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Només s’hi veu bé amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls.

El petit príncep, Antoine de Saint-Exupéry
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Obro els ulls. Ploro. Ja és aquí. Somric.

La vida és dolça, càlida, còmoda, no li falta res. Amb mots 
amorosos,  la  mare  em  canvia,  em  peix,  em  vesteix  i 
m’aparca al corralet enmig de les meves andròmines. Un 
rotet, un petarró i tot va bé. Després, la sento trastejar per 
la casa, alegre i feliç, i em sento a gust immers en la roda 
de la rutina diària.

Ep,  m'aixeca  sense  avisar.  Què  passa  avui?  Aquesta 
oloreta,  aquesta  cara  tan  diferent:  la  mare  té  els  llavis 
vermells com el meu mico de peluix, els seus ulls semblen 
de  dibuixos  animats,  amb  aquestes  pestanyes  tan 
brillants, les seves galtes tenen la consistència del plàstic. 
Reconec els símptomes, anem a passeig! Em poso frisós, 
agito braços i cames. Em pixo.

Una mica escopetejada, la mare em canvia el bolquer de 
nou i em col·loca al cotxet, no sense embolicar-me abans 
amb una pila de capes de roba. Quasi no em puc moure. 
Total, tampoc em cal.

Adoro  l'ascensor,  amb  aquesta  llum  somorta,  aquests 
sorollets inquietants, precursors de noves experiències a 
l'aire  lliure.  Torno  a  agitar  braços  i  cames  dins 
l'escafandre.  La  mare  em  mira  amb  posat  sever  i 
m’adverteix que no em faci pipí altre cop. Li faig cas, no 
tinc ganes d'haver de fer mitja volta ara que tenim tan a 
prop l’objectiu anhelat.

Una vegada al carrer, m’adono a l’acte que estem canviant 
de recorregut. En lloc de girar a l’esquerra i passar per 
l’ampla  vorera  assolellada  habitual  en  les  nostres 
passejades,  tirem  pel  dret  i  ens  fiquem  per  carrerons 
ombrívols  i  entortolligats.  Al primer moment considero 
seriosament la possibilitat de donar a conèixer la meva 

3



inclinació natural a respectar els costums establerts. Si en 
el  dia  a  dia  ens  funcionen  magníficament,  per  a  què 
modificar res?

Però alhora que ho penso el vaivé del cotxet es comença a 
apoderar de la meva voluntat i opto per fer una capcinada 
mentre noto una babeta que se m’escola barbeta avall.

Oh, quina olor més repugnant, m'ofego. Ploro una mica, 
enutjat  per  la  interrupció  del  meu  son  innocent,  i 
automàticament  al  cotxet  s’hi  activa  l’efecte  balancí. 
Millor, malgrat que la fortor continua, i juraria que no sóc 
jo. La mare m'aixeca i em posa cara a cara amb un rostre 
desconegut i bronzejat. M'hi fixaria més, però una mena 
de bastonet pudent li surt de la boca i em fa plorar amb 
més  ganes  que  mai.  L'home  aparta  la  cosa  fastigosa  i 
somriu, no sé de què. La mare em manté surant allà al 
mig i riu, tampoc sé de què. Tot plegat és força irregular.

La meva inquietud  em duu de nou al  cotxet  i  la  mare 
decideix que és hora de la meva ració de farinetes de mig 
matí.  Faig  unes  quantes  bombolles  amb  les  primeres 
cullerades, per expressar la meva disconformitat amb la 
situació general, tot i que el potet de cereals se situa entre 
els  primers  llocs  del  rànquing  dels  meus  preferits.  La 
mare  em  diu  coses  dolces,  desplega  el  seu  ventall  de 
martingales  més  refinades:  mira  l'avió  que  vol  entrar, 
corre, obre la boca, ara és un camió, mec mec, oh, fixa’t 
en  aquell  nen  d'allà,  ell  s’ho  menja  tot  sense  remugar 
gens, què maco, guaita el llumet que s'encén i s'apaga, ah, 
s’ha apagat, ah, s’ha encès...

De mica en mica em vaig sentint tip i,  passat el  tràmit 
obligat del rotet, la son es dedica a envair insidiosament 
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els meus sentits. El cotxet torna a gronxar-se, acollidor, 
hipnòtic.

