
VOLTES DE FILABERQUÍ

Ferran Burgaya i Márquez

Igual que els planetes giren al voltant del Sol, igual 
que la Terra roda sobre ella mateixa, els plàtans de la 
Rambla Nova borronen cada primavera per recordar-nos 
que la natura és cíclica. És primavera i el cicle de la vida 
comença a Tarragona: dos coloms festegen pel brancatge. 
La colometa, de ploma suau, fuig tot buscant un indret 
més tranquil seguida pel seu pretendent. Voleien damunt 
les teulades en direcció a la catedral. S’aturen a la plaça 
de la Font, però la canalla els esborrona i reprenen el vol. 
S’apropen a la muralla, tomben pel carrer del Vidre i, ar-
ribats a un racó encalmat, aterren en un balcó d’una casa 
mig abandonada. Però han ensopegat l’únic pis habitat de 
l’immoble, i a l’altra banda dels finestrals hi distingeixen 
una altra mena de festeig.

—Fill meu: has vingut!
—Ves, què et pensaves? Que sóc com el pare?
Ell somriu, tot sorneguer, assegut als peus del llit. Ella, 

arraulida entre els coixins, ho fa amb melangia; o potser 
amb una mica de por.
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—T’he trobat a faltar.
—Sempre plorant…
No recorden el dia de la darrera visita. Segurament no 

haurien encertat ni el mes. Ell recorda que feia caloreta: 
devia ser abans de l’hivern.

—Com et va la vida?
—Els del súper són uns cabrons, però dues caixeres 

em van al darrere.
—Sempre pensant en faldilles.
—Ves, què hi puc fer? Si volen guerra…
Tot xerrant, el visitant repica els dits amb desfici contra 

el paquet daurat que guarda entre les mans.
—Sembles neguitós.
—Té. T’ho duc de ca la Glòria.
—Oh, gràcies!
Ella desembolica el paquet i hi descobreix una capseta 

de bombons, lluents com flors boscanes amarades de 
rosada.

—Bombons! Ai, fill! Moltes gràcies, però…
—No comencis amb les teves pamplines, que ets molt 

llaminera. Encara recordo quan era menut i em foties mig 
revolt de l’ensaïmada dels diumenges.

—Quan eres petit no m’havien tallat una cama.
—Sempre queixant-te. Vinga, agafa’n un, que jo també 

en vull.
—I són de ca la Glòria, que és una pastisseria de pe-

les…
Ella n’agafa un en forma de didal, negre com un pres-

sentiment, i li acosta la capsa. Ell no li diu que l’ha pispada 
de l’aparador.

—Oh! Té licor. Que és bo!
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—Ho veus? Quines coses més bones que et porta el 
teu fill…

Ella inclina el cap per no perdre ni una gota del conyac 
que farcia el pressentiment negre. Tanca els ulls per assa-
borir amb tota la intensitat aquell plaer que ha esdevingut 
tan rar.

—I a tu com et va la vida, marona?
—Vaig fent. La Lurdes em ve a veure dos cops cada 

setmana, i em vigila. També em renya. Avui m’ha dit que 
l’he d’avisar abans si s’acaben els estris de la farmaciola. Pots 
comptar! Encara tinc miques de tots els medicaments.

—La Lurdes és una amargada. Té: agafa’n un altre.
—És que la diabetis…
—Collons! Et porto regals i tu me’ls rebutges! No has 

canviat, no…
Ella n’agafa un altre. No podria suportar que tornés a 

escridassar-la, com feia quan vivien junts. Sap que el seu 
fill ha tingut problemes, que li ha costat fer-se gran. Que 
anys enrere estava enlluernat amb companyies perilloses. 
Però ja fa temps que li va prometre que les deixava, per això 
va a veure l’Anna, la psiquiatra: perquè l’ajudi. Tanmateix, 
aquella tremolor de mans, aquella mirada inquieta, no li 
fan el pes.

Quan veiem borronar els plàtans de la Rambla de 
vegades oblidem que les fulles noves s’han d’esgrogueir 
i caure, com van fer les de l’any passat. La vida segueix 
cicles dins la roda de la fortuna, i quan la roda puja ens 
sentim feliços i som forts, però quan anem de baixada ens 
retrobem amb vells fantasmes. Hi ha qui reconeix el perill 
en unes mans tremoloses igual que la Lurdes identifica el 
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risc amb una farmaciola que té pocs medicaments. Cadascú 
viatja per cicles diferents. La Glòria, avui, s’ha enfurismat 
en adonar-se que li havien pispat una capsa de bombons 
de l’aparador. La colometa, menystenint els fogots de la 
primavera, ha plantat el seu amic per voleiar cap el carrer 
de Girona. Molt a prop del caixer automàtic per on cada 
divendres passa el picapedrer Sísif Montsant, tant si la roda 
puja com si va de baixada.

—Fas mala cara, fill. Que no et trobes bé?
—Què vols dir?!
—Que ja no vas a veure l’Anna?
—Aquella bagassa també em tira els trastos. Totes putes, 

totes volen el mateix! Segur que el putero del pare li paga 
perquè és la més tirada de la Rambla.

Pel que li ha dit la Lurdes, el seu exmarit paga les vi-
sites a l’Anna. Tot i que no ha pogut parlar-ne mai, amb 
ell. Calcula que li fa vergonya. Igual que el fill: sempre 
gallejant, però mai dóna la cara.

Ell deixa la capsa a la tauleta i comença a remenar pel 
dormitori.

—Què fas?
—T’arreglo l’habitació, que tu no et pots moure del 

llit. Menja i calla!
Ella agafa un altre bombó amb recança. El seu fill li 

emplena un got d’aigua i li organitza el necesser que fa 
servir de farmaciola.

