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El plat li rellisca entre les mans, però té prou reflexos per 
reaccionar i agafar-lo a temps abans no s’esmicoli contra 
el terra. Ell ni se n’ha adonat, així que deixa el plat sobre 
la taula i continua observant-lo de cua d’ull: no ha badat 
boca en tot el sopar i ara va i ve, fent viatges d'esma al 
rentavaixelles, ben bé com si ella no hi fos.

Està així des que, amb només cinquanta-cinc anys, el van 
prejubilar a la caixa d'estalvis on havia treballat tota la 
vida;  d'aleshores  ençà  que  se'l  veu  absent,  trist,  com 
emboirat.  És  cert  que  mai  no  ha  estat  gaire  xerraire, 
pensa ella mentre l’ajuda a desparar la taula. Sempre li ha 
agradat  aïllar-se,  submergir-se  llargues  estones  en  els 
seus llibres, sobretot en els de filosofia, la seva vocació 
frustrada.  O  encasquetar-se  els  auriculars  per  escoltar 
alguna òpera de la seva extensa col·lecció, immòbil al sofà 
durant hores, sense donar cap altre senyal de vida que els 
moviments,  esporàdics  i  pausats,  de  la  seva  mà  dreta 
seguint el compàs.

Aquesta  vegada,  però,  hi  ha  alguna  cosa  diferent:  el 
coneix  bé  —són  molts  anys  de  matrimoni—  i  ara  no 
s’aïlla, fuig. I, on sigui que va, no hi vol ningú. Quantes 
vegades li ha demanat en què pensava?, on tenia el cap? 
Sempre, si fa no fa, amb la mateixa resposta: Res dona, 
coses meves, res d'important, no cal que t’amoïnis.

Però sí que s’amoïna. A més, s’ha adonat que cada cop 
llegeix menys, i fa temps que els auriculars acumulen pols 
al  damunt  de  l'equip  de  música.  Ja  va  estar  així  una 
vegada,  recorda,  fa  molts  anys,  quan  les  proves  de 
fertilitat  els  van  confirmar  que  ell  era  estèril  i  mai  no 
podrien tenir fills. Va ser un cop molt dur per tots dos i 
durant una temporada va estar moix, així com ara. Va ser 
aleshores que ella li  va regalar l’equip d'alta fidelitat, el 
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millor que hi havia al mercat; i, amb el temps, va semblar 
que  tot  s’arreglava.  Ara,  però,  està  convençuda que  no 
serà tan senzill.

Ell s’ajup per posar plats i coberts dins el rentavaixelles i, 
mentre plega les tovalles, ella aprofita per mirar-se’l. No 
sembla el mateix que fa quatre dies matinava per sortir a 
córrer abans d’anar a la feina i, algunes tardes, fins anava 
al gimnàs. Els moviments que fa són lents, feixucs, fins i 
tot ha canviat el posat. Sembla haver envellit de cop.

Fa temps que ella li  insisteix perquè vagi al metge, o al 
psicòleg si cal, que per això porten tants anys pagant la 
mútua. Però ell no vol ni sentir-ne a parlar. No està pas 
malalt —diu cada vegada que ella li treu el tema— i molt 
menys boig.

—Em sembla que me'n vaig a dormir  —la veu del marit 
l’agafa per sorpresa i retorna a la cuina.

—Encara és d'hora, no són ni les deu. I saps que no és bo 
anar-se'n al llit  sense haver paït  —respon ella,  tot i  ser 
conscient que amb prou feines ha tocat el plat—: ¿Per què 
no mirem la tele una estona, aviam si fan res de bo?

—D'acord,  però  només  mitja  hora  que  estic  cansat  —
accedeix ell, després d’uns segons. I s’arrossega cap a la 
sala d'estar.

* * * *

Seuen al sofà de dues places que hi ha a la sala tal com ho 
fan sempre: ella a la dreta, al costat de la finestra, i ell a 
l'altra  banda.  Abans  d'incorporar-se  per  agafar  el 
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comandament a distància del damunt de la tauleta, ella 
s'ha esperat uns segons per donar-li temps a prendre la 
iniciativa;  però,  veient  que  no  es  mou,  pren  el 
comandament i engega el televisor.

Posa  TV3,  com  sempre.  Apareix  en  pantalla  un  dels 
presentadors habituals de la casa —no en recorda el nom, 
però és aquell que fa un programa per les tardes. Va molt 
elegant, amb vestit i corbata foscos i camisa blanca, i està 
envoltat de públic enmig d’un gran plató, amb un disseny 
modern,  ple  de  feixos  de  llum  de  tons  blavosos  i  de 
pantalles  gegants  on  apareixen  i  desapareixen  imatges 
sense parar. A la paret del fons del plató hi ha unes lletres 
enormes on s’hi pot llegir clarament: La Marató.

