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L'Home-De-La-Casa  trota  pel  Carrer-Important. 
Accelerat, nerviós i impacient. Com és habitual, fa tard al 
quefer. Porta pressa i s’ha col·locat els calçotets “davant-
darrere”. Nota una fiblada a l'engonal i  pensa «collons, 
quina sentida!». Li fa molt mal però no en fa cas, sap que 
el  Cap-De-Personal li  té jurada i  no es pot permetre el 
luxe de perdre més el temps. S’hi juga la cadira. Tan bon 
punt  trepitja  la  Plaça-Central  no  pot  reprimir  la 
temptació de posar-se la mà a la  Sargantana, la segona 
agullonada ha estat més mal parida. Amb penes i treballs, 
i  amb un malviure  sota la  roba interior,  s'ha plantat  a 
l'Avinguda-Comercial, on hi ha l'Oficina. Mentre fitxa a 
l'entrada,  es  tapa  el  Confit  amb  el  maletí  i  intenta 
esbrinar què punyeta hi té o quin tipus de cuca l'ha picat. 
Entre l’ombra que li projecten a la pell els pantalons i que 
li sembla que les Secretàries-De-Direcció xiuxiuegen, no 
se'n surt. Arriba a la seva taula i en seure, el castiga un 
tibar desconegut a les escarranxes. 

L'Home-De-La-Casa està amoïnat. Necessita aplicar-s'hi 
fredor imperiosament. Ha desfilat pel matí buscant una 
excusa per tancar-se més de cinc minuts a l'urinari però 
té por, ja que creu que el Cap-De-Personal malpensarà de 
la  tardança.  I  quan  surt  a  esmorzar  amb  la  resta  de 
companys  hi  va  garrell,  com  escaldat  de  la  Surera. 
L'Amigatxo-De-La-Feina demana un cafè amb sacarina i 
l'interroga: «què t'has deixat el cavall a la porta?». Fins i 
tot,  el  Cambrer-De-La-Grangeta  li'n  fa  befa  mentre  els 
serveix. Amagat als lavabos del bar hi troba el suplici: té 
una pol·lució just a la vora del Cos cavernós que el deixa 
molt més inquiet del que estava. El Presseguer fa angúnia 
de veure.
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L'Home-De-La-Casa és tan sofert que es nega a dir res a 
la  família,  pensa  que  ja  se  solucionarà.  Però  quan  al 
vespre  arriba  de  la  feina,  la  Muller-Complaent  s'adona 
que el marit li camina amb basca i no se'n pot estar. «El 
Cap-De-Personal, a part de ser un cabrit i portar-nos pel 
camí de l'amargura, no té ni idea d'ergonomia», justifica 
ell. Rendit del mal a l'Escabetx  busca la primera excusa 
que troba per fer un salt cap al catre. Pensa que així no 
farà  tard  a  treballar  i  demà  serà  un  altre  dia.  Potser 
dormint es curarà.

Al matí següent però, l’infern segueix allí. L'Home-De-la-
Casa navega pel Carrer-Important. Alentit, circumspecte i 
dens.  S'ha  llimat  potentment  amb  el  sabó  del  bany 
pensant amb l'efecte curatiu d'un bon detergent. Després, 
s'ha gratat la Incògnita ben fort amb la tovallola. Vesteix 
camisa  de  tergal:  ofegós,  beneit  i  asfixiat.  Avui  és  la 
misteriosa protuberància qui li  provoca la tardança. De 
tant burxar la Ventrada creu que, a sobre, s'ha encetat. Al 
mateix temps que trepitja la Plaça-Central s'atura davant 
del  fotomaton  i  s’hi reclou. Amb prudència s'abaixa els 
pantalons fins als turmells i s’ho mira a cua d’ull, colpit 
d'espant. La imatge de pànic amb què es pot trobar el fa 
oblidar-se del rellotge i pensa: «abans prefereixo perdre 
la  feina  que  no  la  Sardina».  Es  repassa  tot  ell  amb 
atenció i  comprova que el ferment se li  ha estès cuixes 
avall. Fins i tot hi percep un germinar vegetal. Li fa mal 
però no vol perdre el estreps. Resignat, es vesteix i surt 
escopetejat  de  la  cabina.  Això  sí,  abans  de  marxar  en 
direcció a l’Oficina compra un paquet de pèsols congelats 
al  “colmado”  del  costat.  El  farà  servir  d'apòsit  per 
alliberar les tensions genitals.
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Malgrat la fredor, a mig matí, tot segueix igual. L'Home-
De-La-Casa  intenta  mantenir  l'esma,  però  l’Arxipèlag 
reproductiu el fa sospitar del seu propi comportament: «a 
veure  si  hauré  enganxat  alguna  merda  al  "Caribe’s 
Club"».  Resulta  que  uns  dies  abans de  l'incident  havia 
assistit a un comiat de solter. Qui s'ha de casar el proper 
diumenge  és  el  Cosí-Destraler-Però-Amb-Bon-Cor.  Per 
celebrar que el xicot perd la llibertat els va convocar al 
bordell  de  les  afores.  Cap  dels  comensals  recorda  res 
d'aquella nit, excepte l'homenatjat, que no va abusar tant 
dels destil·lats. «ell potser en sabrà alguna cosa», es diu 
amb un bri d'esperança.

