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Per tots hi ha una altra oportunitat. 

En  Porìccu1 estava  massa  preocupat  amb  altres 
assumptes  per  ésser  feliç  el  dia  del  seu  aniversari. 
Recordava  les  paraules  que  el  pare  li  havia  dit 
esbroncant-lo, quan havia marxat de casa perquè no volia 
fer-se càrrec de la carnisseria: 

―Ets un fracassat, tu i les teves launeddas2!! Que penses  
viure de la musica? Vés-te’n a Gènova, vés-te’n pel món!  
Patiràs força, ja ho veuràs... 

El destí  va voler  que a  Gènova en Porìccu conegués  la 
Montse, de la qual es va enamorar i amb la qual va anar a 
viure a Tarragona.

Volia  ser  músic,  en  Porìccu,  però  quan  el  vaixell 
s’allunyava de Porto Torres ell plorava i sabia que el seu 
pare tenia raó; disset anys després, més que mai aquelles 
paraules li pesaven damunt. Ara vivia amb la Montse i els 
seus fills, en Pol i la Grazia, en un pis del Casc Antic, on 
les launeddas estaven penjades a la paret com un record 
de Sardenya.

Al  matí  havia  sortit  ben  d’hora  i  com  cada  dia  havia 
portat  els  seus fills  al  col·legi i  després,  ple de coratge, 
havia  recorregut  la  ciutat  buscant  feina,  encara que en 
aquell temps no hi hagués gaire esperança d’aconseguir-
ne.

Anys de crisis afectaven l’economia europea, ningú ja no 
tenia  diners,  els  indignats  seguien amb les  revolucions 
sense bombes i els aturats creixien cada dia més.

1 Poriccu: en llengua sarda és el nom Salvador.
2 launeddas: instrument musical de vent típic de l’illa de Sardenya
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En Porìccu era un d’ells.  Les nits  no dormia,  se sentia 
aixafat sota el pes de les factures de la llum endarrerides, 
dels  set  mesos  sense  pagar  el  lloguer;  arribaren  les 
primeres nits en les quals ell i la Montse se n’anaven a 
dormir després d’haver menjat un tros de pa per sopar, 
permetent, almenys així, alimentar els seus fills. Per tot 
això no se sentia feliç el dia del seu aniversari. I com a 
regal, aquell divendres disset de desembre, va trobar a la 
bústia  una  carta  del  jutjat  que  li  notificava  el 
desnonament per al dia set de gener. 

Ironies de la mala sort,  amb aquella carta en va trobar 
una altra de l’ajuntament: una targeta postal amb un Pare 
Noel somrient i la llegenda “Bon Nadal!”

Per passar una tarda agradable i deixar de banda encara 
que  fos  només  per  un  parell  d’hores  totes  aquelles 
preocupacions,  la  Montse  havia  pensat  d’organitzar-li 
una festa sorpresa d’aniversari; res de cridaner: un dinar 
amb algun amic i un tortell.

Aquell  migdia,  quan en Porìccu va tornar  a  casa,  li  va 
semblar estrany que no hi hagués ningú, però quan els 
llums es van encendre i  totes aquelles  cares conegudes 
van  aparèixer  del  no-res  cridant  “Feliç  aniversari!”  no 
pogué  retenir  les  llàgrimes  i  es  va  amagar  a  dins  del 
lavabo.

Amb aquella reacció inesperada, la Montse es va creuar 
amb  les  mirades  atònites  dels  convidats  i  xiuxiuejant 
algunes paraules de perdó s’apropà a la porta del bany: 

―Porìccu. Obre Porì! Respon-me.

―Digues-li a tots que se’n vagin. No vull veure a ningú.
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―Però què dius? Surt ara mateix o no trobaràs ningú a  
fora, ni tan sols a mi ni els nens! 

Al cap d’un estona en Porìccu va sortir, però la festa ja 
estava arruïnada i  durant el  dinar,  malgrat els  esforços 
d’algun convidat que de tant en tant feia alguna broma o 
recordava moments agradables, es respirava una mena de 
tristesa infinita.

Cap  a  les  quatre  de  la  tarda,  quan els  convidats  ja  se 
n’havien  anat,  el  cel  es  va  tornar  fosc  i  des  de  les 
muntanyes  de  Prades  uns  núvols  negres  van  caure 
prepotents damunt de la ciutat,  enfosquint els carrers i 
els vianants. No era habitual que nevés a Tarragona, però 
aquell any l’onada gèlida va arribar de sobte, enduent-se 
el fred que tothom s’havia estalviat fins aleshores i una 
neu suau cobrí per alguns dies les teulades de la ciutat.

Assegut  a  la  butaca  en  Porìccu  mirava  per  la  finestra 
caure la neu. Va treure de la butxaca la carta del jutjat i la 
hi va donar a la Montse. Mentre llegia es posava la mà a 
la boca i començava a plorar en silenci. 

