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Acostumo a passar els darrers dies de vacances d’estiu 
a casa. Al matí ordeno els papers endarrerits i resolc les 
qüestions burocràtiques que van quedant pendents durant 
la resta de l’any per falta de temps o per mandra. Cap al 
tard, quan el sol es comença a pondre i una brisa suau 
refresca mínimament l’ambient, surto a passejar. M’agrada 
recórrer Barcelona tot xino-xano. Cada dia improviso un 
recorregut diferent. De vegades deixo que l’atzar triï el 
camí amb arguments ben peregrins: si pel carrer passa un 
cotxe vermell després d’un de blanc, a la propera cantonada 
tombaré a la dreta, si és a l’inrevés, a l’esquerra, i si no es 
produeix cap de les dues circumstàncies, continuaré recte. 
D’altres vegades m’obstino a seguir una determinada per-
sona (de costum una dona jove i xiroia) que, per qualsevol 
raó, em crida l’atenció, fins que una altra m’hi distreu i em 
fa canviar de direcció. Aquesta manera aleatòria d’actuar 
m’ha portat per indrets d’insospitada bellesa que no surten 
a cap guia turística, i per alguns d’on he hagut de sortir 
cames ajudeu-me.

En una d’aquestes passejades caòtiques, badant pel barri 
gòtic al darrere de dues turistes nòrdiques, vaig descobrir 
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una sinistra tenda d’objectes antics (casa meva n’és plena). 
Em vaig desentendre de les sueques i em vaig palplantar 
al davant de l’aparador. Rere el vidre, entre diverses an-
tiguitats d’utilitat nul·la, una càmera fotogràfica Leica 
m’atragué de llampada. No semblava massa vella, i del seu 
aspecte, tronat i pulcre alhora, s’inferia un tracte freqüent 
però escrupolós dels propietaris anteriors. 

Em guanyo la vida per lliure, desmuntant i tornant a 
muntar ordinadors. Quan no treballo faig fotos, preferible-
ment de persones, abans que de monuments o de motius 
inànimes. Retratar algú és intentar captar en imatges està-
tiques els trets que més el defineixen, procurant que adopti 
una actitud serena davant de la càmera. La majoria de la 
gent se sent intimidada quan es nota observada a través 
de l’objectiu, perd espontaneïtat i es comporta de forma 
atípica, quan no absurda. Confeccionar un bon retrat és 
estimulant i apassionant, i he de reconèixer, superant la 
modèstia, que hi tinc força traça. 

Aleshores posseïa una Nikon F301, una Polaroid 500 
i una petita Olympus de butxaca, però cap Leica, així que 
vaig decidir entrar a la botiga a tafanejar. L’antiquari era un 
home gran, moreno i magre, d’ulls vius i mirada circums-
pecta. Malgrat l’edat, les seves mans romanien fortes, i les 
bellugava amb moviments àgils i elegants. En un tres i no 
res em va fer cinc cèntims del funcionament de la càmera. 
Màquina de 35 mil·límetres, totalment manual, d’objectiu 
intercanviable amb mecanisme de rosca, s’havia de regular 
tant l’obertura del diafragma com el temps d’exposició de 
la pel·lícula a la llum. Era conscient d’anar contracorrent 
(ara es porten l’enfocament automàtic, l’APS i la digita-
lització; aquests avenços tecnològics han revolucionat el 
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món de la fotografia); no obstant això, em vaig encapritxar 
d’aquella Leica d’aparença simple.

El preu em semblà més aviat barat, i incloïa, a més a 
més, un flash electrònic fàcil de connectar. Com que duia 
prou diners a la cartera, vaig pagar a l’instant.

 L’ancià m’assegurà que la Leica havia estat l’última 
màquina d’un famós fotògraf francès el nom del qual no 
recordava. Al cos de la càmera algú havia gravat amb un 
objecte punxegut les inicials R. D., una casualitat que 
m’omplí de satisfacció, ja que coincideixen amb les del 
meu nom i primer cognom. En acomiadar-me, el vell 
dependent em recomanà prudència. Vaig marxar sense 
entendre ben bé el significat d’aquell consell.

La senzillesa de l’aparell resultà fictícia. Oferia un gran 
ventall de possibilitats: tenia velocitats d’obturació tan len-
tes com volgués l’usuari, o súper-ràpides; el diafragma de 
l’objectiu disposava de vuit obertures diferents; i un cu riós 
dispositiu indicava si la combinació velocitat-obertura-del-
diafragma triada lligava o no. El que més em meravellà, 
però, fou la desimboltura amb què la meva mà s’emmotllà 
amb naturalitat i rapidesa a l’aparell, i la destresa amb la 
qual l’índex abastava i pitjava el disparador; ni feta a mida! 

De tornada cap a casa, vaig entrar en un Fotoprix, vaig 
comprar dos rodets de 36 exposicions en color de 100 
ASA i n’hi vaig carregar un. I com que la impaciència em 
consumia, abans d’arribar al portal del bloc de pisos on 
visc, ja havia gastat el primer i gairebé la meitat del segon: 
vaig retratar tothom que se’m posà al davant, incloent-hi 
els antipàtics del 4t 1a, amb qui havia topat a la cantonada. 
Vaig vèncer els impulsos que m’empenyien a continuar 
fotografiant i vaig guardar unes quantes exposicions per 
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a més tard. 
Aquelles dates coincidiren amb l’inici del meu festeig 

amb la Brigitte, una mossa teutònica de proporcions escul-
turals, professora d’idiomes i baby-sitter ocasional, de qui 
no m’havia agenciat encara els favors sexuals, tot i haver-hi 
treballat de valent en el tema. En part per impressio nar-la 
i en part per afalagar-la, vaig comparèixer a la nostra cita 
d’aquella nit amb la Leica dins d’una maleta. Després de 
sopar no em costà gens de convèncer-la perquè se sotmetés 
a una breu sessió fotogràfica. Vaig acabar el segon rodet i 
vaig aconseguir (sigui dit de passada, malgrat apartar-se 
del fil argumental que ens ocupa) endur-me-la al llit per 
primera vegada, triomf que vaig atribuir a la Leica, que 
en fou testimoni mut des de la tauleta de nit on l’havia 
desada (per sentir-la a la vora, com els nens, que s’alliten 
amb la seva joguina preferida).

Quan em donaren les primeres fotos revelades tre-
molava d’excitació i ansietat. No hi havia motiu: eixiren 
àdhuc millor de com jo les havia concebudes. Algunes 
aparentaven tenir vida pròpia, com si un tros del model 
retratat hagués quedat atrapat dins del paper i lluités per 
alliberar-se’n.

Amb els retrats vaig descobrir que la Brigitte, a més a 
més d’ésser maca, tenia el do de la fotogènia. Les fotografies 
on ella apareixia eren magnífiques: els colors, iridescents; 
l’enquadrament, el just; la profunditat de camp, l’adequada 
a cada situació; i l’enfocament, nítid i precís.

En veure les fotos, la Brigitte es mostrà entusiasmada (i 
molt agraïda). M’atorgà pràcticament la totalitat del mèrit, 
i dedicà tan sols unes paraules anodines a la Leica. Jo sabia 
del cert que, si de cas, només una ínfima part d’aquell 
mèrit em corresponia: no sóc cap fotògraf prodigiós. Em 
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demanà que la retratés de nou. 
Li vaig fer una sèrie de primers plans en diverses posi-

tures. Cada cop que el meu dit pressionava el disparador, 
una forta onada de plaer em recorria el cos, i augmentava 
d’intensitat de forma proporcional al nombre de fotografies 
que li prenia. El temps s’esvaí en un tancar i obrir d’ulls 
i l’acabament del rodet em sostragué de l’eretisme que 
m’enterbolia el cervell.

Aquella mateixa tarda vaig portar els negatius al Foto-
prix i a l’endemà me’ls tornarem positivats. L’emoció 
que m’infongueren és difícil de descriure amb paraules; 
no cabia a la pell d’orgull. Vaig córrer a ensenyar-los a 
la Brigitte, però vaig haver de reprimir la meva exaltació 
en trobar-la esborronada i plorosa. Em confessà que un 
problema físic l’amoïnava: havia perdut una mica de pes 
i la roba que abans li esqueia perfectament ara li anava 
baldera. És com si m’hagués encongit, singlotà. No vaig 
saber què respondre. Vaig intentar animar-la amb les fotos. 
Li van produir un efecte balsàmic: la tranquil·litzaren i 
li allunyaren momentània ment dels seus pensaments la 
qüestió de l’encongiment.

A mi em van tocar la cama del mal. Transformaren la 
meva eufòria en inquietud: una terrible sospita aparegué de 
sobte al meu cap. No calia ésser crític d’art per adonar-se 
que aquelles fotografies eren massa bones per haver estat 
realitzades per un fotògraf amateur; no n’havia vist mai 
d’iguals ni als mostraris especialitzats. 

No vaig voler atabalar la Brigitte amb suposicions sense 
fonament. Per eliminar la hipòtesi que em capficava i de-
mostrar que la Leica no podia ser la responsable d’aquella 
brusca pèrdua de pes, vaig anar a casa a buscar-la i vaig 
insistir a retratar la Brigitte de bell nou. Com a la tanda 
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precedent, vaig caure de seguida en un estat de paroxisme 
del que em despertà el brunzit de la màquina en exhaurir-se 
la pel·lícula.

Aquesta vegada no vaig comentar les fotos amb la 
Brigitte perquè ella estava afectadíssima. Els signes d’em-
petitiment es constataven exteriorment. El seu esplèndid 
metre setanta-cinc s’havia reduït a un mediocre metre 
setanta, tot i que conservava intacta l’harmonia entre els 
seus membres.

