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Pàgina viscuda



Un vell calamar em va ensenyar
a llegir i amb la seua tinta

vaig començar a escriure...

J. Serrano Pons

La  «pàgina  viscuda» que  penso  comptar-vos  té  per 
escenari l’antic barri de la Mina. En aquells llavors, era  el 
barri més perillós i degradat de Barcelona. Actualment ja 
és una altra cosa bastant més diferent.

La  guàrdia  civil  d’aquest  indret  m’havia  trucat  perquè 
anés  a  recollir  certa  documentació  que  m’havien furtat 
uns dies abans i que la Benemèrita havia recuperat. Hi 
vaig anar, amb el meu fill, en cotxe. La nit havia posat el 
seu gra de sorra perquè de bell  antuvi  no trobéssim el 
«cuartelillo». No per gust ens vam passejar per quasi bé 
tota la Mina, fins que, fent el cor fort, decidírem baixar 
del  vehicle  i  anar  a  preguntar  a  un  grup  d’individus 
asseguts damunt el capot d’un automòbil. Ens adreçaren 
correctament.  No  podia  ser  d’altra  manera:  teníem  la 
caserna dels tricornis a menys de cinquanta metres. Hi 
entràrem.  Davant  nostre,  un  matrimoni  vell  estava 
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denunciant el robatori de la ràdio del seu cotxe. Després, 
el lliurament dels papers recuperats fou ràpid. En sortir, 
vam ensopegar de nou amb la mateixa parella d’ancians; 
ara tornaven per denunciar la sostracció de les cinc rodes 
del seu vehicle. En un estat d’ànim poc assossegat, vam 
arribar on era el nostre. Estava intacte. Els individus que 
abans els preguntàrem, no hi eren.

Per  la  meva  part,  nerviós,  no  trobava  les  claus.  Vaig 
escorcollar ben bé els departaments de la bossa. Després, 
amb les dues mans, vaig buscar infructuosament per les 
butxaques. Per últim, m’adono que penjaven desafiadores 
del pany de la porta. El meu fill se me’n reia com un foll.

Engegat  el  motor,  sortírem  esperitats  d’aquell  indret. 
Tampoc  no  podíem  córrer  massa,  perquè  l’estat  de  la 
calçada no ho permetia. 

Jo  encara  no  ho  havia  advertit;  el  meu  fill,  sí.  Ens 
perseguien.  Observo  mitjançant  el  retrovisor  interior. 
Efectivament: dues llums es dibuixaven en la negra nit, 
darrere  nostre.  Semblava  que  ens  guanyaven  terreny. 
Cada  vegada  s’atansaven  més  i  més.  Ara  ens  llançava, 
sense  miraments,  ràfegues  tan  potents  que 
m’enlluernaven.  Per  defugir-les,  vaig  canviar  la  posició 
del retrovisor, a la vegada que d’un cop de volant havia de 
sortejar un esvoranc. Era tan a prop el vehicle que ens 
perseguia,  encenent  i  apagant  els  llums  llargs,  que  el 
nostre interior s’havia convertit en la convergència de mil 
reflectors. Vaig accelerar amb la intenció de guanyar la 
cruïlla que m’havia de conduir a la via ràpida de la Ronda 
del  litoral,  per  on,  de  bon  segur,  podríem  eludir  la 
persecució. El meu fill descobreix que qui ens empaita és 
un autobús articulat de color vermell.
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En  arribar  a  l’encreuament,  en  una  maniobra  bastant 
temerària, el bus ens sobrepassa i ens barra el pas, cosa 
que m’obliga a una frenada violenta. En baixar el vidre, 
sento com el  clàxon del  mastodòntic vehicle brama pel 
descosits.  Enlairo  la  vista.  I  què  veig?  Que  les  portes 
automàtiques de davant de l’autobús s’han obert de bat a 
bat i apareix la figura d’una conductora que crida alguna 
cosa que no acabo d’entendre. Al final, s’aixeca del seient, 
s’acosta  a  les  portes  i  diu  en  veu  alta:  «S’ha  deixat  la 
“mariconera” —amb aquest mot es referia a la bossa en 
què  portava  tots  els  documents,  els  recentment 
recuperats inclosos— damunt el sostre!»

Quan  la  vaig  recollir,  vaig  reconèixer  la  importància 
d’aquell gest. Tant era el meu grau d’agraïment que, si per 
mi fóra, no hagués quedat en un mer «Gràcies!», sinó que 
l’hagués petonejat a gust.  Ella,  amb un estrany  «Ciao!» 
mal pronunciat, tancà les portes automàtiques, posà els 
intermitents que convenien,  donà la  volta  i  emprengué 
camí cap a les cotxeres, no gaire lluny d’on érem. 
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