
La barra de ferro

Jordi Dausà i Mascort

Conte presentat en el 15è Premi de
narrativa curta per Internet TINET



En Tomàs era el cap de ventes d’una empresa de Manlleu 
que  fabricava  cafeteres.  Mai  arribava  tard  a  la  feina,  i 
havia  descobert  que  si  etiquetaven  en  italià  les  ventes 
pujaven un vint per cent. Estava casat amb la Sílvia, que 
fregia patates en un restaurant per a camioners. El seu fill 
anava a una escola concertada i treia notes regulars. En 
Tomà era una persona tolerant, votava el centreesquerra, 
tenia un veí imbècil i sorollós i un apartament petit a la 
Costa  Brava.  Li  agradava  el  futbol,  el  bricolatge  i  la 
cervesa  suau.  Sovint  pensava  en fer-li  el  salt  a  la  seva 
dona amb una secretària que li feia l’ullet, però ella era 
massa jove i ell tenia por de no estar a l’alçada.

Un dia, mentre conduïa cap a la feina, un conductor es va 
adormir, envaint el seu carril. Els dos cotxes van picar de 
cares i un tros de ferro, llarg i esmolat com una llança, va 
entrar al cap d’en Tomàs foradant-li la galta i sortint per 
la part superior del crani. 

Sorprenentment en Tomàs  no va morir.  Després  d’una 
operació llarguíssima, l’equip de metges va extreure-li el 
tros de ferro i l’home va començar a recuperar-se molt de 
pressa. Els doctors no ho entenien i van decidir que era 
un miracle. Tres mesos després de l’accident en Tomàs 
sortia  de l’hospital  i  tornava a  ocupar  el  seu despatx a 
l’empresa  de  cafeteres  de  Manlleu.  L’única  seqüela 
aparent era una cicatriu a la galta dreta que tothom va 
estar  d’acord  que  li  donava  caràcter.  La  de  la  part 
superior del crani no es veia: quedava tapada per la mata 
de cabells.

Era com si no hagués passat res. En Tomàs es trobava 
perfectament i, segons els metges, era ben capaç de seguir 
fent de cap de ventes. Al cap de dos dies de ser a la feina 
la secretària i ell es van quedar treballant fins tard, i va 
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passar el  que havia de passar.  En Tomàs va fer  l’amor 
amb  la  determinació  i  l’energia  salvatge  d’un  nano  de 
divuit  anys.  L’endemà  es  va  llevar  a  l’hotel  on  havien 
passat la nit i, mentre la seva amant dormia, va baixar a 
la cafeteria. Sense saber per què, es va fotre un whisky 
d’un sol glop. Eren les set del matí i tenia l’estómac buit. 
Després del  whisky va venir  un gintònic,  i  minuts  més 
tard, un vodka amb taronja. Borratxo perdut, va insultar 
al cambrer, va trencar un got i va caure rodó. Van haver 
de trucar a la secretària perquè l’anés a recollir. Ella va 
disculpar-se, va dur-lo de nou a l’habitació i el va posar 
sota  la  dutxa  perquè  es  refés,  sense  entendre  per  què 
havia fet allò. En Tomàs mai havia estat bevedor, i encara 
menys d’aquesta manera. L’home va dormir la mona unes 
quantes hores i  en despertar-se no va trobar a la noia. 
Sobre el coixí hi havia una nota: “Sóc a la feina, ens veiem 
allà. Un petó”. 

Ell també havia de ser a la fàbrica, però no en tenia ganes. 
Era estrany, sempre li havia agradat ser cap de ventes. En 
comptes  d’anar  a  Manlleu  va  sortir  a  fer  un  volt  per 
esbandir la ressaca. La gent el mirava de forma estranya i 
aviat una parella de policies el va deturar. En Tomàs no 
entenia  el  perquè  de  tant  rebombori:  ell  només  havia 
sortit  a  fer un tomb. Els agents van preguntar-li  si  era 
conscient de que anava completament despullat.  Els  va 
respondre –i era ben veritat- que sí que ho sabia, i que no 
hi veia el problema. Els agents es miraven l’un a l’altre 
sense  saber  què  fer.  La  cosa  es  va  complicar  quan, 
fascinat per les gorres lluents dels dos policies, en Tomàs 
va fer un bot simiesc, en va agafar una i se la va posar. Els 
policies,  que finalment havien arribat a la conclusió de 
que era un dement, van electrocutar-lo amb el tàser. 

