa. 

- Senyora, no massa - intercedí en Miralles -, que la veig un pèl geperuda per 

ser dretana. 

- Tu calla, aturat � li proferí l�arcàngel, la pilot � que ni serveixes per 

concursar a la tele. 

- Ei! Que el concurs estava manegat � defensant en Jordi al seu mestre -, com 

també s�ho manega el vostre �presi�quan organitza manifestacions pro-pla 

hidrològic nacional per València. 

- Et refereixes a �Nuestro Presidente�? � preguntà la Katy des de la dreta. 

- Qui vols que sigui ? � li contestà la Moni - L�Aznar, l�amic del Rei � deixant 

ara una pausa per continuar dient -, sobretot ara que el germà del Bush diu 



que som una República. Tot un Nobel del protocol i la intel·ligència el vostre 

Aznar. 

- Doncs mira que el vostre dir-se Zapatero � digué amb sorna el Xavi -. No, si 

ja ho diuen que és més ruc que una sabata i que no li arriba ni a la sola al 

Felipe González. 

- Sí, sí ... però a què no sabeu quants cops riu l�Aznar quan li expliquen un 

acudit? � retà la Gemmi als dretans. 

- Doncs una � contestà la Roscats. 

- Incorrecte! � la corregí en Miralles -, tres. Quan el sent, quan li expliquen i 

quan l'entén. 

- Eh! Aturat ! - li cridà  l�atenció l�arcangel -. Contesta�m això. Imagina que 

està a punt d�engaltar-te un petó als morros la Cristina Almeida. Què faries? 

- Tancar els ulls � s�adelantà a respondre en Jordi. 

- Deixar d�imaginar, tontaina � li corregí la Katy. 

- Vosaltres sí que heu de deixar d�imaginar, sobretot en blanc i negre, que 

encara us empasseu el NO-DO com a programació infantil � els provocà la 

Moni. 

- I vosaltres, què? � la desafià en Xavi -, que sols us agrada mirar pel.lícules de 

l�Almodòvar. Colla �d�undergrounds�! 

- Què n�has de dir de l�Almodòvar ? � s�ofengué la Gemmi. 

- Que perd més oli que el nostre Prestige � li engaltà la Roscats. 

- Homòfogs, més que homòfogs! � cridà en Miralles -, els del PP sou una colla 

d�homòfogs. 



- Amb tot, no fem el ridícul com el vostre líder � comentà l�arcàngel. 

- Què passa altre cop amb el Zapatero? � preguntà en Jordi. 

- Que per guanyar vots en el cantó �homo�- li contestà la Katy -, va sortir en 

una revista de �gays� i lesbianes de Madrid ensenyant la rosa socialista ben 

vermella. 

- Com a mínim  � intercedí la  Moni -, ell no és un homòfog com vosaltres. 

- Normal, perquè potser regalant la rosa pel davant � parlant ara en Xavi -, 

esperava obtenir un capoll per darrere. 

- Això és intolerable! � s�indignà la Gemmi. 

- El què? � rient-se�n la Roscats � el Zapatero, la rosa o el capoll? No! Si ja ho 

deia el vostre Almodóvar, �és millor donar que rebre�. 

- Prepotents feixistes! � s�enfurismà en Miralles. 

- Amb això us equivoqueu � li voler corregí l�arcàngel -. Nosaltres hem 

dialogat i pactat amb tothom, fins i tot amb Convergència. Com veieu, 

encara parleu català, �como el presidente en la intimidad�. 

- Sí, però ara sols sembla aparentar parlar en anglès fent de llepadarreres d�en 

Bush � li aclarí en Jordi. 

- Si més no, ha estat per una bona causa � observà la Katy-. Després de la 

guerra d�Iraq hi ha hagut un �boom� en la construcció i beneficis per a 

molts. 

- Això és indignant � li respongué la Moni -. Nosaltres els Socialistes, havent 

dit no a la guerra, portem ben alt el nostre cap sobre la columna vertebral, 

no com altres � fent referència a la geperuda de la Roscats. 



- Crec que no va així la cosa, benvolguda esquerrosa � intervenint en Xavi -. 

Vosaltres, socialistes ignorants, si no tinguessiu columna vertebral us 

estarieu tot el dia llepant els darreres per saber d�on surten les tifes. En canvi 

nosaltres, que ja ho sabem, sols ens refreguem els baixos quan pensem amb 

vosaltres. 