―Hauries d’anar a Sardenya i demanar-li els diners al  
teu pare! -va dir.

―Ets boja? Jo no sóc el fill pròdig!

―Ets un ruc! Potser vols acabar al carrer?

―Millor el carrer que tornar plorant i reptant com un  
cuc a casa d’aquell vell.

―Doncs jo me’n vaig. Agafo els nens i me’n vaig a casa  
dels meus pares!

―Doncs demana’ls els diners!
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―Ja saps que no tenen ni un duro...  I  jo em passaria  
l’orgull pel forro i sí, els els demanaria, i ells se sentirien  
feliços per haver-me ajudat i... 

En Porìccu va engaltar aquell retret per part de la seva 
muller i no pogué fer res si no cridar-li amb malignitat:

―Ves-te’n de una punyetera vegada i deixa’m en pau!

I  va  engegar  el  televisor,  entrant  en un  estat  comatós, 
com si tot el món al seu voltant desaparegués. La Montse, 
espantada per aquelles paraules, va anar a la cambra, a 
corre-cuita va fer la maleta i tot seguit va agafar els nens i 
li va dir que se n’anaven a casa de l’àvia. Mentre la seva 
muller marxava, ell entenia que era just que s’emportés 
els nens. Ara que se n’havien anat, ell es trobava sol com 
un mussol.  Un fracassat;  però encara que se  sentia  un 
home destruït no se donava per vençut. Li entraven ganes 
d’atracar un banc o una joieria. La bombeta, però, se li va 
encendre mentre escoltava a l’informatiu la notícia d’un 
empresari que havia estat segrestat al matí i alliberat a la 
tarda, després que la família hagués pagat un rescat de 
cent mil  euros.  Aleshores va baixar al  carrer,  caminant 
sota  la  neu  va  anar  fins  a  la  parada  de  l’autobús  i  va 
agafar el número dinou i va baixar deu minuts després, a 
la parada de la Platja Llarga. Sabia que la propietària del 
“seu” pis vivia per aquella zona residencial de la ciutat, en 
un xalet blanc vora mar; ho sabia perquè una vegada hi 
havia  anat  per  portar-li  el  rebut  d’una  feina  de 
lampisteria que havien fet a l’edifici. I també sabia que 
devia tenir molts calés, perquè era la viuda de un famós 
parlamentari  de  l’Estat  Espanyol  que havia  mort  sense 
descendència, deixant sola la muller, que no es va tornar 
a casar i que va envoltar la seva pomposa soledat amb un 
munt de gats.
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Amagat darrere d’un arbre en Porìccu pensava que seria 
millor esperar un parell de dies per espiar el que succeïa 
al voltant d’aquella casa. L’endemà es va passar tot el dia 
espiant, però la senyora no va sortir de casa i ningú no la 
va anar a visitar. El diumenge la senyora no va sortir pas i 
tampoc ningú no la va anar a veure. El dilluns però, a dos 
quarts de set del vespre, un home va arribar xino-xano i 
va entrar obrint el portal amb clau; i el dimarts també i el 
dimecres: puntual a dos quarts de set, un senyor amb un 
maletí,  cobert  per un abric negre arribava i  entrava en 
aquella casa.

El dijous, mentre esperava ben amagat l’arribada d’aquell 
home, pregava a Déu que el perdonés pel que estava a 
punt  de  fer  i  es  va  tranquil·litzar  pensant  que  així 
recuperaria  la  seva família.  Mentre el  senyor posava la 
clau al pany, en Porìccu li  va donar un cop de bastó al 
cap, el va estabornir i el va amagar de pressa darrere d’un 
matoll. Quan va entrar al xalet i va veure aquells cents de 
felins pertot  arreu,  es  va recordar  del  film de Kubrick: 
només hi faltava el gros semaler blanc.

La veu de la senyora li va arribar des de la planta de dalt: 

―Posi’s còmode mossèn. Ara baixo.

En Porìccu va sospirar:

―Ostres, ara sí que Déu no em perdonarà!

Es va amagar a dins d’una cambra i  va deixar la porta 
entreoberta. Quan la senyora li va passar per davant, va 
sortir i la va agafar pel braç tapant-li la boca amb la mà. 
La va lligar a una cadira i li va posar un tros d’esparadrap 
a la boca. Seguidament va anar a recuperar el mossèn i el 
va dur a dins. També el va lligar a una cadira al costat de 
la  senyora.  Marejat  amb  aquell  vertigen  frenètic  que 
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l’havia  dut  a  actuar  sense  criteri,  en  un moment  es  va 
veure  reflectit  a  un  mirall  i  va  tenir  un  moment  de 
lucidesa: estava en una situació de merda. Què hi feia en 
aquella casa amagat darrere d’una estúpida màscara de 
rata?

Va  baixar  a  la  cuina  i  va  beure  un  got  d’aigua.  Li 
tremolaven les cames. Aleshores, buscant aquell coratge 
perdut,  va  tornar  a  la  cambra  fingint  arrogància.  La 
senyora encara inconscient. 

