
Línia de baix
Genís Rovira Barat

Conte presentat en el 16è Premi de
narrativa curta per Internet TINET



Amb els dits de la mà dreta fa veure que segueix la línia 
de baix de la cançó. No hi entén un borrall de música, i 
molt menys sap reconèixer el so del baix —que sempre 
confon  amb  el  tum-tum  de  la  bateria—,  però  amb  els 
auriculars posats, tot baixant cap a la universitat, no pot 
parar de moure els dits amunt i avall, notant el contacte 
de la corretja de la bandolera. És absurd el que fa, fins i 
tot alguns dirien que molt absurd, però els tics entesos 
com a tics no ho són?, pensa ell. A més, considera que de 
cara a la gent que es va trobant pel camí, queda d'allò més 
interessant que faci aquell moviment ràpid i nerviós amb 
els  dits.  Pensa que així pensen,  i  sempre es bo que ho 
facin,  que  ell  potser  és  el  baixista  d'un  grup  de  rock 
emergent que es passeja per sales de concerts decrèpites i 
deficitàries,  que està estudiant  a  l'escola de música del 
poble  els  caps  de  setmana,  que  s'ha  comprat  un 
amplificador en una botiga de segona mà i,  de tant en 
tant, molesta els seus veïns, o que, simplement, té un tic a 
la mà. De fet, en el fons sap que ningú se'l mira, i molt 
menys pensen en el què fa; això que ell creu que està bé 
que la gent pensi, que pensi molt.

Tot seguint la línia de baix de la cançó passa pel costat de 
l'indigent  de la  cantonada —el  que busca algun cèntim 
amb el beneplàcit del sant imprès en l'estampeta de dins 
el  got  de  plàstic—,  però  per  a  no  creuar-hi  mirades 
compromeses  que  diguin  «et  donaria  els  diners  que 
necessitessis, però sóc estudiant, no em donen la beca i 
no et puc donar res» (diuen tantes coses, les mirades?), es 
regira  les  butxaques  i  treu  el  mòbil,  a  veure  si  ja  l'ha 
contestat. No, no ho ha fet..., però ja ha passat de llarg, ja 
es  pot  tornar  a  concentrar  en  la  cançó.  Aquell  tros  li 
agrada molt, li recorda massa a la seva ex, potser per això 

2



li agrada tant, encara no n'ha tret l'entrellat. Puja un xic 
el  volum,  però  no  massa,  el  suficient  per  sentir 
perfectament la melodia però també per sentir l'exterior, 
no fos cas que una sirena silenciada per la línia de baix se 
l'emporti directament al Clínic. Oh! Com li agrada aquell 
tros!  El  ti-ru-ri-ru-riii...  com  el  deuen  fer?  —li  sembla 
recordar que ja ho havien discutit amb la seva ex. Potser 
amb un sintetitzador? Amb el piano normal i corrent? O 
potser  amb  la  guitarra?  I  en  aquell  mateix  moment 
maleeix  els  seus  pares  per  haver-lo  apuntat  a  l'esbart 
dansaire del poble en comptes de l'escola de música. Ell, 
que  és  un  pseudomelòman  declarat...  ell!,  que  es  vol 
dedicar al noble art de la crítica musical... no sap ni què 
són els acords.

Passa pel costat de l'aparador d'una botiga de roba, els 
maniquins  estan  nus  i  malaltíssament  blancs,  i 
extremadament  prims...  i  nota  un  nus  a  l'estómac. 
L'estranya bellesa d'un d'ells l'ha captivat: la fredor del 
seu rostre contrasta brutalment amb el mocador de setí 
blau que li acaben de col·locar al voltant del coll. El blau 
és,  o  almenys  recorda  que  era,  el  color  preferit  de  la 
persona  de  qui  espera  resposta.  Canvia  de  cançó  i 
s'engallina, no pas per la introducció quasi perfecta del 
baix en aquella peça, sinó perquè una ventada d'aire fred 
que  ha  fet  trontollar  la  caixeta-mostrari-paradeta  de 
l'home que ven cupons de l'ONCE, l'ha fet evidenciar que 
potser no feia tanta calor com per anar amb només una 
samarreta de ratlles i la camisa de quadres.

