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He deixat enrere el carrer atapeït de gent atrafegada que 
te  molta  més  pressa  que  jo  i  m'ha  acollit  l'espaiosa 
entrada del vell edifici. La bústia era buida com sempre; 
sempre  és  buida  de  res  interessant,  només  factures  i 
propagandes,  ja  no  arriben  ni  estimades  cartes,  ni 
il·lusions postals,  ni tampoc acolorits segells fascinants. 
Algú bull  col,  potser  la  veïna  del  segon que deu haver 
estat xerrant una bona estona al replà, la flaire ho omple 
tot  carregada  de  nostàlgia,  potser  prosaica  però 
igualment  evocadora.  Un  discret  somriure  guarneix  la 
meva  fesomia,  acompanyat  d'una espurna a  la  mirada, 
que ningú no veurà. Un somriure, que ha aparegut empés 
per records molt llunyans, tan llunyans com els temps de 
fang al carrer, katiusques als peus i fred als genolls. I el 
somriure s'accentua lleugerament: ja no pujo les escales 
de tres en tres com llavors ni, per descomptat, les baixo 
saltant de replà  en replà.  Ara les  pujo infatigablement, 
amb pas constant i vigorós encara, després d'un jorn de 
treball anodí, observant qualsevol variació en l'estructura 
d'aquest petit microcosmos que és l'escala.

Quan m'acosto al  primer pis confirmo el que ja sabia i 
que, de fet, també sentia des de que m'havia alliberat del 
xivarri del carrer; sona la mateixa tonada de tots els dies 
de  la  darrera  setmana,  la  tonada  que  assaja 
incansablement, al piano, la Laia. Jo no hi entenc gaire de 
música, se quan m'agrada o quan no m'agrada una cosa, 
fins  i  tot  hi  ha  vegades  que  no  entenc  perquè 
determinades  peces  m'haurien  d'agradar,  però 
l'Encarnació, la mare de la Laia, sempre diu que la seva 
filla ho fa tan bé i que promet tant i... Hi ha dies que quan 
passo  surt  al  replà  i  es  queixa,  cercant  la  meva 
complicitat, dels veïns que rondinen que la nena fa tant 
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de soroll tot el dia i emfatitza, “soroll!, que hi entenen ells 
de música?” En definitiva, que tenim la nena del primer 
segona tot el dia tocant, suposo que si que ho fa bé, a mi 
no em molesta, però també és que només la sento quan 
passo per l'escala. El primer primera fa anys que és buit, 
és un misteri.

La  senyora  Encarnació,  avui,  no  m'ha  entretingut  i 
m'acosto al replà de la col bullida, el segon. De fet, que el 
segon és el replà de la col bullida, no és cap novetat, però 
tampoc és que ningú més bulli col, senzillament és que al 
segon ho fan cada dos per tres. Hi viuen de tota la vida, 
porta  per  porta,  la  Matilde  i  la  Mònica,  dues  senyores 
grans de caràcters antagònics. Sempre m'ha semblat que 
són germanes i gairebé hi posaria la mà al foc i, si alguna 
vegada he mirat d'esbrinar-ho, no n'he tret l'aigua clara. 
Tampoc  és  que  hi  tingui  gaire  tracte,  però  després  de 
tants anys el  més estrany seria que no en tingués cap. 
Sempre  penso  que  són  germanes  perquè  tenen  una 
retirada  l'una  amb  l'altra,  tot  i  que  l'una  sigui  molt 
rondinaire i l'altre no es queixi mai per res, les dues tenen 
el mateix accent que em recorda el valencià i es passen tot 
el dia l'una a casa de l'altra i a l'inrevés. De tant en tant 
tenen visites de gent jove, i penso que potser són parents, 
potser  nets,  potser  nebots...  Tampoc és  que sigui  gaire 
tafaner, si ningú no me'n parla jo no pregunto.

M'agrada pujar per les escales, penso que l'exercici m'és 
bo, ja arribo al tercer. Hi viu una parella jove, no fa gaire 
que hi són. La gent jove moltes vegades no sap el que vol; 
o potser el que volen no és realment el que volen i no ho 
saben  fins  que  ho  tenen;  sempre  m'entortolligo  fent 
cabòries...  Tots  dos  són  molt  agradables  i  simpàtics, 
semblen  molt  normals  quan  te'ls  trobes  i,  fins  i  tot, 
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s'ofereixen a ajudar-te si la situació els fa pensar que ho 
necessites. Alguna vegada, tot just pujant, pots arribar a 
sentir-los com s'estimen i penso que, no fa pas tant, podia 
sentir  els  seus  veïns  d'enfront  escridassant-se  per 
qualsevol cosa, també eren joves, però van deixar el pis a 
l'acabar  el  mes  passat.  A  vegades  penso que  no  deuen 
tenir res més a fer; estimar-se, escridassar-se; coses dels 
temps que vivim o, potser, només coses de l'edat. No fa 
per a mi tot això. A mi m'agrada la tranquil·litat, l'ordre, 
el silenci. Soc d'anar molt a la meva, quant més va més ho 
soc, i ja m'està bé així.