Ei, què passa? És la mare, no es troba bé, n’estic segur. Ni 
m'adono  d’haver  començat  però  comprovo  que  estic 
plorant  amb  la  màxima  potència.  Quan  agafo  aire 
m'arriba  la  ferum  inconfusible  d'aquell  individu 
fumejant, barrejada amb un batibull d’aromes ambiental 
alienes:  no són de casa,  no són de la cafeteria,  no són 
conegudes. Estic molt emprenyat.

Passat un lapse de temps que se’m fa etern,  apareix  la 
mare i m'agafa. Quan aconsegueixo parar d’udolar i obrir 
els ulls, veig que els seus llavis ja no tenen aquell color de 
peluix,  està  força  despentinada,  les  galtes  i  els  ulls  es 
veuen més naturals i,  tot i  que sembla espantada, jo la 
trobo més maca que mai. Ja no gemega, els meus brams 
poderosos l’han salvada, sóc el seu heroi.

M'abraça i el delit em corprèn al constatar que no hi ha 
roba  que  m'aïlli  de  la  seva  escalfor,  de  la  seva  olor 
embriagadora,  dels  seus batecs,  una mica accelerats,  la 
veritat sigui dita. A poc a poc em tranquil·litzo alhora que 
ho va fent el cor de la mare. La seva veu m’agombola amb 
cadència de rierol, un càntic que saltironeja i em retorna 
màgicament al si matern. M'acomodo contra el seu pit i 
m'agafen ganes de xumar. La mare, tan pràctica ella, fa 
aparèixer un xumet. No era el que estava pensant, però 
suposo que és tot el que en trauré.

En  segon  pla,  sento  córrer  l'aigua,  després  una  porta 
s'obre, la veu del paio desagradable, un breu intercanvi de 
frases amb la mare, una porta es tanca i tot d’un plegat 
noto que altre cop som la mare i jo sense interferències. 
El món torna a ser perfecte.
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El xumet em dura poc i la mare em posa un crostó a la 
mà. Rosego alegrement mentre la dutxa engega de nou, 
més tard veig la mare vestir-se i  frueixo amb les coses 
boniques que em diu, torna a estar relaxada. Ens posem 
en marxa. Un ascensor que no és el nostre, amb música, 
quin acudit. Un soroll de claus, estiro la mà amb deler, 
però la mare les lliura a un braç que emergeix de darrera 
un  taulell.  Sortim  al  carrer,  nova  becaineta  inevitable. 
M’arriba llunyana la remor de l'ascensor, el nostre, sense 
música, no em cal ni aixecar una parpella, estem dins el 
perímetre de seguretat que envolta la nostra llar.

A casa, acabades les sorpreses, aviat flairo les aromes de 
la cuina i em sento satisfet. Torturo una estona el mico, 
provo d'atrapar la vaqueta que dóna voltes sobre el meu 
cap ¾em provoca, se’n riu de mi, ja veurà si l’enganxo¾ 
i, a la fi, el cop de porta i la veu del pare. Dels nervis em 
sembla que torno a pixar-me i potser més coses, però no 
importa.

El pare m'agafa, em llença enlaire, no puc parar de xisclar 
i riure. Em fa petons. La seva olor no es pot definir, tot i 
que és genial, res a veure amb la ferum del personatge del 
matí. Aquesta rastellera de pèls que li surten per sobre el 
llavi  em  fa  pessigolletes  malgrat  que,  una  vegada  t'hi 
acostumes,  resulta  una  sensació  en  certa  manera 
acollidora, molt pròpia del papa.

La  seva  veu  és  grossa  i  potent,  un  flux  continu  que 
m’envolta i em confereix serenor. Què és aquesta pudor, 
marranot? Ai, que t'has fet cacotes... Mentre em canvia, 
no  para  de  xerrar-me  i  preguntar-me coses.  No  li  puc 
respondre,  però  m'encanta.  Somric,  mirant-me’l 
embadalit.  Aquest  nen  m'entén,  serà  molt  intel·ligent, 
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sents, Aurora? Què, espavilat, què m’expliques? Heu anat 
a passeig? Ja has tingut cura de la teva mare?

No ho saps tu prou bé.
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