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Melodia. Composició en la que es desenvolupa una idea  
musical, simple o composta, amb independència del seu  
acompanyament. 

Preludi

Conferència:  “Evolució  de  la  literatura  a 
Namíbia”, a càrrec de Charles Mbuende. Terrassa 
del Cafè Zoo, dimecres 20 de febrer a les 18:00.

Aproximadament vint-i-cinc parells d’ulls clars, propietat 
de vint-i-cinc turistes europeus, intel·lectualment massa 
inquiets, l’observaven perplexes. Els seus, definitivament, 
no eren uns ulls indiferents. Eren vidres acabats de rentar 
amb  una  bona  dosi  líquida  d’admiració.  De  sorpresa  i 
d’incredulitat.  

La primera imatge que es va reflectir en els vidres van ser 
les  fantàstiques  sabates  d’en  Charles  quan  van  creuar, 
més o menys decidides,  el  passadís que portava des de 
l’escala del darrere del Cafè a la terrassa vora el parc del 
Zoo. 

Plac, plac, plac, plac.  En Charles feia sonar els seus 
talons de forma elegant i compassada. Els seus braços es 
balancejaven harmoniosament al voltant del cos mentre 
els cinquanta ulls assistents a la conferència van enviar 
ràpidament  unes  quantes  ones  als  seus  corresponents 
cervells.  I  els  cervells,  intel·lectualment massa inquiets, 
van cridar: “Un negre amb sabates italianes! Amb sabates 
llustroses i gairebé noves!”.
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Després,  un cop es van empassar el seu caminar lent i 
estudiat, van rastrejar amb voracitat els texans, la camisa 
blanca,  l’americana  color  terra.  Van  captar  els  reflexes 
grisos i marrons de les ratlles de la corbata. I la imatge va 
provocar un xiscle mental encara més fort que l’anterior: 
“Un negre amb corbata, quina excentricitat!”.

I no van sadollar la seva set de xiscles fins que van veure 
com en Charles brandia el bolígraf amb la mà dreta i el 
micròfon amb l’esquerra. 

Toc, toc, toc, toc. Uns cops al micròfon per cridar una 
atenció  de  sobres  ja  captada.  I,  en  aquell  moment,  els 
vint-i-cinc turistes  intel·lectualment massa inquiets  van 
fer  parar  els  seus  ulls,  callar  els  seus  cervells,  ara 
completament muts a causa de tanta emoció.

Simfonia

La seva veu semblava que venia de molt lluny, potser del 
país  d’on  provenen  tots  els  simulacres,  del  lloc  on  les 
il·lusions  trencades  es  converteixen  en  professió.  En 
Charles recitava el seu discurs de memòria, tot provant de 
fugir d’aquell cafè, tot provant de trobar un bon amagatall 
de color blanc entre les línies del seu pentagrama retòric. 
Ell  sabia  que  el  seu  discurs  era  mediocre.  Que  no 
aportava res de nou. Que ell no era un especialista en la 
literatura del seu país, ni tan sols era un lector assidu de 
literatura africana. Però tot això no importava. El públic, 
l’organització, els coneguts, ja li havien atorgat el títol de 
director  d’aquella  orquestra.  No  importava  la  qualitat, 
aquella audiència creia en l’enginy de la seva batuta si el 
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tema  a  tractar  era  qualsevol  tema  africà,  un  tema 
qualsevol de qualsevol dels cinquanta-quatre països que 
formaven el continent. I creien això simplement perquè 
en Charles era negre. I, per suposat, com a negre, segur 
que  ell  havia  rebut  automàticament  tota  la  informació 
necessària  per  transmetre  tots  els  coneixements 
acumulats rere la història d’Àfrica.

I  la  melodia  havia  de  ser  fosca.  I  les  notes  havien 
d’oscil·lar  entre allò ètnic i  allò políticament correcte.  I 
mai,  sota  cap  precepte,  el  director  negre  no  podria 
confessar  ni  a  aquells  vint-i-cinc  parell  d’ulls,  ni  als 
membres  de  l’organització  de  les  conferències,  com 
gaudia amb la lectura d’un llibre d’Albert Cohen o amb 
les pel·lícules de John Huston, no podia confessar-se un 
addicte al paradigma dickensià del Conte de Nadal. 

