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Se miente más de la cuenta,
por falta de fantasía:

también la verdad se inventa.

A. Machado

Algú que conegués la seva història podria pensar que aquell 
encàrrec que ens havia lliurat i aquesta lletra que s’inici-
ava ens descriurien, a mode biogràfic, la inefable història 
de Monsieur Binoix. En aquest punt volíem advertir els 
possibles lectors que la història que anirien desteixint era 
una història transsubstancial. Marcava l’arrencada en la 
supervivència d’una autèntica ictínia fluvial. Havíem sentit 
per primer cop Monsieur Binoix un matí primaveral cre-
uant el riu mític i remorós del poeta Vergés, a l’alçada de 
Miravet, en l’entranyable pas de barca que cada vegada que 
recorríem pensàvem que era el darrer viatge. Es mostrava 
interessat per les espècies que freqüentaven aquell tros 
de mar verda i s’autodefinia com un pescador de canya 
frustrat. Tenia el gàrgol lleuger i es dirigia al timoner amb 
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el vocatiu curt de «Mestre!». Ens adonàrem que Monsieur 
Binoix, tot i el seu francesisme de champagne vaporós, ha-
via fet sojorns en terres meridionals a la Gàl·lia, car el seu 
accent no delatava el seu origen champagnois. Ho notàrem 
perquè la tr del vocatiu hauria estat de difícil pronúncia per 
a qualsevol estadant autèntic dels volts de París. Mais non, 
Monsieur Binoix ho deia amb una naturalitat de llogarret 
principatí o de capitaleta cultural de l’avellana, posem per 
cas. I ens invitava a pronunciar-lo en català, un binomi de 
rima dolça: Binoix-brioix.

Monsieur Binoix —amb -oix final— entrava en aquei-
xes llums tèrboles i enverdides que donen els reflexos de 
l’Ebre, en aquestes latituds del curs baix, en la seva madu-
resa biològica. Es volia mostrar com un ésser afable, amb 
aspiracions de navegabilitat pel seu esperit, que el feien 
comparable a les aspiracions sempre retardades de nave-
gabilitat d’aquestes ribes. Usava els cabells a l’estil caduc 
d’alguns bonshommes de París. La mise en scène de Monsieur 
Binoix acomplia els rituals de qualsevol gentleman. Ens 
havia anunciat que es mostrava interessat pels temes de 
la història, de les relacions que empenyien el devenir dels 
pobles. I, sí, en alguns actes públics en què el seguírem se’ns 
revelà com un autèntic primera espasa del pensament social 
de principis de segle. Entre les seves aficions destacava la 
ploma per a la prosa obtusa o àgil, dues condicions que 
convivien en una simbiosi perfecta en el seu rostre. Usava 
Monsieur Binoix unes lents fines, en gris, com els seus 
cabells que avisaven la provectitud que ja no dissimula la 
cinquantena. Tenien la particularitat que, si s’haguessin 
aplicat a una de les seves extremitats inferiors, l’haurien 
fet ranquejar en excés i s’hauria vist privat d’aquelles pas-
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sejades estivals que emprenia pels sorrals deltaics. Una de 
les dues cames, doncs, d’aquells binocles romania rígida 
i no es doblegava. Monsieur Binoix maldava per la salut 
d’aquella extremitat dreta i només vinclava delicadament 
l’esquerra. Inclinació a l’esquerra lliure que l’identificava 
en els escrits que, de tant en tant, apareixien a la premsa 
local per a assegurar-se la supervivència. 

Monsieur Binoix, amb aquesta doble pantalleta que els 
miops —ell ho era— havien d’incorporar a la seva fesomia, 
apareixia, sobretot quan gesticulava, com un home tens, 
rar, distant. Nosaltres ho havíem pogut constatar en unes 
fotografies en color, de poca qualitat, per això, tal vegada 
per aquest motiu, el seu rostre ens apareixia distorsionat, 
i en veritat —encara no previsible— el seu esperit no era 
aital, en què ens il·lustrava sobre la vida de Pau Casals. Una 
altra faceta: la seva melomania. En canvi, ah!, qui no havia 
vist Monsieur Binoix sense aquelles varetes asimètriques no 
podia arribar a la nítida verdor d’aquell cristal·lí de deus 
esvaïdes. Sense les ulleres tenia un rostre àgil, diàfan, com 
els paisatges embogits de verd que ens perfilen l’horitzó 
deltaic. Això era una surprise, un misteri que nosaltres 
no hem vist, i enllà no sabem de cap rostre de dona que 
hagués pogut fregar l’esguard de Monsieur Binoix. Que 
hagués tastat el doble verd facial extasiadament nu de 
Monsieur Binoix. Tanmateix, qui ho sap? Lluny? Ací? On 
l’aiguabarreig de verd: de les pupil·les, dels arrossars, de 
la Casa de Fusta? 