De seguida se’n recorda: és el dia de La Marató, el dia que 
TV3 dedica tota la programació en favor d'alguna bona 
causa.  Fa setmanes que ho vénen anunciant,  però com 
que no han mirat la tele en tot el dia se n'havia oblidat del 
tot. Enguany està dedicada al transplantament d'òrgans i, 
assegut al davant del presentador, al bell mig del plató, hi 
ha  un  home  d'uns  cinquanta  anys,  de  cabells  grisos  i 
aparença senzilla, que explica la seva història. Du ulleres, 
una camisa gris clar, sense corbata, i pantalons foscos, i 
parla en un to tranquil, amb un llenguatge planer, amb 
lleuger accent castellà, que es fa escoltar.

Explica la història dels seus dos fills, nascuts amb fibrosi 
quística: el gran que va morir després d’estar més de dos 
anys en llista d'espera per un pulmó que no va arribar 
mai, i la petita que, després d'un any i mig esperant, per fi 
va rebre el pulmó anhelat. No va superar, però, l'operació 
del transplantament i també va morir, encara no feia ni 
tres mesos. La serenor del pare mentre explica aquesta 
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història  terrible,  la  seva  emoció  continguda,  resulten 
colpidores.

La  dona  s’encongeix  al  sofà  i  amb  prou  feines  pot 
contenir  les  llàgrimes;  es  mira  de  reüll  el  marit  per 
comprovar si  se n'ha adonat  —no ho voldria pas—  i se 
sorprèn de trobar-lo mirant la pantalla de fit a fit, del tot 
interessat  en  el  programa.  De  cop  i  volta,  hi  veu  una 
possibilitat per mirar de fer-lo reaccionar.

—Verge Santa, quin horror! —diu, sense mirar-se’l.

Ell no respon.

Deixa passar una estona. Segueixen apareixent testimonis 
que expliquen experiències duríssimes, sobretot les que 
afecten a criatures, però tant els afectats com els familiars 
semblen  afrontar-ho  amb  una  vitalitat  i  un  optimisme 
increïbles. I torna a provar-ho.

—Això  sí  que  són  desgràcies  de  veritat  i  no  els  quatre 
problemes que tenim els  altres.  —No gosa fer  servir  el 
nosaltres, massa directe.

Ell segueix sense dir res.

—Em sembla que hauríem d'aprendre la lliçó. Hauríem 
de mirar de gaudir més de la vida —passa definitivament 
a l'atac—. Al cap i a la fi, tenim salut i som de gastar poc, 
així  que,  amb la  pensió  que  et  pagarà  la  caixa  i  la  de 
l'Estat,  en  tindrem més  que  suficient  per  viure.  I,  què 
carai, encara som joves i, si Déu vol, ens queden un munt 
d'anys per davant. Hauríem d'aprofitar-los.

—Tens  raó  —la  resposta  l'agafa  tan  desprevinguda que 
gairebé fa un bot al sofà.
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Gira el cap per mirar-se’l. Ell segueix amb la vista clavada 
a la pantalla però, en notar que la dona el mira, gira el 
cap, la mira, i repeteix:

—Tens raó —i encara afegeix—: això no pot seguir així, he 
de fer alguna cosa.

Ella amb prou feines dóna crèdit al que sent. Més que les 
paraules, el que la convenç que alguna cosa està passant 
és la seva mirada. Als ulls hi troba una brillantor especial, 
hi ha il·lusió, hi ha...vida.

Commoguda, no pot aguantar més i arrenca a plorar. Ell 
se li  apropa i l’abraça, li  recolza la cara contra el pit, li  
passa el braç per damunt de les espatlles i,  amb l’altra 
mà, li acarona a poc a poc els cabells. Ella, sense parar de 
plorar,  aixeca  el  cap  per  mirar-se’l  i  ell  la  besa  amb 
tendresa, primer a les galtes, solcades per les llàgrimes, 
després als llavis.

Resten així, abraçats al sofà, i miren el programa fins que 
s’acaba, de matinada.

* * * *

Un cop al dormitori, es despulla mentre sent l'home com 
es  renta les  dents  al  lavabo que hi  ha a  l'habitació  del 
costat.  Contenta,  es  va  traient  la  roba  a  poc  a  poc, 
rumiant sobre el que acaba de passar, quan ell treu el cap 
per la porta i li diu que se'n va un moment a l'ordinador.