3



El  primer  que  va  fer  en  Tomàs  quan  va  recuperar  la 
consciència al calabós va ser pixar. Però no va fer-ho al 
wàter del  racó,  sinó al  terra,  entre les lliteres.  Els seus 
companys  de  cel·la  (un  esquizofrènic  toxicòman  i  un 
estafador  professional)  van  tenir  la  temptació  de 
retreure-li, però de seguida van comprendre que un paio 
capaç de fer allò havia de ser perillós per força, de manera 
que van preferir quedar-se als seus llits i mantenir-se en 
silenci, no fos cas. Aquella tarda la seva família el va anar 
a recollir. En comptes de dur-lo a casa el van dur a un 
hospital on hi treballava un neuròleg de renom, el Doctor 
Franz. Aquest, en sentir els fets, de seguida va formular 
una hipòtesis:  la  part  del  cervell  que  la  barra  de  ferro 
havia seccionat era el lòbul prefrontal, que s’encarrega de 
les  convencions  socials  apreses:  provoca  la  vergonya, 
reprimeix els impulsos i fa, en definitiva, que una persona 
pugui viure en societat. 

Com que no hi havia cura possible el Doctor Franz el va 
fer  tornar  a  casa.  A  mesura  que  passaven  els  dies  els 
canvis  en  el  comportament  d’en  Tomàs  van  esdevenir 
més profunds: va abandonar l’empresa de cafeteres i va 
fer-se militant d’un partit d’extrema dreta. Va deixar de 
seguir  al  seu equip de futbol  (fins aleshores no s’havia 
perdut mai ni un partit) i va començar a beure a tothora. 
El  seu  petit  taller  de  bricolatge  aviat  es  va  omplir  de 
teranyines.  Un  dia  que  el  seu  nano  va  suspendre  un 
examen es va presentar a l’escola i va clavar un cop de 
puny  al  mestre.  Quan  va  arribar  a  casa,  encara 
emprenyat,  va  apallissar  al  veí  imbècil  i  sorollós.  A 
vegades desapareixia durant nits senceres. Tothom sabia 
que  anava  al  seu  apartament  de  la  Costa  Brava  amb 
prostitutes que recollia a la carretera.
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Un dia el Doctor Franz li va demanar que l’acompanyés a 
un programa de televisió dedicat a les malalties cerebrals 
rares.  Ell  va  acceptar,  encantat.  Un  cop  al  plató  va 
repenjar-se al  sofà  i  va explicar  amb tota naturalitat  –
estava més tranquil davant de les càmeres que la pròpia 
presentadora- que es limitava a seguir els seus impulsos i 
que  no  podia  entendre  per  què  els  altres  no  feien  el 
mateix. “Tothom viuria més feliç” va sentenciar a tall de 
resum. 

L’endemà la majoria de tertulians i columnistes se’n van 
fer ressò. Una setmana més tard ja era conegut a nivell 
nacional, i al cap d’un mes era el convidat estrella de tots 
els debats i  late shows.  Als directius de les cadenes de 
televisió els hi encantaven les seves excentricitats: si tenia 
calor es  treia  la  camisa.  Si  volia  de  tirar-se un pet  se’l 
tirava,  quedant-se  tant  ample.  Quan  anava  al  lavabo 
s’aixecava a mig programa, sense excusar-se, i si tenia set 
s’acabava l’aigua d’un sol glop, i a vegades es bevia la dels 
altres convidats. Les cadenes privades se’l rifaven.

Però  el  millor  de  tot  eren  les  seves  opinions,  que 
combinaven  la  naturalitat  d’un  infant  amb  la 
intel·ligència d’un antic cap de ventes. Eren seguides pels 
televidents  amb  l’atenció  que  només  desperten  alguns 
líders religiosos. La majoria estaven carregades de sentit 
comú. Si, per exemple, una parella no funcionava ell deia 
que s’havia de trencar immediatament, destruir tots els 
records i començar vides noves. Si algú estava fastiguejat 
amb  la  seva  feina  ell  explicava  com  havia  abandonat 
l’empresa de cafeteres de Manlleu. Quan una persona li 
deia  que  el  seu  superior  li  feia  la  guitza  en  Tomàs  li 
recomanava que li trenqués els morros d’un cop de puny. 
Aquells comentaris tenien un aire zen, i tothom escoltava 
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amb reverència, com si es tractés d’un vell monjo savi que 
havia baixat de les muntanyes.

Aviat  va  tenir  centenars  d’amics  al  Facebook  i  de 
seguidors al Twitter. El seu bloc era un dels més visitats 
de  tota  la  Xarxa.  Molts  dels  seus  deixebles  intentaven 
posar en pràctica la seva filosofia de vida. La majoria no 
ho aconseguien: era dur, no fer cas de les veuetes internes 
que  els  hi  ordenaven  llevar-se  d’hora  i  dutxar-se  amb 
regularitat. Alguns provaven d’apagar aquestes veus amb 
meditació,  drogues  i  alcohol,  però  aquestes  solucions 
només  eren  temporals  i  ells  buscaven  un  efecte 
permanent.