Aquest, acostumat mecànicament als seus ímputs diaris, 
es llevava, passejava la chienne —que nomava Lira, endut 
per la seva passió per l’Harmonia—, comprava al super-
mercat de la cantonada, bevia una cervesa amb alcohol, 
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menjava xoriç i engrapava —podríem dir— amb un mos 
un bon tall. Tenia el deliri de repelar el plat i el paelló 
d’arròs fins que no en quedés ni un gra, endut per aquella 
gana que foradava l’abrandat Cabrera per les serres del 
Maestrat. Un dels seus ídols, deia. Davant d’aquell com-
portament tan rutinari ningú podia endevinar quina era la 
seva vertadera ineptitud íntima. Ni tan sols quan, ajudat 
per un cop de mà —aquesta que desgrana els detalls—, el 
seu modus vivendi millorà notablement, instal·lat ja en la 
casa de la ciència. D’aquell mateix a qui ell havia dedicat 
estudis substanciosos. Temps en què a l’estil dels heterò-
nims pessoans va decidir de fer-se anomenar Sr. Xènius 
Fítgeral Trull —inspirat per l’autor de La conxorxa dels 
enzes, John Kennedy Toole. Monsieur Binoix, o quasi a 
tocar d’en Xènius Fítgeral, aparentava un esperit lliure: de 
dormitades llargues, de dilatades notes de jazz, de lectures 
estirades…, amb presentacions i actes socials. 

Aquest diagnòstic portava Monsieur Binoix a uns estats 
d’alienació de la seva personalitat que ningú millor que una 
al·lota de nou anys va saber descriure en veure una foto-
grafia del monsieur: sembla una dona. Aquell estil d’aquells 
seus cabells, que deixaven un ample front descobert però 
que rinxolaven fins a dessota les orelles, va produir en 
l’infant un efecte femení. No, no us penseu, però, que 
us contem una història ràpida d’un transvestit vingut de 
París. Binoix era un home. Volem dir amb l’apetit sexual 
propi d’un home pròxim al mig segle que no s’estava de 
satisfer orgànicament el que calia resoldre. Tampoc volem 
dir que corregués darrere de les jovenetes. No, Monsieur 
Binoix era molt d’una altra manera. Podia arribar a mostrar 
una passió arravatadora, fins i tot una seva núvia l’havia 

Monsieur Binoix.indd   8 25/1/10   09:23:41



9Monsieur Binoix

abandonat per la intensitat amatòria del monsieur. Podia 
resultar un amant asfixiant, i un amant asfixiant no era 
un bon company. Monsieur Binoix era així. Amb un punt 
de tendresa incommensurable podia passar de les més 
minucioses atencions al despreci més absolut. Tot havent 
viscut el més plàcid dels idil·lis, sense cap mala maror, tot 
amb bona mar. De sobte, Monsieur Binoix era capaç de 
donar un cop de timó i fer naufragar la nau. No era un bon 
timoner. On restava, doncs, l’atracció de Monsieur Binoix? 
Com hauria calculat de fer-nos la comanda d’aquell llegat? 
D’aquell pas bon, del seu íntim desastre? Entre tot el que 
calia ordenar trobàvem inconnexes, esparses, sense data, 
lletres folles i lletres tesíssimes:

 Escriu-me… Un més… À demain… Mon bijou… 
Sóc amb tu… És tot un privilegi tindre’t… Sóc a casa… 
Abans no podia parlar… Esper no perdre la relació amb 
tu… M’agrada tant quan em dius cheri… Estic tan man-
cat d’aquestes atencions… Et truco des del despatx… 
He sortit, sóc a una cabina… Ara torno, sóc a casa els 
meus pares… No apuntis aquest número, he demanat 
un mòbil a l’autobús, feia tard i no volia que marxessis… 
Sóc a un acte cultural, he demanat un mòbil i he sortit 
per trucar-te… Dijous, si tot va bé, aniré a Barcelona, 
farem, si vols, el nostre primer viatge junts… 

