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Havia decidit ser taxista. El taxi li donava llibertat per ser 
el seu propi amo, llibertat per fer horaris raonables i per 
socialitzar-se amb tot tipus d'individus. Havia llegit feia 
temps en un diari una frase que tenia gravada i que era la 
clau  del  seu  canvi  laboral  i  d'actitud  davant  el  món: 
“Només seràs  feliç  quan no hagis  de  rendir  comptes  a 
ningú”. Estava fart de donar explicacions a supervisors, 
caps de supervisors, a coordinadors i, finalment, a l'amo 
de  l'empresa  per  la  qual  havia  estat  assalariat  durant 
trenta anys.

Ara havia assolit la felicitat, és cert que tenia un horari i 
s'havia de guanyar un sou però no estava rere un taula de 
despatx ni amb les mans enganxades a l'ordinador. Veia 
la llum natural i el seu entorn era canviant, encara que 
també passés moltes hores assegut.

El  que el  feia més feliç  i  orgullós era la seva col·lecció 
d'art pictòric. La més gran i important que cap particular 
multimilionari  hagués  tingut  mai.  Sempre la  portava  a 
sobre, li cabia dins una caixeta petita de llauna que temps 
enrere  havia  estat  plena  de  caramels.  Havia  intentat 
ordenar-la  de  mil  maneres  però  sempre  acabava  tota 
barrejada i s'havia rendit a que tingués cada dia un ordre 
diferent. Avui  La Gioconda de Leonardo da Vinci estava 
al costat del  Dinar campestre  de Manet i l'endemà feia 
parella amb El crit de Munch o amb El petó de Klimt.

Aquella caixa era per ell com un petit tresor. La seva filla 
l'anomenava  “la  caixa  dels  petons”  perquè  quan  la 
deixava  dins  la  calaixera del  rebedor  sempre  li  feia  un 
petó, com si enlloc de milers de papers amb els noms de 
totes les obres d'art que havia admirat en algun moment 
de la seva vida, contingués tots els estalvis de la família.
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La col·lecció s'anava engreixant de mica en mica. La seva 
darrera adquisició havia estat Nois a la platja de Sorolla. 
Un magnífic quadre on el blau del mar s'endinsa dins la 
sorra i la claror del dia acarona els cossos nus d'uns nois. 
L'havia vist  en un llibre d'art de la biblioteca i  després 
d'admirar-lo una bona estona havia buscat, amb neguit, 
un retall de paper i un bolígraf per prendre’n nota.

Si  llegia  el  nom  de  qualsevol  de  les  obres  de  la  seva 
col·lecció només havia de tancar els ulls i la veia amb tota 
claredat. Ell no ho sabia, però tenia un do, una capacitat 
innata per recordar fotogràficament imatges, que per un 
motiu o altre, l'havien impactat.

El que més li agradava de la seva nova professió era tenir 
les tardes lliures. Solia perdre's per algun museu. Tenia el 
convenciment que els bons museus no es poden gaudir 
amb unes hores, ni amb un dia, ni amb un setmana. Els 
bons museus  li  demanaven temps,  temps  per  poder-se 
estar  davant  de  cada  quadre  tot  el  que  aquest  li 
reclamava.

La seva darrera obsessió era Escena de carrer en un dia  
de pluja  de Francesc Miralles.  Cada dia s'escapava una 
estoneta al Museu Nacional d'Art Contemporani. Seia en 
un banc al  mig de la sala i  contemplava el quadre. Els 
dissabtes hi anava tan bon punt obrien i es meravellava 
amb la bellesa de les  dues dones burgeses,  amb el  seu 
gosset,  sota  el  paraigua,  de  les  dones  proletàries 
d'esquena, del moviment de berlines amunt i avall, de les 
flors, de la columna de publicitat i de l’atmosfera de dia 
plujós. Perdia la noció del temps, fins que el guàrdia de 
seguretat li cridava l'atenció per poder tancar el recinte.
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Era tan gran la seva devoció per aquell quadre que tots els 
turistes, jubilats, executius, senyores i joves que pujaven 
al  seu  taxi  es  convertien  en  víctimes  d'un  monòleg  on 
cantava  les  excel·lència  de  l'obra.  La  seva  dona l'havia 
amenaçat  de  llençar-li  a  les  escombraries  la  caixa  de 
llauna  amb  la  seva  col·lecció  si  tornava  a  parlar  del 
quadre que el tenia obcecat.

Somniava amb les noies burgeses, en especial amb la noia 
del vestit gris que s'aixecava les faldilles i deixava veure la 
cama,  descaradament,  en  una  època  on  les  dones 
conservaven  les  bones  maneres  i  eren  pudoroses  per 
definició. Tan bon punt sonava el despertador ja pensava 
en escapar-se una estoneta al MNAC.

Aquell  divendres  quan  va  agafar  el  taxi  va  tenir  una 
sensació estranya, com si s'hagués d'anar acomiadant de 
tothom i de tot arreu. Havia deixat la seva filla a l'escola 
després  d'una  gran  abraçada  i  un  petó  ben  sorollós. 
Després va trucar a la dona i se'n va acomiadar amb un 
“t'estimo” que feia segles que no li deia. Era com si sabés 
que les coses podien canviar d'un moment a l'altre. I així 
va ser.

Quan va dirigir-se al museu sentia una calma interior que 
no havia experimentat mai abans. Va saludar a la noia de 
la taquilla, que ja feia mesos que no li cobrava entrada, 
amb un somriure mentre li picava l'ullet. Va passejar per 
les  sales  mirant  els  quadres  que  temps  enrere  havia 
anotat per la seva col·lecció, aquella col·lecció que havia 
passat  a  un  segon  terme  i  que  solia  oblidar-se  a  casa 
d'ençà que aquell quadre l'havia captivat.

Quan  va  ser  davant  de  la  pintura  va  seure  i  la  va 
contemplar examinant tots els detalls. De cop va sentir la 
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necessitat d'acostar-s'hi. S'hi va apropar tant i tant, que 
de cop va entrar-hi dins i en va formar part.

A tres quarts de 8 el guàrdia es va dirigir cap al banc per 
avisar al taxista que feia vida en aquella sala. Però, no hi 
era. Aleshores es va acostar al quadre i  al  costat de les 
dues dones burgeses va veure un home que s'assemblava 
al taxista, anava vestit amb roba d'època. No desentonava 
i  aguantava  un  paraigua  que  aixoplugava  a  les  dues 
dames. Va parpellejar, es fa fregar els ulls i va mirar altre 
cop el quadre. Li va semblar que l'home li picava l'ullet i 
amb un mig somriure va sortir tancant els llums rere seu.
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