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No van ser fàcils la infància i l’adolescència de l’Edvard. 
Créixer  en  plena  postguerra  no  ho  era  per  a  gairebé 
ningú, i menys quan els orígens eren, certament, humils 
com els  de l’Edvard.  La seva família  posseïa  poca cosa 
més  que  boques  per  alimentar.  Als  vint  anys,  amb  el 
servei militar acomplert, se sentia bé, potser per primera 
vegada.  La  seva  escassa  estatura  no  havia  estat 
impediment  per  tenir  èxit  entre  les  noies  i  la  seva 
simpatia natural, la seva empenta, li havien obert portes i 
dut  contactes,  per  a  ell,  molt  valuosos.  Sí,  ara  podia 
presumir  orgullós  del  seu  petit  negoci  de  reparació  de 
motocicletes.  No  hi  havia  ningú  al  poble,  propietari 
d’alguna andròmina amb rodes,  que no passés  pel  seu 
taller. I la seva fama s’escampava a pobles veïns i fins a la 
ciutat. La feina no havia estat mai cap inconvenient per a 
l’Edvard,  ans  al  contrari,  treballar  era  el  bàlsam  per 
absorbir  i  satisfer  el  temperament  agitat  i  nerviós. 
Sempre  amb  la  cigarreta  penjant  a  la  comissura  dels 
llavis, la pell morena del sol i les mans brutes de greix, els 
dies de l’Edvard havien trobat la placidesa que, sense ser-
ne conscient, havia desitjat.

Tampoc va ser conscient el primer dia que la va veure que 
les decisions no neixen lliures del tot i moltes duen la tara 
del seu pes. Del grup d’amigues que freqüentava no era 
ella, justament, la més bonica però sí la més altiva. Per 
cognoms o per alçada, la seva supèrbia era un embolcall 
còmode  per  a  un  caràcter  simple  i  eixut.  L’Edvard, 
enemic de càbales i amant natural de la velocitat i el risc, 
s’hi va llençar de cap. Tot va anar molt de pressa i segons 
els cànons establerts de l’època. Convençut que havia fet 
fortuna, que tenia el peix gros a la boca, l’Edvard es va 
deixar caure en una xarxa de forats estrets. Ho va saber 
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més tard.  El  seu caràcter  fogós i  sociable  no encaixava 
amb els  hàbits  mísers  i  severs  de  la  seva  nova  família 
política. Tot just a l’inici del seu infern, vivia encara amb 
l’esperança d’un amor romàntic i senzill. Aviat es rendí a 
l’evidència,  la  submissió  de  la  seva  esposa  a  normes  i 
imposicions era més forta que qualsevol impuls cap a ell. 
Compartir sostre i taula amb sogres i cunyada el relegava 
a la categoria d’hoste de circumstàncies, o pitjor encara, a 
mosso de magatzem. Res d’això la rebel·lava a ella. Vivia 
la  seva unió legal  furtivament i  embrutida,  les  mostres 
d’afecte  eren  prohibides,  el  sexe  es  convertia  en  pecat 
entre  aquelles  quatre  parets.  Fins  i  tot  el  taller  se’n 
ressentí.  Era  tal  l’embat  de  l’Edvard  en  l’obligació  i  el 
treball  que  sovint  deixava  els  seus  afers  per  ajudar  al 
negoci del sogre, això sí, sense rebre’n mai ni tan sols les 
gràcies.

La  dignitat  de  l’Edvard  començava  a  patir,  llavors,  un 
turment  que  s’allargaria  durant  tot  el  seu  matrimoni; 
seguir la rauxa del seu temperament, que li ordenava un 
imperiós punt i final, o diluir-se en el magma espès de la 
renúncia  a  la  pròpia  voluntat.  El  que  no  s’atrevia  a 
preguntar-se a si mateix era a què obeïa la seva resposta, 
a amor o covardia, a determinació o indiferència. Potser 
no  era  res  de  tot  això,  com  a  molts  altres  de  la  seva 
generació l’havien criat en una gàbia que no podia veure 
ni tocar, però n’era esclau.

L’arribada del seu primer fill no va aturar un procés de 
llarg recorregut. El caràcter de l’Edvard estava canviant. 
Havia trobat la clau de la seva supervivència: la mentida. 
I amb les mentides un espai obert només a ell. La seva 
dona,  ocupada  a  resoldre  les  aparences  del  paper 

3



d’esposa, mare i filla eficient, no prestava cap atenció als 
neguits que cuinava el seu marit.

