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No ho hagués dit mai, però aquesta vedella guisada té un 
gust exquisit. A despit de la salsa, sobre la qual fa tot just 
mitja horeta m’he atrevit a sucar una llesca de pa.

La  nit  és  clara,  sembla  silenciosa  i  deu  haver-hi  lluna 
plena.  Una  d’aquelles  llunes  tan  grogues  i  grosses, 
immenses com un sol roent. Al celobert s’hi projecta una 
llum intensa que sembla malaltissa, i al pis de baix, a la 
planta  de  traumatologia,  una  anciana  s’ha  plantat  al 
davant de la finestra i mou els llavis com si plorés.

La  vedella  guisada  té  un  gust  exquisit,  i  més  si,  com 
aquesta nit, m’atreveixo a sucar-hi pa.

-----------------------

Plors, vagits ininterromputs i, finalment, un somic ofegat 
i feble. Un vagit que ens sorprengué d’improvís, com un 
esglai inesperat. Un somic petitó i immadur, el primer de 
la nostra Helena.

Tan menuda,  tan poqueta cosa,  tan nua,  tan indefensa 
com  l’haguessin  de  calcigar  a  cada  pas  amb  botes  de 
genet. I els temps s’ha escolat i, pobrica, avui té gairebé 
dos anys.

Aquesta tarda m’ha mirat amb ulls moixos, com dient-me 
que m’estimava i que volia veure’m bé d’una vegada per 
totes. Quan l’he pujada a coll, s’ha apartat els cabells de 
davant de la cara i m’ha acaronat el rostre amb els seus 
dits  tendres  i  curatius.  Ha  pernejat  suaument  tot 
demanant-me que la canviés de mà i ha mogut el cul cap 
enrere  per  arrapar-se  amb  els  peus  a  la  meva  cintura 
estreta.

A la sala d’estar no hi ha res de bonic, tan sols la meva 
filla quan me la porten a la tarda. La resta, dues taules de 

2



fusta que serveixen per a ben poc, una vintena de cadires 
de  plàstic  que  es  passen  el  dia  sentint  misèries  i  tres 
màquines expenedores que fan un brogit de mil dimonis. 
La  finestra  dóna  al  parc  i,  si  gires  una  mica  la  vista, 
distingeixes la part alta de la ciutat.

L’Helena m’ha abraçat amb les celles corrugades i, sense 
saber-ho, m’ha demanat que em posés bé d’una vegada i 
comencés a exercir de pare.

-----------------------

Als pares, els és permès de somiar. Per què no, si res no 
els  en  priva  i  si  cap  maltempsada  no  els  enfonsa  la 
il·lusió?  I  jo  he  tingut  un  somni  esperitat,  una  visió 
lluminosa que m’ha ajudat a tirar endavant.

L’he contemplada ja gran, als vint-i-escaig, amb cabellera 
tirant a rossa i vestida de núvia. Un vestit llis de seda fina, 
tot blanc i una mica de cua. Ben pocs ornaments sobrers, 
només uns farbalans i un llacet discret a mitja esquena. I 
això sí, un somriure inacabable al rostre com si s’hagués 
nodrit d’una alegria perpètua i irracional.

-----------------------

Em  fa  alegria  haver  tastat  la  vedella  guisada.  Mai  no 
hagués dit que seria tan bona acompanyada d’un tros de 
pa. En noto encara el regust a la boca, com si s’hi hagués 
adherit insistentment.

A la paret del celobert, s’hi ha parat una merla distreta. 
Ha fet dues capcinades elèctriques i ha fixat l’ull vidriat a 
sobre de la meva finestra. No ha obert el bec, però, des 
d’una distància de tres metres escassos, m’ha semblat que 
em llançava un cant d’esperança.
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Un terç de vida passat, un present incomprensiblement 
encallat  i  dos terços de vida per endavant per esmenar 
uns errors que han estat a frec d’autodestruir-me. Tota 
una  vida,  encara,  una  bona  porció  d’eternitat,  un  nou 
capítol que pot inflamar els fantasmes del passat i els pot 
llançar a l’infern a expiar les culpes.

La  merla  ha  estirat  lleugerament  les  ales  i,  abans  de 
reprendre  el  vol,  m’ha  mostrat  el  seu  plomatge  lluent. 
S’ha  eixorivit  una  mica,  ha  semblat  prendre  reserves 
d’aire i s’ha allunyat celobert amunt fins a desaparèixer. 
He  plorat  amb sentiment,  potser  per  haver  perdut  del 
meu davant una forma tan bella.

