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Una  macedònia  de  pasta  de  cel·lulosa.  Ella  se  l’havia 
preparat discretament, amb les mesures exactes. Hi havia 
paper  fumat,  de  seda,  de  xarol,  paper  de  periòdic  i  de 
revista, de llibre de butxaca, de llibre de vell i de quadern 
d’infant. I algun retall d’un pòster esmicolat. Arranjar-ho 
tot no havia estat pas senzill. Alguns papers van ser fàcils 
de trobar, i els faria servir per donar consistència. Per a 
altres, però, va haver de treballar. Va viatjar a Brussel·les. 
Li havien dit que allà, a prop de l’edifici de la borsa, hi 
havia  una botiga  de  llibres  antics,  de  segona mà (i  de 
tercera, i de quarta). I que allà trobaria el llibre que ella 
volia. El vol directe, Barcelona-Brussel·les, i ni tan sols va 
pagar  nit  d’hotel:  anava  exclusivament  a  la  llibreria. 
Tenia, a fora, taulons de fusta d’un verd descolorit i un 
cartell  mig  esborrat  que  semblava  dir  quelcom  en 
neerlandès (o en flamenc, tant se val). Un aparador mal 
aparellat i  una porta esportellada acabaven de donar la 
benvinguda. 

—Bon dia —perquè ella no sabia neerlandès. I va etzibar, 
sense més preàmbuls:—Pelléas et Mélisande.

No va parar esment a res més que a la mà tremolosa del 
llibreter a la recerca d’aquell drama de Maeterlinck. 

—Pelléas et Mélisande.

Li va mostrar el llibre i féu el gest de donar-l’hi. Però no. 
Aquell no era el llibre que buscava. Allò, com a mínim, 
era una tercera impressió d’una segona edició.

—No,  no,  no.  Pel-lé-as-et-Mé-li-san-de,  sé  què  em 
demano, vailet. Vull el de veritat.

El llibreter va obrir els ulls petits i aquosos i la mà li va 
tremolar encara més, com si la fes servir de ventall. Va 
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vacil·lar. Després d’uns metàl·lics segons, es va enfonsar a 
la rebotiga. 

—Pelléas et Mélisande —va mussitar quan va sortir—, het 
echte boek.

No  era  gaire  gros,  però  les  portades  bé  s’ho  valien. 
Aquella enquadernació havia estat treballada a mà, potser 
encarregada per l’antic propietari. Un pedant burgès, va 
pensar.  Pàgines  esgrogueïdes,  com  si  totes  haguessin 
rebut  un  bany  de  cafè,  i  un  polsim  daurat,  mel·liflu, 
folrava la part superior. El va obrir pel centre amb la cura 
d’una mare pel nounat. Hi va apropar el nas, a poc a poc. 
La  mà del  llibreter  interpretava  una  dansa  tradicional. 
Quan el nas fregava el paper, ella ensumà pregonament, 
com volent acaparar cadascun dels efluvis que desprenien 
les  pàgines  del  llibre  de  Maeterlinck.  A  poc  a  poc  va 
tornar a posar el cap en posició erecta mentre la cara li 
prenia  un  tint  enrojolat  i  se  li  esbossava  un  somriure 
beatífic.

—Aquest és…

Va treure la VISA.

De  nou  a  Barcelona,  a  l’aeroport  comprà  un  llibre  de 
butxaca.  Aquell  serviria per a la pasta. Com que aquell 
tipus de paper no feia gust  de res valia per a  tot,  com 
l’enciam o com l’arròs. I de passada, una revista de pesca. 
Un toc marinat i ben il·lustrat amb llobarro mediterrani i 
un  pòster  dels  bacallans  del  Bàltic.  L’altre  ingredient 
principal,  com l’espècia  que havia  anat  a  trobar  aquell 
matí, se l’hauria de remirar un poc més.

La botiga de llaminadures no era gaire lluny de casa seva. 
Aquell era el toc de gurmet, un toc infantil, és clar, però 
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pagava la pena, era un ingredient exquisit que feia anys 
que no tastava.

—Un euro de  xutxes  variades,  sisplau.  Que agradin als 
nens, que agradin… i emboliqui-la amb papers de colors. 
En  té  del…  com  se’n  diu,  aquest  histèric  groc…  Bob 
Esponja?

