
Ressaca
Xavier Tornafoch Yuste

Conte presentat en el 16è Premi de
narrativa curta per Internet TINET



Observava  amb  desinterès  la  llum  que  entrava  per  la 
finestra mentre agitava els glaçons del seu got de whisky. 
De tant en tant, s’enfilava al tamboret per a contemplar 
els detalls d’una lluna perfectament rodona. Deixava que 
l’airet fresc li  acaronés les galtes i  el  front.  Notava que 
havia begut més del compte i que els seus sentits no eren 
capaços  d’interpretar  el  món  que  l’envoltava  amb 
claredat.  Els  seus ulls  pesaven com el  plom i  no podia 
evitar  que  s’acluquessin.  S’assegué  al  sofà  una  altra 
vegada i obrí el televisor. L’aparell vomitava imatges que 
no podia entendre. Eren com flaixos de llum i color que 
traspassaven  la  pantalla  i  il·luminaven  la  sala, 
contraposant-se  a  la  claror  tènue  de  la  lluna.  S’adormí 
amb  el  got  als  dits.  Sense  que  se  n’adonés,  el  whisky 
regalimà  fins  a  buidar  completament  el  recipient.  Es 
despertà,  sobresaltat,  a  mitja nit.  La catifa era xopa de 
licor  i  per  la  finestra  entraven  unes  gruixudes  gotes 
d’aigua.  Havia  començat  a  ploure.  S’alçà  pesadament  i 
tancà la finestra. Apagà el televisor. Col·locà una tovallola 
al bassal que negava la catifa. Es tragué la roba, es posà el 
pijama  i  s’estirà  al  llit.  Dormí  plàcidament  fins  a  les 
primeres llums del dia. Era el mes de juny i el sol sortia 
molt  aviat.  Es  cobrí  el  cap  amb  el  coixí  i  rondinà. 
S’estigué  uns  deu  minuts  amb  el  cap  cobert  fins  que 
emeté un crit sorollós. S’escoltà un “merda!” per tota la 
casa. Saltà del llit  i  es vestí apressadament. Es rentà la 
cara mentre devorava un croissant ressec que va trobar a 
la cuina. Agafà el mòbil i  les claus del cotxe i baixà les 
escales  a  saltirons.  Quan  arribà  al  portal  s’aturà.  No 
recordava  on  havia  deixat  el  vehicle.  Caminà  amunt  i 
avall  de  la  vorera  durant  una  estona  mentre  xuclava 
vigorosament una cigarreta. Revisava tot el que havia fet 
la  nit  anterior  per  tal  de  situar  mentalment  el  lloc  on 
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l’havia aparcat. “Ja ho tinc!”, digué en veu alta. Començà 
a  córrer  en  direcció  a  la  plaça  de  l’estació.  El  cor  li 
bategava amb força. Per moments, pensava que li sortiria 
per la boca. Voltà per la plaça durant una bona estona. No 
era capaç de trobar el seu cotxe. Premia el comandament 
a distància sense parar amb l’esperança que unes llums 
de color taronja s’encenguessin i s’escoltés un “clec, clec” 
que  permetés  obrir-lo  i  marxar  ràpidament  cap  a 
Barcelona. Tot fou inútil. El seu Volkswagen Golf s’havia 
extraviat.  Tenia  pressa.  L’esperaven  i  no  podia  arribar 
tard. Decidí agafar el tren. Després de comprar un bitllet 
d’anada i tornada corregué cap a les andanes. El comboi 
arribà  puntualment.  S’assegué  al  costat  de  la  finestra i 
procurà tranquil·litzar-se: “ja apareixerà, ahir vaig beure 
més del compte i  ara tinc ressaca...”,  es repetia mentre 
mirava el paisatge a l’altra banda de la finestra. Passaven 
les estacions: Balenyà, Centelles, Aiguafreda, La Garriga... 
El  tren  s’aturava  a  totes  i  cadascuna  d’elles.  Es 
desesperava. No arribaria a l’hora. Premia les tecles del 
seu  telèfon  mòbil  entre  el  brogit  de  la  gent,  intentava 
mantenir una conversa amb el seu interlocutor però no 
sentia  res.  Tancà  l’aparell.  “Faré  tard”,  balbucejava. 
Arribà a Barcelona. L’estació de Plaça de Catalunya era 
plena de gom a gom. S’entrebancava amb la gent. Volia 
córrer però no podia. Es dirigí cap a la sortida. Finalment, 
aire fresc. Un cel blau cobria la ciutat. Mentre buscava un 
taxi  lliure,  encengué  una  cigarreta.  Fumava  amb  delit. 
S’acostà un taxi  amb el  llum verd encès,  l’aturà.  Cap a 
l’Hotel Arts. Malgrat els nervis, observava l’animació de 
la Via Laietana. Li agradava Barcelona. El sol feia brillar 
les façanes i, especialment, la teulada del mercat de Santa 
Caterina. Semblava un calidoscopi. El taxista, un home de 
mitjana edat, pell bruna i ulls clars no apartava la vista de 
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la carretera mentre escoltava atentament les notícies de la 
ràdio. De sobte, aparegué el port i un bosc de pals entercs 
que aguantaven veles multicolors, més enllà de les quals 
s’endevinava  la  mar  blava.  Passaren  veloçment  per 
davant de la Barceloneta i arribaren a la seva destinació. 
Baixà del vehicle i  s’acostà a la finestra per allargar un 
bitllet de deu euros al taxista. Corregué cap a l’entrada 
principal mirant de reüll l’alçària de l’edifici. S’aturà. Ara 
recordava tot el que havia passat el dia abans.