Déu meu! Aquest era el crit de guerra de Monsieur 
Binoix, no, no volem dir que fos aficionat a les croades. 
Es delia per Occitània, hi havia estat temporades resolent 
afers enològics, a Tolosa, que l’havien portat també al sud 
andalús. La invocació deística ens avisava que era pròxim 
al seu punt corporal més àlgid. De mida, ben plantat. Li 
agradava seure mig arrepapat amb les cames ben encreua-
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des i s’ho mirava tot així com de lluny. Al cap de pocs dies 
de conèixer-lo, en un rampell d’eufòria esportiva, decidí 
lliurar els seus cabells a la deessa Athenea i aparegué amb 
la testa ben lluenta. Tot era rostre: un ronyac a la parpella 
dreta; el nas, un xic corbat, petit, ben proporcionat, amb 
els llavis paral·lelament molsuts, eren una part potent del 
seu rostre. Les celles, finíssimes. Era un entremig de Jerry 
Lewis i Paul Newman. Comparació que li plaïa, car més 
d’una volta ens havia abocat les seves ànsies de volar, de ser 
un new man, portat cap al futur per la xica que m’enxissa. 
Per a protegir aquell capet, el monsieur portava una gorra 
verda, amb una inscripció de Bruce Springsteen, que un 
dia va deixar oblidada en el maleter d’un cotxe blanc. 
Estava convençut que els arenals i el far de l’Ampolla el 
tornarien a veure passejar amb la gorra verda, però els 
esdeveniments eren tan pròxims a redolar exactament cap 
arrere, quaranta-vuit hores després, que el mateix Binoix 
era incapaç de preveure-ho. 

Però bé, el que més ens intrigava era capir què hi havia 
de cert en el parrupeig dels seus llavis, en la ploma de les 
seves dedicatòries bibliogràfiques: “amor sincer”, havia es-
crit en un llibre de Bladé. S’havia convertit, a les nits, mit-
jançant els correus —cor-Reus, en deia—, en un cavaller 
amb corser prest a visitar missenyora des de la terra d’Oc. 
Seguírem les seves indicacions, tothora contradictòries: les 
paraules dites no acompanyaven les paraules dictades. 

Vine on vulguis i quan vulguis… avui m’he llevat 
abans perquè tenia moltes ganes d’escriure’t i perquè tinc 
ganes de veure’t… jo també en sóc, de romàntic… ma-
tinals bisous… M’obres portes infinites… sí que voldria 
anar-me’n amb tu… no em fa por res al teu costat… 
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L’adéu del teu missatge era un adéu definitiu? No puc 
creure que això nostre s’ha acabat… Déu faci que aquesta 
nit pugui tancar l’ull… Digues-me alguna cosa…, encara 
que sigui “ets un pesat i no t’aguanto…” T’estimo… 
bisousbijoubrioix… No, no és una pantomima, no.

Baixàrem a l’estació de França, prop de la mar. Dos 
referents rematadament binoixos. Ho emprenguérem a 
peu i, en algun punt, l’autobús 39. Passàrem per davant 
d’alguna casa de la ciència, fins i tot el monsieur un dia ens 
va fer conèixer un senyor professor seu. Va ser un encontre 
agradable. Calia que el monsieur agafés confiança per a 
una empresa pròxima a iniciar i en la qual havia de ser el 
millor, i així va ser. Pel camí deixava els ànims, l’esforç i 
el suport d’aquesta mà que escriu.

Travessàrem l’entrada, una reixa de ferro, amb dues 
parts. El lloc sentia agradable, tot de toies de verd, diverses 
espècies d’arbres ben combinades. Passejants. Una remor 
d’aigua. Discretíssima. Era exactament el punt que ens 
havia marcat Monsieur Binoix? Era un lloc únic. Aquella 
fonteta, tant de temps oculta als ulls dels encants moder-
nistes. El bust d’Hèrcules presidint el conjunt. Un banquet 
de pedra emmarcava, circularment, la deu brolladora, ullal 
apujat. Ens imaginàrem el que Monsieur ens havia explicat. 
Fins i tot se’ns tallà un moment la respiració quan des d’un 
tronc hàbilment descendí un petit esquirol, l’écureuil, no 
podia ser, perquè aquestes coses només passen una vegada. 
Monsieur Binoix, des de l’angle esquerre del sitial, havia 
vist com un esquirol saltironava i venia a beure a la fonteta. 
Ella s’havia hagut de girar, car el seu rostre era fix als ulls 
del monsieur, la gràcia de l’animalet era tanta que els dos 
oblidaren aquelles promeses del tacte i enriolats sotjaren 
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les anades i vingudes de l’animalet. Passàrem aquests re-
cords explicats per Monsieur Binoix ràpids i els enviàrem 
ben lluny del magí. Havia estat i havia estat netíssim. Ara 
només s’havia de complir l’encàrrec. Ens ajupírem a la 
cantonada esquerra i, a l’ombra del bosquet de bambús, 
veiérem els dos noms que el monsieur ens havia indicat. 
Els noms dels qui havien estat Monsieur Binoix i Madame 
Binoix. El lloc exacte on Monsieur Binoix havia decidit de 
matar Madame Binoix. Li havíem de dir que els noms en-
cara eren allí. El que no sospitava Monsieur Binoix era que
Madame Binoix era jo.
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