Va  arribar  el  segon  fill.  La  casa  del  sogre  s’omplia, 
perillosament, dels crits i les rialles dels petits i la guerra 
va esclatar, finalment, amb l’anunci de la vinguda al món 
d’un tercer. Actuant en consonància, com a planificadors 
de la vida dels altres, sogres i cunyada els van indicar, de 
males maneres, que havia arribat el moment d’abandonar 
la llar comuna. Era el sisme final d’una estela continuada 
de tremolors. Un 10 a l’escala de Richter. Llavors, el cos i 
el  cervell  de  l’Edvard  van  prémer  el  botó  de  la 
centrifugadora  i  van  deixar  córrer  la  màquina  a  tota 
potència.  Molts  de  sentiments,  cops  de  porta  i  ciris 
trencats  en va.  El  brogit  de la fúria restant suspès tota 
una vida i,  el  pitjor de  tot,  una fugida,  una humiliació 
sense  nom  i  sense  ajuda  i  un  futur  definitivament 
mediocre.

Del  naufragi  en  suraven  cinc  caparrons  a  la  deriva. 
Irònicament, aquells foren grans dies per a l’Edvard; no 
podia comptar amb els altres quatre (tres de petits i un de 
consternat),  així  que va prendre fermament les  regnes. 
Tots dos hi perdien abandonant el poble per sempre més: 
ella,  l’únic univers conegut, la seva galeria encartonada 
d’amics i familiars; ell, el seu preuat taller, allò que havia 
donat sentit al seu esforç i talent. El problema és que no 
s’adonaren del que podien guanyar ara tots dos alhora. 
Ho  semblà  al  principi,  perquè  va  caldre  unir  forces  i 
empassar  molta  saliva,  buscar  pis,  feina,  escola  per als 
nens... Un cop assentat el riu, les aigües tornaren a córrer 
separades.  La  cursa  d’aquests  anys  els  deixava  aquest 
trofeu: una úlcera d'estomac a ell, l’amargor eterna a ella, 
i a tots cinc tancats en un pis minúscul, molt assolellat, 
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vivint  com a  més pobres  i  infeliços  del  que en realitat 
eren.

L’Edvard  construí  una  barrera  emocional  gairebé 
impenetrable  que  filtrava  la  vida  dels  fills  segons  els 
informes de comportament que li  passava cada vespre, 
religiosament, la  seva dona.  Llavors repartia algun crit, 
algun mastegot i  tasca complerta.  A l’altra banda de la 
barrera es bastia la quotidianitat de la seva nova feina, els 
companys, els maldecaps. S’oblidà, tant com li permetien 
les  circumstàncies,  de  les  coses  que  no  l’afectaven 
directament. I, ara sí, les mentides començaven a ser cada 
cop més i més constants. En el repertori n’hi havia de tots 
colors: diners, horaris de feina inflats i adulteri. El peatge 
el  pagava  els  caps  de  setmana,  quan  era  més  difícil 
esquitllar-se.

Paral·lelament,  s’havien  restablert  les  relacions  amb  la 
seva  família  política,  a  precs  de  la  seva  esposa,  i 
freqüentaven  els  viatges  al  poble.  Els  resultats  foren 
absolutament  nocius,  inclús  per  a  la  mainada,  que 
observaven,  perplexos,  el  transport  sistemàtic  d’una 
presó a l’altra.

Aquest estat letàrgic es mantingué, surant com una boia, 
durant anys. Les coses estaven, en aparença, clares. Ella 
es  quedava  a  casa,  ell  sortia  a  treballar,  la  canalla  a 
l’escola.  I  els  caps  de  setmana,  abandonats,  desfilaven 
sense pena ni glòria.

Com  en  un  rusc  d’abelles,  cadascú  havia  alçat  la  seva 
parcel·la i la protegia amb zel contra la invasió dels altres. 
Els nens havien après a fer-ho, i  a mesura que es feien 
grans  s’evidenciaven  les  diferències  que  hi  havia  entre 
ells.  Es  miraven,  es  parlaven,  però  es  desconeixien 
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totalment. Quan s’acabà l’etapa del joc, ja no van saber 
omplir el buit.

