
Escapar-se
Montse Pou Baró

Conte presentat en el 16è Premi de
narrativa curta per Internet TINET



De joves, amb la dona, viatjàvem molt sovint a Ginebra, 
on  vam  fer  uns  bons  amics  i  hem  passat  molt  bons 
moments.  La primera vegada que hi  vàrem anar,  però, 
ens trobàrem amb una situació força peculiar.

Hi  arribàrem  acompanyats  per  un  parell  d’amics  que 
estaven  passant  moments  difícils  i  que  necessitaven 
escampar  una  mica  la  boira  fora  de  casa.  L’un 
arrossegava un trencament sentimental  dolorós i  l’altra 
passava el dol per una molt cruel. Una mort que també 
ens afectava a nosaltres.  És per això que les  situacions 
que hi vàrem viure ens van ajudar a distreure’ns, per uns 
dies, d’una realitat difícil.

Ens  havien deixat  un  pis.  Un amic  d’un  amic.  Teníem 
unes claus a la mà i una adreça. I ens vam plantar tots 
quatre a l’apartament, situat en un edifici antic.

D’entrada,  ens  va  sorprendre  trobar  una  persona  a  la 
casa, que crèiem que estaria buida. Es veu que l’amic de 
l’amic no es va recordar que, en marxar de casa per una 
temporada llarga, li havia deixat les claus a una coneguda 
que  es  trobava  temporalment  al  carrer.  La  vam trobar 
còmodament instal·lada a la cuina, preparant-se un te.

A banda d’una mirada de sorpresa inicial, en veure entrar 
sense  trucar  quatre  estrangers,  no  va  semblar  massa 
afectada  per  la  nostra  presència.  Va  ampliar  el  te, 
amablement, i ens va ensenyar la resta del pis. Abans de 
marxar cap a treballar,  ens va avisar que tornaria tard, 
que  ja  no  ens  veuríem.  I  que  no  ens  preocupéssim  si 
l’endemà al  matí  sentíem música,  perquè ella  havia  de 
practicar. Dit això, la jove va desaparèixer escales avall. I 
nosaltres  ens  vàrem  instal·lar  mentre  ens  demanàvem 
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quin instrument devia tocar, ja que no se’n veia cap per la 
casa. Especulàvem.

A banda d’una okupa, la casa tenia altres curiositats. Per 
exemple  que,  com  que  ella  ocupava  l’única  i  diminuta 
habitació  que  hi  havia,  nosaltres  quatre  hauríem  de 
dormir damunt els quatre matalassos que hi havia a la 
sala,  escampats  per  terra.  Cap  problema,  la  sala  era 
espaiosa i  semblava còmoda.  I  estava presidida per un 
immens televisor. No n’havíem vist mai cap de tan gran.

Com  que  es  veu  que  el  nostre  amfitrió,  pràcticament 
desconegut, era un gran afeccionat a la pantalla, s’havia 
fet fer un muntatge extraordinari que li permetia veure-la 
des de qualsevol espai del pis. La paret que separava la 
cuina de la sala havia estat oberta amb un forat molt gran 
a la paret, i en aquest immens forat s’hi havia instal·lat un 
enginy giratori circular que suportava l’enorme televisor. 
Si l’home es trobava a la cuina, l’encarava cap allà. Si era 
a la sala, el tornava a girar. Com que a la sala ell també hi 
dormia, doncs tenia televisió pertot. Presidint sempre la 
seva vida.

La sala tenia aquesta gran pantalla pràcticament com a 
únic  element  decoratiu.  La  resta  eren  parets  buides  i 
matalassos.  Però...  hi  havia  una  prestatgeria  que 
guardava curosament una col·lecció que el noi havia anat 
acumulant: una extraordinària mostra de pistoles d’aigua 
de  tots  els  colors  i  materials.  Des  de  pistoletes  de 
miniatura fins a metralladores futuristes. Amb la quals, 
evidentment, vam jugar. D’una manera o altra tots érem 
nens, encara. Fotuts i tot com estàvem.

Però el pis ens reservava encara una altra sorpresa. Força 
al·lucinant.  Hi havia una cambra de bany de pel·lícula. 
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Tota ella folrada de fusta de teca, fins i tot el terra, amb 
una  magnífica  carxofa  de  dutxa,  enorme,  d’acer 
inoxidable. Una pica de disseny, detalls originalíssims... 
Només  que  hi  havia  un  retolet  penjat  a  la  paret:  “No 
utilitzeu el lavabo, encara no s’ha fet mai la instal·lació 
d’aigua ni hi ha desguàs”. Pur attrezzo, doncs. Però feia 
patxoca.

