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Quan es va ficar al llit aquella nit encara no havia tingut 
temps d’adonar-se  d’allò  que  li  estava  ocorrent.  Va  ser 
aleshores, una vegada va deixar caure les parpelles i va 
sospirar,  quan  va  poder  alçar  l’objectiu  dels  seus 
pensaments per damunt de la llarga llista de coses que 
havia de fer. Tornà a obrir els ulls. Feia olor de vell. Però 
en  el  millor  dels  sentits.  Millor  dit,  feia  olor  de  llibre 
antic,  l’olor  de  la  curiositat  de  la  seva  infantesa,  quan 
obria  qualsevol  dels  llibres  que  l’àvia  guardava  a  la 
cambra.  Mai  hauria  imaginat  que  una  sensació  com 
aquella pogués cobrir tota una estància.

I feia fred. Què hi faria; de tota manera li semblava que el 
fred formava part de tot allò. No seria el mateix si, en lloc 
d’estar  estirat  sobre  un  matalàs  grinyolant  estiguera 
envoltat  de  llençols  i  coixins  mollets  al  llit  d’un  càlid 
hotel. No, això no formaria part d’aquell somni seu. Des 
que va deixar de considerar-se un xiquet, sempre havia 
desitjat  estar  allí.  Bé,  no  exactament  allí,  sinó  en  una 
situació com aquella. No obstant, malgrat que la realitat 
superava fins i tot les seues millors fantasies, en aquell 
moment la  emoció que hauria  esperat no apareixia.  La 
culpa era del  seu pensament,  que sempre havia d’estar 
ocupat, sempre havia d’avançar-se a allò que havia de fer, 
a les preocupacions. Així doncs, va decidir gaudir del que 
havia  al  seu  voltant.  Primer  de  tot,  ara  que  tenia  les 
pupil·les ben dilatades, va girar el cap a la seua esquerra, 
al mur cobert de prestatgeries; més bé de lloms de llibres 
recolzats  i  amuntegats  sobre  prestatges  aparentment 
dèbils. Entre tots els exemplars estarien camuflades grans 
obres  mestres,  descobertes  o  no,  així  com  edicions 
úniques, tal vegada relíquies comentades per l’autor. I la 
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majoria estarien sent rosegades per algun animalet dels 
que vivien entre la pols dels fulls.

Al mig del sostre es distingia la bombeta que penjava d’un 
cable sobre aquella mena de llit. A l’altra banda d’aquell 
sostre  hi  havia  llits  que  es  mereixien  més  dir-se  així, 
reservats a escriptors amb certa experiència, en general, 
que  s’hi  dedicaven  professionalment,  entre  els  quals 
havien estat grans figures de la literatura: el fet d’anar a 
parar entre aquells murs era, tradicionalment, o bé causa 
o bé conseqüència, de l’augment de les possibilitats que 
un  amant  de  la  literatura  posseïa  de  destacar  en 
l’escriptura.

Es va recolzar ara sobre el costat dret. Paral·lel al seu llit, 
adossat a una altra prestatgeria de gom a gom, hi havia 
un altre matalàs que semblava més brut. Hi jeia un jove 
molt  prim  que  lluïa  una  melena  despentinada  que 
realment li  va fer  el  pes de no tractar-se d’un pentinat 
intencionat,  més  aviat  semblava  una  autèntic  fruit  de 
l’enyorança  de  l’ideal  romàntic  de  vida  bohèmia  que 
s’intuïa en aquell loc. No li havia vist la cara des que havia 
arribat,  quan  havia  pujat  el  seu  company  ja  semblava 
dormir. Va decidir aleshores parar atenció als sorolls, on 
s’havia  proposat  fixar  la  seua  atenció  especialment: 
escoltaria  tot  el  que  aquell  santuari,  per  dir-ho  així,  li 
oferia, tant li feia si no arribava a comprendre’n l’idioma. 
De la mateixa manera, li semblava important delectar-se 
amb el el soroll amb què es dormiria, ja que esperava que 
fos  el  mateix  cada  nit,  per  a  així  recordar  aquells 
moments  cada  vegada  que  sentira  una  vella  màquina 
d’escriure, la conversa en anglès entre un vell molt vell i 
la seua filla o els miols d’una gata.
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La  fatiga  no  trigà  a  fer  efecte,  s’adormí  i  es  despertà 
després  del  que  li  van  semblar  uns  segons.  L’altre  llit 
estava  buit,  mirà  el  rellotge:  les  set  del  matí.  S’abocà 
sobre la cara la poca aigua que li havia restat del viatge, i 
va sortir cap a la zona principal. El somni pareixia haver 
perdut  part  de  la  seua  condició  de  somni,  sobretot  en 
veure com l’encarregat se li  apropava. La nit anterior li 
havia  estat  permès  anar  a  dormir  tot  just  després  de 
presentar-se gràcies a que la fatiga era evident en la seua 
expressió. Ara, en canvi, hauria d’escoltar les normes que 
regirien la seva rutina durant els pròxims 30 dies, i  ho 
faria  percebent  cert  menyspreu  rere  els  cristalls  de  les 
ulleres d’aquell  home. Parlava un castellà potser millor 
que  el  seu,  cosa  que,  en  lloc  de  calmar-lo,  feia  que  la 
satisfacció que sentia a causa del seu domini de l'anglès 
disminuïra considerablement, i més encara quan recordà 
que hauria d’entrevistar-se amb el vell George.