L'alegria i  el  bri  d'esperança que sentia fa uns instants 
desapareixen.  Torna  a  fugir  a  l'ordinador  i  s'hi  estarà 
hores, com cada nit, es lamenta mentre es posa dins el 
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llit. Bé, a poc a poc, com a mínim hem fet un primer pas, 
mira de consolar-se, tot esperant que li arribi la son.

Se  sorprèn  quan  poc  després,  mig  endormiscada,  sent 
l'home que entra a l'habitació i es fica al llit. La sorpresa 
augmenta quan li sembla notar que, sota el nòrdic, ell la 
busca.  D’entrada  pensa  que  el  contacte  ha  estat 
accidental,  però  quan  sent  la  seva  mà  al  damunt  del 
maluc ja veu que no. Es tomba per mirar-lo i, fins i tot en 
la  foscor  de  l'habitació,  percep  en  els  seus  ulls  la 
brillantor d'abans.

Fan l'amor per primera vegada en molts mesos. Ell està 
més tendre i atent que mai. En acabar, s'adorm feliç i, ara 
sí,  convençuda  que  alguna  cosa  ha  canviat.  D'ara  en 
endavant, tot anirà millor.

* * * *

La  desperta  un  so  proper  i  familiar.  A  mida  que  va 
recuperant, a poc a poc, la consciència, el va reconeixent: 
música…, òpera…, Tosca…? Sí,  Tosca, la seva preferida. 
Sense  tombar-se,  allarga  enrere  el  braç  esquerre  i 
comprova que ell ja no és al llit. Aleshores un nou so, el 
de  l’aigua rajant  de  la  dutxa,  se  suma i  s’imposa al  de 
l’òpera.  S’arrauleix  reconfortada  entre  els  llençols:  s’ha 
llevat  d’hora  i  s’ha  posat  la  seva  òpera  preferida  per 
dutxar-se. Perfecte, tot segueix bé. I, feliç, es deixa vèncer 
de nou per la son.

Quan  es  torna  a  despertar  no  sap  quanta  estona  ha 
passat,  però  de  seguida  li  arriba  el  so  de  la  dutxa que 
segueix rajant, així que no deu haver dormit gaire més, 
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suposa  mentre  s’esforça  en  obrir  els  ulls.  Decideix 
foragitar les últimes restes de son, que la tempten perquè 
es quedi una estona més mandrejant al llit, i llevar-se. Si 
s’afanya encara serà a temps de compartir la dutxa amb 
ell, ni se’n recorda de l’última vegada que es van dutxar 
plegats.

La veu potent de Cavaradossi canta a la lluentor de les 
estrelles quan obre la porta del quarto de bany. Hi ha tant 
de baf que gairebé no veu res. Es despulla i avança mig a 
cegues cap a la dutxa, amb l’esperança de sorprendre’l, 
però el que veu quan hi arriba li glaça la sang: ell és al 
terra, al plat de la dutxa, mort.

El seu cos nu, xop, està assegut amb l’esquena recolzada a 
la  mampara  de  la  dutxa;  el  cap  li  ha  acabat  vencent 
endavant,  i  reposa  contra  el  pit,  amagant  el  rostre.  A 
l’extrem dels braços, que pengen inerts, els palmells de 
les  mans miren enlaire  i  deixen ben a  la  vista  els  talls 
profunds als canells. Dels talls gairebé ja no raja sang, i la 
poca que en raja s’escola pel forat, barrejada amb el doll 
d’aigua.

Ella  sent com s’esqueixa per  dins,  fins a l’última fibra. 
Sense adonar-se’n, recula unes passes fins que topa amb 
la paret. Prova de cridar, però no pot. Li fallen les cames i 
el  seu  cos  rellisca  per  la  paret  humida fins  que  queda 
ajaguda  al  terra,  incapaç  de  reaccionar.  Intenta,  sense 
aconseguir-ho, arrencar de dins un crit que li permetria 
alliberar l’horror que, com la larva d’un insecte, li devora 
les entranyes.

Des del terra no pot veure la nota que hi ha al damunt de 
la pica del lavabo, recolzada contra el mirall, on ell hi ha 
escrit:  «Perdona’m estimada.  És la millor solució per a 
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tots, ja ho veuràs. Sisplau, no triguis en avisar a l’hospital 
perquè puguin aprofitar el  màxim d’òrgans possible. PS: 
T’estimo»
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