Vam anar a fer un primer tomb per la ciutat i, cap a la 
part de vespre, vam tornar cap a casa. Asseguts a terra 
damunt  d’un  matalàs,  vaig  veure  per  primera  vegada 
Romeo  i  Julieta  de  Zeffirelli,  que  havia  de  repetir 
posteriorment  tantes  vegades.  Com  que  el  drama  que 
se’ns explicava tenia certs punts de coincidència amb el 
que acabàvem de passar, vam plorar junts.

Es va fer fosc. Ens vam repartir els matalassos i ens hi 
vam tombar.

De sobte,  quan tots  ens  trobàvem ja  agafant  el  son,  el 
nostre amic va començar a roncar com un salvatge.

Una cosa mai vista, o mai escoltada. Un nivell de decibels 
fora de la legalitat, això segur. Era impossible dormir. Els 
altres tres vam quedar completament xocats. Què podíem 
fer? Estàvem desesperats.

Finalment,  se’m  va  acudir  una  estratègia  per  mig 
despertar-lo,  a  veure  si  així  parava  de  roncar.  Li 
demanava l’hora: Òscar! Quina hora és?

Com que el noi s’havia acotxat amb el rellotge posat, es 
despertava  sobresaltat,  premia  voluntariosament  el 
botonet del llum, llegia les busques i ens donava l’hora. 
Després,  es  feia  una  estona  de  pau  i  de  silenci.  Però 
aquells roncs extraordinaris no trigaven a tornar.
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Vaig  repetir  l’operació  incomptable  vegades.  Vinga 
demanar-li l’hora. Ell me la donava. I cada vegada rèiem 
més. Ja que no podíem dormir, doncs rèiem. Fins que en 
un moment donat, l’amic roncador, mig adormit (ell era 
el que dormia més, és clar, tot i que estava passant per 
una decepció  amorosa),  es  va descordar  el  rellotge  del 
canell, es va incorporar, va venir fins al meu matalàs i em 
va dir: Hòstia tio, té, collons, queda’t el rellotge! Què t’ha 
agafat amb l’hora? No m’has deixat dormir en tota la nit, 
cabró! I em va passar el rellotge. Deixant-me sorprès, mut 
i sense estratègia.

Quan  clareja,  per  algun  motiu  misteriós,  acostuma  a 
arribar el son que durant la nit  ens ha estat negat.  I  a 
nosaltres ens va arribar. Però és curta, l’alegria, a la casa 
del  pobre.  A  dos  quarts  de  set  en  punt,  la  nostra 
desconeguda  companya  de  pis  va  començar  a  jouer  la 
seva música.

La paia cantava.

Assajava  tota  mena  d’escales.  Xisclava  a  cor  què  vols. 
Llançava  uns  refilets  aguts  que  haurien  despertat  un 
mort. Una Castafiore, vaja. Amb la boca oberta de bat a 
bat, oferia al cel (i als pobres veïns innocents) les seves 
escales operístiques desenfrenades i apoteòsiques.

No hi havia instrument. L’instrument era ella.

Em vaig desplaçar esgarrifat i de genollons cap a l’enginy 
del televisor i la vaig observar per una escletxa entre la 
sala  i  la  cuina,  on  s’havia  instal·lat  a  cantar  amb  les 
partitures a la mà, encantada de la vida. No m’ho podia 
creure. Com cridava, reina santíssima! Havíem agreujat 
algun déu i ara els descans ens estava vetat.
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Així  va passar la setmana de vacances:  roncs  i  escales, 
alternativament. I les penes que minvaven.

Van passar els anys. Ens vam casar. Vam tenir fills. I la 
família  ens  va  absorbir.  Els  viatges  eren  amb  ells,  en 
família. I els fills van anar creixent. I un bon dia van dir 
que prou, que ells ja es buscarien la vida, que marxéssim 
sols. Ens vam trobar amb l’amic roncaire i la seva dona i 
vam organitzar un viatge.

Els temps de Ginebra quedaven molt lluny. El record dels 
roncs, molt difuminat.

Va  ser  ell  que  es  va  cuidar  de  reservar  habitacions 
econòmiques  en  un  parell  de  països.  Per  pressa,  per 
problemes amb l’idioma o per error, va resultar que havia 
llogat habitacions compartides. Tots quatre plegats. Quan 
ho vam descobrir ens vàrem espantar una mica, però vam 
treure pit.