 No vaig badar boca, l’egoisme em féu callar. No de-
sitjava renunciar al goig intens que em negava en prémer 
el piu de la càmera tot enfocant la Brigitte només per uns 
insignificants centímetres de menys en aquell cos encara 
exuberant. Tanmateix, no vaig saber preveure les fites 
roïnes a què em conduiria la meva mesquinesa.

 Encetàrem plegats un inacabable recorregut per les 
consultes de tot tipus de metges: endocrinòlegs, ginecòlegs, 
dermatòlegs, otorinolaringòlegs, odontòlegs i més especia-
listes amb noms que no m’atreveixo a reproduir en aquests 
moments per por de no cometre un atemptat ortogràfic. 

Va ser endebades; cada un d’ells diagnosticava un 
possible origen no relacionat amb el seu camp de treball 
per al minvament de la Brigitte i ens remetia a un altre 
especia lista de reconegut prestigi que, sens dubte, en trauria 
l’entrellat. En definitiva, la medicina no sabé explicar les 
raons d’aquell estrany procés de reducció progressiva de 
les seves cèl·lules, ni aconseguí aturar-lo.

Atès que la ciència no ens proporcionava solucions, 
vam apel·lar a la taumatúrgia, i coneguérem curanderos 
fabulosos, i adoradors del diable captivadors, amagats a 
llocs recòndits arreu del país. Però, farts de camàndules 
esotèriques, farts de pelegrinatges estèrils, i sense remeis 
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efectius per frenar l’escurçament, a la fi vam acceptar el 
seu mal com una tràgica disposició del destí i vam desistir 
de consultar més metges, pregar sants nous o visitar altres 
bruixots encofurnats.

Alguns dels interpel·lats formularen teories enginyoses, 
alguns n’exposaren de místiques, però ningú no encertà la 
causa de la insòlita malaltia; causa de la que jo no dubtava 
ni per un sol instant, i que vaig amagar zelosament. Estava 
convençut que un poder rar i sobrenatural envoltava la 
Leica. Per una banda, reportava conseqüèn cies nocives 
al model retratat (en aquest cas la Brigitte), robant-li 
màgicament una porció indeterminada de matèria a cada 
fotografia i motivant així el seu encongiment uniforme; 
per una altra banda, s’apoderava de la voluntat del fotògraf 
(en aquest cas jo) i el convertia en un monstre que, a més 
de provocar un sofriment esgarrifós, gaudia nodrint-lo.

Incapaç de reprimir els impulsos que m’empenyien a 
pitjar constantment el disparador de la càmera, em daurava 
hipòcritament la píndola a mi mateix repetint-me que 
elaborava un reportatge gràfic per a la posteritat d’aquella 
enigmàtica malaltia. 

Més d’un cop he buscat la tenda on vaig comprar la 
Leica per preguntar al venedor si coneix alguna poció o 
encanteri aplicable a la nostra desgràcia i que la fineixi. 
No hi ha hagut manera de localitzar-la.

He intentat inútilment desfer-me de la màquina. 
Sempre que provo d’oblidar-la a un banc qualsevol del 
carrer, sorgeix una ànima caritativa que s’encarrega de re-
tornar-me-la a l’acte. L’he portada penjada ostentosament 
de l’espatlla per barris plens de delinqüents però (potser 
es pensaven que els tirava l’ham) ni se m’han acostat. Als 
establiments de compra-venda no la consideren un article 
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prou interessant com per adquirir-lo; sostenen que aquest 
material avui dia no té sortida: no és prou vella com per 
catalogar-la com una antiguitat, ni prou moderna com per 
vendre-la de segona mà.

Ni tan sols no puc amagar-la. La Leica m’acompanya 
pertot, sempre preparada. Molts cops la trec instintiva-
ment de la maleta, destapo l’objectiu i, com si fos una 
arma de foc, apunto i disparo a la Brigitte. A voltes ella 
n’és conscient, a voltes no ho és. Això no m’importa: la 
meva fruïció és idèntica en ambdues situacions. Li reitero 
sovint la invariabilitat dels meus sentiments a despit de 
la seva estatura, però ni li preciso mai quins són. Tampoc 
no li menciono la indispensable necessitat de retratar-la 
que m’obsedeix.

Ara que la Brigitte amb prou feines sobrepassa el mig 
metre d’alçada les sensacions que experimento no són com 
les d’abans, han perdut la força de les primeries. Ja no en 
tinc prou amb ella. D’un quant temps ençà robo instantà-
nies d’estranquis a la veïna del 3r 2a. I no acabarà aquí. 
Estic segur que mentre la Leica sigui amb mi no pararé. 

Els remordiments em corsequen i l’angoixa d’ésser 
descobert em manté en tensió permanent. Vull enllestir 
d’un cop i per sempre aquest afer, però no sé com; no 
trobo cap sortida digna. He pensat que escriure i divulgar 
la història amollaria el meu neguit, i que, potser (només 
potser) algú amb la sa viesa suficient que la llegeixi i hi 
pari esment em podria res catar d’aquest forat sense fons 
on m’he ficat a desgrat.

Mentrestant, m’espero fotografiant la Brigitte i exa-
minant l’expressió de terror, impotència i súplica que 
transmet des dels centenars de reproduccions de la seva 
cara que empaperen les parets del meu estudi. 
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Sé que molta gent considerarà que la meva existència 
ha de ser avorrida i trista; freda com el mateix hivern i 
solitària. Probablement, qui opini així no haurà tingut mai 
l’ocasió de sentir-se en el meu lloc. De vegades, no cal anar 
d’aquí cap allà a la recerca de camins que omplin el mapa 
de la nostra existència. La vida és molt més generosa del 
que sembla amb qui sap fixar-se en tots els petits detalls 
amb què ens regala; fins i tot aquí, en un petit racó del 
Priorat, on de vegades el temps s’atura, s’asseu i es mira 
tranquil·lament el paisatge, com si cada dia en fos un de 
nou, i diferent el marc que l’envolta. 

Jo, tot i no ser un gran marge, d’aquells on els infants 
i els rosers juguen a fer el cim, feia goig en els meus bons 
temps en aquest racó de coster on no sol bufar-hi gaire el 
vent. Sé, i tinc ben assumit, que sóc una obra humil, de 
poques pretensions, feta a la justa mida de les funcions 
que em són demanades. Des d’aquí la vista és esplèndida: 
gairebé tota Cornudella amb la seva església de dos campa-
nars i, al fons, vigilant l’horitzó, Siurana, assentada i segura 
sobre el seu vell llit de cingles. Seguint coster amunt es 
pot veure un alzinar que m’omple d’olor fresca de bosc i, 
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quan n’és el temps, de farigola. De matí, els ocells que allí 
hi tenen el seu niu m’omplen l’aire dels seus cants i, amb 
els seus vols, el pinten de colors. Als meus peus s’estén un 
exèrcit d’avellaners disposats per a les batalles del temps, 
dels que sobresurt amb fermesa una omnipotent fi guera. 

Podria dir-se que el meu embaràs fou lent i tranquil. 
El Cisco feia ja temps que volia aprofitar la part de dalt 
del tros, on el coster s’alça encara una mica més, com vo-
lent arribar amb el mínim temps possible al cel, fent fins 
i tot difícil poder mantenir-hi l’equilibri. Cada dia, dalt 
del carro, portava algunes pedres que trobava pel camí i, 
lentament, m’anava aixecant. A estones, s’allunyava un pas 
per tal de contemplar la seva obra amb orgull poc fingit, 
al temps que s’encenia de nou la pipa que portava sempre 
penjant als llavis. No és que fos un gran fumador, però 
deia que li feia molta companyia i que en tots aquells anys 
no li havia portat encara mai la contrària.

Sempre recordaré amb enyorança el dia en què planta-
ren els tres ametllers que avui em donen ombra i silenciosa 
companyia. Tot just feia uns dies que estava acabat, i em 
sentia molt orgullós de poder ajudar aquells arbres, que 
semblaven tan desemparats, a viure i donar vida, cosa que, 
per la meva naturalesa, sabia que m’era del tot impossible.

Aquell dia, en Cisco va venir amb el seu fill, en Lluïset, 
que devia passar ben poc dels vuit anys. Entre tots dos (això 
és el que li feia creure al fill el pare) van plantar els arbres i, 
després, sense perdre’ls de vista ni un moment, esmorzaren 
satisfets. Un parell d’arengades amb pa, i tomaques al caliu. 
Mentrestant, en Cisco no perdia l’oportunitat d’explicar 
velles històries que el nen s’acostumaria a escoltar repetides 
vegades amb el pas dels anys: les aventures de la seva mili 
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a l’Àfrica, el molt que li agradava anar amb el seu avi al 
tros, i tres o quatre noietes a qui no treia els ulls de damunt 
quan encara era fadrí. Una d’elles, sa mare. 

No passava un sol dia sense que el nen passés a veure 
impacient si neixia algun brot nou, desitjós ja de tastar els 
fruits dels arbres i que sa mare li fes una bona capsa plena 
de panellets. Abans de marxar, es posava al meu damunt 
i, en el que ell creia un increïble i espectacular salt de vui-
tanta centímetres, queia als meus peus i fugia coster avall, 
com esperonat pels molts anys que li quedaven per córrer, 
esquivant a cada salt les rames més baixes dels avellaners; 
cosa que no aconseguia en moltes ocasions. 

