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Sempre  he  viscut  al  límit,  al  límit  entre  la  genialitat  i 
l'estupidesa, per això quan la meva dona em va clavar una 
cossa al cul i em va fer fora de casa mentre cridava: ara ho 
sé, ets un imbècil! La vaig entendre. Es va quedar amb els 
nens, principalment perquè els petits no volien estar amb 
mi i es clar també es va quedar amb el pis. Total, de cop i 
volta  em  vaig  trobar  al  carrer,  amb  les  mans  a  les 
butxaques i quinze anys de matrimoni al contenidor de 
rebuig. 

A casa, a casa dels meus pares clar, sempre m'havien dit 
que era molt intel·ligent, que podria fer tot allò que em 
proposes  però  anys  més  tard  va  resultar  que  la  meva 
matèria gris només servia per confondre les formigues.

La  crisi  havia  enfonsat  la  meva  vida  professional  hi 
m'havia  llançat,  com  un  gargall,  a  engreixar  les  piles 
d'aturats  que feien cua a  les  portes  de l'INEM. Encara 
sort, cobrava 900 euros mensuals de subsidi d'atur i tenia 
dos anys de coll per sobreviure, així que vaig trobar un pis 
a  compartir  amb  dos  estudiants  universitaris  al  barri 
antic. 

Al pis de dalt hi vivia un avi sol, i a canvi de passar una 
estona xerrant i d'una cerveseta, l'ajudava en les feines de 
casa:  el  netejava,  li  canviava  els  bolquers,  li  feia  la 
compra, la bugada, li netejava la casa i el pentinava. Sí, ja 
ho sé, pensareu que era un "primo", però el cert és que 
ser idiota no està renyit amb la sensibilitat.

Un dia vaig entrar a casa seva i me'l vaig trobar assegut a 
la cadira del menjador, sec, amb la boca oberta i els ulls 
en  blanc,...  vaja,  havia  passat  avall.  A  la  mà  hi  tenia 
aferrada una carta amb el meu nom. "Òstia!", vaig cridar 
esverat.
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Vaig  obrir  la  carta.  Al  davant  tenia  un  full  escrit  amb 
lletra tremolosa però d'una ortografia impecable.

"Estimat amic, per fi ha arribat la meva hora i tu has estat 
l'única persona que ha fet fugir  en aquests darrers mesos 
la solitud que m'ha assetjat durant tota la meva vellesa. 
Ja saps, com t'he explicat moltes vegades, que de jove no 
vaig ser un home bo. Per culpa de la  meva obsessió vaig 
fer mal a molta gent. Em penedeixo de tot, però ara això 
de  poc  serveix  a  les  meves  víctimes.  Per  altra  banda, 
conec molt bé la teva vida per les hores i hores que ens 
hem passat xerrant i per aquest motiu vull ajudar-te. Serà 
la meva forma de redimir-me, així que et plantejo aquest 
enigma i si ets capaç de desllorigar-lo podràs comprovar 
que no ets tan idiota com penses.

Aquí el tens: "Si t'alces per damunt de la meva misèria 
veuràs la mesura de totes les coses. Des del cor groc es 
dibuixa el camí de la meva galàxia, només cal seguir-lo 
per  trobar  la  veritat,  que  t'obrirà  les  portes  d'allò  que 
desitges."

―La  mare  que  el  va  parir!  ―vaig  cridar  gratant-me la 
closca―. Ja he begut oli.

El  vaig  tornar  a  llegir  i  rellegir,  però  no  entenia  res. 
Aquell  avi  se'n  fotia  de  mi  des  de  l'altre  barri.  Vaig 
aixecar-me disposat a trucar la policia local perquè es fes 
càrrec del cos del vell quan vaig observar una cosa que em 
cridà l'atenció. A la paret del davant hi havia  un quadre 
fet de mosaic. Representava una orella. 

―Una orella... ―vaig xiuxiuejar.