Les normes eren simples, però el semblant amb què li les 
va exposar era estricte: hauria de llegir un llibre al dia, 
escriure  una  breu  (no  havia  gosat  demanar-li  com  de 
breu)  autobiografia  en  anglès  on  explicara  quins 
esdeveniments  l’havien  dut  fins  allà,  i  ajudar  en  la 
llibreria un parell d’hores diàries. De tot això ja s’havia 
encarregat  d’assabentar-se  abans  d’arribar-hi,  i  també 
suposava el que l’encarregat, David, va afegir sobre portar 
gent  a  la  planta superior  o  fer  soroll.  Quan va acabar, 
David li demanà si li podria mostrar algun exemplar de la 
seua  publicació,  ara  en  un  to  més  amable,  ja  que  per 
Internet  havia  pogut  assegurar-se  que,  efectivament, 
aquell  jove que semblava un xiquet lluny de casa havia 
publicat una novel·la curta. Encara així, havia pensat que 
en  un  viatge  com  aquell  li  vindrien  bé  uns  exemplars 
d’aquella edició, fins i tot si eren en català, i els havia ficat 
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dins la maleta. Va tornar al seu llit i n’agafà un, mentre 
cavil·lava com faria per fer tot el que tenia pensat en tan 
sols un mes. Quan David agafà el llibre, el regirà i mirà el 
text de la contraportada, amb un somriure. Aleshores li’l 
tornà i el va fer passar a una xicoteta estància al fons, tan 
farcida de llibres com la resta, però il·luminada amb una 
llum sorprenentment càlida, que feia de l’estància un dels 
llocs més acollidors on mai havia estat.

Hi havia una petita estufa i  un escriptori,  i,  assegut en 
una cadira que feia joc amb les desfermades baldes dels 
murs, hi havia el fundador de l’establiment, tan vell com 
semblava en la pantalla de l’ordinador, amb els cabells en 
un desordre curiosament semblant al del cap del jove del 
llit, però blancs, que afavorien el fet que la impressió que 
causava no fóra, en conjunt, la d’un pobre i dèbil ancià, 
allunyant en certa manera els pensaments de mort de la 
ment de qui, com ell, el veiés per primera vegada. A això 
també ajudaven els vius colors i les formes psicodèliques 
del  seu  jersei,  i,  principalment,  el  seu  parlar,  amb 
ganyotes  que  recordaven  llunyanament  un  adolescent. 
Afortunadament,  George,  que  devia  haver-ne  vist 
centenars,  de  joves  amb  la  desorientació  i  l’admiració 
com la d’ell al rostre, parlà només veure’l, oferint-li seient 
i interessant-se per allò que l’havia dut fins allí. Aviat va 
intuir  que  el  vell  s’esforçava  en  conèixer  les  seues 
preocupacions, amb una actitud entre curiosa, burleta i 
paternal, que el va encoratjar a dir-li sincerament que no 
creia tindre res que valguera la pena d’escriure en la seua 
autobiografia. George alçà les celles:

- Mai havia sentit dir això a cap jovenet que haja vingut a 
dormir ací. El fet de publicar una obra sent tan jove no 
t’ha  donat  la  supèrbia  necessària  per  a  intentar 
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impressionar-nos amb una obra que puguem considerar 
els inicis d’una important carrera literària?

- He tingut eixa esperança des que em vaig assabentar 
que vindria. Però, més que una esperança, és una mena 
de somni, mai ho he considerat vertaderament possible 
-aleshores  s’adonà  que  no  era  un  bon  moment  per  a 
mostrar  aquella  actitud.-  En  qualsevol  cas,  retire  les 
meues  paraules,  pense  lliurar-li  una  de  les  millors 
autobiografies breus de tota la seua col·lecció.

El vell rigué i el felicità pel seu canvi de perspectiva.

- Saps? -afegí- Jo mai he volgut dedicar-me a l’escriptura, 
i  encara així he pensat moltes vegades en com seria la 
meua biografia si  hagués de ser escrita.  Fa molts anys, 
vaig passar una època durant la qual em vaig sentir molt 
atret  per per  les  autobiografies.  Jo comparava la  meua 
vida  fins  aleshores  amb  allò  que  llegia,  i  desitjava  fer 
alguna cosa que veritablement valguera la pena, tan sols 
per a poder escriure-la en una autobiografia si algun dia 
m’abellia. I ara, després de tants anys, m’he adonat que 
he arribat a sentir-me més identificat amb alguns llibres 
que amb la història de la meua vida. La meua biografia va 
ser escrita abans que jo nasquera, el mateix Dostoyevski 
em va estalviar la feina d’escriure-la.

