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Em dic Fidel Agut, Sr. Fidel Agut, que per alguna cosa ha 
de  servir  complir  anys  sense  deixar-se’n  cap.  Aquestes 
línies que segueixen podrien constituir el relat d’una vida, 
de  la  teva,  per  exemple.  Si  bé  cada  persona  viu  sota 
circumstàncies diferenciadores i particulars, els malestars 
que ha creat el nostre “estil de vida” acostumen a poder-
se  posar  en  comú  ben  senzillament,  ho  he  comprovat 
recentment.  Si  no fos així,  com sabrien els  magnats de 
l’entreteniment què oferir-nos per alleujar-nos d’aquests 
malestars?  Ells  sí  que  en  tenen  la  clau,  lladregots  de 
personalitats!  Intentaré  no  sulfurar-me  gaire  mentre 
continuo escrivint, que la ira no ha dut mai enlloc. Així 
doncs, dedico aquest relat a tots aquells i totes aquelles 
que,  tot  i  creure’s  l’argument  de  viure  una  situació 
privilegiada  en  comparació  amb  moltíssimes  altres 
persones, no s’acaben de sentir satisfetes del tot en el seu 
fur intern i  ho pateixen en silenci,  un silenci compartit 
per més individus dels  que podem imaginar. I dic això 
afirmant estar en plena capacitat de les meves facultats 
mentals; si més no, en la capacitat de les facultats que em 
queden després de viure tot el que segueix: 

“Em  llevo.  Faig  els  preparatius  de  cada  dia.  Surto  al 
carrer. Camino o agafo el cotxe cap a la feina. M’hi passo 
el  temps que m’hi  he d’estar.  Dino a la feina o a casa. 
Torno a la feina. Torno cap a casa. Faig la compra que he 
de  fer.  Recullo  els  nens  de  cole  o  del  cangur  o  de  les 
extraescolars,  depèn  de  l’hora  i  del  dia.  Potser  faig  la 
compra  amb  els  nens  de  camí  a  casa.  Fent  filigranes 
preparo el sopar mentre endreço la casa perquè estigui, ni 
que  sigui,  mínimament  presentable.  Amb  sort,  tinc 
parella (de fet, de dret o perquè vull tenir-la) amb la que 
em  reparteixo  totes  aquestes  tasques  fent  servir  un 
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calendari magnètic que tenim penjat a la nevera, i  això 
ens dóna per poder descansar una hora al dia, després de 
sopar i posar a dormir els nens, el millor dels dies. 

A  la  feina  m’hi  estic  la  major  part  de  les  meves  hores 
conscients. La meva feina no em satisfà, és a dir, no és la 
feina de la meva vida i, pel que sembla, he d’estar content 
perquè la tinc i perquè, encara que em facin sentir una 
puça  insignificant  i  em  menystinguin  fins  a  límits 
inconcebiblement humiliants, se suposa que he d’estar-
ho. Doncs ho estic, i ja està. Miro cap a una altra banda i 
llestos, sí senyor! Què seria de la vida sense sense esforç, 
oi? Doncs endavant! A sentir-se orgullós de passar hores i 
hores  en  una  deixalleria  de  moments  buits  i 
personalment improductius! Es clar que sí! 

Però alerta, que això no és res! Resulta que tampoc estic 
satisfet amb algunes de les meves relacions personals o 
familiars, algunes de les quals mantinc obligadament per 
deferència  a  la  meva  parella,  a  algun  amic  comú  o, 
simplement,  per  les  circumstàncies...  ai,  les 
circumstàncies!  Elements  tan  invisibles  de  la  nostra 
existència  que  ens  marquen  indefectiblement  el  nostre 
destí. El dia que es facin visibles hi voldré tenir algunes 
paraules! Bé,  que m’escapo del  tema, teníem que hi ha 
relacions que no em fan el pes, que estan perquè l’ordre 
social o la imperativitat de les relacions occidentals fan 
que  es  materialitzin  de  forma  més  evident  del  que 
m’agradaria.  Però  aleshores  penso  que  la  paciència  ha 
estat donada a l’home per fer-ne ús i no només per fer-ne 
gala,  oi?  Així  que,  endavant  amb alegria  i  passem a la 
següent consideració per odre d’importància. 