A primera hora del matí,  el  seu cap li  havia notificat a 
través  d’un  correu  electrònic  que  l’empresa  prescindia 
dels seus serveis. Era periodista i havia treballat durant 
els  darrers  sis  anys  per a  un setmanari  digital  de gran 
audiència. Un dels companys de la redacció el va convidar 
a dinar. Havien parlat dels vells temps i del que faria a 
partir d’ara. Amb la indemnització planejava fer un llarg 
viatge  per  Àfrica,  conèixer  gent  nova  i  perdre  de  vista 
aquest país que tant l’avorria. Begueren i menjaren molt. 
Fumaren. Després de dinar continuaren bevent whisky a 
una cocteleria del Maremagnum. S’emborratxaren. Ell no 
podia agafar el cotxe per a tornar a Vic, portava un excés 
d’alcohol a les venes. El seu company de redacció telefonà 
un amic perquè portés el cotxe a l’aparcament de l’Hotel 
Arts. Era la plaça de la seva germana, que hi treballava de 
recepcionista  en un torn que  començava  a  les  onze  en 
punt del matí. A aquella hora havia d’haver tret el vehicle 
de l’aparcament. L’acompanyaren en taxi fins a l’estació 
d’Arc del Triomf i el col·locaren en un tren en direcció cap 
a Vic. El viatge el va refer. Un cop a casa, va continuar 
bevent. S’adormí amb el got als dits. Conservà el senderi 
suficient  per  a  posar  el  despertador.  Quan  aquest  va 
sonar,  s’alçà  confós.  Sabia  que  havia  de  baixar  a 
Barcelona  i  que  tenia  alguna  cosa  a  fer  a  l’Hotel  Arts 
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abans de les onze del matí. Fins que no va ser davant de 
l’entrada  principal  no  recordà  l’objectiu  del  seu  viatge. 
Durant el trajecte en tren havia intentat parlar per telèfon 
amb  el  seu  antic  company  de  redacció,  havia  estat 
impossible.  S’adreçà  a  l’aparcament  i  cercà  el  seu 
Volkswagen Golf  de  color  vermell,  va  prémer  la  clau  i 
sonà un “clec, clec”. Obrí la portà i mirà el retrovisor. Un 
cop  de  clau  contundent  arrancà  el  motor.  Sortí  de 
l’aparcament en direcció a la Ronda Litoral. Eren les onze 
en punt d’un dia qualsevol i  tenia mal de cap i  la boca 
pastosa.
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