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1-TXERNÒBIL.  Temps  d’indicatiu.  Primera 
persona del pretèrit perfet del verb patir. 

Una  xemeneia,  dues  i  tres.  Al  fons  a  l’esquerra,  una 
central tèrmica a la desembocadura del Besòs. Tres torres 
plantades al peu d’una platja nudista que els veïns van 
batejar  amb  un  nom  que  venia  d’Ucraïna  amb  amor: 
Txernòbil.  Plaers  radioactius  en  cossos  que  resisteixen 
malament  el  pas  del  temps.  Mojitos en  gots  de  plàstic 
amb paraigües de paper mullat. 

Les veia nit rere  nit vigilar les onades mentre  ella 
patrullava el sofregit. Des del balcó de casa, petit mirador 
amb vistes al mar i a la roba estesa. 

Fa anys, ella havia anat a aquella platja amb una amiga i 
el  seu  amant.  L’amiga  encara  la  té,  de  l’amant  ni  se’n 
recorda.  Amor  intercanviable  i  sexe  de  carmanyola. 
Recorda l’olor d’aftersun i  de tovalloles a la recerca del 
glamour perdut.  La  sorra,  despullada  i  acollidora  de 
monedes  sepultades  i  tripijocs  amorosos.  Emergències 
hormonals  relligades  amb  intensitat  visual  i  força 
feromonal. 

Barcelona li bufa la cara i la retorna al dia que toca, 7 de 
juliol  de 2007.  Sacseja el cap i  reingressa al  menjador. 
Tanca el finestral mentre es pregunta perquè el suposat 
home de la seva vida l’enganya dia si i dia també. Li fa 
ràbia  haver-se  transformat  en  una  funcionària 
sentimental.  Segura, adaptable i  fiable. L’irrita haver-se 
reencarnat en una compresa amb ales. 

Sola,  amb  els  pensaments  negres,  el  cos  gelat  i  tot  el 
temps del món per escalfar-se el cap. Truca a la millor 
amiga per a radiar confidències. Fora de cobertura. Truca 
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al telèfon de l’esperança. Comunica. Menjarà xocolata per 
afrontar, de manera comestible, la recerca de la felicitat. 
Començarà a fabricar dotzenes de murs de defensa contra 
la incertesa, el desconcert i el malestar. Armes teòriques, 
sagetes neuronals, bunkers sentimentals. 

2-TÒKIO  BLUES.  Temps  de  subjuntiu. 
Primera persona del present del verb saltar. 

Tòkio radioactiu. El lloc idoni per perdre’s.  No ha anat 
mai al Japó però tant fa, l’ha vist al cinema i l’ha visitat en 
somnis. Potser si hi va demà li sortiran dos caps i podrà 
pensar doble. Ponts futuristes, pressa i estrès. Videojocs i 
síndromes  estranyes.  Gent  muntada  en  engranatges 
perfectes.  Un monestir  a  les  afores  que  surt  a  Lost  in  
translation. Tot plegat una muntanya de tòpics. 

La  setena  onada  li  passaria  per  sobre?  S’ofegaria  en 
líquids  d’amor  zen?  Desapareixeria  per  sempre  saltant 
per una esquerda tectònica? Es pregunta com s’esfumen 
les dones japoneses o no japoneses a Tòkio. S’escolen per 
la  pantalla  d’un  ordinador  al  ritme  de  la  tecnologia 
punta?  O  les  engoleixen  aigües  que  les  agafen,  per 
sorpresa,  per  a  reunir-les  amb  les  ombres  de  les 
avantpassades? 

Vol posar-se un vestit de seda i dur el cabell moll, just en 
aquell  punt  de  moll  on  els  rínxols  encara  no  s’han 
despertat i son més foscos que mai. Vol deixar anar una 
estona la petita geisha que es gronxa al centre de la terra 
masculí, que tant fa si es troba entre les urpes de Wendy 
o  entre  les  cames  de  Campaneta.  Vol  pols  d’arròs 
escampat per tot el cos i multi-orgasmes estampats amb 
tinta negra.  Domesticarà una orquídia perquè dormi al 
seu costat. Ikebana emocional. 
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Tòkio a la tele a tota hora. Terratrèmols, tsunamis, fuites 
nuclears.  I  ella  capficada  perquè  no  hi  ha  estat  mai. 
Voldria tancar el ulls i  sentir la remor de les onades al 
costat d’un guerrer pacifista de poques paraules. Per riure 
escandalosament amb la mirada, per comptabilitzar gotes 
de  pluja,  per  tastar jocs  sensorials  que  requereixen 
vaselina emocional, impaciència infinita i ànima d’infant. 
No l’ha vist passar ni traspassar. Si existeix, la trobarà? O 
serà d’aquells que no trobarien aigua al mar? 

