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ZIIIIIIIIP! La cremallera tancada. Aixeca la vista i fa un 
repàs al mirall. Està bé. Surt del lavabo i abans de tancar 
la llum, observa el seu fill al llit, immòbil, perfil d’estàtua 
de marbre. La son absoluta que ja no recorda i que no pot 
evitar envejar.

Baixa les escales i entra al menjador, on la dona seu al 
sofà amb la petita en braços, que es resisteix a sumar-se a 
les aventures fantàstiques de sa germà. La dona, amb ulls 
cansats el mira mentre ell es posa la jaqueta. Ell fa veure 
que no ho nota, ha de dissimular i no està acostumat a 
fer-ho.

Arribaràs molt tard de la reunió? Abaixa la vista abans de 
respondre: Com sempre suposo, no m’esperis. S’atansa i 
li fa un petó que tot i ser l’enèsima repetició del primer, 
encara conté quelcom d’únic.

La  porta  es  tanca  lentament  per  no  fer  soroll,  però 
s’enganxa, com sempre i ell ha de donar l’inevitable cop 
de porta que farà que la dona augmenti la velocitat del 
moviment  repetitiu  d’amunt-avall  que  té  activat  a  les 
cames i que no li deix posar els talons a terra des de fa 
quasi  tres  quarts  i  que  no  acabarà  fins  que  els  ulls  es 
tanquin.

L’home arranca el cotxe i repassa mentalment:

Claus de casa

Tabac, normalment no fuma però sap que quan acabi en 
voldrà un.

Calers, intenta recordar la quantitat de la cartera però no 
se’n fia de la seva memòria. El més habitual és marxar 
sense diners i sap que de targetes no n’accepten.
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Passa pel davant del local on hi ha la reunió, accelera. Va 
decidir que en tenia prou ja fa sis mesos i quan va arribar 
la junta anual, va deixar el càrrec. No van faltar les veus i 
els copets a l’espatlla perquè s’ho repenses, sobretot dels 
que no fan mai res. Però ell  volia tornar de nou al seu 
temple  de  maduresa,  on  no  hi  anava  des  que  s’havia 
casat, per això no se’n va desdir.

Des d’aquell dia, aprofitant que la dona no s’interessava 
pel  club,  tots  els  dimarts,  en  comptes  d’anar  a  reunió, 
seguia el mateix ritual per omplir somni nocturn.

En la foscor de la carretera, ni tant sols necessita la seva 
emissora habitual. Sent el motor, barrejat amb els seus 
pensaments,  que  s’avançaven  en  el  temps.  El  mateix 
manyoc de nervis a l’estomac i la mateixa il·lusió juvenil, 
es  repeteixen  setmana  rere  setmana.  Després  d’uns 
minuts  de  conducció  per  una  nacional  quasi  buida, 
aparca  i  comprova  de  nou  les  seves  pertinences,  per 
després  comprar  alguna  cosa  per  picar  mentre  sigui  a 
dins.

La façana del local, reflexa les llums de colors a la seva 
cara.  Paga l’entrada, seguidament,  un home d’uniforme 
negre, l’  acompanya fins a la sala, travessa un passadís 
curt i fosc, on les parets estan folrades del que sembla una 
suau  moqueta,  finalment,  l’home  aixeca  una  pesada 
cortina, probablement de vellut envellit, que serveix per 
aïllar  la  sala  i  que  ara,  deixa  escapar  una  música 
voluminosa i una llum blanca intensa. L’home d’uniforme 
negre el convida amb el braç lliure a passar i ell mou el 
cap per donar les gràcies. Camina lentament, observant si 
és el primer en arribar o potser aquesta nit seria l’únic. 
Puja  les  escales,  fins  a  trobar  el  que busca.  Es  treu  la 
jaqueta, buscar el mòbil i el desconnecta.
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Durant  dues  hores  no  existirà.  Després,  s’asseu  a  la 
butaca, deixant la jaqueta al costat.

Dimarts.

Última sessió.

Un espectador.

La bossa de pegues dolces.

El tabac, a la butxaca de la camisa per fer una cigarreta al 
sortir,  amb  la  fredor  de  la  nit  i  els  records  frescos  de 
l’experiència recent.

Tot a punt. La publicitat s’acaba. Fanfàrria de la Major 
americana de torn. Títols de crèdit. Ja comença.

FÍ
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