-----------------------

Poques formes a la meva vida he vist tan belles com la 
silueta de la  meva filla  Helena.  Més ben dit:  la  silueta 
esvelta de la meva filla Helena cossada al seu vestit de 
casament.  Me  l’hi  he  imaginada  amb  una  facilitat 
esborronadora, amb seda blanca a sobre, cintureta estreta 
i sensual i nua de mitja esquena en amunt. Ha girat el coll 
amb  un  rastre  de  melangia  i  m’ha  aclucat  l’ullet  amb 
coqueteria, com si volgués mostrar-me que havia copsat 
perfectament el meu encís.

L’Helena  no  té  la  pell  bruna,  ni  ungles  de  model  de 
passarel·la  ni  els  millors  ulls  del  món.  I,  així  i  tot,  és 
bonica de debò i em plau de contemplar-la una vegada 
rere l’altra com si no l’hagués vista mai abans. Jo sóc el 
seu pare, el seu progenitor, l’home que un dia es va treure 
la peresa de sobre i decidí d’educar una petita criatureta 
d’ulls ametllats i somicaire.
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La mare la va empènyer al món en un èxtasi de força i,  
l’un de la mà de l’altra, l’hem observada i guiada amb tota 
la cura i amor que la naturalesa ens ha entaforat a dins.

Ara se’ns casa, la nostra Helena, es vesteix de blanc, es 
cobreix de seda fina i se’n va a l’altar per a unir-se amb un 
home de rostre incert, desdibuixat i vague…

La  nostra  Helena.  Gairebé  dos  anys  de  patiment  i  ja 
camina fent saltirons, somriu sense parar i dorm tota la 
nit d’una tirada.

-----------------------

No  sé  si  posar-me  a  dormir.  No  sento  cap  soroll.  Al 
celobert les parets semblen haver-se condormit i no tinc 
gens de ganes de llegir. Avui he sopat bé: vedella guisada i 
un  tall  de  pa  per  sucar  a  la  salsa.  Encara  que  sembli 
mentida,  els  trossets  de  vedella  m’han  fet  vogar  altra 
vegada a la vida.

Tu eres al meu davant, asseguda en un tamboret de potes 
metàl·liques i seient estret, escrutant-me amb esperança. 
Amb esperança i uns ulls no deslliurats encara d’un mar 
de dubtes i  pensaments incandescents.  Tal  vegada,  així 
ho  espero,  has  intuït  que  no  m’assetja  la  por,  com un 
guerrer  que  se  sent  foguejat  a  la  batalla  quan  el  seu 
general  acaba  d’esperonar-lo  amb  una  arenga 
engrescadora.

No m’assetja la  por.  No m’assetja cap dubte hostil.  No 
m’assetgen les enraonies de la gent. No veig la vida com 
una pujada amb pendent impossible.

-----------------------

Vam pujar en ascensor. Ja t’havien pesat, havies obert els 
ulls  i  havies  pres  les  primeres  alenades  d’aire.  Al  cap, 
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menut i de forma ovalada, t’hi havien col·locat un casquet 
de tela rosa.

L’ascensor  s’aturà  a  la  planta  de  maternitat.  De  lluny, 
arribaven  uns  plors  més  madurs  que  els  teus.  Una 
infermera  esparpillada  ens  donà  algunes  indicacions 
atabaladores mentre  arribàvem a l’habitació.  Ja a  dins, 
vam sentir-nos fiblats per una ànsia generosa de besar-te.

La teva mare jeia lassa en una llitera mòbil. Després del 
part,  l’havien abrigat  amb una bata fina de cos sencer. 
Reclinava el cap de costat sobre el coixí, amb els braços 
estirats a banda i banda i la mirada clavada al teu rostre 
desconcertat.

La segona nit, agafada al pit de la mare, aprengueres de 
mamar. Trobares el mugró guiada per la brúixola de la 
intuïció i, d’aleshores ençà, has sabut nodrir-te a cor què 
vols  amb  la  sàvia  espontaneïtat  que  t’ha  conferit  la 
naturalesa.

-----------------------

No dec anar gaire errat si m’aventuro a pensar que tota la 
humanitat ha hagut de nodrir-se des de l’inici dels temps. 
Menjar per sobreviure, menjar per tirar endavant, menjar 
per  tenir  prou  forces  i  encarar  amb  energia  les 
adversitats.  Menjar, una activitat intuïtiva, una pràctica 
que pot convertir-se en plaer.