Aleshores el meu cervell es va endreçar i em van venir els 
records de tot allò que m'explicava mentre el vaig cuidar 
durant els últims sis mesos de la seva vida.
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Es  deia  Josep.  Quan  era  jove  havia  sigut  mestre  de 
matemàtiques  en  un  institut  públic,   era  un  home  de 
galtes plenes i rosades i quan et mirava amb els seus ulls 
de gos apallissat ningú es podia resistir a abraçar-lo i fer-
se  amic  seu,  fins  i  tot  els  més esquerps  li  donaven un 
copet a l'espatlla. El seu cos era gros i rodó com un dònut 
sense forat, i tota aquella humanitat fusionada amb el seu 
tarannà  tendre  com  un  formatge  mozzarella  li  donava 
una  aparença  d'os  panda  que  el  feia  irresistible  a  les 
velletes  vídues  amb diners.  Qui  es  podia  imaginar  que 
aquell  professor  de  peluix  amagava  un  pervers  secret? 
Vivia  obsessionat  per  la  geometria  i  les  proporcions 
harmòniques. Allò era la seva vida. Per aquest motiu es va 
aficionar a la col·lecció de joies, però amb el seu sou de 
funcionari  no  es  podia  permetre  gaires  filigranes  i  va 
decidir robar-les. Va dissenyar un estrany pla que passava 
per  lligar-se a les  iaies  amb debilitat  per les  joies i  els 
plantígrads, i,  un cop dormien, després de menjar-se el 
cacauet, les esquilava, això sí, només agafava diamants i 
dels bons, la seva dèria li prohibia la bijuteria. I durant 
una bona colla d'anys tot li va anar molt bé, però un dia 
va passar una cosa que no se l'esperava pas. Una de les 
àvies  víctima del panda es va llevar a mitja nit perquè va 
sentir un soroll a l'estudi. Quan s'hi va acostar i va veure 
el  seu amant buidant-li  la  caixa forta  dels  seus  tresors 
més  valuosos,  primer  va  quedar  astorada  i  després 
s'emprenyà molt. Per això es llançà sobre ell, amb la mà 
oberta, clavant-li calbots i dient-li de tot menys osset. Es 
van barallar i enmig de la tempesta en Josep li va clavar, 
amb una bossa plena de les joies que volia incorporar a la 
seva  col·lecció,  una  batzau  a  la  senyora  que  la  va  fer 
traspassar a l'altre barri. La policia no va tardar gaire en 
atrapar el Sr.  Panda, que s'havia convertit d'un dia per 
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l'altre en un perill públic. A la presó s'hi va passar una 
bona  colla  d'anys,  i  quan  finalment  en  va  sortir,  el 
trambaix el va atropellar i el va deixar en cadira de rodes. 
Total, que amb la història aquesta de la proporció al final 
sempre s'embolicava sobre el número phi que no se què 
de l'orella i de les closques de cargol. I allí  davant meu 
tenia una orella. Aleshores se'm va encendre la bombeta: 
i si tot plegat hi tenia alguna cosa a veure?

Corrent  escales  avall  em  vaig  ficar  dins  el  meu  pis. 
Després  de  remenar  per  les  habitacions  dels  meus 
companys  universitaris,  vaig  trobar  perduda  entre  un 
munt de roba bruta una vella enciclopèdia. Allí explicava 
que  el  número  phi  va  ser  utilitzat  per  primer  cop  per 
Fidias,  un  arquitecte  i  escultor  grec  que  feia  servir 
aquesta  mesura  en  els  edificis  i  escultures  que  creava. 
Gràcies  a  phi  es  podia  dibuixar  una  espiral  de 
proporcions  perfectes.  Aleshores  vaig  recordar  el 
missatge:"  Des  del  cor  groc  neix  el  camí  de  la  meva 
galàxia,  només cal  seguir-lo...".  El  camí era un espiral! 
Hauria de fer un croquis del pis i a dins representar-hi el 
remolí  dels  pebrots  i  allí  on  s'acabés  hi  trobaria  "la 
veritat". Però quin era el punt de sortida de la corba? Els 
versets  misteriosos  es  referien  a  un  "cor  groc",  un  cor 
groc? Tanta il·luminació m'estava atabalant. 

