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Un vell  calamar em va ensenyar  a  llegir  i  amb la  seua 
tinta vaig començar a escriure...

Passejo sense pressa per la platja amb les sabates a la mà 
i  l’americana  a  l’esquena  mentre  la  sorra  molla 
m’embruta  els  baixos  d’uns  pantalons  foscos  comprats 
per aquesta trista ocasió.

La remor tranquil·litzadora del mar i el soroll sord de les 
ones estimbant-se contra les roques del moll s’encaparren 
a retornar-me als estius de la meua llunyana infantesa.

Un color gris industrial i una molsa color carbó omplen 
les façanes de les cases de tres plantes del poble mariner 
del nord del meu record.

Camino  sense  direcció  prefixada.  Les  meues  passes 
ressegueixen  les  infantils  petjades  d’aquells  enyorats 
estius puerils conduint-me fins a la plaça on jugava de 
petit, al centre dels meus enyors més amagats, al ben mig 
d’aquells temps on no existien pors ni remordiments, a la 
meua  plàcida  i  formosa  infantesa  quan  només 
m’importava jugar i passar-m’ho bé.

El vell  carroussel  encara hi és. Impassible, immutable i 
fix com sempre, com si no hagués passat el temps. Allí 
s’hi està, dominant majestuós el centre de la plaça major 
amb  el  seu  sobrecarregat  barroquisme  escultòric  i  les 
seves parelletes de cavalls daurats.

El  pensament  em  trasllada,  en  un  estrany  viatge 
atemporal, als feliços estius de la meua infantesa, quan 
només pensàvem en aconseguir la foradada moneda de 
dos rals imprescindible per poder tenir el dret a pujar als 
cavallets  i  donar  voltes  i  més  voltes  fins  aconseguir 
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marejar-nos, com em succeeix ara mateix,  però amb la 
feliç inconsciència d’un nen petit.

Alguns cops però existien alguns infructuosos dies en què 
els  vailets  de  la  colla  no  érem  capaços  de  trobar  cap 
ingenu  despistat  ni  cap  ànima  caritativa  que  ens  fera 
l’obsequi  dinerari  imprescindible  per  tal  de  pujar  a  la 
nostra atracció preferida. Aquelles tardes ens havíem de 
conformar a comprar fruits secs a la botiga de Paquita la 
Larga qui, amb la seua cara de pomes agres, ens en servia 
un cucurutxo ben ple a canvi d’un parell de perras chicas. 
Després,  ens  limitàvem  a  seure  als  bancs  de  la  plaça 
deixant passar les hores, mentre menjàvem pipes amb un 
deler  embogit  escopint-ne  les  closques  d’una  manera 
gairebé arrogant. Allà asseguts matàvem el temps gaudint 
de  l’observació  divertida  de  les  beates  que  passaven 
corrent cap a missa mentre es botonaven correctament 
bruses i jaquetes, es posaven bé els mocadors del cap i 
miraven capejant el rellotge de la torre, perquè feien tard 
a  confessar  els  seus  còmodes  pecats  d’ama de  casa  de 
postguerra a un capellà jove i ben plantat que, amb dos 
parenostres  i  un  avemaria,  netejaria  les  seues 
consciències  d’impureses  no  afins  a  l’estricta  moral 
imperant.

Però aquells feliços dies van passar i avui l’avi ja no hi és. 
Aquell  bohemi  vell  calamar  ens  ha  deixat  de  manera 
definitiva per tal d’abraçar els dolços braços de la mort. 
Descanse en pau aquell bon home capaç d’encabir-se tot 
un  estiu  a  fer-me  aprendre  a  llegir  correctament  no 
només els contes i tebeos que podien interessar els meus 
companys  de  trapelleries  estivals.  Això  no  ho  haguera 
permès mai ja que ell preferia gaudir de les magnífiques 
obres  clàssiques  del  cec  Homer,  posant-nos  de manera 
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conjunta a la pell de l’intrèpid Ulisses, la formosa Helena 
i els valents herois Hèctor i Aquiles, en uns voluminosos, 
vells  i  maltractats  volums  que  tenia  guardats  a  les 
polsoses  golfes  de la  casa familiar  convertits  en l’única 
herència  cultural  d’un  desaparegut  pare  marcadament 
republicà que havia estat mestre d’escola bastant temps 
enllà.

Pujo  als  cavallets  mentre  un  nen  em  mira  embadalit 
preguntant-se per què un senyor gran amb vestit fosc s’ha 
assegut  en  un  modern  cotxe  de  policia  amb  els  llums 
encesos  en  senyal  d’alarma  persecutòria,  però 
ràpidament deixo de ser el centre de la seua atenció quan 
el carroussel es posa en marxa.

El  gir  constant  de  la  vella  atracció  em recorda  aquells 
llunyans estius cantàbrics de matins de vestit de bany i 
tardes  de  jaqueta  de  punt,  entrepans  de  poca  cosa, 
mercromina  als  genolls,  pantalons  curts,  mitjons  alts  i 
ungles  sempre  brutes.  Però  aquest  antic  record,  lluny 
d’entristir la meua cansada ànima, em transporta just al 
precís moment de major complicitat entre nét i avi. Em 
dirigeix,  de  manera  directa,  vers  aquell  calorós  dia  de 
finals d’agost en què vam ajudar  madame Enriquette  a 
traslladar el seu vell mobiliari noucentista cap a la seua 
França natal després que el seu marit hagués perdut una 
llarga partida d’escacs amb la negra dama que, pacient i 
guanyadora com sempre,  se’l  va endur al  més enllà un 
bon  dia  de  juliol  després  d’una  llarga  i  lenta  malaltia 
degenerativa.