Els meus fills. D’això si que en puc estar content, satisfet, 
orgullós  i  ple  de  goig.  Malgrat  tots  els  maldecaps  i 
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preocupacions  que  surten  de  les  seves  imprevisibles 
peticions,  ni  tan  sols  en  podria  dir  maldecaps  o 
preocupacions,  perquè  aquestes  paraules  les  reservo 
només  per  a  aquells  factors  externs  emprenyadors  i 
molestos que considero que no tinc perquè suportar però 
que,  gràcies  a  les  circumstàncies,  ho  de  fer  de  totes 
maneres. I els meus fills no són factors externs; amb tota 
seguretat són allò del que puc dir amb tota seguretat que 
n’estic  completament  satisfet.  Ni  la  feina  mal  valorada 
(eufemisme),  malviscuda  i  erosionadora  (més 
eufemismes), ni les relacions no volgudes ni consentides 
o el rumb a la deriva de la societat, la desídia dels polítics, 
la desculturització progressiva, la conformitat instaurada 
permanentment,  el  greu  desinterès  per  l’interès 
particular  i  general  o  qualsevol  altre  patologia 
deformadora i  desnaturalitzadora  dels  individus  socials 
pot fer-me sentir d’altra manera vers els meus fills. Sort 
en  tinc  d’ells  perquè,  d’altra  manera,  enviar-ho  tot  a 
n’oris seria un dels plaers més grans que tindria el gust de 
donar-me. Així que, endavant i a donar-los exemple del 
què  és  el  sacrifici!  M’han  de  veure  content,  alegre  i 
somrient, malgrat totes les penositats d’aquest meravellós 
estil de vida occidentalment mercantilista que brilla per si 
mateix. Ells s’ho mereixen, es clar que sí! ” 

Resulta  que  aquest  pensaments  em  van  anar 
acompanyant la major part de la meva vida, fins que, un 
cop arribada la jubilació (privada, és clar) i buida la casa 
de quitxalla, ja grans i havent format tots ells les seves 
pròpies famílies, em vaig veure desorientat, sense saber 
què fer i sense rumb. Era la primera vegada que em sentia 
en  consonància  amb  la  resta  de  la  societat.  Aquells 
instants fugaços de vida que, mentre hi eren, semblaven 
eterns,  ara  se’m  rebel·laven  més  breus  que  la  caiguda 

4



d’un llamp. I és que, ben pensat, no són més que això, un 
llamp esberlat enmig de la fosca que em va fer creure que 
tot era llum i grandiositat, que les grans emocions són per 
viure-les desfermadament i sense pensar-hi gaire. Ara, el 
llamp  ja  ha  escampat  la  boira  i  jo  estic  a  les  fosques 
mentre veig que altres llamps cauen molt a prop meu en 
una  ràfega  descontrolada  i  incontrolable.  Per  més 
impotència, no puc donar-los crits d’advertiment perquè 
el seu so eixordador inunda totes les freqüències sonores 
que  jo  pugui  pretendre;  així  que  no  puc  fer  més  que 
deixar  d’intentar  donar-los  avís.  Me  n’adono  que  no 
m’escoltaran. 

La llum de la meva vida ha estat molt gran. Com a mínim, 
això és el que he cregut sempre. He estat el centre de tot 
el que m’envoltava. Bé, això és el que m’he volgut creure. 
M’han  passat  coses  meravelloses,  segons  eren 
considerades  a  la  meva  època  i,  ja  se  sap,  cada  època 
considera  meravelloses  coses  ben  diferents  i  tots  s’hi 
meravellen de viure-les  sense qüestionar-se quina és la 
meravella de cada cosa i per a què serveix. Relativitzant 
tot  plegat  penso  que  és  inútil  plantejar-se  haver  pres 
altres decisions,  perquè segurament m’haurien portat  a 
altres llocs els quals tampoc hauria pogut controlar del 
tot;  m’hauria  trobat  immers  enmig  d’una  nova 
configuració  abismal  de  personatges  a  quins  més 
pintorescos  i  desafiants  a  la  lògica dels  que ja  m’havia 
trobat abans. 

Bé, doncs puc estar content de tot el que he viscut perquè, 
com  a  mínim,  sé  que  ho  he  viscut  jo  i  no  una  altra 
persona. Aquest és el gran consol que em queda, després 
de tot. La única cosa que tinc resulta que és el més valuós 
que  puc  oferir  als  que  em  venen  al  darrera:  el  meu 
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testimoni. Ara només cal que algú s’interessi per la meva 
història i la vulgui explicar a tothom. La darrera tasca de 
la  meva  vida:  buscar  un  biògraf  al  que  realment 
l’interessin  les  grans  històries  protagonitzades  per 
persones normals com jo, un no ningú al que ningú no ha 
escoltat mai. Crec que no ho tinc malament del tot. Ves 
per on, ara volia sortir a donar un volt. Agafo la jaqueta i 
tanco la porta al  meu darrera.  Què bé! Tenia ganes de 
prendre la fresca, amor meu! Des de que vas marxar del 
meu costat,  ja  no  sé  amb qui  parlar  i  desvariejo.  Però 
només ho se jo, pots estar tranquil·la. Els teus fills ni se 
n’adonen,  segur que no.  Ara t’he de deixar,  que vaig a 
buscar  un  biògraf  que  em  faci  justícia  i  que  vulgui 
explicar la història del gran gran Sr. Fidel Agut. Eps!! Em 
penso  que  ja  en  veig  un...  Senyor...  senyor...  no  corri! 
Vostè  té  pinta  de  biògraf!!  No  marxi...  Tinc  la  millor 
història normal que hagi vist mai...!! 
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