Quan era el temps de l’avellana venia amb els seus 
pares a plegar-ne, però, sempre que podia, s’escapolia de 
la seva mirada i festejava la figuera per tal de no perdre’s 
el primer fruit madur de la temporada. Sovint, en sentir 
el crec furtiu d’una pedra en xafar una avellana, sa mare el 
renyava tot fent l’ullet al Cisco, que somreia sense allunyar 
la vista de terra, per on els seus dits feinejaven neguitosos 
sense descans. Quan arribava l’hora de marxar, s’asseia 
com en un tron damunt els sacs plens i contemplava ad-
mirat el seu pare preparant la somera per a la tornada. En 
acabar, pujava d’un bot als seus lloms i agafat a les regnes 
es disposava a... perseguir algun bandit o desafiar el genet 
més ràpid de la comarca a una cursa de velocitat, sabent, 
això sí, que el rival no hi tenia res a fer. Anys més tard, 
en Lluïset enyoraria tots aquells dies, però ara ell, això, 
encara no ho sabia. 

Un d’aquells hiverns, una gelada matà totes les flors 
massa matineres dels ametllers i, amb elles, s’emportà 
també el pobre Cisco. Diuen que no va patir gaire, que 
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se n’anà amb els ulls tranquils i que havia estat sempre un 
bon home. Dies més tard, en Lluís es va asseure al meu 
damunt i es va treure de la butxaca l’atrotinada petaca del 
seu pare, l’embolicà amb uns papers de diari i l’amagà en 
un forat entre les pedres; prop del meu cor. Sé que en al-
guns marges s’hi han amagat coses de molt valor, però per 
a mi, el tresor que ara guardava em feia sentir més a prop 
que mai l’escalfor de la vida. Els records se’m començaven 
a fer grans al meu dintre i m’adonava que l’implacable 
pas del temps no seria altra cosa que un inventari llarg i 
feixuc de pèrdues. 

Però, per sort, al cap de poc tornaren les rialles a riure 
prop meu. En Lluís, a qui ja no li calia saltar gaire per seure 
al meu damunt, venia sovint acompanyat de la Maria dels 
Àngels, una noia bruna a qui ensenyà orgullós els ametllers 
que havia plantat amb el seu pare quan encara era un nen. 
Es sentaren recolzats al meu damunt i ell, amb un braç 
sobre les seves espatlles i amb l’altre dibuixant línies en 
l’espai, explicava un conjunt de projectes i somnis que amb 
l’arribada de la República sentia més propers: una barraca 
a l’ombra de la figuera, comprar un tros veí per plantar-hi 
vinya, casar-se... Però ella l’interrompé amb un llarg i càlid 
petó, i després marxà corrent, sense gaire pressa, coster 
avall. Ell, distret, la perseguí, sense adornar-se massa ni del 
món que l’envoltava ni de les rames dels avellaners que ara, 
ja no tan petit com era, li esgarrapaven la cara somrient.

Tots aquells somnis s’enfonsaren uns cinc anys després. 
Jo sospitava que passava alguna cosa greu, ja que en Lluís 
feia molts dies que no venia i no era gens normal que ens 
deixés abandonats tant de temps. Em vaig adonar del que 
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passava quan, després d’un llarg i esgarrifós xiulet difícil 
d’oblidar, una bomba va fer explosió uns metres més enllà 
d’on jo em trobava. L’ona expansiva em va fer saltar unes 
quantes pedres, i una bola feta amb papers de diaris vells 
rodolà coster avall empesa pel vent, emportant-se amb ella 
una part de la meva vida. Les explosions s’anaren repetint 
dia rere dia, fins que una d’elles va destruir el pont per 
on passa la carretera principal, molt a prop de les últimes 
cases del poble. Durant aquells dies tensos i llargs vaig 
poder veure molta gent, especialment dones i nens, que es 
dirigien a les barraques dels trossos veïns, fugint de les bales 
i empesos per la por que enfosquia els seus rostres; desco-
neixien com seria el camí de tornada. Mai no he arribat 
a comprendre què pot portar els homes a destruir-se ells 
mateixos i el do breu i preuat de la vida. Potser els caldria 
posar-se un temps en el meu lloc i aprendre. Aprendre a 
mirar passar la vida, delectar-se amb el seu traç i adonar-se 
de l’alt preu que suposa llençar-la i trair-la fredament.

Vaig poder saber que en Lluís havia estat exiliat més 
enllà de les Gritelles, en un lloc anomenat França. Quan 
va tornar, gairebé cinc anys després, mig plorant, mig 
llençant malediccions, intentà anar posant cada pedra al 
seu lloc, encara que després de tot aquest temps hi havia 
coses difícils de reconstruir. A partir d’aquell moment res 
no va tornar a ser igual, especialment en els ulls d’en Lluís, 
plens encara de la pols de la guerra i de desencís. Només 
arribar, desitjós de recomençar el camí perdut de la vida, 
va saber que la Maria dels Àngels s’havia casat feia pocs 
mesos amb el metge del poble, un senyor de Saragossa que 
feia inútils esforços per dissimular els seus cinquanta anys.

A partir d’aquell moment, la rutina es va fer suau i plà-
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cida. Res no enterbolia la rítmica lluita que en Lluís, jo i els 
arbres portàvem contra el temps, la pluja o el sol. Als dies 
els seguien les nits i als hiverns, primaveres. Dies de fred, 
dies de calor, però ja sense riures, ni els uns, ni els altres. 
Llàgrimes tampoc, només un anar fent tebi i tranquil.

Al cap dels anys, en Lluís només venia ja de tant en 
tant, quan la salut li ho permetia, però ja sense forces per 
a cuidar-nos com ell voldria. Semblava com si l’herba 
creixés sota els seus peus, i els arbres, sense esporgar, crei-
xien lliures, salvatges. Impotent i cansat s’assentava en un 
tronc vell amb la pipa apagada als seus llavis, com ho feia 
sovint el seu pare. Els seus ulls mig humits, contrastant 
amb la pell eixuta pel sol i els dies, es deixaven anar pel 
paisatge que ens envoltava i després, seguint els límits dels 
turons, les cases de Cornudella i els cingles de Siurana, es 
perdien una bona estona en un punt inconcret del cel, 
com preguntant-se per què.

Un matí, igual que ell, vaig intuir que era l’últim. Plan-
tat al meu davant, va agafar una ametlla de terra i amb 
una pedra que després llençà amb fúria, la partí; s’aturà 
un moment, com volent escoltar la veu de la seva mare 
renyant-lo. Se la ficà dins la boca i, malgrat que quasi no 
tenia dents, se l’empassà. Després en va agafar un grapat 
i guardant-se-les a la butxaca de l’armilla es girà i, amb 
el seu pas insegur i tremolós, es perdé enmig del ja fred 
novembre. Des d’aquell dia, la quieta solitud ens banya, 
inunda i ofega lentament. 

Ara ningú no es recorda de nosaltres. Els ametllers, ofe-
gats en l’herba, enyoren temps millors i esgoten les darreres 
forces en tímids fruits molt apreciats pels animals que, ara 
més que mai, ens visiten. Mentrestant, alguna jove alzina 
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amenaça a iniciar la reconquesta de les terres robades al 
bosc anys enrere. De mi, ben poca cosa en queda. Algunes 
pedres, com queixals cansats de mastegar tants anys, han 
fugit buscant la llibertat i, a rodolons, s’han perdut coster 
avall, distribuint-se al seu gust, sense perill d’obstaculitzar 
el pas a ningú. Potser d’aquí a uns anys algú les recollirà 
per anar fent, una a una, a poc a poc, un marge a l’ombra 
d’uns ametllers.

A l’ombra dels ametllers
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M’han dit de tot i m’han tractat de qualsevol de les 
maneres i, darrerament, encara me’n sento més; sembla 
que amb els anys la meva cara ja no és la mateixa i això 
fa que el tracte tampoc, o potser deu ser cert allò que la 
confiança fa fàstic. Jo, que no sóc més que un utensili, però 
reconfortador, que va a quatre grapes, que permet als més 
petits gronxar les dues cames i als més grans alleugerir-les 
de la pressió del quefer constant, he de suportar, dia rere 
dia, les vexacions més doloroses. No sóc més que una 
pobra peça que no arriba a ésser ni de museu. Cosa que 
no voldria creure’m ja que, i això no és cap pretensió, les 
meves qualitats no són, ni de bon tros, com les de les altres 
i amb els anys, tot s’ha de dir ni que m’estigui malament, 
s’han sofisticat. 

Diuen que els sentiments només els tenen ells i em trac-
ten, massa vegades, com un drap brut. Jo, en canvi, no puc 
fer-hi res si els déus del cel o de l’ebenisteria m’han posat 
una ànima que encara no ha rosegat cap corcó. Sembla 
que ningú no se n’adoni; realment, la meva integritat passa 
desapercebuda. Per tant, penso, veig, noto, estic trista, 
contenta, em canso i tinc mil sensacions més que, moltes 

DAMA CALLADA

Carles Jardí Pinyol

Dama callada



20

vegades sense voler-ho, han fet que hagi desitjat no existir. 
Crec que el que a mi em passa no deu ser gaire freqüent; 

en aquesta cambra només en conec una altra que tingui 
la meva sort, o desgràcia, depèn de com t’ho miris. Com 
que a ella la mouen més que a mi i no sempre roman a la 
cambra, no podem fer-la petar tan sovint com voldríem. 
Però quan ens permeten de passar unes hores a la vora l’una 
de l’altra, no parem d’explicar-nos coses i és en aquests 
moments quan té sentit la nostra existència. A ella li agrada 
molt criticar i et fa descrip cions de situacions viscudes amb 
un sarcasme de vegades massa agre. 

