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“Claire, has vist el meu llacet?”. “El teu... el teu llacet?  
No, no l’he vist. Has buscat al calaix dels calçotets?” “Sí, i  
no  hi  és”.  “Prova  de  mirar-ho on  guardem els  jerseis  
d’hivern”. “Tampoc hi és. Espera un segon...  ah ja l’he  
trobat!”. “On era?”. “Què?”. “Que on era”. 

Ella era la única capaç de calmar el meu nerviosisme. Ens 
vam conèixer quan jo acabava la carrera a Londres. En 
aquella  època solia fumar un parell  de cigarrets  al  dia. 
Ara ho he deixat. La primera vegada que la vaig veure va 
ser  a  la  biblioteca.  Em  va  ajudar  amb  uns  apunts 
d’història  contemporània.  I  és  clar,  em  vaig  enamorar 
perdudament.  En  aquell  moment  portava  els  cabells 
llargs, rossos. Ara els duia curts. Seguia vestint amb els 
seus jerseis de llana de marca. Escrivia per una revista i 
havia publicat dos llibres infantils que havien tingut un 
èxit sorprenent.

El  meu  germà  es  va  quedar  a  estudiar  a  Irlanda.  Va 
conèixer la “noia dels seus somnis”. Es van posar a viure 
junts  i  poc  després  li  va  proposar  matrimoni.  Aquell 
dissabte faltava exactament una setmana per la boda. 

A l’avió, abans d’enlairar-nos, em va agafar la mà. El sol 
era  a  punt  de  pondre’s.  La  llum  que  entrava  per  la 
finestra era ataronjada. Quan vam arribar a Irlanda ja era 
fosc. Plovia.

Aquella setmana vam decidir passar-la a casa dels meus 
pares.  Ens  van  rebre  amb  els  braços  oberts  i  amb  un 
somriure a la cara. Sempre recordaré la primera vegada 
que  vaig  creuar  aquella  porta  amb  Claire.  Ells  van  fer 
esforços  descomunals  per  dissimular  les  seves 
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expressions. Mai li he comentat, però sé que aquella nit la 
mare va plorar d’amagat a la cuina. 

El meu germà també hi era. I és clar, la seva núvia.

Li vaig preguntar si estava nerviosa i em va dir que no, 
que  encara  faltava  una  setmana.  Malgrat  tot,  em  va 
respondre  amb  veu  lleugerament  tremolosa.  Ens  va 
ensenyar l’anell a tots i vaig poder veure com el rostre de 
Claire  s’il·luminava  lleugerament.  Ho  havíem  parlat 
milers  de  vegades,  això  del  matrimoni.  Però  els  dos 
coincidíem que no era cosa per nosaltres. Suposo que en 
certa manera, presenciar aquell moment de tendresa ens 
va  fer  canviar  d’opinió  durant  uns  segons.  Quan,  just 
després  vaig buscar  la  seva mirada per  sobre  d’aquella 
joia, Claire em va respondre amb l’expressió més dolça 
que mai havia vist. 

La mare havia cuinat un peix boníssim amb salsa de soja. 
Al meu germà li va agradar tant que se’n va posar molta, 
moltíssima. Tant és així que quan es va apropar un dels 
bocins a la boca es va escampar aquella substància marró 
per sobre la camisa. Tots havíem begut vi. El meu pare 
potser  una mica  massa.  El  cas  és  que aquella  nit  vam 
riure com mai. Els postres es van allargar fins tard. Quan 
va ser l’hora de dormir, vaig pujar Claire al dormitori amb 
braços  i  vam  deixar  la  cadira  de  rodes  al  primer  pis. 
L’havia hagut de dur des dels dotze anys. Ella recordava 
aquell  moment  com un cop difícil.  Però  amb el  temps 
havia  descobert  que,  en certa  manera,  així  era  la  vida. 
Una  història  amb  girs  de  trama  inimaginables  i 
personatges perduts mirant d’adaptar-se a les necessitats 
que aquests suposaven. 
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El rock descafeïnat provinent de la cuina em va despertar. 
La meva mare feia estona que s’havia llevat. Havia posat 
el seu CD preferit de Belle and Sebastian al tocadiscs i 
s’havia dedicat a cuinar crepes per tots. La casa sencera 
feia olor vainilla i canyella. Al llarg de la setmana havien 
d’anar  arribant  més  membres  de  la  família  i  amics. 
Alguns van dormir en un petit hostal prop de la ciutat, 
altres  al  mateix  hotel  on  es  va  celebrar  la  cerimònia  i 
alguns a casa. Aquell dia, però, el vam passar Claire i jo 
junts. Els meus pares estaven enfeinats buscant la camisa 
que havia de portar el meu pare i els promesos estaven 
enfeinats  amb el  servei  de  càtering  de  la  boda.  El  que 
d’entrada semblava  un dia  radiant,  va  acabar  sent  una 
jornada  complerta  de  pluja.  Així  era  Irlanda,  de  fet. 
Meteorològicament imprevisible, capriciosa, tossuda.

Claire  va  dormir  bona  part  del  matí.  Després  vam 
aprofitar per fer una sessió de cinema amb la col·lecció de 
films que els meus pares guardaven a la prestatgeria.