Vaig  tancar  els  ulls  i  amb  la  gemma  del  dits   vaig 
acariciar-me les parpelles. Allí ja no hi feia res, i si perdia 
més  temps  al  final  el  mort  faria  pudor,  així  que 
arreplegant un compàs, un regle,  un metro,  un bloc de 
fulles i un llapis  me'n vaig tornar cap el pis d'en Josep.

―Molt bé, ara només em cal trobar el lloc exacte des d'on 
parteix l'espiral ―vaig pensar en veu alta―. Una cor groc! 
On collons hi ha un cor groc? ―mentre la pregunteta em 
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clavava  cosses  a  les  temples  anava  repassant  tot 
l'habitacle, centímetre a centímetre, però res.

"A  veure"  vaig  pensar  "aquest  seductor  de  iaies  ha  de 
tenir  alguna  cosa  de  color  groc  relacionada  amb  el 
número  phi.  Alguna  cosa  que  estigui  ben  aprop  seu"- 
Gran idea, però hi havia un petit problema: estava a casa 
seva. "A veure quin era el lloc d'aquest pis on hi passava 
més  estona"-  aleshores  el  cervell  em  va  saltar  dins  la 
closca- "la taula! Es passava el dia assegut davant aquesta 
taula!" Vaig repassar frisós la mirada per la beneïda taula 
i  aleshores  ho  vaig  veure.  Ben  bé  davant  del  mort,  al 
marge  però  just  al  punt  mig  del  moble,  hi  havia  una 
fotografia  d'un  gira-sol,  sota  un  vidre  que  la  cobria. 
Aquell era el punt inicial del camí!

Amb el metro vaig mesurar la taula que feia dos metres 
d'allargada per  un d'amplada.  El  pis  feia  tretze  metres 
d'ample i divuit de llargada. Amb el regle i el llapis vaig 
dibuixar-lo  en  una  de  les  fulles  del  bloc  de  paper, 
representant la posició exacta de la taula i el punt on hi 
havia la fotografia del gira-sol. 

Segons l'enciclopèdia, hi havia un successió de números: 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,...  anomenada  de  Fibonacci.  La 
relació entre la successió de Fibonacci i el número“phi” 
era que cada número dividit per l'anterior s'acostava més 
a “phi”.

L'operació,  doncs,  semblava  fàcil:  havia  de  dividir 
geomètricament cada segment per l'anterior i per fer-ho 
el compàs hauria de pivotar des de l'encreuament de l'eix 
d'ordenades del primer segment amb l'eix d'abscisses del 
segon. El primer segment era la meitat dreta de la taula. 
Aquesta feia dos metres de llargada per un d'amplada i el 

6



gira-sol  la  dividia  pel  mig  des  del  marge.  Damunt  del 
croquis que m'havia dibuixat vaig apuntalar l'agulla del 
compàs al punt oposat de l'altre marge de la taula d'on 
estava  marcat  el  gira-sol  i  des  d'allí,  vaig  dibuixar  un 
quart de cercle des de la fotografia de la planta  fins a la 
cantonada  esquerra  de  la  taula.  Vaig  dibuixar  un  nou 
segment, en forma de quadrat, que s'allargava dos metres 
cap endavant. Des de la cantonada dreta de la taula vaig 
apuntalar  altre  cop el  compàs traçant un nou quart de 
cercle, que s'empalmava amb el primer tram de la corba 
ja  dibuixat  i  que  corria  des  de  l'extrem  oposat  de  la 
cantonada de la taula on estava enclavat el compàs fins a 
la cantonada del nou segment, perpendicular al punt des 
d'on  girava  l'agulla  del  compàs.  Vaig  repetir  l'operació 
amb un altre segment de tres metres i un altre de cinc i de 
vuit fins acabar amb un últim segment de tretze metres. 
L'espiral  omplia tot  el  pis  i  acabava just  en una de les 
cantonades del seu dormitori. Vaig corre cap a l'habitació 
fins el punt on finalitzava l'espiral. Hi havia una closca de 
cargol al terra de la cantonada. La vaig agafar entre el dit 
índex i  el  polze observant-la de cap a peus,  però no hi 
havia res d'especial. Després, no sé ben bé per què, m'he 
la vaig posar a l'orella però tampoc se sentia res de res. 
Semblava un carallot.