―Senyora miri,  no li  passarà res,  només vull  que em  
doni  diners  i  me  n’aniré  al  més  aviat  possible,  no  
m’obligui a fer coses dolentes. Ara li trauré l’esparadrap  
i em dirà on té les peles, d’acord? 

La  senyora  esguardava  amb  compassió  vers  aquella 
màscara estranya:

―Fill,  per  què  vens  aquí  i  ens  tortures  d’aquesta  
manera? 

―No em clavi un sermó ara! Digui’m on té els  diners  
d’una puta vegada!

―Jo sé que no ets un pocavergonya, ho fas perquè estàs  
desesperat! I amb aquesta mascara que portes, vaja, ets  
ridícul, no et sembla? Encara que al cel hi hagi núvols,  
amagat darrere hi ha el sol. Recorda que l’esperança es  
l’ultima cosa que es perd.

―No em parli  d’esperança senyora! No sap vostè  que  
qui  va  viure  esperant  va  morir  cagant?  Ho  deia  
Nietzsche també, que l’esperança és la pitjor malaltia i  
que  perllonga  el  turment  de  l’home.  I  jo  n’estic  fart  
d’esperar i de patir, ja ho he fet massa. Digui’m on té els  
diners, no tornaré a demanar-li-ho!
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―Però  que  et  creus  que  els  tinc  amagats  sota  del  
matalàs? Són al banc i tota la meva riquesa l’administra  
l’Església. 

Aquelles paraules van fer obrir els ulls a en Poriccu i les 
cames li van tornar a tremolar. Va seure a una cadira i 
estrenyent-se el cap entre les mans va començar a plorar, 
i entre sanglots se sincerava: 

―Ho  sento  senyora,  no  sé  per  què  els  he  lligat  com  
animals, o més ben dit, ho sé molt bé... Ho he fet perquè  
a vegades la desesperació ens obliga a fer coses que mai  
hauríem volgut fer. Estic a l’atur, he de pagar factures i  
factures, la meva dona m’ha abandonat i s’ha endut els  
nostres fills, i com a regal de Nadal em va arribar una  
carta del jutjat amb la notificació de desnonament. Ja  
està. Li sembla poc? Miri que baix he caigut... però ara  
me n’aniré. No es preocupi, trucaré als Mossos perquè  
vinguin a rescatar-los.

Així que en Porìccu va marxar d’aquell xalet i començà a 
caminar per la platja. Feia molt de fred. La neu queia i al 
voltant  la  calma  era  absoluta;  va  pensar  que  la  mort 
hauria  de  ser  quelcom  semblant  a  aquella  fosca  nit. 
Mirava fins al mar i el  veia negre i el sentia acollidor i 
pensava que si hi entrava seria per sempre. 

Una tarda qualsevol, en el campament de desemparats de 
Tindouf, mentre un vent borrascós aixecava l’arena i  la 
ficava pertot arreu, assegut al taulell del seu petit despatx 
en  Porìccu  esperava  l’arribada  de  tres  periodistes  de 
Barcelona. Eren les nou del vespre i no sabia que en una 
estona tornaria a veure el seu fill Pol. A dos quart d’onze, 
quan en Pere va tornar de l’aeroport amb els tres hostes, 
a en Porìccu el cor li va fer un salt i amb prou feina va 
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contenir les seves emocions. Va reconèixer el seu fill per 
una  taca  de  color  vermell  que  li  tenyia  la  galta  dreta. 
Quan els dos es van estrènyer la mà en Pol va somriure 
cordialment però no va reconèixer pas el seu pare: no es 
podia  recordar  del  seu  rostre  perquè  quan  l’havia 
abandonat ell tenia tres anys. N’havien passat vint.

Els dies passaren i en Porìccu va parlar molt amb en Pol, 
li  va  contar  la  seva  història  i  li  va  dir  la  veritat  sense 
revelar-li qui era. Li havia dit que un dia s’havia escapat 
de casa abandonant la seva dona i els seus fills perquè no 
tenia possibilitat de mantenir-los, que havia estat a punt 
de matar-se i que per sort la vida li havia donat una altra 
oportunitat  quan  havia  conegut  en  Pere,  que  l’havia 
portat amb la seva associació humanitària fins al Perú per 
ajudar a construir una escola. I després havien construït 
un hospital al Tibet i un altre al Nepal, i al Congo i ara 
aquí, a Tindouf, hi volien construir un centre mèdic.

El  dia  que  els  tres  periodistes  van  tornar  a  Barcelona, 
quan en Porìccu es va acomiadar d’en Pol li  va regalar 
una samarreta de Jethro Tull signada pels components de 
la banda. Quan dies després de l’arribada del seu fill, la 
mare del Pol va veure aquella camiseta, la va reconèixer i 
el cor li  va fer un salt i  amb prou feina va contenir les 
seves emocions. 
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