Zas, zas, zas, zas.  El director va esborrar amb la batuta 
els acords de sinceritat de la seva ment. Hi ha veritats que 
no  pertoquen.  Massa  notes  blanques  en  una  partitura 
negre. 

Variacions

De sobte,  al  fons  de  la  terrassa,  alguna cosa  va  cridar 
l’atenció  d’en  Charles.  Un  parell  d’ulls  semblaven  no 
admirar-lo. 

Buf, buf, buf, buf. Una dona bufava al seu serrell cada 
cop que ell aportava una altra idea del seu discurs après 
de  memòria,  fet  dels  pedaços  trobats  dins  els  llibres 
d’altres.  El  rostre  de  la  dona es  tenyia  de  vermell.  Les 
seves  mans  eren  nervioses.  Entretingudes  en  la 
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composició dels cabells rossos i rebels. No semblava una 
turista  com  els  altres.  Era  una  molt  esperada  nota 
discordant, una feliç melodia desafinada.

Quan  en  Charles  va  acabar  la  seva  monòtona  peça 
musical,  la  gent  semblava satisfeta.  Tots,  menys  ella.  I 
sorprenentment, a en Charles aquell fracàs li havia deixat 
un regust dolç. A la fi algú que l’escoltava de veritat i que 
semblava criticar-lo. La mirada incrèdula d’aquella dona 
el  tractava  d’igual  a  igual,  sense  cap  problema  de 
consciència per trobar la seva melodia poc correcta. Era 
algú  que  esperava  molt  més  d’ell.  Algú  que  li  havia 
retornat  una humanitat  sincera que els  altres  li  havien 
robat.

La  resta  del  públic  d’en  Charles,  a  poc  a  poc,  va  anar 
marxant. Alguns  es van dirigir cap a casa, d’altres es van 
quedar  a  la  terrassa  del  Cafè  Zoo comentant  la 
conferència.  Alguns  es  van  lluir  amb  comentaris 
exquisits. D’altres van córrer a apuntar al seu currículum 
que  havien  estat  davant  la  presència  d’un  director 
d’orquestra  negre.  Molts  van  comprar  les  seves 
partitures.  Van  comentar.  Van  fanfarronejar.  I  van 
oblidar.

La dona va apropar-se amb el pas ferm i va col·locar una 
targeta de visita davant els seus ulls. Hi havia el seu nom, 
l’adreça,  el  telèfon  i  unes  paraules  escrites  en  llapis: 
“Grup de treball sobre literatura africana. Cada dimarts a 
les 19:00 al restaurant africà La Marmite.” En Charles va 
esclafir a riure. 

Ja, ja, ja, ja. I mentre reia, un apuntador li va xiuxiuejar 
a cau d’orella que a ella semblava no molestar-li  aquell 
riure espontani i sincer. 
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Cannon

En Charles va arribar a casa i va encendre el televisor. Un 
rostre familiar  el  va mirar fixament des de la  pantalla. 
Una dona de cabells  rossos  i  rebels  parlava de  la  seva 
darrera  publicació  sobre  la  història  de  la  literatura  de 
Namíbia.  Un  somriure  va  atacar  el  rostre  cansat  d’en 
Charles. L’evidència d’una alegre casualitat va fer que les 
claus del cotxe, que encara mantenia apretades entre els 
dits de la seva mà, rellisquessin del seu amagatall fins a 
estavellar-se contra el terra del menjador.

Uns segons abans, a l’altre banda de Windhoek, una dona 
buscava en el mapa del seu estudi la situació exacta del 
lloc on en Charles li  ha dit  que havia nascut.  I  mentre 
buscava,  descobria  un  petit  objecte  oblidat  a  terra, 
enfront del mapa d’Àfrica penjat a la paret. Eren les claus 
de  plàstic  amb  les  que  el  seu  gat  acostumava  a  jugar, 
prova definitiva de que l’animal havia entrat, una vegada 
més, sense permís a l’habitació.

La dona es va ajupir i va recollir les claus. 
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