La dona que mirava xemeneies i somniava en japonès es 
desperta sobresaltada i es contempla el melic i el rellotge. 
En teoria avui és el seu aniversari. Es lleva a tota velocitat 
i engega la ràdio mentre s’injecta cafeïna en vena. El dia 
no és el que hauria de ser sinó el dia següent. Pensa que 
és impossible que el calendari s’hagi despistat d’aquesta 
manera. Qui ha silenciat les espelmes del pastís? Qui li ha 
robat  el  cercle  tel·lúric  i s’ha entrompat  amb  els  seus 
gintònics? 

Constata que el temps és tan estrany com les persones i 
que, tot sovint, et desorienta. Però ja no se sent culpable 
per perdre’s al menjador de casa sinó que se sent com la 
rosa dels vents, despentinada i  amb els punts cardinals 
estratègicament col·locats al seu lloc. Escriu un mail a les 
amigues, advertint-les que aquesta nit soparan plegades. 
Que la dona d’ahir no era ella, que potser era una bruixa 
disfressada. Que compraran espelmes noves i les situaran 
en cercle sobre un pa de pessic coronat amb fruites del 
bosc. Que recomençaran la festa un cop i un altre fins que 
les  dates  es  recol·loquin al  calendari.  Que  riuran  i 
dansaran fins que cauran, de pur cansament. 

Somriu i balla sola al menjador de casa, a ritme de soul. 
Té l’edat que ha de tenir -amb un dia de propina-, una 
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habilitat innata per perdre les claus i  per conservar les 
amistats, i el cos lleuger com un avió de paper.  Origami 
sentimental.  Tota  ella  és  una  espelma  d’aniversari  que 
espera ser bufada mil i un cops. 

S’enfila a la barana que connecta, amb tels finíssims, el 
regne de les neurones amb els dominis del cor. Decideix 
saltar i no fer els vidres mai més. Mirarà a través d’ells i,  
si molt convé i amb molta cura, els travessarà sense fer-
los miques. 

3-HORTA  IS  NOT  BARCELONA. Temps 
d’indicatiu.  Primera  persona  del  futur 
condicional compost del verb respirar 

No té temps ni ganes d’entrar en detalls del què va passar 
des de la darrera cita amb les xemeneies. Molts enrenous 
legals, un divorci  exprés i massa explicacions per donar. 
No  s’encaparrarà en  què  encara  no  ha  visitat  Tokio, 
perquè  qualsevol  dia  se  n’hi  va  amb  una  oferta  de 
booking.com i es queda tan ampla .Llegirà Murakami al 
metro mentre una veu li crida  propera parada Horta, i 
menjarà pollastre  teriyaki  a aquell restaurant de Gràcia, 
vestida amb algues  nori  i minifaldilla texana. Ara té un 
balcó  amb  un  llimoner  i  un  gessamí  enamorats  que 
festegen  i  s’abracen  sota  la  vigilància  cartesiana  de 
l’estenedor. Divisa un bocinet del Turó de la Peira i un 
exèrcit de tarongers i llimoners que li  envien missatges 
grocs i missatges verds. 

Descobreix que li agrada ser, alhora i no forçosament en 
aquest ordre, la dona que va ser, la dona que és i, si déu 
vol,  la  dona  que  serà.  Una  santíssima  trinitat  feta  i 
deixada  anar.  Ha  decidit  escriure  una  carta  als  reis 
d’orient demanant autorització per a reformular la teoria 
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de l’univers. Amb una mica de sort, demà al matí trobarà 
als  mitjons  una  ampolleta  de  vidre  que  contindrà  un 
líquid dens i lleuger alhora. No l’abocarà a les plantes, no 
se’l  beurà apressadament. És una resposta cabalística a 
velles preguntes, un combinat màgic fet a mida: 7 grams 
de pedra filosofal picada per entendre el món, 7 mg de 
pols  de  fada  per  mantenir-se  lliure,  7  figues  fetes 
melmelada per donar-li sentit a la vida, 7 endorfines de 
xocolata amargant per a la alegria, 7 espècies japoneses 
ideades per estimular els sentits, 7 ml de coca cola amb 
tota la cafeïna per mantenir desvetllada la curiositat. I un 
polsim d’un ingredient secret que mai rebel·larà. Còctel 
de número místic i número primer, aquell que només es 
divideix per un o per ell mateix. 

Tancarà els ulls i comptarà les onades fins que facin set. 
Les recomptarà, amb paciència, per a aconseguir reduir-
les  a  una  de  sola.  Una  onada  gegant  amb  escuma  de 
xocolata  belga  i  nata  muntada  a  una  pastisseria  del 
passeig  Maragall.  Sense  final  concloent.  Historia 
reinventada, prosa poètica inacabada. 
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