Ho intentàrem, la primera nit. Però res. Els anys havien 
agreujat el problema. Ni taps, ni píndoles, ni el coixí al 
cap  (a  no  ser  que  l’hi  deixessis  definitivament).  A  la 
mitjanit,  vaig  entreveure  la  silueta  de  la  meva  dona 
davant de l’única finestreta. Va girar els ulls cap a mi en 
sentir que em bellugava a la llitera i em digué: O sortim 
per la porta o em llanço per la finestra.

Vam  haver  de  fugir  desesperats,  amb  els  raspallets  de 
dents a la  mà, intentant  trobar una mica de pau en la 
negror de la nit. Vam fer cap a un hotel de pas i hi vam 
llogar una habitació.

Però  el  viatge  havia  de  continuar.  Com  ho  fèiem?  No 
podíem pas  anar  pagant  les  habitacions  que  ja  teníem 
reservades  i,  a  més,  unes  altres  per  poder  dormir 
separats. Ple agost. Un autèntic maldecap. Asseguts amb 
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la dona en un bar, ens fregíem el cervell intentant trobar 
una solució.  Finalment,  se’ns va engegar  una bombeta. 
Era l’estiu. Tot i ser en un país fred, no en feia massa. El 
que sí que podíem pagar era un equip de càmping senzill i 
el preu de l’acampada.

Ja ens teniu tots dos cap a un gran magatzem d’aquests 
d’esports. Déu els beneeixi. Estàvem salvats. Atrafegats i 
fent comptes en una llibreteta esparracada, vam carregar 
al carretó una petita tenda d’aquelles dels dos segons (són 
exactes quan la desplegues, no quan la tornes a plegar), 
un matalàs inflable execrable i dos sacs de dormir força 
competents.

La propera estació va ser buscar càmping. No va ser fàcil. 
N’hi havia que semblaven camps de refugiats. Fixa’t, tan 
ordenat  que  semblava  el  país...  Però  com  sempre,  qui 
cerca i té paciència al final troba allò que li convé. En vam 
descobrir  un  de  bo.  Arbres  alts,  gespa,  serveis  nets  i 
polits, cantina per esmorzar. I un bon home que parlava 
italià,  cosa  que  ens  va  facilitar  els  tràmits,  ja  que 
l’alemany et pot complicar una mica la vida.

Vam plantar la tenda sota un arbre voluminós i vam fer 
l’exercici de buscar la part bona de tot plegat: seríem a 
l’aire  lliure,  sentiríem  els  ocellets,  tindríem  fresqueta... 
Vam  fer  bona  aquella  dita  que  qui  no  es  conforma  és 
perquè no vol.

Ens vam trobar  amb els  amics  a  la  ciutat  i  vam sopar 
junts, però a bona hora. Estàvem esgotats. Demà seria un 
altre dia. Avui retiraríem com les gallines.

Vam entrar a la tenda alhora que ho feia una parella de 
més  edat  en  una  tenda  propera.  Vaja,  no  s’hi  estava 
malament. Petita la tenda, tou el matalàs, calorosos els 
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sacs...  però  vaja,  en  pitjor  places  havíem  torejat.  Vam 
deixar-nos xuclar pel primer son. Però van ser només uns 
minuts de glòria.

De  sobte,  va  esclatar  un  bram  poderós,  una  cosa 
extraordinària.  La  meva  dona,  mig  incorporant-se  al 
matalàs,  va  xisclar  de  pànic.  Hi  ha  una  bèstia  grossa! 
cridava mentre s’abraçava fortament a ella mateixa, com 
si ja no confiés en ningú. Tinc por!

Jo mateix en tenia, de por, si us haig de ser sincers. No 
n’havia  sentit  mai  cap,  de  gruny  com  aquell.  Com  un 
espetec,  un  tro  de  pel·lícula.  Un  d’aquells  efectes 
especials.  Com  si  tot  esclatés  al  voltant  nostre  i  se’ns 
abraonés  al  damunt  una  amenaça  tan  certa  com 
indefinida.

Vam  sortir  a  fora  en  samarreta,  però  amb  les  cames 
enlaire i enfredorits. La bèstia no era bèstia. Era humana. 
Dels dos que havien entrat a la tenda propera al mateix 
temps  que  nosaltres,  un,  mascle  o  femella,  bramava 
estrepitosament,  com un cérvol  dominant  en  època  de 
zel.