Recordo, precisament, ara que estic a la vora del foc... 
Que bé s’està a prop de la llar!, aquest ambient calentó 
em fa suar pensaments i records com els que vàrem viure 
conjuntamet dels renecs del pare contra el fill amorrat 
incansablement a la tele: 

—Hòstia!, ja tornes a estar amorrat a la tele? —li cridava 
a son fill de trenta anys—. Com si no tinguessis altra cosa 
a fer. Doncs, que no pots posar-te al dia de la feina? I si 
no tens deures de la facultat, per què no llegeixes alguna 
cosa interessant?

La insistència era tal que li feia l’efecte contrari. Aques-
tes coses ja passen, deu ser l’afirmació de la pròpia perso-
nalitat que fa que els joves es rebel·lin contra l’evidència. 
Per altra banda, hi ha pares i mares que tenen massa sovint 
aquests rampells i no deixen ni respirar els fills. 

El xicot jeia mig atordit sobre el divan i el pare, com-
pungit, es gratava les grenyes deixant senyals sobre l’espatlla 
com d’una mena de serradura d’un altre color. 

—No has canviat gens ni mica. Ets com si tinguessis 
quinze anys, em penso que la pubertat encara t’està en-
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vaint la ment. 
Volia fer-lo sentir culpable d’una cosa que a ell semblava 

no importar-li en absolut. S’hi comparava: 
—Jo a la teva edat ja m’havia llegit tots aquests llibres 

d’aquestes lleixes...
Abans de deixar-lo continuar el jove aixecà la mà dreta 

tot aturant-lo:
—Au!, para el carro!... I de què t’han servit tants llibres 

i tantes teories? Ni Marx, ni Engels, ni Kant, ni aquells 
altres homenots de la política i del pensament t’han donat 
la feina que cercaves. 

Tot això jo ja ho havia sentit altres vegades. Fins i tot 
ja n’havien parlat amb la companya. I la manera com es 
començava a posar el fill també l’havia vista a més d’una 
altra persona. Li engegà un discurs que em féu pensar, per 
uns moments, que havien canviat els papers: 

—Mira, un llicenciat en història ha hagut d’acabar de 
pixatinters en una sucursaleta de la Caixa de Tarragona. A 
més, ni el comunisme ni el socialisme t’han servit per fer la 
revolució i no ets més que un pringat emmanillat, de mans 
i peus, pel neoliberalisme capitalista més agressiu. Com et 
pots empassar aquestes contradiccions sense esclafar-te el 
cap contra el marbre del teu mostrador?

Va continuar més però no recordo les paraules exactes. 
L’edat, sabeu? Tot girava sobre el mateix eix. Finalment, 
emprenyat, l’engegà: 

—A la merda, home!! 
El pare, com un gos amb la cua entre les cames, malgrat 

veure la seva ideologia esbombada pels aires adoptà un 
posat d’intel·lectual incomprès, obrí el diari per la part 
dels articles d’opinió i es deixà caure a la butaca.
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El meu disseny mobiliari, que vesteix menjadors i cam-
bres amb formes, materials i colors de totes les gammes, 
no permetria una d’aquestes sotragades. Ús d’ostentació 
refinada lluïda per moltes col·legues altives a cases de fer 
veure i estri recolzador a llars modestes com la meva. Mol-
tes n’he vistes passar: esquenes rectes, espatlles caigudes, 
ronyons cenyits, lumbars despullades... Totes les maneres 
d’acontentar el dors a l’usuari, malgrat la seva indiferència. 
Culs durs, natges toves, anques marcades, glutis aixafats 
pel pes de la realitat... Totes les maneres de servir el darrere 
al beneficiari displicent. 

Molta estona junts sense fer fresa; finalment el fill de-
saparegué i al cap de poc se’l sentí esbufegar rítmicament. 
Les exhalacions gimnàstiques, finalment convertides en 
gemecs, feren aixecar els ulls del pare que s’havia esfondrat 
dins l’editorial del diari. Es clavà la nansa de les ulleres 
damunt del nas probablement per no ensopegar contra 
meu, com era costum sempre que s’incorporava de la bu-
taca, amb la mateixa mà es refilà la cua sense adonar-se’n 
i es dirigí vers el grinyolaire. Des de la meva cambra vaig 
poder seguir la conversa amb tota claredat: 

—Cuerpo Danone! —li digué al fill, com si amb tal 
floreta volgués cercar les paus. Aquest havia deixat les 
flexions, ja no li sentia l’esma. 

—Què vols, ara? —qüestionà despectivament el jove. 
El pare féu to de tornar-se a posar en guàrdia:

—Si cultivessis tan bé la ment com ho fas amb el cos...
Abans que acabés la frase i comencés una altra discus-

sió, vaig notar com si el jove empenyés son pare contra la 
porta, que s’obrí, i el convidà a sortir de la cambra. Aquest 
tornà a la lectura, ara a la de La conjura de los necios de 
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John Kennedy Toole, que tenia marcat precisament sobre 
la meva falda. Entre fragment i fragment, o entre aixeca-
da d’ulls i aixecada d’ulls, el fill passà repetides vegades 
recorrent el camí de la cambra al bany; finalment tornà 
al menjador tot polit i envestimentat, engegà el televisor 
per fer zàping durant l’estona que li restava per fer l’hora 
de sortir. El progenitor, que semblava que llegís sempre la 
mateixa plana i cansat, com jo de suportar aquella terboli-
na, tancà el llibre de cop i el diposità de nou sobre el meu 
siti. Demanà educadament que parés els salts d’imatges en 
la de Ribó. Eren les notícies de TV3; li podien interessar 
el seus comentaris sobre els enrenous entre la Federación 
Socialista Madrileña i l’Almeida. El fill accedí amb cara 
d’avorrit i comentà en veu alta per fer-li la guitza: 

—Tots sou una colla de cínics i de demagogs, dieu una 
cosa i en feu una altra. Esteu fins als ous de contradiccions!

Interrompé l’esbatussada l’estridència del timbre de 
la porta. 

—És ta mare, vés a obrir-li la porta —ordenà l’amo 
de la casa. 

—Vés-hi tu, que ja no parla el Ribó, jo estic massa 
cansat —respongué l’altre, escarxofat. 

—Mecagondéu! —renegà en Manel recorrent el passa-
dís. Sento que obre la porta i encara una rècula de remucs 
a la dona. Aquesta diposità un bes sobre en Manel, que 
sonà com una castanyola, i començà els comentaris de la 
pel·lícula que acabava de veure. 

—Ha estat una bona pel·lícula, amb pocs recursos. El 
director ha sabut brodar el tema. Llàstima que no hagis 
vingut, t’hauria agradat. A més, finalment ha fet cap la 
Virgínia i ha trobat a faltar els teus comentaris. Aquesta 
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tragicomèdia... —continuà la Maria deixant-me l’abric—
és plena d’encants i tot molt natural, uns gags molt ben 
aconseguits que es contraposen amb les diferents situa cions 
dramàtiques dels cinc protagonistes. 

La crítica continuà sense aturador fins que la dona espià 
la cambra d’en Pau. Aturà la conversa i tornà directa cap 
el menjador. 

—Com pots ser tan deixat? —exclamà ara enutjada 
contra el fill—. Has dormit fins a les tres de la tarda i t’he 
dit més de deu vegades que arreglessis la teva cambra. És 
l’únic que fas a casa i encara se t’ha d’anar al darrere —cridà 
enfurismada—. Fixa-t’hi: la roba per plegar, la brutícia per 
terra i el llit per fer. 

En Pau, mut, s’aixecà, es posà l’americana que romania 
penjada sobre el braç de la butaca i desaparegué. Passadís 
enllà cridà: 

—Sou uns carques!!
Obrí la porta del pis i abans de tancar de cop exclamà:
—No m’espereu desperts! 
Sort en tinc que sóc una dama callada a qui agrada 

escoltar i guardar secrets. Imagineu-vos, si no! Segurament 
ja seria al contenidor, a l’abast d’aquells rodamóns. Com 
aquests, molts i molts en passen a diari. I jo, xica de món 
i de casa que veu passar tota mena d’éssers sense cares 
que conversen, criden, conspiren, murmuren, confessen, 
expliquen, estimen, odien, envegen, dubten i riuen, m’ho 
he d’empassar! Sí!, sí!, com una matrona que reté recelosa 
misteris, confidències i entrellats per sempre més; com una 
dona que confia pensaments, emocions i sentiments de 
cervells que deixen anar en sentit descendent les intimitats 
més transcendentals. 
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Mare que balla la quindela que la mare canta, mare que 
aguanta el cavallet que el pare fa, mare que escolta el conte 
que l’àvia explica, falda que comparteix l’amor de tota la 
família. Ah, quins records, aquells!, qui pogués tornar-hi!

Ara, en canvi, els tractes que em proporciona el meu 
ambient fan honor al meu aspecte de fusta antiga perforada 
pel corcó i que deixa anar la seva essència convertida en 
partícula que filtra per l’estela solar de la finestra. Sedàs 
que mostra les hores comptades per anar a la foguera del 
solstici d’estiu.
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No sé si el que em regira el budellam és la mala cons-
ciència que m’ha quedat després d’un acte tan repugnant 
com el que vaig cometre fa quatre dies o bé el record de la 
dignitat amb què et vas comportar fins a l’últim moment. 
O potser totes dues coses. O qui sap si ha estat, encara, el 
remordiment pel cop baix de substituir-te tan ràpidament 
pel primer que se’m va posar al davant. Ara que, moltes 
misses i molts breviaris, però deixa’m que et digui sense 
embuts, i no t’ho agafis com una nova punyalada, sinó 
com una confessió sincera, que no es tracta precisament 
de cap meravella. Però ja està fet, ves. 