L’expressió de la cara li canviava per segons. Les celles es 
disfressaven d’espases creuades i les dents punxegudes i 
esculpides  a  gust  del  tabac  feien  joc  amb  els  cabells 
greixosos, que en algun temps van ser rossos. Els ulls del 
color dels cabells estaven clavats en les mans inflades de 
la dependenta. Llaminadures, el Bob Esponja i la bossa 
de plàstic curulla serien el preludi del seu banquet…

A cinc minuts per a les cinc de la tarda es dirigí a l’escola 
primària del barri. Tenia la bossa de llaminadures ben a 
la vista, com la bagassa que ensenya les cuixes. La sirena 
no va trigar a sonar, i una munió de cadellets sortia amb 
motxilles a l’espatlla i el somriure de la feina acabada i la 
llibertat trobada. Ella també estava pletòrica amb tanta 
joventut tan fàcil de…

—Escolta,  carinyo,  que  t’agrada  el  Bob  Esponja?  —va 
engrapar el primer taral·lirot que va trobar, que tenia tot 
l’aspecte  de  suspenedor  de  matemàtiques.  El  nen  va 
exagerar un sí amb el cap i es va mirar de reüll la bossa de 
llaminadures. —Oi que em canviaries aquesta bossa del 
Bob Esponja plena de xutxes pel teu quadern de classe?

Va semblar, per uns moments, que el nen fes un càlcul 
aproximat  de  causes  i  conseqüències.  Amb  la  seva 
incompetència  matemàtica  no va  saber  sospesar  bé  els 
resultats i de seguida va obrir la motxilla i en va treure un 
quadern  quadriculat.  Ella  observava  les  manetes 
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molsudes i el paper, que ja imaginava ple de borralls, de 
dibuixos insolents a llapis i de cal·ligrafia curvilínia. I va 
mostrar obertament les dents de la satisfacció.

De  nou  cap  a  casa,  repassava  algun  enunciat  que  el 
malaurat  nen havia  copiat  al  quadern.  Respirava  faltes 
d’ortografia  i  redaccions  de  què  havien  fet  el  cap  de 
setmana. Aquell dia, just, feia deu anys que no gaudia de 
res semblant. Aquell dia feia deu anys que havia acabat 
amb tot el que havia pogut disposar. Havia acabat amb 
l’últim  dels  escrits  del  seu  fill.  Encara  els  recordava, 
esquinçats  un  per  un  fins  la  darrera  de  les  pàgines. 
Recordava haver-se empassat  els  seus llibres de text  al 
forn i  també a la planxa,  amb aquell  regust casolà que 
treu el greix del paper. També els seus antics llibres de 
contes,  les  notificacions  de  les  faltes  d’assistència  i  les 
notes.  També  les  seves  fotos  amb  un  raig  d’oli  i  el 
certificat  d’empresonament,  aquest  tot  cru.  I  les  cartes 
que  li  havia  enviat  sobre  aquella  noia…  i  sobre  aquell 
pobre  Pelléas,  en deia  ella,  aquell  que el  seu fill  havia 
esbudellat sense voler, però amb un ganivet a la seva mà 
aràcnida. I el darrer quadern, el que ella havia deixat per 
al final. El del primer dia d’escola, el de quan s’ensenyà a 
escriure, el més tendre, el més saborós, encara feia olor 
de plastidecor quan el va endrapar.

A casa,  la  macedònia  de  pasta  de  cel·lulosa  bullia  a  la 
cassola  i  feia  el  xip-xap  del  menjar  cuit.  Tragué  la 
tapadora. Les fotos de la revista de pesca havien perdut 
color amb les  pàgines absorbents del  llibre de butxaca. 
Amb molta cura, va tallar pel mig el Pelléas et Mélisande 
i, amb un ganivet acabat d’esmolar, esquarterà en petits 
quadrets la meitat del llibre per vessar-la en un bol. El 
polsim  s’escampà  pel  taulell.  Arrencà  delicadament  la 
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meitat  del  quadern  de  l’infant  i  féu  el  mateix.  Ho  va 
remoure tot amb la batedora i va vessar el contingut a la 
cassola,  que  deixà  anar  una  tèrbola  fumarada. 
Cantussejant,  abstreta,  va  deixar  descansar  la  mirada 
sobre la mà òssia i cantelluda, que remenava suaument el 
seu sopar. Des que es va fer paperòfaga, pensava, mai no 
s’havia pres el gust de barrejar un quadern d’infant amb 
un llibre de vell.
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