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Feia 10 anys que els avis havien fugit de Barcelona. Deien 
que volien passar els últims anys de la seva vida davant 
del mar. Bé, era l'àvia qui ho repetia constantment, l'avi, 
d'esma content, seguia a l'àvia allà on ella, un cul inquiet, 
volgués portar-lo. Un cop trobat el destí perfecte, l'avi s'hi 
va avenir sense gaires complicacions, només hi va posar 
una condició: que allà on anessin pogués portar-hi totes i 
cadascuna  de  les  seves  plantes.  L'àvia  sentenciava 
rebufant que no entenia aquella obsessió. I l'avi, rialler, li 
deia que ja sabia prou bé que aquelles plantes eren tota la 
seva vida.

Jo, de plantes, no n'entenia ni fava fins que vaig passar 
l'estiu  de  fa  dos  anys  a  casa  l'avi.  La  mare  estava 
preocupada per les estranyeses que feia d'un temps ençà, 
i a voltes també estava cansada de veure'm arrossegar els 
peus esmaperdut per casa. Va pensar que potser assumir 
la responsabilitat de cuidar l'avi em serviria per despertar 
de la letargia en el que m'havia enfonsat l'abandó sobtat 
de la Mariona.

—Aniràs a passar l'estiu a casa l'avi Josep, i no se'n parli 
més —deia amb cara de pocs amics.

Jo em palplantava al seu davant també amb cara de no 
tenir  gaires amics,  fet  que no s'allunyava de la realitat, 
amb  un  posat  d'adolescent  tardà,  d'infant  terrible  
impostat, però sense poder fer res ni badar boca davant 
l'energia imparable de la mare.

Vaig enfilar cap a Vilassar de Mar cap a finals de maig i 
m'hi vaig estar fins a les acaballes d'agost.

—Apa, ja us espavilareu al cau de l'avi.
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Aquest  va  ser  el  seu  comiat  i  el  seu  càstig  a  tots  els 
problemes que li havíem ocasionat tots dos, l'avi i jo, en 
els últims mesos. L'un deixat i abandonat a la flor de la 
vida, l'altre com un llum d'oli al final de la seva.

I  es  que  últimament  els  veïns  de  l'avi  no  paraven  de 
trucar a la mare.  L'avi es passejava despullat pel terrat 
immens  de  casa  ple  a  vessar  de  les  seves  estimades 
plantes, reivindicava que aquell era el seu espai personal i 
que era lliure d'anar-hi com volgués. Deia que al final de 
la vida havia experimentat un retrobament amb la natura, 
i que no esperava que aquesta societat podrida i plena de 
prejudicis ho entengués. Ell, com si res, regava i cuidava 
el seu immens planter, prenia el sol, llegia i menjava en el 
seu paradís particular. La mare, cansada de rebre llargues 
trucades plenes de queixes i amenaces, els va prometre 
als veïns que m'hi enviaria a mi per tenir-ne cura.

Amb el temps, la negociació veïnal havia aconseguit que 
es col·loqués un davantal, i així, amb un davantal de flors 
blanques ben grosses sobre un fons vermell, em va rebre 
a la porta de casa amb les meves maletes i la meva ressaca 
absurda i exagerada d'amor perdut per sempre.

Vaig  constatar  amb  un  cop  d'ull  ràpid  per  sobre  les 
espatlles de l'avi que allò era efectivament un cau, tal com 
havia dit la mare. Després de la mort de l'àvia, l'avi va 
decidir  que  aquelles  quatre  parets  donaven  sentit  a  la 
seva  existència,  amb  les  seves  plantes,  i  que  no 
necessitava  gaires  luxes...  ni  gaire  pulcritud  tampoc... 
Com a càlida rebuda em va etzibar:

—Escolta,  fill,  jo  ja  fa  anys  que  vaig  deixar  de  cuidar 
criatures, així que aquí cadascú es recull la seva porqueria 
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i es prepara allò necessari per sobreviure, no hi ha horari 
de restaurant.

Haig de reconèixer que en aquelles precàries condicions 
lluny  d'un  cuidador  que  cobrís  les  meves  necessitats 
bàsiques,  i  que  em  permetés  enfonsar-me  en  la  meva 
autovictimització em va fer espavilar sí o sí.

Durant un parell de setmanes vam compartir aquell espai 
pràcticament sense dir-nos ni ase ni bèstia i, poc a poc, 
vaig  anar  fent-me  meu  aquell  casalot  davant  del  mar. 
Sorprenentment per mi vaig necessitar posar una mica 
d'ordre i obrir de bat a bat els porticons per on hi entrava 
la llum del sol reflectida al mar i la brisa que començava a 
fer olor d'estiu.

L'estratègia  de  la  mare per  a  què  m'espolsés  les  penes 
semblava funcionar, mentre que l'avi remugava per casa 
cada  cop  que  em  veia  endreçar  o  netejar  alguna  cosa. 
Passava  els  dies  remenant  totes  les  rampoines  que 
trobava, objectes preciosos, àlbums de fotos antigues de 
color sèpia brut, capsetes, llibretes de dibuix, llibres de 
vés a saber quan... estava fascinat.

Havia estat molt de temps sense fer gaire cas als avis, i 
aquell retrobament, l'observació viva del meu passat, em 
va fer reubicar-me una miqueta. Retrobar-los i retrobar-
me.