Cada  vegada  que  a  la  pantalla  apareixia  una  dona 
atractiva ella agitava el cabell d’un costat a un altre i em 
preguntava  si  ella  era  més  guapa  que  aquelles  noies 
franceses.  I  jo  deia  que  sí,  que  ella  era  més  guapa.  I 
llavors ella reia.

Dimecres vaig rebre una trucada de Robert, el millor amic 
del meu germà. Robert sempre havia estat un personatge 
peculiar.  Havia  tingut  diverses  parelles,  però  amb  cap 
d’elles havia funcionat. Vivia a Dublín i treballava en una 
empresa  de  publicitat.  Aquella  setmana,  però,  s’havia 
traslladat per ajudar amb els preparatius: era el padrí de 
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boda.  Em trucava per  convidar-me al  comiat de solter, 
que s’havia de celebrar aquell dijous. Em va comunicar 
que  ell  i  els  companys  del  meu  germà  ho  havien 
organitzat tot, que seria la canya i que em posés guapo.

El dijous a les onze havíem quedat en un pub reservat per 
nosaltres. Tretze nois, tretze pintes i una ballarina semi-
nua. Duia un radiocasset antic i es contornejava al ritme 
d’un CD dels Strokes. A la matinada, les pintes inicials 
s’havien  multiplicat.  Aquella  nit  m’havia  compromès  a 
conduir i, per tant, vaig deixar de beure a temps. El meu 
germà, en canvi, portava prou alcohol a les venes com per 
acabar ballant sobre la taula amb aquella noia. El pobre 
anava  tant  malament  que al  final  ni  tan  sols  seguia  el 
ritme de la música i es limitava a moure els braços amunt 
i  avall.  El  vaig  veure  riure  tant  com  quan  érem 
adolescents i a la nit ens escapàvem per la finestra de la 
seva habitació i bevíem cervesa amb altres companys. Hi 
havia  nits  que  feia  tant  de  fred  que  hauríem  preferit 
quedar-nos  a  casa,  però  ens  escapàvem  per  saciar  la 
nostra necessitat de rebel·lia.

Quan  ens  vam  acomiadar  de  tots  semblava  que 
començava a sortir el sol. Feia un fred violent. La pluja 
dels dies anteriors havia deixat un ambient humit. Vam 
pujar  al  cotxe,  vam  avançar  una  mica  i  en  girar  a  la 
cantonada vaig distingir la jaqueta de brillants de plàstic 
liles de la ballarina. M’hi vaig apropar. Plorava. 

Em va explicar que la seva parella l’havia deixada i que 
per  això  no  l’havia  anat  a  buscar  aquella  nit.  Em vaig 
oferir de portar-la amb el meu cotxe i va acceptar. I així 
vam acabar la festa. El meu germà recolzant el cap sobre 
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la seva espatlla. Ella plorant, confessant-me les aventures 
i desventures dels seus amors. I jo amb ganes de tornar a 
casa i dormir d’una vegada per totes.

I finalment, el dia abans de la boda. Suposo que si hagués 
de fer un top deu de personatges nerviosos al llarg de la 
jornada  tindria  molta  feina.  La  meva  mare  s’enduia  el 
primer  premi,  sense  cap  mena  de  dubte.  Claire  es  va 
llevar molt més aviat que jo ja que, tot i  que sense cap 
mena de ressaca, estava cansadíssim de la nit anterior. El 
meu germà no es va llevar quan jo ho vaig fer. Això va 
incomodar  la  seva  núvia  perquè  havien  decidit  passar 
l’últim dia de solters junts. Tampoc va venir a dinar. Va 
ser un àpat silenciós. Una mica incòmode. A l’hora de fer 
el te, al voltant de les quatre, encara no havia baixat.

Vaig entrar a la seva habitació, obrir la finestra de bat a 
bat i cridar “nano, estàs ben fotut...  que demà et cases, 
collons!”. Llavors em va llençar un coixí a la cara però no 
em va tocar.

Quan vaig tornar a la cuina,  Claire,  asseguda a la seva 
cadira, agafava la mà de la promesa i mirava d’animar-la. 
Ella s’havia quedat una mica ensopida.

Vint  violents  minuts  després  va  arribar  el  meu germà, 
recent dutxat. La pinta que feia era realment patètica. No 
s’havia afaitat i feia ulleres de la nit anterior; els quatre 
ens vam intercanviar mirades tenses.  Llavors ell  va  dir 
“què hi  ha per  esmorzar?”.  I  ella,  fent  esforços  per  no 
desmuntar el seu posat enfadat, rígid, no va poder evitar 
deixar anar un riure lleu per sota el nas que es va acabar 
convertint en riallades histèriques.
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Claire em va deixar caure la mà per darrere de la seva 
esquena i jo li vaig agafar. M’hi vaig apropar i ens vam 
abraçar. La mare, en sentir soroll, va entrar i treure copes 
per tots. També va aparèixer el pare. Ens vam servir vi i 
brindar perquè al dia següent la cerimònia fos tot un èxit.

I llavors vaig ser jo qui, sense saber ben bé per què, no 
vaig poder evitar somriure com mai ho havia fet. Faltaven 
poques hores pel gran dia, i no tenia cap mena de dubte 
que tot, absolutament tot, aniria bé. 
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