No et pensessis pas que he vingut per parlar-te de l’altre 
ni per adular-te amb afalacs que ara ja no et mereixes. Si 
durant la pila d’anys que vam passar junts no ho vaig fer 
mai, no tinc cap necessitat de fer-ho precisament ara. No, 
no, quan fou mort el combregaren! Res. No ho dic per 
dir-ho, ni perquè, ¿què t’he de dir al peu de la tàpia del 
cementiri? Però, creu-me, al teu costat no és més que un 
vell antiquat que no s’aguanta ni els pets i que qualsevol 
dia pot fer llufa.

LAMENTACIONS AL MUR
DEL CEMENTIRI

Josep Rafart Canals

Lamentacions al mur del cementiri



28

Em sap greu, però arriba un moment en què fins i tot 
una dona sentimental i indecisa com jo ha de fer el cor 
fort i triar una opció. Prendre una determinació dràstica 
i punyent com aquesta no va ser gens fàcil, no et pensis. 
A més, ja saps que gairebé m’hi vaig veure obligada. És 
clar que podia haver decidit pagar un altre cop perquè 
t’apedacessin i et posessin pegats. I què? Amb una mica 
de sort hauríem pogut esperar una nova recaiguda d’aquí a 
no gaires setmanes. O dies, potser. No et pensessis pas que 
n’estic satisfeta, de la meva actuació. Això, de cap manera. 
Potser és per aquest motiu que ara, en aquestes hores de la 
nit, sóc aquí, tan a prop com he pogut de les teves restes, 
mig plorosa i amb un ram de flors a la mà.

Han estat molts anys de compartir tota mena de vi-
vències. Ara els records se’m barregen en una mena de 
calidoscopi d’històries que en bona part sóc incapaç de 
situar en el temps i en l’espai. Em sap greu, però hi ha 
detalls i moments que se m’han esborrat completament 
de la memòria, fins i tot alguns de prou importants. No 
em puc perdonar, per exemple, que no guardi cap imatge 
concreta dels començaments. Se m’han fos tants records! 
La primera vegada que et vaig tenir a les mans, el primer 
viatge, el primer cop... No hi ha manera de recordar el 
primer cop. On va ser? ¿En aquell marge de la carretera 
de la costa tornant de la discoteca? ¿A la soca d’aquell 
pi, un vespre en què vaig agafar una borratxera que no 
em deixava aguantar dreta, però que no va impedir que 
conduís durant el viatge de tornada? O potser... No, no 
hi manera de recordar quin va ser el primer cop. De fet, 
n’hem sobreviscut tants!
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El que no he oblidat és, això sí, que al principi tot eren 
flors i violes. Era tan feliç! Ho recordes? Un gest suau amb 
la mà, una carícia, i tu, sense fer-te pregar gens ni mica, 
em demostraves la teva força de cavall valent i desbocat. 
Però, ves, amb el temps, tot va anar canviant i sovint, al 
primer contacte, només aconseguia que em responguessis 
amb una lleu espernegada, tremolosa i impotent... Sí, és 
clar, després t’escalfaves i ja tornaves a ser el de sempre. 
M’hauria agradat... Però van ser debades totes les revi sions 
de l’aparell. El desgast i l’envelliment no tenen remei, deien 
els especialistes quan et veien.

Havíem resseguit totes les platges i platgetes. Al temps 
de la calor, buscàvem els racons més idíl·lics i amagats per 
fugir de l’allau de gambes humanes que es torraven amun-
tegades damunt la sorra. A l’hivern, jugàvem a descobrir els 
tresors que guarden els pobles de l’interior o ens aturàvem 
arran de mar per deixar-nos endur per la placidesa de les 
onades. Cada setmana ens reservava una nova aventura. 
Ah! La teva única feina era acompanyar-me a tot arreu, 
llavors. Érem joves... Què m’empatollo, ara? La veritat és 
que mai no m’havia plantejat que el pas inexorable del 
temps ens faria envellir junts. I sols. Ui!

No em puc estar de reviure algunes experiències in-
oblidables, tot i que són tan llunyanes, ja. Oh!, i alguna 
vegada, poques, ho he de reconèixer, també em vas fer la 
guitza en el moment més inoportú. Sí, sí, em vas fer agafar 
unes enrabiades tan solemnes que, més d’un cop, per ganes 
t’hauria abandonat en qualsevol revolt de la carretera, com 
els que es desprenen del seu gos quan se’n van de vacances 
a l’estiu. No, ja sé que, si t’hagués tractat més bé, segur 
que m’hauria estalviat algun disgust poca-solta. Si no 
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t’ho retrec pas... Però, en aquests moments en què alguna 
força estranya m’obliga a buidar el pap arran del mur del 
cementiri, m’has de permetre que no m’esforci per aturar 
cap pensament ni cap angoixa que se’m posi a la punta 
de la llengua. A més, ara ja no es tracta de repartir culpes, 
sinó de reconèixer fets.

Sí, és clar... Amb diners... Sí, sí, quantes vegades em 
vaig haver de gratar la butxaca per culpa teva! Aquesta 
vegada, però, em demanaven una fortuna per intentar 
mitigar els efectes dels múltiples mals que et tenien mig 
paralitzat. I, fins i tot així, no em garantien res. Em sap 
greu. Ves, potser és que m’he tornat dura com una pedra. 
D’acord. Pren-t’ho com vulguis. No tenia cap altra alter-
nativa. No podia llençar la meitat dels meus estalvis per 
una simple qüestió sentimental. No, mira... Si hagués 
decidit deixar-te a les seves mans, ni tan sols m’asseguraven 
que haguessis pogut tornar a arribar fins a Tarragona. Ves,  
què havia de fer? No calia donar-hi més voltes inútils. 
Perdut per perdut, vaig admetre, amb recança, això sí, que 
l’única sortida digna era simplement acompanyar-te amb 
resignació fins al cementiri. Au! Què volies que fes? Hi ha 
situacions irreversibles que cal assumir-les serenament, i 
com més aviat millor. Igualment ho hauria hagut de fer, 
amb tota seguretat, d’aquí a no gaire temps. I vés a saber 
els maldecaps que m’hauries ocasionat encara, si no hagués 
estat prou valenta per prendre la decisió fatal que et va 
condemnar irremissiblement a l’últim viatge...

El meu dilema va ser més fàcil de resoldre, ho reconec, 
perquè el vell se’m va posar a tret en el moment just, com 
si m’estigués esperant. Fa molts anys que no vaig a missa, 
però la insinuació del capellà... Ves, quan et trobes aclapa-
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rada i amb l’aigua fins al coll, agraeixes que algú et llanci 
un salvavides. Sí, sí, et pot semblar estrany, però et juro 
que no va ser una infidelitat premeditada. Allà mateix, al 
costat de l’especialista que em va informar de la gravetat 
del teu estat, just a tocar d’on tu acabaves els patracols, 
el mossèn es moria de ganes d’escoltar el meu sí. Ho 
sento. M’ho va posar tan fàcil que no vaig tardar gaire a 
decidir-me. I després d’acompanyar-te al cementiri, me’l 
vaig endur cap a casa. Ai, els capellans! T’asseguro que els 
parenostres, les avemaries i el perfum d’encens no són pas 
l’elixir de l’eterna joventut. Però, d’aquesta manera, confio 
que hauré resolt el problema de la teva absència. Si més 
no, per una temporada. I, ves què et dic, em penso que, 
quan m’hi torni a trobar, la decisió em resultarà molt més 
fàcil i planera.

Em sento una bleda i estic emocionada. Hauria estat 
bonic que aquella lluna de mel dels primes anys hagués 
durat per sempre. Escolta, passa a les millors parelles, això. 
Ui, ja hi torno! Ah! Ja sé que aquest argument no resol 
res, però pensa que la joventut d’ara encara és pitjor. N’hi 
ha que canvien cada dos per tres. I no tenen cap mena de 
remordiments, ai! Primer se n’enamoren com uns babaus, 
però se’n cansen de seguida. Estan malacostumats, ves. No 
els han ensenyat a ser constants ni amb el que estimen, i 
no saben el pa que hi donen, en aquesta vida. Aquest ja 
no m’agrada... Au, vinga! Canviem-lo per un de nou. I 
després passa el que passa. Cada any augmenta el nombre 
dels que no arriben a vells...

Però, què t’explico, ara? No sé què ho fa: sempre que 
parlo una estona seguida, acabo ficant-me en filosofies de 
pa sucat amb oli o en llibres de cavalleria que no fan al cas. 
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Què m’importa, a mi, el que fan els joves! Si he vingut fins 
a aquest recinte dels afores, és per dir-te adéu sense que 
ningú ens escolti i per portar-te aquest ram de flors... Em 
sembla que desvariejo. Uix!, això de les flors deu ser una 
bajanada. Quines coses més estranyes que faig!

Sí, jo mateixa em sento estranya aquí, al peu d’aquesta 
tàpia, amb un ram de margarides a les mans i parlant com 
una boja emparada per la foscor, en aquestes hores de la nit 
en què no es belluga ni una ànima. I encara sort! Si algú 
m’hi atrapés abans de tenir temps de camuflar-me entre 
les ombres, m’hauria d’inventar una mentida ben grossa... 
I dubto de la meva capacitat de convèncer ningú sobre 
les meves intencions. Sí, sí, és clar... Què hi faig aquí? I si 
em veiés algun veí? Què li hauria d’explicar, pobra de mi? 
Segur que seria d’aquells que ja em consideren una dona 
estrafolària i no m’ho perdonarien mai.