- En temes de baixos, jugueu amb aventatge � digué amb burla la Gemmi -. La 

Roscats ha demostrat ser una gran especialista en fel·lacions. Així de 

geperuda s�ha quedat. Què passa Roscats? Que amb la llet Pascual no n�has 

tingut prou per inflar-te la gepa. 

- Si insinues tràfic d�influències perquè el nostre �presidente� va ser company 

d�escola amb els Pascual de la llet, ho tens fàcil. Denuncia�ns � retà la 

Roscats a la Gemmi. 

- Que calli l�interrogant amb gepa � li cridà en Miralles -. Si no en vas tenir 

prou de llet amb l�Hanníbal del teu home, que li vas fer passar més gana que 

un mestre de la LOCE, haver deixat que els catalans venguéssim la llet a la 

Pascual. 

- Si Franco enlairés el cap no t�atreviries a dir això, Miralles � l�amenaçà 

l�arcàngel. 

- I més de groses que en diria el meu profe, si pugués � recolzant en Jordi al 

mestre. 

- Doncs des del nostre bufet d�advocats us denunciaríem � replicà la Katy -. 

Que prou que se us han vist el llautó als socialistes. 

- Què se�ns ha vist? � preguntà la Moni amb ira. 



- Sense anar més lluny s�ha vist el tema dels GAL � recordà en Xavi als 

d�esquerres -, s�ha vist el tema dels fons reservats, s�ha vist el tràfic 

d�influències, s�ha vist el deute públic, s�ha vist l�emissió de moneda a preu 

fet, s�ha vist la baixada dels nivells educatius amb l�ESO, s�ha vist ... � en 

Xavi s�aturà un moment a l�adonar-se d�una estranya olor -. Snif! Snif! Què 

és aquesta catipén? Quina classe de ferum és aquesta? Qui s�ha tirat un 

llufa? 

- L�has vista? � preguntà la Gemmi al Xavi, fent aquest que no amb el cap -. 

Doncs denuncia-la. 

- Fastigosos �farigolos�- insultà la Roscats als socialistes. 

- Fatxendes centralistes � li contestà en Miralles. 

- Abortistes dels �caracoles�! � clamà l�arcàngel 

- Millor abortar que ser un �abortu� � li engaltà en Jordi. 

- Porreros drogoaddictes � els acusà la Katy. 

- Ei, aquí ho som tots � li corregí la Moni. 

- Ben mirat, tots estem en tractament � aclarí en Xavi apaivagant-se una mica. 

- Potser cal que ens calmem i tinguem els nervis d�acer � observà la Gemmi. 

- I a aquesta què li passa? Que es creu Robocop? � intentant encendre altre 

cop el foc la Roscats. 

- Aturem-nos, si us plau � calmant els ànims en Miralles -. No creieu que això 

ja sembla el congrés dels diputats? 

- Sí, però els de dretes no tenim majoria. Som quatre contra quatre � digué 

l�arcàngel. 



- Deixa estar la majoria � emmenà en Jordi -. Jo em pregunto de qui ha estat la 

idea de separar-nos entre esquerres i dretes. Per què ... cal en el món ser 

necessàriament d�esquerres o de dretes? 

- Jo no ho sé � comentà la Katy -, jo sols vaig fer l�ESO. 

- Ben mirat, ser socialistes o pepeistes resulta sols una guerra de poders, no 

pas d�ideals � s�enseriosí la Moni �. Tots plegats hem financiant il·legalment 

els nostres partits. 

- Tots hem redactat lleis per afavorir els nostres � confesà en Xavi. 

- Tots tenim mitjans de comunicació sota el nostre talonari � reconegué la 

Gemmi. 

- La COPE és nostra � xiuxiuejà tímidament la Roscats. 

- I la COM nostra � afegí en Miralles. 

- I l�ABC ens fa quedar bé � digué l�arcàngel. 

- I a nosaltres El País � ara en Jordi. 

- I el Lecturas i l�Hola, de qui són? � preguntà el tros de pa de la Katy. 

- Som porcs iguals però en diferent soll � parlà ara la Moni, ignorant el 

comentari de la Katy. 