El sotrac es produí amb l’emancipació del darrer dels fills. 
Al  cap  de  més  de  trenta  anys,  l’Edvard  i  la  seva  dona 
tornaven a estar sols, sols com mai. L’un davant de l’altre 
es  feien  de  mirall.  Allà,  el  camí  curt  per  on  havien 
transitat  sense veure’s  ni  mirar-se finalment convergia. 
L’Edvard palpà el desgast com si tingués tacte. Tot i les 
precaucions, les petites marrades de risc, de cop hi havia 
la vellesa. Si es fixava bé en la dona, reconeixia a l’instant 
que el procés en ella havia estat veloç. Quan menys ho 
esperaven  a  les  seves  vides,  ordenades  pel  tedi, 
començaven a generar-se canvis ràpids i profunds, com si 
emergís  en  plena  sobretaula  un  hoste  no  convidat.  La 
circumstància senzilla d’una jubilació precipitada fou un 
trasbals. L’Edvard perdia definitivament el seu escut i la 
seva tasca. Ella, reina absoluta de l’imperi domèstic, se’l 
trobava  a  cada  pas,  a  tothora,  fent-li  nosa.  Se’ls  erigia 
davant dels nassos un espai immens en forma de temps 
per  omplir.  I  no  hi  havia  escapatòria;  per  una  banda 
l’absència dels fills i la inexistència d’amics, per l’altra la 
manca esfereïdora d’afinitats.

La providència, però, en forma de malaltia, els envià la 
solució.  Com  la  lloca  ignorant  que  cova  un  ou  buit, 
gestava ella  l’embrió  d’un monstre  feraç.  L’energia  que 
havia  esmerçat  a  planxar  camises,  pentinar  caps,  pelar 
patates i evitar complicitats, l’hauria pogut bescanviar ara 
pel dot que li duia el monstre. Però ja no quedava dot i el 
nuvi també s’havia fet vell  i  era un covard. La malaltia 
trobava  el  camí  fressat,  la  feina  s’enllestiria  ràpid. 
L’Edvard  acomplia  amb  doctrina  el  seu  rol.  De  fora 
estant,  i  com  havien  estat  sempre,  eren  la  parella 

6



irreprotxable.  De  porta  endins,  un  acabava  les  misses 
amb proclames furibundes i l’altre aguantava el ciri. Van 
passar uns mesos d’hospital, provatures mèdiques del tot 
absurdes,  lletanies,  amargors  i  solitud  trencada  només 
per  les  visites  esporàdiques i  el  cop de mà d’algun fill. 
Quan podia deixar el lloc de guàrdia, l’Edvard s’escapolia. 
Fugia rabent de la llar, irreversiblement emmetzinada, i 
corria  esperitat  cap  als  camins,  cap  als  turons,  cap  a 
qualsevol lloc. Ni així se n’alliberava; també ell es moria 
una mica.  Què hi  hauria després de tot? Les aventures 
amoroses,  les  ocupacions  i  tot  els  seus  tràfecs  s’havien 
jubilat amb ell. Les perspectives futures li semblaven una 
condemna curulla de segons. Era aquest el seu càstig? No 
hi havia pensat mai. Era culpa el que sentia ara? Fos el 
que fos li queia al damunt com plom líquid i el xopava de 
cap a peus.

La seva esposa morí un diumenge a la matinada. Ell no hi 
era. El trobaren al llit tremolós i turmentat per un atac 
virulent de febre. Però ja se n’havia acomiadat dos dies 
abans, quan, entre vapors de morfina, li havia dit: “Adéu, 
noia.”  La contemplà al  tanatori  per darrera vegada;  tal 
com  imaginà,  l’enclotarien  eternament  amb  el  rictus 
terrible d’aquell a qui mai res no li havia fet gràcia. Com 
era  d’esperar,  hi  va  haver  plors,  desconsols,  friccions  i 
també  certa  descompressió.  Amb  els  papers  resolts, 
l’Edvard tallava per sempre més tots els tractes amb la 
família d’ella i tancava, formalment, el pitjor capítol de la 
seva  història.  La  presència  dels  fills,  força  eficaç  al 
principi, s’anà esvaint, educadament, per les obligacions 
particulars de cadascú. Les visites i els condols s’aturaren 
en sec i, tot d’un plegat, un dia es contemplà a si mateix, 
sol i desvagat, assegut a la butaca on ella feia costura. El 
sol  es continuava posant damunt els mobles segons els 
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núvols i  l’estació, i  a  baix,  al  carrer, persistien els sons 
dels clàxons,  dels  tallers,  dels  trens i  dels  veïns.  Ho va 
veure clar, no li esqueia el paper del vidu desvalgut. Hi ha 
coses,  cares,  vides  senceres  que  s’aparten  com  una 
cortina. Al capdavall, suposava una novetat estar sol? Era 
l’amo i senyor d’una solitud esquerpa i profunda, cavada 
solc a solc amb els anys, farcida de manies i d’absoluta i 
progressiva sordesa als assumptes que no fossin els seus.

Fins llavors no va ser conscient de la troballa: no hi havia 
més  preguntes  ni  respostes.  L’Edvard,  el  meu  pare, 
recollia, resignat, el fruit de la tragèdia de no haver estat a 
l’altura de la vida. 
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