Au, adéu! No, encara no. Mira, fa poques nits que 
dorms en aquest cementiri, i aquesta nit una força inte rior 
desconeguda m’ha empès a venir. El vell m’ha dut fins aquí. 
No tinc la clau, llàstima! Amb una escala de fusta hauria 
pogut saltar el mur i deixar les margarides al teu costat. 
Ara ja hi he fet tard. No hi he pensat. Ara ja està fet. No 
puc venir més a prop teu. Res, mira... Ara he de marxar 
de pressa. Aviat es farà clar, i no vull que m’hi atrapin els 
que matinen per anar a treballar...

Ara sí. No puc negar que fins i tot se m’ha escapat 
alguna llagrimeta. Però, ves, ja em sap prou greu d’haver 
acabat sent una conca solitària. No vull que, a més, em 
tanquin al manicomi ni que em mirin de reüll pel carrer. 
Me’n vaig a dormir una estoneta. 

Escolta, Cent Vint-i-set, ja sé que vas fer honor als 
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cotxes de la teva raça. Fins i tot, encara que ranquejant, 
vas ser capaç d’arribar amb les teves pròpies forces fins a 
aquest cementiri, on et vaig deixar perquè et convertissin 
en ferralla. Adéu a no sé quants anys de servei. Adéu! 
Ho sento, però em va resultar més barat comprar el vell 
Volkswagen del vicari que no pas permetre que al taller 
intentessin posar-te una mica decent. Què hi farem! Ara 
m’oblidaré de tu per sempre més. Ah! Pensa que aquestes 
flors no han existit mai. I mai no n’hi haurà d’altres.
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En Juli no trobava normal que la seva conjuntivitis 
al·lèr gica estacional hagués esdevingut, sense cap motiu 
aparent, crònica. Fins al moment, la vermellor dels ulls 
s’havia limitat al període primaveral, i amb la medicació 
adient acabava desapareixent en qüestió de setmanes.

Aquest cop era diferent. Havien començat a fer-se 
evidents els símptomes, però tot just començava l’hivern, 
per la qual cosa en Juli s’havia estranyat. Els col·liris que 
emprava per a aquests casos ja no li feien efecte: alguna 
cosa succeïa.

Al començament no va donar importància a la coin-
cidència d’aquesta recrudescència de la seva afecció amb 
el fet que hagués començat una nova feina. Feia poques 
setmanes que havia ingressat en el departament d’afers 
mediambientals d’una administració, de la qual obviarem 
el nom per no fer greuges comparatius i evitar indigna cions 
institucionals. Quina relació hi podia haver?

A mesura que avançaven les setmanes, va parar atenció 
en el comportament diari dels símptomes: quan es llevava 
del llit, pel matí, res d’anormal succeïa. Es dutxava, s’afai-
tava, es vestia, agafava l’autobús… i res fora de lloc. Un 
cop travessava la porta de l’edifici on treballava, i a mesura 
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que passaven els minuts, començava a notar una creixent 
coïssor als ulls, se li envermellien, i li donava la sensació 
com si els tingués anestesiats. Quan a mig matí sortia una 
estona a esmorzar, notava un considerable alleujament 
que anava progressant fins a l’hora de dinar, moment en 
què ja li havia desaparegut la picor, tot i que continuava 
arrossegant una certa congestió ocular.

Per si de cas, va decidir de comentar-ho als companys 
de feina.

—Fa uns dies que em fan mal els ulls. No sé què em 
passa. Se’m posen uns ulls com tomàquets i em couen molt.

—Mira, un altre! —La Maria era una noia que esperava 
qualsevol comentari per dir la seva, i a fe de Déu que la 
va dir.

—Què vols dir un altre?
—Doncs que no ets l’únic. En són uns quants que ho 

pateixen, i encara estàs de sort!
—No entenc res.
—Sí, home, que no t’ho han dit que treballem en un 

immoble que pateix la síndrome de l’edifici malalt? —La 
Maria començava a fer un posat d’indignació—. I ja et 
dic, encara estàs de sort, perquè n’hi ha que han hagut 
de demanar baixes per aquest motiu, i d’altres que s’han 
afectat d’asma, maldecaps…

—I això de l’edifici malalt…
—Ve de quan el van remodelar —ara intervenia la Mer-

cè, que xiuxiuejava les paraules, deixant que s’escolessin 
d’entre els seus llavis, per explicar quelcom que semblava 
ser un secret que tots coneixien, però que havia de ser 
tractat com una desgràcia familiar que els avergonyia—. 
Es veu que quan el van comprar s’hi havia de fer reformes, 
i ho van empolsegar tot. Ja veus que no hi ha ni una sola 
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finestra, i a sobre, amb la moqueta, es va quedar tot aquí 
a dins.

—És clar, compren aquests edificis a l’americana —la 
Maria incrementava la seva indignació, a la qual afegia 
una dosi considerable de sornegueria—, tot de vidres 
opacs, sense finestres, ben maco tot! Però a l’hora de la 
veritat estan fets amb els peus: el sistema de ventilació 
natural és deficient, l’aire condicionat està mal dissenyat, 
la il·luminació no…

En aquell moment sortia el cap de l’àrea del seu despatx, 
despertat pel volum inusualment alt de les converses, i feia 
veure que es mirava uns expedients a sobre d’un arxivador, 
com aquell qui cerca quelcom, però sense gaire interès. 
Els diàlegs van emmudir, i els teclecs dels dits picant als 
ordinadors es van tornar a imposar.

Caram! Així doncs, realment la culpa del que li estava 
passant era de la feina. Però els pensaments que es retenien 
en el seu cap ja no es centraven en la malaltia ocular. I les 
explicacions, lluny d’haver respost a la seva preocupació, 
suscitaven noves preguntes: com era possible que un 
departament d’afers mediambientals estigués instal·lat 
en un medi tan hostil? I si se n’assabentava la premsa, 
què diria? Perquè aquesta era d’aquella mena d’històries 
que acostumen a agradar per ser publicades amb un to 
de “ens en fotem de les administracions, i mireu que mal 
governats estem!”. 

Davant aquesta última hipòtesi, en Juli dubtava entre 
po-sar-se al costat dels seus superiors i defensar la institu-
ció, que era tot un exercici de responsabilitat molt acord 
amb el seu caràcter, o bé alimentar una reacció indignada 
i airada, però que podria perjudicar-lo per a futures opor-
tunitats d’ascens.
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Però el que més va intrigar-lo va ser la possibilitat que 
l’edifici malalt pogués afectar en el ritme de treball i l’ànim 
dels funcionaris. Ell era nou, i malgrat conèixer el que es 
deia sobre el rendiment dels treballadors públics, comen-
çava a contemplar la possibilitat que estigués condicionat 
pel medi ambient laboral.

En una d’aquelles celebracions familiars on s’acostumen 
a explicar coses de la feina que no interessen ningú, en Juli 
es decidí a preguntar-li al seu cunyat, l’Andreu, la seva opi-
nió sobre el cas, ja que ell era funcionari dels que portaven 
molts anys, i coneixia a fons tot l’entramat institucional.

—Això és molt normal, home! —L’aire d’autosufi-
ciència que demostrava l’Andreu en parlar de quelcom en 
què hi entengués era una de les coses que al Juli li costava 
de suportar.

—Ah, sí? Totes les administracions tenen edificis ma-
lalts?

—No home, no, badoc! Em refereixo a que totes les ad-
ministracions acaben fallant en allò que treballen. No has 
sentit mai aquella dita castellana “en casa del herrero…”?

—Què vols dir?
—Doncs que és molt normal que els que treballeu en 

els temes del medi ambient tingueu un edifici que, com a 
medi laboral, sigui un nyap. De la mateixa manera, tothom 
sap que en el departament d’ensenyament de qualsevol 
administració, la formació interna del personal és nefasta, 
o que per als afers culturals sempre escullen, no sé com, 
els funcionaris més toixos.

Per al Juli, aquella revelació li començava a desvetllar la 
misteriosa essència del perfil de la burocràcia llatina, per no 
donar altres gentilicis més feridors i poc autocomplaents.
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El cas es començà a convertir en una obsessió per 
a un home de caràcter metòdic, treballador i d’esperit 
competitiu, com es definia el mateix Juli. La seva malaltia 
ocular havia passat, definitivament, a engruixir la llista de 
despropòsits administratius. Però això no el preocupava, 
sinó que s’amoïnava per la compassió que sentia vers unes 
institucions maldestres i, alhora, impotents de modificar 
el seu patró de conducta, malgrat que tothom en coneixia 
el remei.

El que més dubtes li creava era l’actitud que havia de 
prendre. D’una banda, podia lluitar contra aquest mal. 
Això suposaria ser mal vist pels companys, pels superiors, 
i fins i tot pels ciutadans, que es mostrarien suspicaços 
davant la possibilitat que una conducta eficient, en realitat, 
fos el símptoma d’una il·legalitat en el procediment dels 
seus assumptes burocràtics. L’altra opció, poc grata per al 
Juli, era la de rendir-se a l’aclaparadora maquinària admi-
nistrativa, deixar-se imbuir del seu caràcter, i nedar a favor 
de la corrent, sense saber, però, a quin destí el conduiria.

* * *
El pas dels anys ha anat integrant progressivament el 

Juli dins la dinàmica de funcionament de les institucions. 
En un principi, i després de rumiar-s’ho molt, va adoptar 
una actitud d’autoexclusió social dins el medi professio-
nal. La seva actitud va ser, primerament, de prendre-s’ho 
irònicament. Davant del fet de l’edifici malalt, part visible 
de l’iceberg que eren els defectes de l’administració, de 
vegades se’l veia recórrer els passadissos amb bata blanca 
i estetoscopi, auscultant les parets i buscant els pulmons 
del malalt. N’hi ha que l’havien trobat comprovant la 
temperatura de les sortides d’aire amb un termòmetre.
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Després d’aquesta etapa, que ell mateix anomenava 
“sorneguera”, i després de comprovar que ningú no captava 
el fons del seu missatge, va encetar l’etapa “contracorrent”. 
Aquesta consistia en mostrar una eficiència i efectivitat 
en la seva feina que no s’hauria trobat en qualsevol altre 
àmbit, fins i tot a l’empresa privada.