Calia  alguna  cosa  més.  Una  transformació  completa, 
radical, com la que havia sofert el seu mestre: calia que 
s’extirpessin el mateix tros de cervell. Van intentar-ho de 
totes les maneres possibles: amb barres de ferro, clavant-
se un clau a cops de martell,  disparant-se un tret...  La 
majoria, és clar, morien o quedaven en estat vegetal. Els 
que més s’hi van acostar es convertiren en una mena de 
zombis amb greus trastorns neuronals, incapaços de fer 
res  per  sí  mateixos.  Els  mitjans  de  comunicació, 
encantats amb aquella mina d’or, els anomenaven el Club 
de la Barra de Ferro. 

Com era de preveure, una pluja de demandes van caure 
sobre en Tomàs i el Doctor Franz. Tots dos estaven molt 
tranquils: el seu equip d’advocats s’atrevia amb tot, i com 
que  eren  immensament  rics  no  els  hi  feia  res  pagar 
indemnitzacions.  Les  males  llengües  deien que algunes 
celebritats mediàtiques s’havien posat en contacte amb el 
Doctor Franz perquè els  hi extirpés el  lòbul prefrontal, 
però  aquest  sempre s’hi  havia  negat.  No pas per ètica, 
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sinó per pura lògica: si hi havia massa gallines que ponien 
ous d’or, l’or es devaluaria. 

Al cap d’un any exacte de l’accident, la dona d’en Tomàs 
va  trobar-lo  mort  al  llit.  Va  ser  una  tragèdia:  els 
informatius n’anaven plens i  la gent posava corones de 
flors a l’entrada de la seva mansió. Uns deien que la mala 
vida  li  havia  passat  factura.  D’altres,  que  era  culpa 
d’aquella barra de ferro que li havia travessat el cervell. 
No  van  faltar  les  tesis  que  afirmaven  que  havia  estat 
assassinat. Els sospitosos eren molts: el Doctor Franz, per 
un mal repartiment dels beneficis,  la  seva dona,  com a 
venjança per fer-li el salt de manera continuada, els seus 
antics companys de feina, per enveja i els gurús New Age, 
per intrusisme professional. 

El  jutge  va ordenar  una autòpsia  per  sortir  de  dubtes. 
Una productora va aconseguir els drets de filmació, i el 
quiròfan es va convertit en un plató ple de cables, focus i 
gent atrafegada.

Van obrir el crani d’en Tomàs amb una serra elèctrica i 
van  extreure-li  el  cervell.  Els  metges  se’l  miraven  amb 
reverència,  com si  fos una relíquia,  i  els  càmeres  feien 
primers  plans.  Van  deixar-lo  sobre  una  safata  i  van 
entregar-la  a  un  especialista  mundial  en  anatomia 
cerebral vingut expressament dels Estats Units.  L’home 
va mirar-se aquella massa grisa del dret i  del revés. Va 
sospesar-la i va fer-hi incisions amb un bisturí. Finalment 
la va deixar caure, com si fos un bistec en mal estat. Es va 
treure la careta de cirurgià i, mirant a la càmera, va dir:

―Senyors, no entenc res. El lòbul prefrontal està intacte. 
La barra de ferro amb prou feines el va fregar. 
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La notícia es va escampar per Internet a tota velocitat i 
els mitjans de comunicació de seguida van localitzar al 
Doctor Franz, que repassava les galerades del llibre que 
havia de sortir el proper Sant Jordi. Els reporters li van 
preguntar sobre els resultats de l’autòpsia i sobre el seu 
colossal error de diagnòstic. El Doctor Franz, enfeinat i 
sense  aixecar  la  vista  dels  papers,  va  arronsar  les 
espatlles:

―No en tinc ni idea. Jo no vaig treure-li el cervell del cap 
com ha fet aquest americà.

―Com  s’entén,  doncs,  tot  plegat?  –va  preguntar  una 
tertuliana de televisió.

El metge, sospirant, va deixar el bolígraf sobre la taula, va 
treure’s les ulleres i va mirar fixament als periodistes.

―No ho sé, jove. Jo només vaig formular una hipòtesis: 
potser  no  era  el  lòbul  prefrontal.  Potser  és  que, 
simplement,  un  dia  en  Tomàs  se’n  va  afartar  de  tot. 
Potser estava cansat de la vida monòtona que duia abans 
de l’accident. Potser  realment es va creure que no tenia 
lòbul prefrontal. Però això tan li fa, oi? I ara disculpin-
me: tinc molta feina.

El neuròleg es va tornar a concentrar en els papers i tots 
els periodistes es van quedar en silenci, mirant-se els uns 
als altres sense saber què dir. Sabien que el Doctor Franz 
tenia raó: en el fons, tan li feia. Però a ells ja els hi anava 
bé. Ara tenien material per fer molts programes i escriure 
moltes columnes. Al final ells sempre hi sortien guanyant.
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