Si menjar és fonamental i pot esdevenir una fruïció, quin 
pecat és  assaborir  un plat  de vedella  guisada? Trossets 
petits de carn tendra, salsa vermella amb rodelles primes 
de pastanaga, algun pèsol escadusser deixant-se veure a 
la superfície i una llesca de pa al marge del plat, a punt 
per a fer suca-mulla.
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No traeixo la meva veritat si asseguro amb la mà al cor 
que  la  vedella  guisada  no  m’ha  repugnat.  La  flaire,  el 
record, el gust dolcenc que m’ha quedat al paladar com si 
fos un hoste a pensió completa em deixaran dormir en 
pau i amb el vas de l’esperança ple fins al capdamunt.

-----------------------

La  miraren  embadalits  mentre  dormia,  amb  els  ulls 
closos  i  les  mans  amb  el  puny  tancat.  Havia  après  a 
mamar directament del pit i, fetes unes quantes xuclades, 
quedava prou sadolla per una estona de llarga durada.

Adormida, girava el coll  i  mostrava tota una banda del 
rostre. La boqueta mig oberta, el nas immòbil, el respirar 
lleuger, gairebé imperceptible. De tant en tant, girava el 
cap, sempre panxa enlaire, i movia els braços cap amunt. 
I, com si aprengués a gesticular, flexionava i estirava els 
dits de les mans.

El pare i la mare varen somriure’s satisfets. S’iniciava un 
llarg camí d’aprenentatge pel qual mai abans no havien 
passat: posar bolquers, insinuar uns horaris més o menys 
continuats,  banyar-la  abans  d’anar  a  dormir,  vestir-la 
peça a peça sense fer-li gens de mal…

El pare estrenyé fortament la mà de la mare. Es va sentir 
afortunat: havia topat amb la dona més meravellosa del 
món,  li  havia  estat  concedit  de  tenir  una  criatura  i  se 
sentia amb prou salut per a tirar del carro amb energia.

—Mira quins braços —va dir la mare—, sí en són, de ben 
fets. No trobes?

El pare deixà passar uns instants i corroborà l’observació 
de la mare:
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—I tant! Tota ella,  és ben feta.  Mira-la,  fixa-t’hi  bé:  les 
cames, els dits, la forma del coll…

La mare observà el braç de la nena. Es movia a poc a poc. 
Tou i carnós, pàl·lid, molsut, com havia de ser.

-----------------------

Es  va  ajeure  al  llit  i,  gairebé  sense  adonar-se’n,  va 
arromangar-se la màniga dreta del pijama. Va passar-se 
els dits pel tou del braç, que havia quedat reduït gairebé 
al no res. Es tocà el colze i l’avantbraç i, abans d’estirar la 
màniga, s’agafà el canell amb la mà encerclant-lo amb els 
dits com si fos un braçalet.

Es posà la mà al ventre, a sobre del melic. Amb els dits, 
resseguí un camí fins al mig dels pits i s’arribà fins a la 
nou del coll. Els féu tornar enrere i es palpà suaument els 
mugrons diverses vegades. Ara l’un ara l’altre, ara el dret 
ara l’esquerre, alternativament.

Els pectorals havien perdut tot el volum i s’havien quedat 
sense força. Hi féu córrer la mà dreta amunt i avall com si 
hi passés una escombra neguitosa. Els ossos s’hi havien 
marcat com els solcs d’una rella sobre el camp. Sentí una 
angúnia desmesurada cap a ell mateix i cap als seus mals 
pensaments,  cap  a  les  seves  obsessions  que  l’havien 
abocat gairebé al pou de la mort.

Les mans, va mantenir-les sobre el pit, ara sense fregar-
les. Va moure les cames balancejant-les i estirà els dits 
dels peus. Flexionà els genolls i tornà a estirar-los. Tancà 
i obrí els ulls acceleradament i va passar-se la llengua pels 
llavis. A despit de la por, s’alegrà de comprovar que el cos 
seguia viu i encara alenava amb un bri d’esperança.

-----------------------

8



Hi deu haver diposat tota l’esperança del món. Altrament, 
no s’hagués il·lusionat tan irrefrenablement per un home 
que serà el seu espòs d’aquí a poc més d’una hora. Vent 
de somnis que te m’enduus cap al futur…

L’altar de l’església ha estat preparat amb cura de florista. 
Tal vegada el mossèn ja ha arribat al seu despatx de la 
rectoria. Algun convidat, de ben segur, ja s’ha assegut als 
bancs del davant, a punt per presenciar l’entrada de la 
núvia.

Un quart de dotze del migdia. Els nervis queden absorbits 
per la màgia de la il·lusió. Ara surt de la seva habitació, 
amb un vestit de núvia que li han fet a mida i amb un vel 
a la cara que la fa encara més atractiva. La seva mare l’ha 
maquillat  sòbriament  i,  amb rostre  il·lusionat,  li  fa  els 
darrers retocs.

