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"Ja esteu,  doncs,  al  final  del  primer  viatge.  Ara,  
escolta  el  que  et  diré,  que  algun  dia  t'ho  farà  
recordar un déu. Haureu de passar primer a prop  
de les Sirenes, que encanten a quants homes se'ls  
apropen.  Boig  serà qui  es  detingui  a escoltar els  
seus càntics, ja que mai no festegessin la seva dona  
i els seus fills la seva tornada a la llar! Les Sirenes  
li  encantessin  amb  les  seves  fresques  veus.  Els  
prats  on  habiten  té  al  seu  voltant  una  vora  
blanquejada pels  ossos  dels  homes les  carns  dels  
quals  es  van  perdre...  Passa  sense  detenir-te  
després de tapar amb tova cera les orelles dels teus  
companys! Que ni un de sol no les senti! Tu sol a la  
nau pots sentir-les si vols, però amb els peus i les  
mans  lligats  i  dempeus  sobre  la  carlinga,  fes-te  
amarrar al pal per assaborir el plaer de sentir la  
seva cançó! I ordena als teus companys que si els  
supliques  o  els  ordenes  que  et  deixin  anar,  facin  
una volta més a la corda! (...)".

L'Odissea, Homer
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Tot el món va pensar que va voler treure's la vida. Ningú 
no va creure la seva història per molt que repetís una i 
mil vegades que ell no volia fer-ho. Però clar, era difícil 
creure'l desprès del que li havia passat aquell dia.

Eren les 8:30 del matí de dissabte. No era dia feiner per a 
ell i aprofitava per descansar al llit més temps del que era 
habitual. De sobte el so del telèfon el va despertar d'un 
sobresalt.  Va  aixecar  una  mica  el  cap  per  mirar  el 
rellotge-despertador  de  la  tauleta  i  es  va  deixar  caure 
sobre  el  coixí  pensant  qui  el  podria  trucar  en  aquelles 
hores. Va pensar que no tenia ganes de parlar amb ningú 
i va deixar que sonés. Es va tallar i als pocs segons es va 
repetir  el  so  estrident  de  l'aparell.  El  seu  segon 
pensament va ser que darrere d'aquesta urgència hi havia 
d'haver una mala notícia. No es va equivocar massa. Va 
allargar el braç i amb la mà encara sense força va agafar 
el  telèfon amb forma de cotxe clàssic  Chevy 57 que va 
comprar en un viatge a Nova York.

—Digui? —va dir amb veu adormida.

—Hola Nico, sóc jo, la Judit.

—Hola estimada, què fas desperta tan d’hora?

—Haig...  haig  de  parlar  amb  tu  —va  dir  ella  amb  veu 
tremolosa.

—Ha passat alguna cosa? Estàs bé?

—No sé si estic bé o malament, Nico... peroooò.... no puc 
casar-me amb tu! Ja... ja no t'estimo! —va dir plorant i 
seguidament va penjar.

—Judit, Judit... contesta’m?
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Va penjar el  telèfon i  amb extrema lentitud es va anar 
incorporant  del  llit  intentant  tornar  a  repetir  amb 
incredulitat les paraules exactes que s'havien produït en 
aquesta breu conversa amb la que havia de ser la seva 
esposa en quinze dies. De sobte, va sortir  del  seu estat 
catàrtic i  es va dir a sí mateix que havia de parlar amb 
ella.  No  podien  acabar  cinc  anys  de  relació  en  una 
trucada. Necessitava explicacions i donar resposta a totes 
les  preguntes  que  no  paraven  d'acumular-se  en  el  seu 
cervell.

Es va posar a la dutxa deixant que l'aigua gelada caigués 
per  tots  els  racons del  seu cos  entumit  i  va  plorar...va 
plorar desconsoladament donant cops amb els punys a la 
paret de rajoles. Va tancar l'aixeta i va agafar el barnús 
morat que penjava de la paret. Se'l va posar i va mirar el 
mirall ple de baf. Va apropar la seva mà encara mullada a 
aquesta  pissarra  improvisada  i  va  escriure  amb  el  dit: 
T'ESTIMO.