No és només que no ens deixés dormir.  Certament,  ho 
haig de reconèixer, aquell  terratrèmol acollonia,  posava 
els pèls de punta. No es podia suportar.

Vam buidar la tenda. Vam arrossegar fins a l’altre extrem 
de la finca tot el que teníem a dintre. Vam desplaçar el 
cotxe.  Vam transportar  descalços  la  tenda  muntada,  al 
llarg d’uns cent metres. Vam tornar a clavar, a instal·lar, a 
omplir. I ens tornàrem a estirar.

Mentre fèiem tot això, ens observaven ben distrets una 
colla de quatre paios que encara no s’havien retirat. Feien 
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una  tertúlia  de  volum  ponderat  al  voltant  d’una  taula 
plegable. Serien els nostres pròxims veïns.

Vam tornar  a  agafar  el  son.  Ara  sí.  Havia  costat,  però 
aconseguiríem la pau. I la pau va durar una mitja horeta 
mal  comptada.  Mentrestant,  la  colla  es  devia  haver 
bellugat cap a l’interior de la seva tenda. I quan ja havíem 
entrat, aquesta vegada sí, en el son profund dels justos, 
l’esbufegada  ostentosa  d’un  búfal  salvatge  ens  va 
despertar, encara, una altra vegada.

El  nou  veí  esbufegava  talment  com  si  li  faltés  l’aire, 
ominosament.  El  so  que  produïa  semblava  la  ranera 
intensa d’una agonia cruel.

Aquesta  home  es  morirà  aquí,  al  costat  nostre,  va 
sentenciar la meva dona que, pobra, ja es trobava al límit 
de les seves forces. Això no pot durar, s’està morint, se li 
aturarà el cor, repetia ella amb la mirada esglaiada, els 
ulls com unes taronges i les mans al pit.

Aquella era la nostra única esperança, de fet. Que l’home 
finés.

Però,  res  de  res.  El  cor  no  se  li  aturava  pas.  Sembla 
mentida el que aguanta, un cor. I els que dormien amb el 
búfal, com aguantaven, els valents! Ves quina profunditat 
de son havien d’haver adquirit per compartir tenda amb 
aquell animalot salvatge.

Ho vam repetir. La dona no volia. Li queia una llagrimeta 
i  deia  que allò  no ho podríem evitar,  que era  cosa  del 
destí. Que hi havia d’haver un motiu perquè ens passés 
un  fenomen com aquell.  Tan  repetidament.  Tres  grans 
roncaires en dues nits seguides. Quan feia tants anys que 
viatjàvem i mai ens havíem trobat amb res de semblant. 
Es negava a moure’s, acceptant humilment el nostre trist 
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destí. Renunciava a la son i al descans. No n’érem dignes. 
Llençava  la  tovallola,  derrotada.  Teníem  els  déus  en 
contra.

La  tragèdia  és  això,  va  dir  solemnement.  L’home,  o  la 
dona,  no  poden lluitar  contra  el  destí  que  els  ha estat 
imposat.

Però jo no estava per hòsties. Ni destí ni punyetes. Volia 
dormir fos com fos. Caigués qui caigués. Jo allà no m’hi 
quedava.

Vaig sortir, una vegada més. Vaig patrullar sol amunt i 
avall per la gespa. Vaig marcar un gran triangle equilàter 
amb les meves passes. Caminava decidit mentre estirava 
els braços. Un vèrtex el conformava el primer roncaire, 
l’altre  el  segon  esbufegador.  Al  tercer,  doncs,  és  on 
havíem d’instal·lar-nos.

La dona em va haver de seguir, perquè ho vaig arrossegar 
tot  cap a l’angle triat,  repetint que allò s’havia acabat i 
que dormiria encara que baixés el cel. Que els bombessin, 
als déus. A mi no me la fotien. I ella, pobreta, al final em 
va córrer al darrere, descalça i amb les cames nues, com 
un ocellet de niu en niu, arrossegant la màrfega.

Vam entrar a la tenda, ens vam estirar dins el sac. Em 
vaig ben acostar a ella i la vaig abraçar. Dorm, li vaig dir 
fluixet a l’orella. Ningú més ens molestarà ni t’espantarà. 
El malson s’ha acabat.

Herois  de  llegenda,  ens  havíem  escapat  d’aquell  destí 
abominable.
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