Es veuen la mateixa tarda d'amagat. S'han citat al Mas-
Dels-Avis,  que  resta  buit  des  de  fa  anys.  El  Cosí-
Destraler-Però-Amb-Bon-Cor,  mig  incrèdul,  baixa  les 
persianes  a  petició  de  l'Home-De-La-Casa.  No  vol  que 
ningú  no  vegi  què  estan  fent.  «He  provat  amb  tota  la 
secció  d'ultracongelats  per  rebaixar  la  inflor!  Res  em 
remeia el que et mostraré!». El Cosí-Destraler-Però-Amb-
Bon-Cor se'n carda i creu que n'està fent un gra massa. 
Tots els convidats a la festa es van refregar a les noies del 
"Caribe’s  Club"  i  no  té  cap  dubte  en  afirmar  que  cap 
d'elles no té una malaltia venèria. «El que has de fer és 
anar a urgències!», li diu son cosí. Abans d’acomiadar-se, 
l'Home-De-La-Casa  li  vol  exposar  la  Mongetera 
contaminada. Per a la seva tranquil·litat mental, necessita 
una primera opinió de confiança.

Un crit de terror travessa la vila de punta a punta.

El  Cosí-Destraler-Però-Amb-Bon-Cor  surt  marejat  del 
Mas-Dels-Avis.  Ha vist amb els seus propis ulls el  més 
grotesc del cosmos al  Tou  del seu parent. Enfila Carrer-
Important amunt i espera que la brisa li esborri aquella 
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imatge del disc dur. Se sent, però, traïdor per haver deixat 
sol  el  fill  del  seu  Oncle-Matern.  Malgrat  el  sentiment 
pertorbador, arriba al punt més alt del poble i, lluny de la 
civilització, deixa anar un altre esgarip ensordidor.

Al  cinquè  dia,  continuen  els  dubtes  i  també  continua 
llucant  el  Rebroll.  L'Home-De-La-Casa  no  pot  complir 
amb el  seu deure  marital.  I  amb cara d'aflicció  intenta 
demanar excuses a la seva dona: atribueix la falta de vigor 
a l'estrès i aprofita per ultratjar una mica més al Cap-De-
Personal.  Ella,  amb un gest  comprensiu,  li  diu:  «no et 
preocupis amor meu». Ell esbufega. S'ha tret un llast del 
damunt. Ara bé, el que no s'imagina és que a la Muller-
Complaent ja li va bé que la deixi respirar uns dies. Els 
últims temps el matrimoni l'ha superat.

És dimecres de  Champions  i a la grangeta no hi cap ni 
una agulla. L'Home-De-La-Casa sobreviu amb tant neguit 
que s'ha oblidat la bufanda i la bandera. L'Amigatxo-De-
La-Feina ha quedat ben estranyat: «deu estar ben fotut el 
meu amic  per  no  fotre  ni  cas  dels  dos  gols  que  ja  ha 
marcat l'argentí!». A la mitja part, conversen al respecte:

—Encara tens l’Esbarzer ardent? —li pregunta.