Va fregar la seva pell amb força fins que el dolor físic va 
substituir  el  dolor  de  la  seva  ànima.  Del  calaix  de  la 
tauleta  va  escollir  la  roba  interior  i  de  l'armari  de 
l'habitació uns texans i una samarreta una mica vella. Es 
va  pentinar  tot  el  cabell  cap  a  enrere  amb  les  mans  i 
ràpidament  es  va  posar  unes  sabatilles  esportives  que 
tenia  tirades  pel  terra  del  menjador.  Va  agafar  unes 
monedes que tenia en un cendrer i les claus de la porta. 
Va  tancar  d'un  cop de porta  i  va  córrer  escales  a  baix 
dirigint-se a casa de la Judit.

Ella vivia molt a prop d’en Nico i el  camí de casa seva 
s'havia  repetit  milions  de  vegades  en  aquells  anys  de 
relació. Al carrer es va parar en un semàfor i li va venir a 
la  memòria  el  seu  primer  petó  a  la  que  fins  feia  uns 
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minuts era la seva xicota. Va ser un petó agradable però 
alhora nerviós. Els seus llavis es van ajuntar tímidament 
mentre les mans d’en Nico envoltaven el cos menut d'ella. 
Aquest record va fer aparèixer un lleu somriure a la seva 
cara en un matí tan trist com el que estava tenint.

Atrapat en els seus pensaments, el jove va creuar el carrer 
sense adonar-se que el semàfor no havia canviat de color. 
De sobte, es va trobar en mig del pas de vianants, estàtic, 
mirant un cotxe que s'apropava a tota velocitat cap a ell. 
Un so monòton el va fer ensordir i van aparèixer al seu 
cap unes  paraules  plenes  de  música que no sabia  d'on 
provenien. Una veu de noia, que al principi s'apreciava 
llunyana, s'escoltava cada vegada més a prop a mesura 
que el cotxe de llums parpellejants s'apropava cap al lloc 
on era ell. Al final, va sentir amb claredat unes paraules 
que  anaven  adreçades  a  la  seva  persona  i  semblaven 
sortir  d'aquells  focus  de  colors  que  no  deixaven 
d'avançar.

NICOOO, NICOOO... ELLA NO T’ESTIMA, NO VAGIS A 
BUSCAR-LA!

De  sobte,  una  mà  forta  va  agafar  el  seu  braç  i  el  va 
arrossegar cap al davant d'un cop brusc. Un home i ell, 
van caure al terra de la vorera de davant. Quan Nico va 
reaccionar, hi havia un grup de tafaners a sobre d'ells fent 
milers  de  preguntes  sobre  l’estat  de  salut  dels  dos.  Va 
sentir que una senyora li  explicava a una altra veïna el 
que havia passat:

—Ai, Lola, a aquest noi de poc l'atropella una ambulància! 
Estava aturat al mig del carrer i no es movia. Gràcies a 
Déu que aquest senyor l'ha empès cap al davant. Ai, Mare 
de Déu, han estat a punt d'atropellar-lo!
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Als  pocs  minuts,  i  mentre  el  Nico  es  recuperava  de 
l'ensurt, va aparèixer un cotxe patrulla. Es va baixar una 
policia que va desembarassar la zona de tafaners. Primer 
els hi va preguntar als dos si es trobaven bé. Després de 
confirmar  que  no  hi  havien  ferits,  es  va  interessar 
sobretot  per  tot  el  que  havia  passat.  Va  parlar  primer 
l'home  que  creuava  el  carrer  darrere  d'ell  i  que  el  va 
empènyer en veure el perill d'atropellament. Després va 
parlar en Nico explicant que es dirigia a casa de la seva 
"xicota" per demanar-li explicacions sobre la ruptura del 
compromís  matrimonial  uns  dies  abans  de  l'enllaç.  Va 
continuar dient que en creuar el carrer una veu de noia va 
substituir  la  sirena  de  l'ambulància  donant-li  un 
missatge. No es podia moure i que després havia aparegut 
tirat al terra al costat d'aquell senyor que no havia vist 
mai.

—Ha intentat vostè suïcidar-se? —va dir la dona policia.

—Noooo... li dic que una veu de noia em parlava i no em 
permetia moure'm ni un pas! —va cridar Nico

- Està bé, senyor, no es mogui d'aquí, si us plau.

La policia es va dirigir al cotxe patrulla, va agafar la ràdio 
i va parlar durant uns minuts. Unes hores més tard, en 
Nico  es  trobava  en  un  hospital  intentant  explicar  el 
psiquiatre de guàrdia que les sirenes de les ambulàncies 
et  poden tornar boig com les que se li  van aparèixer a 
l’Ulisses en el seu viatge.
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