Es  quedà  mirant-lo,  tot  seriós.  Ell  no  va  saber  com 
reaccionar. Havia de tractar-se d’alguna metàfora que se 
li escapava.

-  Sóc  l’idiota!-  Ara  sí,  George  va  riure,  i  ell  va  fer  el 
mateix.

-  Bé,  tal  vegada  hauria  de  trobar  jo  també  la  meua 
biografia entre aquests llibres.
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- Clar, però, malgrat el llibre al dia que has de llegir, no és 
probable  que  ho  aconseguisques,  però  no  deixes 
d’intentar-ho. I no oblides escriure’ns l’autobiografia, ja 
farem per trobar-hi  alguna cosa que desperte el  nostre 
interès.

Les dues setmanes següents semblaren haver-se gravat en 
la seua memòria de forma poc consistent quan tornà a 
casa.  Van ser dies que recordava com si  es  tractara de 
records  de  la  seva  primera  infància.  Era  com  si  els 
problemes del món que l’havia envoltat fins al moment 
hagueren esdevingut completament banals, com si la seua 
ment haguera fugit cap a un món més abstracte i menys 
tangible però més pur, on no existia cap qüestió absurda 
o mancada de sentit, i els escenaris de París que veia cada 
dia  no  eren  sinó  un  reflex  d’aquell  ambient,  que 
distorsionava  la  realitat.  “Pobres  vianants”,  pensava 
durant les poques estones en què sortia. “De segur que 
mai no s’han fixat en totes les obres meravelloses que els 
envolten, ocupats com estan en els seus problemes a curt 
termini”.  Potser  ell  mateix  havia  sigut  com  ells  abans 
d’arribar-hi, però ja no ho seria mai més, ni tan sols quan 
tornara. Viuria de somnis, de l’aire, res no el destorbaria, 
ara que havia descobert que el seu esperit podia enlairar-
se per damunt de la quotidianitat, i que la inspiració que 
l’art li aportava era suficient per a viure, a canvi, això sí, 
d’aprendre a no deixar-se caure al  món de la resta per 
qualsevol contratemps o vici. Només calia tindre alguns 
estímuls a prop. I d’això, París n’estava farcit.

George va rebé més visites a partir de la segona setmana. 
I no de visitants qualsevols. Havien de ser gent important 
perquè venien d’un en un i es tancaven a parlar amb ell 
durant  hores.  Li  haguera  agradat  escoltar  alguna 
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d’aquelles  converses  serioses,  durant  les  quals  no  va 
arribar  a  escoltar  cap  fragment  des  del  seu  llit,  com 
ocorria les primeres nits. El tercer dilluns va fer noranta-
vuit anys, i tots els hostes van poder veure l’energia del 
bufit amb què bufà els ciris i l’emoció en els ulls humits 
de sa filla.

Dimecres, George va morir sense que cap dels hostes fóra 
previngut. Se’ls permeté romandre en la tenda fins que 
acabara el termini acordat, però la majoria fugiren. Una 
setmana després tingué lloc el multitudinari soterrament 
al Père Lachaise, i a continuació s’obriren les portes de la 
tenda i s’oferí xampany tots els qui arribaren. Sylvia, la 
filla, per la integritat que mostrava, devia conèixer quin 
era l’estat de son pare. Potser tinguera pensat continuar 
oferint els llits amb la generositat de son pare. Al contrari 
del que en un principi va pensar, la mort de George va 
allargar  la  seua  estància  en  la  ciutat.  Va  tindre  diners 
suficients  per  a  dormir  en un hotel  la  setmana que va 
discórrer  des  de  la  mort  fins  el  soterrament.  Durant 
aquells dies va caminar per la ciutat des de l’alba fins ben 
entrada la nit, quan agafava taxis per a tornar a l’hotel. El 
primer dia va passar per la llibreria per a oferir la seva 
ajuda a Sylvia, però sabent des del primer moment que, 
de joves que desitjaven ajudar, Sylvia en tenia de sobra. 
Els carrers de París, des dels més grandiosos fins els més 
íntims,  havien  perdut  la  textura  dels  primers  dies. 
Definitivament, no era la ciutat allò que l’havia fet creure 
que el seu esperit es podia elevar del terra.

La tenda havia esdevingut un refugi per a ell, com per a 
tots els hostes, una llar més enllà de la sensació d’ésser 
afortunat  per  poder  estar-hi.  Però  de  sobte,  s’havien 
trobat  amb  la  transformació  de  tot  el  que  aquelles 
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estàncies transmetien; la mort de George deixava pas a 
una  frivolitat  molt  allunyada  del  que  la  llibreria  havia 
representat  quan  era  viu:  el  lloc  passaria  a  ser  una 
llegenda, això era segur, però totes les llegendes, i més si 
es troben en París, no deixen de ser un atractiu turístic, i 
cap dels turistes, al seu parer, era diferent dels vianants 
pels  quals  havia  sentit  llàstima feia  uns  dies,  per  molt 
excitat  que  algú  es  puga  sentir  en  veure  per  primera 
vegada la Torre Eiffel. 
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