Evidentment, tothom es va sorprendre perquè, malgrat 
que el Juli era una persona treballadora de mena, aquella 
actitud no era l’habitual. Ell, dins els seus pensaments més 
íntims, creia que podia convertir-se en un exemple per als 
seus companys, estendre la seva actitud, i, si més no, ajudar 
perquè tot l’engranatge funcionés millor.

La conseqüència, previsible per a molts, va ser que els 
seus superiors aprofitaren l’avinentesa per donar-li més 
feina, responsabilitzar-lo d’algunes tasques que s’havien 
quedat, inexplicablement, retardades. Ell imprimia més 
rapidesa i, proporcionalment, el carregaven de més feina. 
Decidia fer més hores de les estipulades en el seu contracte i 
de les convingudes amb la seva salut, i aquesta va dir prou: 
el varen ingressar dues setmanes en un hospital víctima 
d’un atac d’estrès esfereïdor.

Al llit estant, en aquestes vacances obligades, és on va 
iniciar la tercera i última etapa que es dilueix fins els dies 
d’avui. Era la seva etapa “mística”, on va adoptar una ac-
titud contemplativa, adreçada només als seus sentits i en 
la més absoluta intimitat dels seus pensaments. Aquesta 
nova filosofia el va portar a comprendre les coses grans de 
la vida, a entendre que no és normal allò que hom trobaria 
de seny, sinó que la normalitat es troba en la suma de vo-
luntats: “si tots ho volen així, és que és així com ha de ser”.

El Juli, a dia d’avui, és un funcionari de profit, i la seva 
conjuntivitis l’ha assumida com el preu a pagar per la seva 
visió global dels problemes de la humanitat. 
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A la cuina hi ha dues piques. Una d’elles és gairebé 
plena d’aigua, en l’altra s’hi amunteguen algunes peces de 
vaixella: plats, coberts, gots, tasses, que mostren restes de 
menjar i beguda en diversos graus de solidesa i antiguitat; 
alguns més tendres, d’altres més ressecs. Joan contempla 
el panorama. El procediment és senzill i estalvia aigua. Ell 
el va aprendre d’adolescent en les acampades que feia amb 
els júniors de la parròquia. Consisteix en anar ensabonant 
els diferents atifells, atacar enèrgicament amb el fregall 
les zones més brutes, i després rentar-los per immersió. 
En les acampades, la funció de la pica la feia un poal 
que anava vessant l’aigua al seu voltant, cada vegada més 
bruta, en forma d’efímers tollets. En aquelles excursions, 
els plats, els coberts i el got, que també feia de tassa, eren 
d’alumini: lleugers i resistents. Després, alguns anys més 
tard, Joan ha llegit que l’ús d’instruments d’alumini en 
alimentació és perillós perquè es van desprenent partícules 
metàl·liques que acaben emmagatzemant-se en l’estòmac 
i provoquen malalties terribles. En qualsevol cas, ell anà a 
poques acampades d’aquelles. No obstant això, si alguna 
vegada li diagnosticaven un mal de possible relació amb 
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l’alumini, denunciaria els júniors, la parròquia, el capellà, 
el responsable últim: el Papa de Roma, culpable d’haver 
provocat un càncer d’estómac.

A la paret, la que queda a l’esquena de Joan, hi penja 
un rellotge gran, blanc, clar, sense dibuixos ni filigranes 
que en dificulten la lectura; és un d’aquells que en diuen 
rellotges de cuina. Poden servir per a vigilar el temps de 
cocció dels aliments, i per a moltes altres coses. Joan el 
mira. Elena trigarà a arribar, potser encara dues hores. 
Elena és infermera, treballa en un hospital i un dia a la 
setmana fa guàrdies de vint-i-quatre hores. Tal vegada no 
és exactament així, potser siga que uneix el torn de matí 
amb el de la vesprada i el de la nit per poder lliurar després 
un dia. Joan no n’està segur, no s’hi ha aclarit mai, però el 
cas és que Elena tornarà del seu treball aquell matí. Abans 
que no arribe, ell ha de fer algunes coses: l’escurada, clar, 
endreçar la casa i, finalment, endreçar-se ell mateix, dut-
xar-se i llevar-se aquella barba. L’ordre dels deures no és 
aleatori perquè si s’embruta o sua mentre neteja, després 
s’ho lleva en la dutxa i en pau. De suar n’hi ha moltes 
probabilitats perquè som a València, és estiu, i fa molta 
calor. De fet, Joan ja sua i encara no ha fet res. Ni ganes 
que en té. Encara hi ha temps fins que torne Elena. Podria 
mirar la televisió, sentir un poc de música, estendre’s al 
sofà i jugar un poc amb Flinx. Flinx és el nom del gat. És 
el nom actual perquè abans n’ha tingut d’altres. Joan li el 
canvia cada cert temps. A Flinx tant li fa perquè sempre 
va a la seua i no obeeix cap ordre ni acudeix mai quan se’l 
de mana. Potser siga perquè, amb tant de canvi, el gat no 
té temps d’identificar-se amb cap nom, o potser és que 
Joan encara no ha encertat el que realment li correspon. 
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Joan anirà a jugar amb Flinx. Submergeix una mà en la 
pica i amb el polze i l’índex lleva el tap. Es queda mirant 
com l’aigua desapareix cada vegada més ràpidament en-
golida pel clavegueram municipal i s’adona aleshores que 
s’està esdevenint un fet extraordinari: el remolí, el petit 
Maelstrom que forma l’aigua en escolar-se, està girant en 
direcció contrària a la de les busques del rellotge. 

Joan no recorda exactament on ho va llegir però està 
quasi segur que va ser en alguna novel·la de Verne, potser 
en Un capità de quinze anys, potser en Els fills del capità 
Grant. El que sí que recorda amb certesa és que els pro-
tagonistes, perduts en un vaixell a la deriva, descobreixen 
que han travessat l’equador en direcció sud precisament 
per això, perquè en l’hemisferi meridional l’aigua gira en 
el sentit contrari al de les busques del rellotge quan es perd 
per les canonades de la nau.

Joan té un petit atac d’esbalaïment planetari. Quan es 
recupera veu que ja no hi ha més aigua. Torna a omplir la 
pica. Torna a buidar-la. No hi ha cap dubte: el fenomen 
es repeteix. Hidràulicament, si es pot dir així, aquella pica 
pertany a l’hemisferi sud. Joan no sap què fer. Abandona 
la cuina, ix al menjador i travessa tot el corredor fins a 
la cambra de bany, en l’altre extrem de l’apartament. Es 
veu a l’espill: s’ha d’afaitar. Lentament obre l’aixeta de la 
banyera i deixa que s’hi emmagatzeme l’aigua; un pam 
d’aigua. Alça el tap. No hi ha sorpreses, el remolí domèstic 
segueix les ordres imposades per la latitud corresponent a 
la ciutat de València.

Joan reflexiona. En el seu apartament, en l’apartament 
on viu (perquè és un pis llogat i a més el lloguer el paga 
Elena, que és l’única que ara treballa), s’ha produït un 
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estrany fenomen, imperceptible fins aquell moment, que 
imita la totalitat del globus terraqüi i el reprodueix en un 
espai limitat. En només cent metres quadrats, tot i que el 
contracte en parla de cent deu, hi ha els dos hemisferis. 
Segons els ritmes de l’aigua, pensa Joan, el nord se situa en 
la cambra de bany i el sud en la cuina. Joan no sap si això es 
correspon amb l’orientació real de l’edifici. Ell sap localitzar 
l’estrella polar, també ho va aprendre en les acampades 
dels júniors, però això són coses que es fan en el camp i 
no en la ciutat. Joan ha llegit en un suplement dominical 
que els japonesos, o potser foren els xinesos, organitzen la 
distribució de les cambres i els diferents departaments de 
les seues cases segons la situació geogràfica, per assegurar-se 
així l’harmonia amb l’univers, la felicitat en definitiva. 
Potser en aquell pis falta harmonia. Harmonia còsmica.

Joan torna al menjador. Quan passa al costat de l’ha-
bitació on estudia (prepara oposicions), se n’adona que és 
a l’equador. És veritat, és la més calorosa de la casa. Però 
no és únicament el clima, és també l’actitud vital. Això 
explica les dificultats, les incomoditats internes, el neguit 
inexplicable que l’envaeix als pocs minuts d’enfrontar-se 
amb els quaderns de tests psicotècnics: no s’hi pot estudi-
ar! Mira l’habitació del costat, en direcció nord. Sembla 
més acollidora. Elena ha col·locat alguns aparells de fer 
gimnàstica que usa molt poques vegades. Aproximant les 
proporcions, així, a primera vista, amb un càlcul intuïtiu, 
si ell estudia a la Guinea, Elena fa esport en la Sorbona. 
Seria millor invertir la funció de les habitacions. Però caldrà 
consultar-lo amb Elena.