—Xalo del mal que em fa! —li respon l'Home-De-La-Casa
— I  ja  no sé  què carall  fotre  amb el  meu  Repunxó!  —
segueix comentant-li mig plorós.

L'Amigatxo-De-La-Feina que coneix ben bé l'aversió que 
li  provoca  anar  a  Cal-Metge  intenta  aconsellar-lo  com 
bonament pot. En certa mesura, se sent responsable de la 
salut del seu company perquè aquella nit també formava 
part de la festa al "Caribe’s".
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—Posa-t'hi  farigola  —l'assessora  mentre  fa  un  glop  de 
cervesa—  Les  herbetes  són  curatives!  Ja  ho  diuen,  la 
farigola té propietats!

L'Equip-De-Futbol ha passat a quarts de final. L'Home-
De-La-Casa ha arribat a la llar amb la nosa fent de les 
seves.  La  canalla  dorm  plàcidament  i  la  dona  se  li  ha 
quedat clapada al sofà. Travessa el menjador de puntetes 
fins al bany, on es tanca amb pany i forrellat. Ja aprecia 
com la infecció li  corre melic amunt i  genolls  avall.  La 
seva  imatge  al  mirall  és  la  del  Pecador-Moribund.  Del 
pubis  li  broten  unes  coloraines  que  li  recorden  la 
remolatxa. Vol alleugerir la picassor amb les ungles. Hi 
ho fa  fins  a  deixar-se  mig cos  en carn viva.  És  llavors 
quan localitza el pot de colònia que la Tieta-Que-Viu-A-
La-Capital  li  va regalar per Sant Esteve. Resulta que el 
perfum té tocs de farigola. Amb inconsciència fa un  flu-
flu  sobre el destorb i  cau com un plom, colpejant-se la 
closca a la banyera.

L'Home-De-La-Casa  s'ha  despertat  a  l'Hospital-
Provincial. L'acompanya la Muller-Complaent i un ramet 
de flors de part del Cap-De-Personal.

—Sort del Servei-D’urgències, que en veure el que tenies 
sota els pantalons, ens ha enviat de pet a l’especialista —
diu  la  Muller-Complaent  quan  ell  obre  els  ulls  enmig 
d'una flaire de penicil·lina que inunda l’habitació 26—. I 
ja m'explicaràs què cony vas fer en aquell puticlub!

—M'has  de  perdonar!  Què  tinc?  Sífilis?  Polls?  —es 
destapa les cames i aparta els llençols a un costat— Jo no 
volia,... no volia! T'ho ha dit mon cosí?

—Tens  el  que  ja  m'ha  dit  que  tenies  el  Conductor-De-
L’ambulància  —la  Muller-Complaent  creua  els  braços 
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amb enuig—. Se t'havia infectat un pèl de l'engonal! Res 
de porqueries de bordells...

—I llavors com saps això del bordell? —pregunta l'Home-
De-La-Casa.

La  Muller-Complaent  li  explica  que  mentre  el 
traslladaven amb l’ambulància ha parlat en somnis. Diu 
que  ha  relatat  amb  pèls  i  senyals  -mai  millor  dit-  la 
vetllada al "Caribe’s" i que ella s'ha quedat amb un pam 
de nas. Diu que està enfurismada. Diu que desconfia d'ell. 
Diu  que  ja  no  n'està  enamorada.  Diu  que  ja  no  el  vol 
complaure més. Per més inri, a partir d’ara L’Amigatxo-
De-La-Feina serà el seu Nou-Confident i un Ideal-Pare-
De-Família.

L’Home-De-La-Casa ja no és l'home de la casa. De fet ja 
no té casa i ara viu en un Apartament-De-Solter que li ha 
deixat  el  Cosí-Destraler-Però-Amb-Bon-Cor.  I  de fet,  ja 
no és home. De tant amagar-se la infecció de l'engonal 
s'ha quedat  sense la  virtut  a  l'Ametller.  Sort  en té  que 
encara  conserva  la  feina  en  aquests  temps  complicats. 
Això sí, gràcies al Cap-De-Personal.
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