Mirant la filla, m’adono que sempre he estat enamorat de 
la  mare.  Tants  anys  com  fa  que  la  conec  i  el  cor  em 
palpita quan la veig, quan la tinc al davant i quan penso 
en ella. I faig volar coloms, milers de coloms alats i globus 
de colors. Em sé perdudament enamorat.

Baixo les escales sense por d’entrebancar-me. Dinou anys 
enrere, o vint,  o vint-i-dos, no n’hagués estat capaç, de 
tant  com  s’havien  afeblit  les  meves  cames.  Arribo  al 
menjador de la casa, confirmo que la llum que es filtra 
per les cortines és la més bonica del món, miro el rellotge 
de  butxaca i  obro la  porta  que  dóna a  la  terrassa.  Les 
oliveres, els lilàs, el freixe i els dos rosers segueixen al seu 
lloc. Dinou anys després, o vint, o vint-i-dos, han crescut 
molt però encara els reconec.

Més enllà de la terrassa, per damunt de la tanca de ferro, 
hi  distingeixo  el  nostre  cotxe.  Blau  fosc,  net  com  una 
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patena, brillant gairebé com el mar diamantí a l’hora que 
surt el sol. Passo la clau a la porta de casa, surto d’una 
revolada i respiro profundament. Sento tanta alegria que 
bullo per dins. El casquet rosa de naixement, els bolquers 
de diverses mides, la motxilla d’anar a escola, el vestit de 
comunió, l’ordinador portàtil per a l’institut, el cotxe per 
aprendre a conduir i el vestit de casament.

Jo et duré a l’altar, pare que ha après a superar les pors. 
Fa un sol radiant, estàs preciosa vestida de blanc i surts 
de casa com una princesa triomfant. Premo el botó de la 
clau i,  fet  el  clic,  t’obro la porta del  cotxe per dur-te a 
l’altar.

-----------------------

Fa estona que ningú no ha obert la porta. Cap infermera, 
cap metge d’urgència, cap visita tocatardana. La quietud 
es  balanceja  per  tots  els  racons  de  l’habitació.  La 
xerradissa del  passadís i  els moviments apressats  s’han 
aturat fins demà.

És fosc, res no fa ni un bri de llum. M’ha vingut de gust 
d’abaixar del tot la persiana, perquè res és millor que la 
nit autèntica per deixar córrer la ment amb llibertat.

El cap és insondable. Ara t’és un amic per bastir la teva 
fortalesa, adés t’és un parany que pot dur-te al fossar de 
la mort. Et deixa pensar en el futur, et permet de somiar 
en núvols de cotó fluix i t’empeny sovint a recordar.

Si  miro  els  dies  del  passat,  hi  veig  tan  sols  patiment, 
angoixa i camps de desolació. Si miro el present, hi veig la 
casa  on  vull  tornar  per  disfrutar-la,  amb  tu  i  amb  la 
nostra filla de gairebé dos anys. Si miro cap al futur, hi 
intueixo un somni insistent com una crida de trompeta: 
la  nostra  filla  vestida  de  blanc,  a  l’altar  i  davant  d’un 
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mossèn amarat de teologia. De fons, un orgue immens i 
solemne  tocant  la  melodia  de  Mendelssohn.  Al  primer 
banc, davant de tothom, tu i jo, agafats de la mà i amb 
ganes de fondre’ns en una abraçada eterna.

Avui,  aquest  vespre,  he  tornat  a  la  vida.  Sota  la  teva 
mirada esperançada, he estat capaç d’acabar-me un plat 
de vedella guisada, amb salsa i tot, perquè hi he sucat una 
llesca de pa. El cos, fet l’últim mossec, ha reaccionat de 
cop  sobte  i,  malgrat  ser  encara  una  forma  desnerida  i 
flaca, ha tornat a arrencar el bull com si hagués fet una 
conversió instantània.

Demà al matí, tal vegada, vingui el metge i em doni l’alta. 
Faré la maleta de bon grat i, quan arribi a casa, correré a 
cercar el diccionari: alegria, esperança, enyor, anorèxia, 
il·lusió, somni, matrimoni, amor, totes elles les hi trobaré 
perquè formen part del meu present. També hi cercaré, 
finalment,  el  teu nom i,  si  no  l’hi  trobo,  jo  mateix  l’hi 
afegiré.  Ara  mateix,  més  que  mai,  crec  saber  el  teu 
significat.
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