- Està clar que manipulem els mitjans de comunicació per defensar els nostres 

interessos � afirmà en Xavi amb rotunditat. 

- I que seguirem discutint eternament mentre el poble ens segueixi votant � 

comentà la Gemmi amb sinceritat al cor. 



- Nosaltres som l�espectacle per distreure a la púrria del país, com també ho 

són el futbol, la premsa rosa, el �Gran Hermano� i �Operación Triunfo� � 

penedint-se ara la Roscats. 

- Però encara no sabem de qui ha estat la idea de classificar-nos en esquerres i 

dretes � es preguntà en Miralles. 

- De l�Altíssim, carallots! � aclarí l�arcangel. 

- Això no és així. Déu no és tan malèvol com per voler la guerra entre 

nosaltres � digué en Jordi �. Us puc assegurar que jo no vull la guerra. 

- Oh, m�havien parlat tant de Déu � parlà amb emmirallament als ulls la Katy 

i observant al Jordi enamoradament -, i ara resulta que Deú ets tu, carinyo. 

- Katy! Baixa de la parra, caram! � li retregué la Moni. 

- Doncs jo crec que ha estat Déu qui ens separa en dretes i esquerres � afirmà 

amb prepotència en Xavi -. Ell procura per nosaltres, com el PP.  

- Vols callar? Camàndules centralista! � s�enutjà la Gemmi. 

- I vosaltres? Ignorants federalistes! � replicà la Roscats. 

- Què passa amb el federalisme? Vosaltres ni sabeu mantenir un país unit. Els 

d�Euskadi us planten cara i els catalans volem un nou estatut. Si governessiu 

Andorra, se us desmembraria. � contestà en Miralles, a la qual cosa tots els 

d�esquerres van començar a entonar ... � som una nació, no ens toqueu els 

sous, som una nació, no ens toqueu els sous, som una nació, no ens toqueu 

els sous ... - donant voltes com si portessin una pancarta. 

- Que els veus? � comentà l�arcàngel despectívament -. Els d�esquerres sols 

saben que manifestar-se. 



- Som una nació, no ens toqueu els sous, som una nació, no ens toqueu els 

sous � seguien victorejant els reformistes envoltant ara la taula del despatx. 

- Ai, que bonic què és tot això � observà la Katy amb la seva veu de nena 

petita -. Sembla una desfilada de carnestoltes. 

- Som una nació, no ens toqueu els sous � seguien proclamant.  

- �Estos catalanes de tres al cuarto� � digué amb odi en Xavi � �¡Españoles 

todos! ¡Arriba España! ¡Arriba España!� � cridà amb la mà dreta alçada. De 

sobte s�escoltaren trets i canonades. Posicionats rere taula, cadires i 

arxivadors, els nostres guillats simularen una batalla. Imitant sons 

d�explosions i tirs, intentaven defensar el què amb les paraules ja no podien, 

l�obstinació. Una nova guerra civil havia començat en aquell petit despatx 

síntesi del què encara era la península ibèrica. 

- Atureu-vos! � cridà entrant en Carles al despatx, el de la veu per megafonia 

� l�obra s�ha acabat! 

- Quina obra? � preguntà la Moni,  aturant-se la batalla. 

- La que portem representant tota l�estona � li aclarí en Carles -. O és que no 

us heu adonat que esteu actuant. La Gemma no és cap senyora de Roscats, 

en Xavi no és polític, ni tan sols parlamentari, en Jordi no és fill de cap 

matrimoni Roscats, en Miralles no fa de mestre, la Mònica ni és psicòloga, ni 

és Sant Pere, l�arcàngel no és cap arcàngel, la Gemmi no és lletrada i la Katy 

no és cap secretària ingènua. 

- Aleshores, som actors? � inquirí en Xavi. 

- No ben bé. Sols sou una colla de tarats. 



- I per què actuem? � inquirí la Gemmi. 

- Pel mateix que actuen els polítics. Per a què els facin cas � condemnà en 

Carles. 

- Ja ho entenc! � exclamà la Roscats � Actuem per cridar l�atenció. Com més 

marranejem, més cas ens fan els votants i així més els tenim distrets. 

- Sí, però tampoc sou polítics � li recordà en Carles. 