Obro la porta i entro a casa, no em ve a rebre ningú, no 
saludo.  Hi  ha  hagut  altres  èpoques,  diferents,  potser 
millors,  alguna.  Però  avui  és  avui  i  ja  fa  temps  que 
gaudeixo de la llibertat de no haver de preocupar-me per 
ningú més, no és egoisme, no estrictament, és comoditat. 
Però  també  és  una  necessitat,  la  meva  ment  m'ho 
demana,  li  és  més  suportable  la  soledat  i  les  seves 
conseqüències que estar pendent de les necessitats dels 
altres. Ja de petit era un nen que li pesava molt el món, li 
pesava molt el dolor del món i no es sentia alleugi't per 
les alegries del món, no prou com per neutralitzar-ne el 
dolor. En realitat tot això no ho penso, és part del meu 
ADN, o com si fos una colònia que porto posada i ni la 
sento ja. Vaig fent la meva: m'he tret la jaqueta al rebedor 
i vaig a buscar quelcom per beure, cervesa, a la nevera.

A la cuina no encenc el llum, m'hi veig força bé, encara no 
és fosc; és per això que sempre he procurat viure en pisos 
alts,  m'agrada la llum, la llum natural.  En front, per la 
finestra del celobert,  veig la veïna cuinant. Ella és jove, 
més jove que jo vull dir. Fa anys que som veïns la Marina 
i jo, encara no m'ha vist i aprofito per contemplar-la una 
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estona, domina l'espai i el temps, fins que em descobreix. 
Somriu, aixeca el braç i em saluda amb la mà, plena de 
vida i me'n encomana una mica; somric i la saludo de la 
mateixa manera. És una de les persones més intel·ligents 
que conec, a vegades penso que podria arribar a fer-me 
por,  sobretot  si  me'n  enamorés,  però  no  és  el  cas. 
L'estimo això  sí,  però més enllà  de la  seva bellesa que 
enamora; l'estimo perquè és la millor companyia que he 
trobat mai. Domina l'espai i el temps, amb ella el temps 
s'acomoda al nostre espai, el temps passa lleuger.

Obro la finestra i ens saludem. Venen uns amics a sopar, 
em  diu,  que  vols  apuntar-hi.  No,  gràcies,  avui  estic 
cansat; no seria bona companyia. Sempre dic el mateix, ja 
no em molesto ni a ser original, de fet no m'esforço ni a 
ser  creatiu;  però  no  només  amb  la  Marina,  no;  amb 
qualsevol.  Tant  se  val  si  fos  un  compromís...  ja  em 
coneixen, i si no ja em coneixeran i encara millor si no 
acabem  coneixent-nos.  I  de  tota  la  gent  que  m'ha 
d'aguantar,  ella,  és  la  que  menys  em  pateix,  domina 
l'espai  i  el  temps i  és com si sempre em veiés venir.  A 
vegades penso que soc jo el qui va o ve segons la seva 
conveniència, però jo visc la mar de bé en el meu petit 
castell del quart primera... Em faig un trinxat d'espinacs i 
pollastre, i agafo una cervesa de la nevera.

Assegut  a  la  tauleta  de  la  galeria,  mentre  el  cel 
s'enfosqueix,  em cruspeixo el trinxat que he improvisat 
amb els relleus que tenia a la nevera. Miro enlaire, se que 
no veuré cap estel al cel, la ciutat els mata tots. La Laia 
soparà  amb  els  seus  pares,  les  dues  germanes  potser 
soparan a casa de l'una, la parelleta probablement ho farà 
en algun lloc de moda i jo, per un moment, sentiré que no 
sóc qui sóc; però això també és l'olor de la colònia que 
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porto  posada i  que  ja  no  soc  capaç  de  sentir.  Després 
tanco els ulls  i  em sembla que puc sentir el  xivarri  del 
carrer,  espurnes  dels  estels  que  no  puc  veure,  el  sol  a 
l'altre costat del món. Més enllà de la música dels estels i 
el batec de l'univers sento, llunyana, la rialla intemporal 
de la Marina, per primera vegada després de tants anys 
sento bategar el meu cor. I, ara, hauré de trencar totes les 
cuirasses i confiar.
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