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Al  terrat  de  casa  meva vull  que hi  toqui  el  Sol  moltes 
hores  i  la  roba  estesa  saltironegi  alegre  al  vent.  Les 
finestres tindran porticons de fusta perquè a l’estiu s’hi 
estigui ben fresquet i a l’hivern ben arrecerat.

Al petit porxo t’aixoplugaràs i et sentiràs com a casa. Les 
bouganvillees abraçades a les columnes t’acaronaran les 
galtes. Del porxo estant veuràs les oliveres arrenglerades 
marcant el compàs de la natura. Si deixes de contemplar-
les, tot i estar extasiat, cosa que dubto, entra a casa. No 
resistiràs la temptació de tocar la campaneta rosa.

Quan  ja  siguis  dins  i  trepitgis  amb  decisió  la  catifa, 
espolsaràs els teus dimonis. Del pes que t’hauràs tret de 
sobre, et notaràs les cames lleugeres i el cor a punt.

Al rebedor trobaràs un penja-robes de fusta amb molts 
ganxos. Així,  quan algú hi entri,  podrà penjar les seves 
cosetes  i  es  trobarà  benvingut.  Dos  llums  de  vidre 
il·luminaran  l’estança  màgica.  Seran  de  mil  colors  i 
transparentaran  tants  reflexos  canviants  que  et 
transportaran  a  civilitzacions  d’èpoques  llunyanes.  No 
hauràs interioritzat mai res de tan bonic.

Al passadís, les fotografies dels meus infants et lligaran 
fortament i serena als teus ancestres i a totes les besades 
rebudes.

Si entres al lavabo, jo hauré creat un ambient perquè t’hi 
sentis com a unes termes romanes. La rajola serà petita. 
Al  fons,  al  racó,  la  copa  de  marbre  blanc  coronarà  la 
banyera amb potes. La cortina de color ocre crearà ones 
de vapor i l’atmosfera emboirada et recordarà els banys 
que prenies quan eres xic.
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La llar de foc estarà farcida de sorpreses quan sigui estiu i 
encesa quan comenci a refrescar. El foc evocarà, a qui ho 
vulgui,  converses i  sensacions vingudes dels  amagatalls 
de la memòria. A la paret de la sala, hi haurà pintat un sol 
quadre que serà diferent per a cada una de les persones 
que  l’observin.  Serà  el  retrat  d’aquell  amor  perdut  pel 
camí.  T’agradarà  ben  segur  de  retrobar  aquell  qui  vas 
estimar  pintat  a  l’oli  i  en  una  postura  tan  seva.  Les 
cortines  seran  d’un  teixit  vingut  de  la  Xina  dels 
emperadors, d’una mena que escup la pols perquè si tu no 
ho vols, no hagis d’esternudar.

Quan miris pel finestró, no veuràs l’horitzó ni cap objecte 
que et limiti la vista. Veuràs fins allà on tu vulguis veure. 
Et sentiràs tranquil amb tu mateix i correràs les cortines 
perquè la tranquil·litat no retorni d’on havia vingut.

Quan  encenguis  els  llums  de  la  sala,  de  color  porpra, 
t’aplicaran el  seu encanteri,  t’imbuiran de tot el  que és 
pecat. Et sentiràs desitjós de relacions carnals alhora que 
et  vindran unes ganes boges de jugar a pòquer mentre 
beus rom per un embut. De cop i volta, sense adonar-te, 
voldràs obrir la nevera i atipar-te de maduixes amb nata. 
En obrir-la, comprendràs el per què d’aquell suspens, el 
per què d’aquell comentari sense acabar i el per què de 
tot  el  que  t’havia  quedat  al  pap  sense  pair.  De  dins 
sortiran uns rajos, seran semblants als rajos que surten 
de  les  neveres  a  les  propagandes  d’electrodomèstics  i 
taparan els forats que no et deixaven dormir. En aquest 
punt,  ja  no  voldràs  sortir  mai  més  de  casa  meva. 
Coneixeràs el que és la pau i l’harmonia.

Però no t’encantis, algú altre ha tocat la campaneta rosa 
de l’entrada.  I  se m’havia oblidat:  dos no hi  caben,  les 
parets no podrien suportar tantes emocions contingudes.
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Algú altre vol  estendre la seva roba i  oblidar les  males 
passades que li han fet els darrers mesos. Algú altre vol 
acompanyar  amb  la  mà  els  porticons  i  sentir-se  tan 
torronet durant la gelor de l’hivern que la soledat hagi de 
fer mitja volta. Algú altre tallarà un bri de bouganvillea i 
l’oferirà  al  seu  amant  secret.  Algú  altre  capturarà 
visualment  milers  d’oliveres  per  estar  segur  que  ja  ha 
arribat a casa. Algú altre trepitjarà la catifa i encolomarà 
els seus dimonis al veí del davant. Algú altre penjarà el 
seu barret i  s’adonarà que ja no cal dur-lo més perquè 
sense  ja  és  prou  guapot.  Algú  altre  es  transportarà  a 
terres  llunyanes  de  les  que  no  voldrà  tornar  mai  més. 
Algú altre interioritzarà diàfanament una pensada, serà 
tan bonica que les venes li explotaran. Algú altre mirarà 
les fotografies dels meus infants i plorarà perquè no en té 
ni  en  podrà  tenir.  Algú  altre  entrarà  al  lavabo  i 
comprendrà el per què d’aquella por al desconegut que li 
venia quan tancava portes darrera seu. Algú altre correrà 
la cortina ocre de boira i veurà la seva infantesa desfent-
se com un gelat a les quatre de la tarda. Algú altre seurà a 
la vora del foc i sentirà les històries dels interpretadors de 
somnis.

Algú  altre  mirarà  el  quadre  de  l’amor  d’adolescència  i 
recordarà que el seu amor ja és mort. Algú altre espolsarà 
la  cortina  de  la  sala  i  s’adonarà  que  ni  quan  vol  pot 
esternudar.  Algú  altre  mirarà  pel  finestró,  la  visió 
prenyada de quietud l’infondrà uns efectes calmants de 
tal magnitud que quedarà adormit per sempre més. Algú 
altre no encendrà el llum de color porpra i es perdrà el 
seu encanteri. Algú altre no obrirà la nevera, no voldrà 
atipar-se  de  maduixes  amb  nata  i  potser  llavors  no 
trobarà la sortida de casa.
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