―Què!  Ja  t'has  fotut  prou  de  mi?  ―Estava  molt 
emprenyat. Vaig clavar un cop de puny damunt la rajola 
on s'estava la closca de cargol, i el terra i el cargol es van 
trencar i se m'enfonsà el braç fins el canell. Hi havia un 
calaix secret!

Vaig  treure  els  trossos  de  la  rajola  falsa  que  encara 
estaven enganxades, que eren fins com el paper de fumar, 
i  després,  burxant  amb  la  mà  dins  el  forat  furtiu  vaig 
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notar  amb les  puntes  dels  dits  una clau i  una  fulla  de 
paper doblegada en dues parts. Un altre missatge del més 
enllà. Aquell home ni mort s'avorria d'escriure notetes. La 
vaig  obrir  i  en  va  sortir  el  següent:  Un  pany,  sols  un 
averany, dorm sol el súmmum sota l'òbit fosc de la carn. 
Si no ho trobes, idiota, ves-te'n i tanca el llum. Fins mai 
amic, el verí em fa dany volo com el fum tot de sang sols 
un pany un.

Aquell home no parava de sorprendre'm. S'havia suïcidat! 
Evidentment que tot aquell muntatge no es feia d'un dia 
per l'altre i jo ni ho sospitava. Pobre, en el fons em feia 
pena. Era un desgraciat, molt pitjor que jo, i a sobre em 
volia ajudar! Estava al·lucinant, però...què significava tot 
aquell  enigma  en  vers?  Tenia  clar  que  la  meitat  final 
d'aquella  mena  de  poema  només  es  referia  a  la  seva 
pròpia mort. Parlava d'un pany i jo havia trobat una clau. 
Després  continuava  dient  que:"averany",  "dorm  sol  el 
súmmum"  i  “sota  l'òbit  fosc  de  la  carn”.  Averany? 
Súmmum? Òbit?  Desconeixia els seu significat. Collons 
si  que n'era d'ignorant!  Em vaig  posar  dempeus i  vaig 
tornar  a  corre  cap  el  meu  pis  a  la  recerca  de  la  vella 
enciclopèdia.

Vaig fullejar-la fins a trobar la paraula averany: "Auguri, 
pronòstic." I després òbit: "Defunció, mort." I per últim 
súmmum: "Grau més alt al qual arriba una cosa."

Vaig obrir uns ulls com unes taronges. 

- Està a sota d'ell!- Vaig cridar embogit. No m'ho podia 
creure. M'havia fet donar trenta voltes per anar a parar a 
sota del seu cul! Casum el vell! Vaig tornar a empentes i 
rodolons cap a la casa d'en Josep i vaig mirar a sota la 
cadira on jeia mort. Hi havia un pany rovellat que feia de 
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porter d'una rajola amb frontisses. Hi vaig ficar la clau, 
vaig donar mitja volta i la porteta s'obrí deixant escapar 
un  reflex  estrany.  Hi  havia  un  bagul  ple  de  joies! 
Semblava el tresor d'un vell pirata...de fet, però, pensant-
hi millor, era allò justament el que era. Vaig treure aquell 
cofre de dins el forat i mentre observava la col·lecció que 
havia anat acumulant en Josep durant tota la seva vida, 
em va caure una llàgrima. A través de la seva mort vaig 
ser capaç de redreçar la meva pròpia existència. Per un 
moment vaig tenir la impressió que s'havia sacrificat per 
salvar-me!  Se'm va omplir  el  nas  de  mocs.  Coi  de  vell 
sonat, m'havia donat una bona lliçó!

Li vaig organitzar un enterrament de faraó i encara ara, 
trenta anys més tard, vaig un cop cada mes de setembre, 
el mes de la seva mort, a portar-li un ram de flors. Uns 
dies  més  tard  em  vaig  comprar  un  dúplex  de  180  m 
quadrats al centre de la ciutat i em vaig dedicar a fer de 
pare i a viure de renda. 

La  meva exdona encara  ara pensa  què sóc  un imbècil, 
però jo, ja no ho tinc tan clar.

9



Primera edició en ePUB i PDF: juny de 2012.

Aquest relat fou presentat en la 15a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2011-2012 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