—No pateixis, fill. Ja sé on és cada cosa.
—Vull que ho tinguis tot endreçat, que vegin que el 

teu fill et visita.
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—I que em posa bé les medecines, ell, que no suporta 
les farmàcies!

—Les farmacèutiques també són totes unes putes, i 
unes xafarderes.

I la pitjor, aquella de la mirada glacial que vigila la 
narcosala.

—Ho veus? No hi ha res com tenir un criat que estigui 
per tu.

Li amoixa els coixins i li estira els llençols. Sense vo-
ler, li deixa la seva única cama al descobert. Gairebé tan 
fosca com els bombons de la capseta. La visió el deixa 
aclaparat.

—Vaja. Deixa… Deixa’m que et torni a tapar.
—La veus, que la tinc ennegrida? Ja ni la sento. No sé 

si durarà gaire.
—Sempre estàs pensant en tu! I tens paga de l’Ajun-

tament, i gent que et cuida, i jo he de pencar dotze hores 
cada dia per arribar a final de mes!

I arribar a final de mes es fa difícil d’ençà que el Rata l’ha 
retrobat i el torna a enllepolir amb mercaderia afganesa. 
La millor. La més cara, també.

—No et queixis tant, eh? —intenta canviar de conver-
sa—. T’engego la tele?

—No. Només parlen de desgràcies. Saps què ha passat 
amb el darrer fardell d’heroïna que ha arribat? Sembla que 
estava adulte…

—I per què em parles de cavall, ara? Què em vols 
retreure?

Per alguna gorja del seu pensament voleien baix els 
comentaris de l’Anna: “Quant de temps fa que no visites 
ta mare?”, “et queixes que no t’estima, però què fas tu per 
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ella?”, “retreus a ton pare que us va abandonar; tu no has 
abandonat ningú?”. De gairell havia llegit les seves notes 
al quadern: “Juga al milhomes perquè no suporta estar 
enamorat de la seva mare”.

—Idiota! Sempre amb sermons, igual que la psiquiatra! 
No et suporto!

Ella es tapa les oïdes amb les mans. Plora.
—Fill meu: que tot el mal que he pogut fer-te retorni 

a mi tres vegades…
—Vés-te’n a la merda! Mai no em vas estimar! Només 

volies el pare, que ens va plantar perquè no et suportava. 
Li vas haver de fer una filla que no t’havia demanat per 
mirar de retenir-lo, vas avortar quan ens va abandonar, i 
després em feies fora de casa cada cop que pujaves amb 
homes per cardar!

—Calia viure, fill meu. Calia viure.
Panteixant, ella es desploma cap al cantó buit del llit, 

allí on anys enrere havia dormit el seu home. On després 
van estar molts d’altres. On fa molts anys que no en passa 
cap.

—No m’estranya que el pare et deixés: ets una barjaula 
i una torracollons!

I se’n va, deixant de comiat l’estrèpit de la porta del 
cancell. Ella encara plora, tombada al llit tan buit d’ençà 
que la malaltia li ha impedit seguir pujant la feina a casa. 
Plora fins quedar-se adormida, i dorm fins adonar-se que 
el seu cos cansat li està enviant senyals. Els bombons es 
transformen en sucre.

La vida segueix cicles, però hi ha qui pensa que les 
voltes no passen dos cops pel mateix punt. Semblem 
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hèlixs d’un vaixell, avancem amb lentitud per un món 
cíclic. Igual que un filaberquí, les nostre vides s’ensorren 
en la fusta donant voltes i arrosseguen fardes de runa que 
es desplomen cap al fons.

Cada divendres, en Sísif Montsant puja des del barri del 
Serrallo i treu diners en un caixer automàtic de la Rambla, 
cantonada amb Girona, abans d’arribar-se a una consulta 
privada. Però aquest divendres ha estat un xic diferent, s’ha 
trobat amb un ensurt: al seu davant ha caigut un colom 
decapitat. El seu cos convuls li ha tacat els pantalons, i no 
sap per què l’ha fet pensar en el seu fill esgarriat. La gavina 
guillotina ha alçat el vol, espantada també per l’humà que 
li ha barrat l’accés a la presa. I si la gavina hagués pogut 
parlar ho hauria fet potser del seu darrer vol pel port, de 
la matinada que va veure descarregar caixes plenes de pols 
blanca, del foc encreuat entre els mossos d’esquadra i els 
mariners, i del mosso que va caure rodó amb l’esquena 
vermella. Potser hauria explicat per què el darrer fardell 
d’heroïna ha estat distribuït amb pressa i sense temps de 
rebaixar-la. I en Sísif Montsant hauria entès per què el seu 
fill, estirat a la plaça del Pallol, s’ha ficat a les venes una 
cavalcada més nombrosa del que podien suportar. Ho ha 
fet amb la darrera xeringa que guardava un necesser del 
carrer del Vidre, la xeringa que ha cercat sa mare inútilment 
amb la insulina a la mà.

En aquest món que gira com un filaberquí hi ha lloc 
perquè la Lurdes, que a partir d’ara tindrà una malalta 
menys per vigilar, pugui ocupar-se d’un mosso tetraplègic. 
I potser l’Anna de la Rambla li donarà atenció psiquiàtrica. 
En Sísif Montsant tampoc no canviarà d’hàbits i conti-
nuarà anant al caixer automàtic. Però amb els diners que 
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abans donava a l’Anna, a partir d’ara comprarà dos rams de 
flors cada divendres i pujarà fins a la Part Alta; un ram, el 
deixarà al carrer del Vidre, i l’altre, a la plaça del Pallol.

De matinada, la brisa esgrunarà les flors i tornarà els 
pètals al Serrallo.