Un matí, neguitós, vaig decidir pujar al paradís de l'avi. 
Fins aquell moment no m'hi havia atrevit, sentia que era 
un espai pràcticament sagrat, però tenia ganes d'intentar 
acostar-me  a  aquell  home  que  últimament  havia  estat 
llunyà, però que havia estat tendre i afectuós en la meva 
infantesa.
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D'esquenes, despullat, i amb els seu davantal de flors el 
vaig trobar reconcentrat en un cactus, una versió gegant 
d'un  d'aquells  cactus  d'ordinador  que  es  veuen per  les 
oficines.  M'hi  vaig  posar  al  costat.  Totes  les  plantes 
estaven clarament documentades amb unes etiquetes:

Cactus mamilaria
Rebel·lions quotidines 23
Montjuic, Barcelona
1970

Abans que digués res, l'avi va començar a parlar.

—Mira fill, ja sé que la teva mare t'ha enviat aquí a veure 
què  se  suposa  que  estic  fent  amb  la  meva  vida.  De 
vegades, quan et fas gran, si no vius de la manera que els 
fills han imaginat per tu es posen nerviosos. A mi no em 
passa res, estic bé, de veritat. Vull passar el temps aquí 
envoltat  de  les  meves  plantes,  mirant  el  mar  que  em 
recorda a la teva àvia, observant la naturalesa en tots els 
seus detalls. El tracte amb les persones em fastigueja cada 
cop més, tu saps que a l'àvia i a mi ens ha agradat viure al 
nostre aire, i malgrat hem perdut moltes batalles no ens 
hem resignat mai. Això és la base de tot, fill, no et resignis 
mai. Adaptat si pots, però no et resignis. De jove, quan 
vaig entendre que no podia canviar el món vaig caure en 
una profunda depressió. Tot va deixar de tenir sentit per 
mi,  la  màquina  és  massa  grossa  i,  de  vegades,  se'ns 
empassa, et passa per sobre i t'esclafa. Ara, a l'edat que 
tinc, t'asseguro que penso fer el que em doni el gust i la 
gana.

La teva àvia ho portava millor, es va dedicar tota la vida a 
produir  petites  peces  de  ceràmica,  escrupolosament, 
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cuidant cada detall. Petites ofrenes de bellesa per un món 
desgastat,  deia.  D'aquesta manera creia  que si  més no, 
feia  una  petita  contribució  a  que  el  món  fos  més 
agradable. Jo, observant-la, vaig trobar la meva manera 
de continuar. Les petites rebel·lions quotidianes. No posis 
aquesta cara,  ara t'ho explico.  Tot això que veus al  teu 
voltant, aquest munt de plantes, és furtat, robat, sostret. 
No  n'he  comprat  ni  una,  d'aquestes  plantes.  Et  pot 
semblar ridícul i insignificant però per mi, aquesta petita 
transgressió és una petita cura a totes les concessions que 
he hagut de fer a la vida, petits moments de rebel·lia que 
no fan mal a ningú i que m'han ajudat a empassar gripaus 
de tant en tant. La vida ve plena de gripaus... si pots, de 
tant en tant esclafe'n algun.

Jo vaig obrir un ulls molt grossos, procurant no dir res 
davant d'aquell dispendi d'informació sorprenent de l'avi.

—Cadascuna de les plantes que veus aquí representa un 
moment important de la meva vida. Veus aquella? la de 
les flors blavoses i la fulla petita? Me'n vaig endur un tros 
del cementiri el dia que vam enterrar a l'àvia. I aquella 
d'allà? la de les flors petites fúcsia? d'aquella me'n vaig 
endur  un  tros  de  l'entrada  de  l'hospital  el  dia  que  va 
néixer la teva mare.

—Però avi... —li vaig dir— això ho sap la mare?

—Mira, fill, això no ho sap ningú, només ho sabia la teva 
àvia, bàsicament perquè ningú mai no m'ho ha preguntat 
pas.

Jo vaig esbotzar un somriure còmplice i vaig posar cara 
d'admiració. Estava realment impressionat.

—Veus els gira-sols? Són de Pals. Un estiu l'avia i jo vam 
anar a treballar a la costa, hi teníem un tiet, ella ajudava a 

6



desentortolligar les reixes dels pescadors i jo sortia a la 
mar. A les nits estàvem rebentats de tant treballar, però el 
cos,  quan  és  jove,  sembla  que  mai  no  vulgui  parar,  i 
anàvem a una masia de la contrada on hi havien posat un 
bar d'amagat. A l'entrada hi havia un camp de gira-sols, 
enormes, amb un camí al mig. Entrant pel camí de gira-
sols,  al  cap d'avall  hi  trobaves el bar.  Aquell  estiu vam 
treballar de valent. Però, va ser fantàstic... Ho veus? Tot 
ho tinc aquí...

Aquell  estiu  també  va  ser  fantàstic  per  a  mi,  vaig 
aprendre moltes coses de l'avi i em vaig treure de sobre 
molta pols i vaig endur-me amb mi tota la seva energia, 
amb el radiant sol reflectit sobre el mar.

Des de llavors hi vaig tornar tot sovint, a casa l'avi.

Avui estic aquí per complir un encàrrec. Tots han marxat 
i m'he quedat tot sol al cementiri. L'hivernacle ara és meu 
i avui començo la segona sèrie de les petites rebel·lions 
quotidianes. La segona generació, revisada i ampliada de 
la versió anterior. Perquè l'avi sàpiga que no hi faltarà un 
recordatori  del  dia d'avui  al  seu jardí,  he fet  dos petits 
testos de ciclàmens. Un per ell i un per mi. Quan arribi, 
em posaré  el  seu davantal,  pujaré  al  terrat  i  hi  posaré 
l'etiqueta corresponent.

"Adaptat, fill, però no et resignis mai."

Ciclàmen
Rebel·lions quotidianes vol. II núm. 1
Cementiri de Vilassar
2011
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