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Un  cop  localitzada  l’habitació  quatre-cents  set  vaig  fer 
uns trucs esmorteïts a la porta i la vaig empènyer quasi 
sense tocar-la.  El grinyol  escarransit  de les xarneres va 
advertir  de  la  meva  presència.  Bona tarda,  els  senyors 
Quintana?  Els  porto  un  paquet.  Vaig  sorprendre  a  un 
home endormiscat en una butaca al costat del llit que es 
va aixecar d’un bot, li vaig lliurar el regal. Gràcies noi, uf! 
aquesta matinada ens ha nascut en Miquel i  encara no 
havia  pogut  descansar.  Contemplà  la  seva  dona,  que 
dormia al llit: I ja veus, ella encara no havia pogut aclucar 
l’ull! De sobte em vaig descobrir embadalit amb l’infant 
que  respirava  amb  ritme  compassat  i  ben  arraulit  al 
bressol. Es deia com jo i havia nascut el mateix dia i al 
mateix hospital que jo ho havia fet divuit anys enrere. Ja 
tenia l’anècdota del dia i marxaria satisfet. Sí, bé, doncs 
els deixo descansar.

Al cap d’unes setmanes m’assignaren la zona de les cases 
noves, havia d’anar a la número disset a entregar-hi un 
paquet bastant pesat dirigit a un tal Miquelet Cardona. 
Descobrir  en l’etiqueta un altre  destinatari  que es deia 
com jo em va fer somriure. Just quan aparcava la moto 
davant d’una portalada altíssima que separava el jardí de 
la  casa  del  carrer,  vaig  sentir  unes  corredisses  que 
s’acostaven.  Abans  no  vaig  poder  tocar  el  timbre  una 
veueta, des de l’altre costat, em cridava. Qui hi ha?! Vaig 
interrogar  l’intèrfon  desaprofitat  que  penjava  al  costat 
dret de la porta i vaig respondre. Porto un paquet per a en 
Miquelet  Cardona!  Sí,  sí,  sóc jo!  Un tiiit  eixordador va 
indicar-me que la  porta  era oberta  i  la  vaig  empènyer. 
Just allà vaig conèixer en Miquelet de set anys. Ei, noi, 
això deu ser per a tu, hi posa Miquelet! El noi va estirar 
els braços per prendre el paquet a l’hora que aixecava les 
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espatlles i abaixava la mirada. Pse, avui faig la comunió i 
la mare m’ha dit que, a partir d’ara, ningú més em dirà 
Miquelet. Si no fos per això no la faria, la comunió, és un 
rotllo. Els ulls se’m van esbatanar. De sobte podia reviure 
el moment en què la meva mare em deia el mateix, una 
colla d’anys enrere, quan jo tampoc volia fer la comunió. 
Saps una cosa? A mi també em deien Miquelet i, quan em 
vaig  fer  gran,  van  deixar  de  dir-me’n.  Síííí?  Se  li  va 
dibuixar un somriure tan ample com li permetia la cara 
arrodonida i galtavermella. Vols entrar a la meva festa?

Al cap de quatre  dies un altre  Miquel.  Empès per una 
vitalitat desconeguda, vaig col·locar el paquet a la caixa 
de la moto i vaig sortir rabent del magatzem. Es tractava 
d’un  nano  d’uns  catorze  anys  que  vivia  en  un  pis  del 
centre. Em va obrir la porta ell mateix i li vaig fer entrega 
del paquet sense que em mirés. El va obrir sense esma i 
deixà  el  contingut  en  un  racó.  Girà  cua  i  s’esmunyí 
passadís endins. Ei, Miquel! Quin problema hi ha amb el 
regal? El  noi  s’aturà.  Cada setmana rebo un regal  d’un 
pare que no em truca mai, es veu que té molta feina, per 
mi es pot fotre els regals on vulgui. El cor se’m va fer petit 
de cop, la gola se’m va estrènyer i les llàgrimes em van 
arribar  just  al  voral  de  l’ull.  Tancar  la  porta  i  marxar 
d’allà, no podia fer res més, perquè aquest dolor només es 
cura amb el pas dels anys.

Després d’aquesta última visita,  comprovava un per un 
els  paquets  que  entraven  al  magatzem,  cada  dia  més 
paquets i cap Miquel per anar a trobar. Al cap d’un parell 
de mesos, un paquet molt petit: Miquel Torrent. Som-hi! 
Feia dies que t’esperava.

La casa també era als afores de la ciutat i quan hi vaig 
arribar em sobtà la munió de cotxes aparcats, a fora al 

3



carrer i a dins el jardí. El silenci que es respirava em feu 
contenir la respiració. Com que la porteta d’entrada era 
oberta la vaig empènyer i em vaig dirigir cap a la porta 
principal. Un ding-dong senyorial va ressonar per tota la 
casa i  en uns  instants  s’escoltaren unes passes lentes  i 
abatudes  que  s’acostaven.  Em  va  rebre  una  dona  tota 
plorosa  que  s’eixugava  ara  els  ulls,  ara  el  nas  i  que 
m’interrogava  amb  uns  ulls  fatigats  on  hi  vaig  veure 
reflectida la meva mare, se’m van posar els pèls de punta. 
Bon-bon dia,  estic  buscant  en  Miquel  Torrent,  tinc  un 
paquet per a ell. La dona va estar a punt de caure entre 
sanglots espasmòdics, però va tenir temps de recolzar-se 
a  la  porta.  En  un  primer  moment  no  vaig  poder 
reaccionar  però  tot  seguit  m’hi  vaig  acostar  i  es  va 
repenjar  en  mi.  Sense  adonar-me’n,  vaig  fer  un  pas 
endavant i  la vaig acabar abraçant amb força, amb una 
familiaritat  compungida.  Va  ser  llavors  quan  la  meva 
mirada va descobrir, a la sala del fons, el fèretre, enterrat 
per  enormes  corones  florals  i  escortat  per  un  estol  de 
figures  ennegrides  que  m’incriminaven;  els  seus  ulls 
m’apunyalaven  inquisidors  just  al  cor,  en  podia  sentir 
l’agullonada  ben  endins.  Vaig  fer  per  marxar,  però  les 
mans de la dona em van estrènyer amb més força. Tots 
els records m’eren confusos. Vaig fer un pas enrere i vaig 
topar amb la porta mig oberta, els seus ulls m’atrapaven i 
no  em  deixaven  raonar.  Notava  una  esgarrifança  al 
clatell, als braços, a les cames, i els peus em començaven 
a  suar,  intentant  aguantar  unes  cames  tremoloses  i 
debilitades pel sotrac de l’esdevenir. D’una revolada em 
vaig alliberar de la sort que m’empenyia cap a dins la casa 
i,  tentinejant,  vaig  poder  arribar  a  la  moto,  la  vaig 
engegar i vaig fugir lluny, tan lluny com vaig poder. 
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