- Som pertorbats � s�adelantà en Miralles -, pertobats que vam fugir del 

frenopàtic món real per entrar en aquesta olla de grills, en aquest cau de 

tarats. Ara començo a recordar-ho tot. Abans, en el món dels assenyats, ens 

tenien alienats sota el jou d�una creença, la democràcia. Tots nosaltres, en 

diferents moments i per diferents causes, vam decidir escapar i ara estem 

mig folls per no ser conscients que ens manipulaven. 

- Exactament! � afirmà en Carles � Vau fugir del món dual on estaveu obligats 

a escollir entre dreta o esquerra, entre cel o infern, entre guerra o pau, entre 

Bush o Saddam, entre Aznar o Zapatero. Us calia trobar noves alternatives 

sense sentir-vos obligats a escollir. 

- Clar! Ara ho entenc jo també � afegí l�arcàngel -. Tota aquesta representació 

ha estat una teràpia de grup per trobar el nord de la nostra vida. 

- Excel.lent! � li lloà en Carles l�encert � Heu estat sota els efectes de l�educació 

emocional per augmentar la vostra autoestima. D�aquesta manera podreu 

controlar millor les vostres reaccions � acabà dient. Aquestes paraules feren 

dissoldre la dualitat dretes-esquerres. Ara s�anaren apropant els uns als 

altres diluint-se PPs i socialistes en un tot. 



- La teva veu m�és molt familiar � s�adonà en Jordi -. Tu ets qui ens parlaves 

per megafonia, oi? 

- Us estava observant. 

- Aleshores, tu ets Déu? � preguntà la crèdula de la Katy. 

- No, amiga meva � li negà en Carles -. Més aviat soc com vosaltres. Un guillat 

més que la societat no vol tenir. 

- Per tant, no ets director d�aquest centre? � preguntà la Moni. 

- Ni molt menys � li respongué en Carles -. Tant sols he estat el primer de 

vosaltres en sortir de la bogeria. 

- I qui paga tot això ? � afegí en Xavi. 

- El govern � li respongué en Carles-. D�aquesta manera pot tenir-nos tancats i 

confinats fora de la societat. Rebem els àpats d�un �catering� propietat d�un 

dels de convergència. 

- Saben que estem aquí ?- digué ara la Gemmi. 

- Prou que ho saben � li contestà en Carles. 

- I doncs, què som per a ells? � s�alertà la Roscats. 

- Femtes � s�entristí en Carles. 

- Excrements � afegí en Miralles. 

- Sí, però � argumentaria en Carles -, ens han fet creure que la porqueria pot 

ser d�esquerres o de dretes. Fa un moment discutíem com ells, fèiem la 

guerra com ells. 



- Ens hem equivocat fins i tot estant tarats � afirmà l�arcàngel -. Enlloc de 

barallar-nos entre nosaltres sota l�etiqueta de dretes o d�esquerres, hauríem 

d�haver lluitat verticalment. Contra ells! 

- I com ho faries? � esperant una resposta en Carles. 

- Doncs no votant-los � va argüir en Jordi -, o votant minories per obligar-los 

a pactar i així incomodar-los. O no pagar impostos. O ... 

- O seguint estant bojos � l�interrompí en Carles. 

- En quin femer se�ns ha convertit la democràcia � sentencià la Katy 

recuperant també el seny -. El què havia de ser el govern del poble, ara s�ha 

transmutat en quelcom difícil de definir. 

- En un joc d�interessos entre partits polítics, empreses que els recolzen i 

favors mutus entre ells � afegí en Carles mirant al terra amb amargor. 

- Podem tornar a actuar � recuperant l�entusiasme la Moni. 

- Però si ja no estem bojos � replicà en Xavi -. Ens han reciclat. 

- Però si l�obra ha estat un desastre � es queixà la Gemmi. En aquell moment 

va sonar el telèfon del despatx. 

- Qui pot ser? � es preguntà la Roscats. 

- Potser és l�Almodóvar que ens vol per a una pel·lícula de les seves � digué 

en Miralles amb el telèfon encara sonant. 

- Que algú l�agafi � emmenà l�arcangel. 

- Jo no puc, que estic molt nerviós � treient-se el mort del damunt en Jordi. 

- Doncs a mi no em mireu. He deixat de ser secretària � es lamentà la Katy. 