Tots  dos  havíem  accedit  a  ajudar  aquella  excèntrica 
senyora  amb  una  galanteria  més  pròpia  de  cavallers 
d’altres  temps  que  dels  desarrapats  en  què  ens  havia 
convertit la llarga i dura postguerra on vivíem immersos, 
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mentre ella es desfeia amb mercis  i  gracias  pronunciats 
amb aquell peculiar accent seu marcadament  très chic  i 
parisien.

Vaig ajudar l’avi a carregar i trafegar  bureaus, canapés,  
chaises, tables, armoires i fins i tot aquell chais longe del 
qual la vella senyora es sentia tan ufanosa perquè el seu 
difunt espòs l’havia encarregat a una famosa boutique del 
Boulevard Haussmann de la capital mundial de la moda, 
malgrat que per aquells temps ja estava força  demodé  i 
una  mica  atacada  pel  corc,  el  pitjor  enemic  dels 
sobrecarregats i massissos mobles noucentistes.

Vam lluitar cos a cos contra un feixuc mobiliari, un gran 
nombre d’obres pictòriques i incomptables volums de la 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des  
arts et  des métiers,  que aquella gent guardava com un 
tresor  a  casa  seua.  Tot  això  entre  bufits,  crits  d’ànim, 
espentes i  cops a les  parets  descrostant-ne la  pintura i 
esparracant part d’aquell  paper tan pulcrament decorat 
amb una certa simbologia  panfrancòfona  amb cavalls i 
flors  de  lis.  Però,  finalment,  l’intergeneracional  equip 
familiar va resultar-ne vencedor després d’una aferrissat 
combat per tal de guanyar aquell disputat matx.

Un cop acabada la  feina,  ens  vam asseure  a  descansar 
baix la minsa ombra oferida per les rodes d’un atrotinat 
camió  Pegaso  que presentava una estranya combustió a 
base de querosè fruit de la dura i negra autarquia de la 
postguerra  espanyola  i  que  tenia  per  missió  dur  la 
preuada  càrrega  de  la  dama  francesa  cap  al  país  que 
l’havia vista néixer.

Madame  Enriquette  en  veure’ns  allí  asseguts,  es  va 
compadir  de  nosaltres  i  va  decidir  obsequiar-nos  amb 
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una botella de champagne que el seu espòs guardava com 
un tresor al  modern  refrigerateur  elèctric d’importació 
que tenien a la cuina i que era molt i molt lluny d’aquells 
aparells  de  fusta  i  zinc  de  la  marca  Pingüino  que 
predominaven a les cases dels pobres nadius espanyols i 
que es carregaven amb barres de gel.

Avi i nét, ens vam mirar de fit a fit, vam agafar la verda 
botella i els dos gots que la senyora ens oferia somrient, 
vam encetar el preuat escumós, vam fer dringar els gots i 
vam empassar-nos aquell líquid tan fred fins a no deixar-
ne ni una sola gota.

No sé pas si va ser per la fredor del champagne, o per les 
divertides  pessigolles  nasals  que  van  provocar-nos  les 
juganeres  bombolles,  o  si  fou  l'embriagador  efecte  del 
primer alcohol ingerit, o si va ser la complicitat gairebé 
màgica d’aquell precís instant entre dues generacions de 
la mateixa família, o si fou la satisfacció de la feina ben 
feta,  o  la  sensació  de  convertir-me  en  home  als  meus 
tendres dotze anys, o si va ser el riure còmplice de tots 
dos en deixar els gots a terra... El que resulta ben cert, és 
que el record d’aquella llunyana fotografia de color sèpia 
que apareix de manera instantània a la meua imaginació, 
és el millor homenatge que puc dedicar a aquell vell llop 
de mar.

Així,  malgrat  la  tristesa  malenconiosa  d’aquest  dia 
d’enterrament, en recordar aquell precís instant, no puc 
pas reprimir un lleu somriure que se m’escapa entre els 
llavis, mentre dos gotellims incontrolats em ragen per la 
recentment afaitada cara, plorant la pèrdua d’un ésser tan 
estimat i important en la meua vida.
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Els records viscuts en aquells darrers anys d’infantesa en 
tres gloriosos estius compartits amb el meu estimat avi 
van  fer  de  mi  l’actual  i  assenyat  professor  universitari 
d’Història de la Grècia Clàssica que sóc avui, amb algun 
que altre llibre publicat, un parell d’arbres plantats i feliç 
pare de tres criatures a les quals he tractat d’infondre els 
valors i l’ètica que vaig aprendre d’aquell vell calamar.

Mentrestant el carroussel ha deixat de girar i em torno a 
fixar  com  aquell  mateix  nen  d’abans  que  segueix 
observant-me intrigat mentre puja als braços protectors 
del seu pare i es fa el milhomes traient-me una vermella 
llengua color de caramel, com jo mateix hagués fet a la 
seua edat. Mentrestant, el seu progenitor, encongeix les 
espatlles  com  tractant  d’explicar-me  que  són  coses 
pròpies  de  l’edat,  que  són  les  actituds  pròpies  d’una 
infantesa on només importa jugar i passar-s’ho bé...

Un vell  calamar em va ensenyar  a  llegir  i  amb la  seua 
tinta vaig començar a escriure.

7



Primera edició en ePUB i PDF: desembre de 2013.

Aquest relat fou presentat en la 16a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2012-2013 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