Continua enganxat a la línia de baix. Al seu davant hi ha 
una  parella  d'octogenàries  molt  ben  conservades  i 
xerrameques que li barren el pas. A la mínima que troba 
un forat les avança mentre dins del seu cap hi ressona un 
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comentarista de la fórmula 1 que narra emocionat el gran 
avançament que acaba de realitzar, i se sorprèn perquè si 
hi ha alguna cosa al món que li interessi el més mínim, 
aquest és qualsevol dels masses mons relacionats amb la 
roda pneumàtica i, és clar, amb les curses. Encara amb el 
comentarista al cap, frena de cop com si hagués fet un pit  
stop, el semàfor està en vermell, mira a la dreta i observa 
que els cotxes són, encara, molt lluny. Fa un pas endavant 
però  recula  ràpidament  amb  un  saltet  perquè  una 
bicicleta d'aquestes plegables que ara estan tant de moda 
entre  els  oficinistes,  l'està  a  punt  d'atropellar.  Si  no 
tingués una nus a la gola i el cor espantat profanaria totes 
les tombes dels familiars del ciclista amb insults, però no 
pot,  s'ha  quedat  anímicament  arraulit  al  costat  del 
semàfor.  Decideix  relaxar-se buscant  nerviosament una 
cançó  tranquil·la  que  troba  de  seguida,  però  quan  la 
melodia comença a fer efecte, i nota que el nus es desfà i 
el cor s'assossega, el so d'un carret de la compra curull de 
ferros  i  capitanejat  per  un  senyor  de  mitjana  edat, 
despentinat i  greixós, mal afaitat,  de mirada botida per 
l'alcohol, xandall del Mundial del 82 i caminar errant, el 
desperta del limbe musical, no pas de cap altre. L'home 
erràtic ha parat davant del contenidor, d'on hi sobresurt 
una pota d'una cadira d'alumini;  ha fet  fortuna i  no la 
desaprofita  vanagloriant-se'n,  sinó  que  treu  la  pota 
ràpidament i amb una força que no s'adequa amb la seva 
aparença fràgil,  que s'exalça amb un somriure satisfet i 
trapella. Sent pena, molta pena, i canvia de cançó.

Mentre  espera  que  el  semàfor  li  atorgui  el  permís  per 
poder  creuar,  aixeca  la  mirada  cap  a  l'altra  banda  del 
carrer, allà hi ha una noia que, a distància prudencial, l'ha 
enamorat.  És  rossa,  mira  el  mòbil  i,  com  ell,  escolta 
música.  Vesteix amb un vestit  negre i  topos  blancs,  un 
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jersei  blau  que  creu  que  no  hi  combina  massa  i  un 
mocador folgat de mil colors. Amb la mà es recull el floc 
de cabells que li  cauen sobre el mòbil,  aixeca la vista i 
esgrimeix un somriure que il·lumina tota l'escena quan 
veu  que  al  seu  costat  hi  ha  un  cotxet  amb  una  nena 
endormiscada. El semàfor els deixa passar, es creuaran 
però no es diran res. Segurament no es veuran mai més, o 
sigui que està disposat a repassar-la de dalt a baix i, fins i 
tot,  si  creuen  mirades  i  es  veu  en  cor,  flexionarà  un 
somriure tímid, però quan ja estan a escassos dos metres 
un citiclinc! el fa tornar a la realitat, agafa el mòbil de la 
butxaca  i  observa,  amb  un  punt  de  temor,  que  l'ha 
contestat, per fi l'ha contestat! Abans de mirar la resposta 
nota  com  sent  molta  calor,  sempre  li  passa  quan  sap 
quelcom  d'ella.  Molt  lentament  llisca  el  dit  sobre  la 
pantalla, «no em va bé.» com a única resposta al seu «fa 
molt de temps que no ens veiem, vull veure't...». El que li 
ha fet  més mal,  però,  és  el  punt final,  pragmàticament 
perfecte, que tanca qualsevol porta a poder-la veure, a la 
reconciliació; després de gairebé un any, creu que ha de 
començar a treure-se-la del cap, el  problema és que no 
troba la persona adequada. Amb tot, ja és a l'altra banda 
del carrer, i ja no recorda la noia del jersei blau i el vestit 
negre de topos blancs; potser si no hagués estat atent a la 
resposta hauria vist com ella buscava creuar les mirades, i 
s'hi hagués fixat, hauria vist que, com ell, té un tic nerviós 
a  la  mà  dreta  i  mou  els  dits  amunt  i  avall, 
tranquil·lament, com si seguís una línia de baix.
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