- Ja l�agafo jo � es decidí en Carles -. Sí, digui�m... qui truca? ... qui diu? ... 

perdoni, és que no el sento prou bé ... qui diu qui és?... � obrint ara els ulls 

amb ensurt i fent una llarga pausa per dir d�un sol cop de veu - A les seves 

ordres �mi Presidente�! � cridà amb esglai i posant-se �firmes�. 

- Digues ... qui és? � preguntà la Moni. 

- L��excelentísimo� � tapant l�audífon en Carles -. L�Aznar. 

- Però que parla català? - s�encuriosí la Gemmi. 

- I tant. �En la intimidad�. Però ara calleu que no el sento � destapant en 

Carles l�audífon � vostè dirà s�EXCEL·LÈNCIA.... ah clar! ... Que ens ha vist 

per TV1,... i doncs,....., que li ha agradat l�obra ... i més al Rato,... però al 

Piqué no tant,...  però que a vostè molt! ... sí,... sí,... sí,.... sí,. .. siiiiiií? Un 

contracte!,..... al �Congreso�. A no no, al �Congreso� no � mirant als 

companys � . Un contracte a l�estranger .... perfecte. Sí, sí , pot confiar 

plenament amb nosaltres,... sí, senyor �presidente�, totalment. Au Adéu,... i 

que vagi bé � acte seguit en Carles penjà el telèfon. 

- Bé? Què t�ha dit? � ansiosa la Roscats. 

- Nanos, agafeu-vos fort. La vida és com el nostre grup de teatre,... una 

coctelera � fent una pausa per dirigir-se a un públic inexistent -. Senyors del 

públic, tothom dempeus � una altra pausa solemne -. Per ordre del govern 

Central ens ha tocat la rifa. Tenim una travesia pagada per animar les tropes 

aliades a Iraq � de sobte la por va fer acte de presència. 

- Jo?  � nerviós en Jordi � Jo no hi vull anar. 

- I si ell no hi vol anar, jo tampoc � enamoradament la Katy. 



- Ni jo! � els interrompí la Moni. 

- Ni jo � en Xavi. 

- Ni jo � la Roscats. 

- Ni jo tampoc � s�hi afegí en Miralles. 

- I menys jo � digué l�arcangel. 

- Però ara què us passa? � s�enfadà en Carles � Que no veieu que és 

l�oportunitat que sempre havíem esperat? Que no us adoneu que l�èxit ens 

aclamarà? � fent pausa � Per quins set sous no hi voleu anar? 

- Què per què, Carles? � se li encarà la Moni � Perquè els polítics ens volen 

reciclar altre cop. 

- Comprar-nos la llibertat d�estar bojos! � clamà en Xavi. 

- Alienar-nos una vegada més � afegí la Gemmi. 

- Controlar-nos � digué la Roscats. 

- Que han vist que som el seu enemic � observà en Miralles. 

- Que �si no puedes con tu enemigo, únete a el� � cità l�arcàngel. 

- No enteneu res � s�indignà en Carles -. Si continuem aquí dins, la teràpia 

d�educació emocional no haurà servit per a res. Seguirem estant bojos. 

- Però si la teràpia l�han pagada ells, carallot! � li retregué la Moni -. Sols 

volen reciclar-nos i reutilitzar-nos. 

- Ho entens ara, Carles? � li preguntà en Miralles. En Carles assentí amb el 

cap -. Algú va dir que el món és com l�escala d�un galliner, curta i plena de 

merda. Els que estan amunt es caguen sobre els de baix. Nosaltres estem 

sota. Així doncs, què decideixes, Carles? 



- Doncs ... � fent una llarga pausa en Carles per pensar-s�ho - ... que es tornin 

ells bojos. Nosaltres encara ho estem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. La companyia de teatre �La Coctelera� existeix i han actuat al teatre 

Llantiol de Barcelona. A més, moltes de les anècotes descrites han passat. Per 

exemple, la conversa entre el professor Miralles i la senyora Roscats són certes 

en un setanta per cent del diàleg. Les reflexions introduïdes entre acte i acte, 

han estat gravades i emeses per COMRàdio en el programa matinal de �La 

República� amb Joan Barril. D�altra banda, la majoria de les �Entre-Vistes� 

transcrites són fruit de converses autèntiques. Com sempre s�ha dit, la realitat 

supera la ficció. 