En el menjador, Flinx dorm damunt del sofà. Joan sol 
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passar molt de temps observant-lo. La major part dels hà-
bits de l’animal li resultaven del tot incomprensibles. Però 
potser ara comence a albirar alguna llum. L’alimentació 
per exemple. Flinx prefereix menjar en la cuina i no en 
la galeria. Joan opina que acostumar el gat a menjar en la 
galeria és més higiènic. Però Flinx sempre ha preferit la 
cuina i hi arrossega el que li donen —sardines fregides, 
puntes de pernil dolç...— quan li ho deixen en la galeria. 
Joan torna a calcular: l’habitació d’estudi, l’equador, el 
cantó de la cambra de bany, el pol nord, Guinea, Oxford, 
el corredor, els vents alisis... La galeria podria ser, aproxi-
madament, Austràlia. Així tot està més clar. En Austràlia 
maten els gats, volen perseguir-los fins a l’exterminació. 
Això ho sap per un documental de la televisió. Els gats 
hi són una espècie forana, introduïda per l’home, i estan 
acabant amb molts ocells autòctons. Les autoritats han 
decidit d’eliminar-los radicalment. Si Joan fóra un gat faria 
com Flinx i ni s’hi acostaria, pel que puga passar. Reubica 
amb l’esguard, només amb l’esguard, tot el mobiliari del 
pis, les plantes, Manaus…

I el dormitori? El dormitori és al nord. El dormitori 
és Itàlia. Els mobles són lletjos, una oferta. Però hi ha un 
espill gran, d’aquells de peu. A Elena li feia molt de goig 
comprar-lo i ara es mira i remira pels matins, abans d’anar 
a treballar. En aquells moments, Joan diria que ella té 
una bellesa renaixentista. Recorda que ho ha pensat amb 
aquelles mateixes paraules: bellesa renaixentista.

S’ha obert la porta de l’apartament. És Elena que torna. 
Joan no l’esperava tan prompte. Ix al rebedor.

—Hola! Com ha anat?
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—Fatal.
Joan es llança a fer-li un bes però el contacte és molt 

breu, mínim, perquè Elena se n’ha separat bruscament.
—Com punxes! No has tingut temps d’afaitar-te? 

Quina barba!
Elena fa cap al menjador.
—Però això què és? Tu veus com està tot? Però mira 

els cendrers!
Joan presagia tempesta, l’agafa pels muscles, amb 

delicadesa, i se l’emporta cap a zones climàticament més 
estables, pels voltants de les Seychelles.

—No he pogut fer res perquè he descobert una cosa 
increïble.

—Ah, sí?
—Vine.
Entren en la cuina.
—Tampoc no has fet l’escurada! Però si deuen haver-hi 

fongs i tot! Això sí que és increïble!
—Espera un moment i mira.
Joan omple d’aigua la pica on no hi ha plats, ni coberts, 

ni res, i després la buida. Elena el mira.
—I què?
—No te n’has adonat? L’espiral que forma l’aigua gira 

en contra del sentit de les busques del rellotge, i això només 
passa a l’hemisferi sud. No sé si ho sabies.

—Sí que ho sabia, torna-ho a fer.
Joan repeteix l’operació. Elena mira ara la pica.
—És veritat.
—Tu veus?
Elena s’ajup i mira per baix, on hi ha les canonades.
—Ja està clar.
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—Què vols dir?
—El tub del desguàs de la pica està girat, no va en línia 

recta, fa un gir per poder arribar a la canonada general de 
la finca, un gir levogir que se’n diu, i això condiciona el 
sentit del remolí que es forma damunt. No hi ha més. Però 
clar, això els de lletres no ho sabeu.

—Ja.
—De tota manera, gire cap on gire l’aigua, no veig 

perquè collons no has netejat la casa ni perquè fas la pin-
ta que fas. Tenint en compte que ja ni me’n recorde de 
l’última vegada que vas pagar la teua part del lloguer ni de 
quants mesos portes preparant les oposicions de merda, 
com a mínim podries col·laborar en la casa, no? Tens un 
morro que te’l xafes!

—…
Elena ix i li dóna l’esquena a Joan.
—He tingut una guàrdia horrible. Me’n vaig a dormir 

i així quan m’alce em trobaré tota la casa ben neta.
Joan està callat i plora. Una llàgrima li ha relliscat per la 

barbeta i ara corre coll avall; potser, quan arribe al melic hi 
desapareixerà fent cercles petitíssims, lents, voltes mínimes, 
en el sentit de les busques del rellotge, o en el contrari; però 
això no ho sabrem mai: abans d’arribar-hi ja s’ha evaporat 
perquè som a València, és estiu, i fa molta calor.
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Quan en Llorenç Paradís —encara mig endormiscat— 
es guaità al mirall per començar a afaitar-se, parà en sec 
de cantussejar. Segons el que podia comprovar, per la 
imatge reflectida, havia perdut el nas. Tot era correcte, com 
cada matí, tot al seu lloc, excepte el seu nas. No hi era. 
L’esbatanament sobtat d’ulls fou en va. Encara incrèdul, 
intentà corregir l’error al mirall amb el puny de la camisa 
del pijama. El nas no aparegué. Aleshores es palpà la cara 
on, suposadament, havia de trobar-lo. Res de res. Potser 
se li havia desenganxat aquella nit i ara s’amagava entre 
els llençols. Tampoc. A la fi, es rendí a l’evidència i decidí, 
mentre s’afaitava (que fàcil que era ara!), programar-se el 
futur immediat.

No és que el senyor Paradís fos persona hipocondríaca 
ni presumida, simplement era un home ordenat i li agra-
dava de veure les coses al seu lloc. Per això, i per pal·liar 
l’absència, amb un retolador provà de perfilar-se un nas 
allà on tocava. No li va ser gens fàcil. Per recordar-lo com 
era hagué de recórrer a una fotografia de carnet del club de 
solters i, tot i així, per amagar-ne els defectes, el subratllà 
amb un bigotàs al més pur estil d’en Groucho. Un cop 
enllestit el quadre facial, sortí al carrer.

PERDUT EL SENTIT

Miquel López Viguera
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A l’oficina d’objectes perduts de la policia municipal 
començà el viacrucis.

—Bon dia. Per casualitat no els han dut un nas que jo 
he perdut entre ahir i avui, vés a saber on?

Per un moment, el senyor Paradís pensà que s’havia 
equivocat i que es trobava en el museu de cera parlant amb 
una perfecta reproducció d’un administratiu en postura 
de llegidor de diari. Però, després d’una estona, la figura 
recobrà vida i, sense moure els ulls del paper, murmurà:

—Ha fet la denúncia prèvia?
—No..., no senyor...
—És clar, ja m’ho pensava. Tingui, ompli aquests do-

cuments, compri les pòlisses corresponents, hi adjunta una 
declaració jurada dels fets i m’ho torna a portar abans de la 
una. Si tot està en regla i sense cap esmena, podrà cursar 
la sol·licitud de permís d’obtenció de tanda per al sorteig 
quinquennal de possibilitat d’accés a la secció d’Objectes 
mal perduts i posteriorment ben trobats.

—És molt amable i li agraeixo de tot cor el seu gran 
interès pel meu insignificant problema; però, no hi hauria 
una manera una mica més ràpida de poder trobar el meu 
nas?

—El senyor desitja una manera una mica més ràpida, 
oi? Doncs si tanta pressa té, compri-se’n un!

S’ho va prendre al peu de la lletra i, no coneixent cap 
tenda especialitzada en nassos o similars, anà a una far-
màcia. Segona estació.

—No tindrien pas algun nas que m’anés bé?
—Com diu?
Naturalment, la interpretació correcta de la sol·licitud 

no era a l’abast de qualsevol intel·ligència normal.
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—Si tenen nassos. En voldria un que me’l pogués 
acondiciar aquí, al mig de la cara, m’entén?

—Sí i no. Vull dir sí que l’entenc però no el puc servir 
per dues raons. Primera perquè no en tenim, de nassos, 
o sigui d’apèndixs nasals, i segona perquè encara que en 
tinguéssim, que com ja li he dit no en tenim, no ens és 
permès la venda de cap article farmacèutic sense la pre-
sentació reglamentària de la corresponent recepta signada 
per un facultatiu. Potser en un supermercat o en uns grans 
magatzems...

I en uns grans magatzems, tres quarts del mateix. Ter-
cera estació.

—La secció de nassos, si us plau?
—Nassos de plàstic, de cartró, metàl·lics, de roba... 

De quin material ho desitjaria el senyor? El que necessiti 
aquí ho trobarà.

—Miri, la veritat, el voldria de carn i ossos com el que 
jo tenia...

—Carnisseria, segona planta, passadís exterior.
—Em fa l’efecte que no m’ha entès. Miraré d’expli-

car-me. He perdut el meu nas i com que no el trobo, en 
vull un altre per reemplaçar-lo. Ho ha comprés ara?

Sense canviar el somrís, l’hostessa del servei d’infor-
mació insistí.

—El voldria de plàstic, de cartró, metàl·lic, de roba, 
d’algun altre material?

El senyor Paradís desistí de la possibilitat d’adquirir-lo 
i, assajant l’opció quirúrgica, anà a una clínica especialit-
zada en cirurgia plàstica. Potser havia d’haver començat 
per aquí, va pensar. Estació quarta.
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—Voldria que em fabriquessin un nas com aquest —
mostrant la foto del carnet— i me’l posessin aquí a la cara, 
més o menys entre els ulls i la boca, veu?

—Això no és possible, senyor.
—Com? Per què no és possible?
—Aquí arreglem o reemplacem òrgans, no els implan-

tem de nou. Imagini’s que, a qualsevol que li passés pel 
cap, haguéssim de col·locar-li el que volgués. No estaria 
bé, faríem disbarats!

—Però no és pas un caprici, que no ho veu que és una 
necessitat? Jo aquí abans hi tenia un nas i l’he perdut!

—És clar, això ho diu vostè. I a mi, qui m’assegura que 
no menteix? Que té algun certificat de possessió de nas? 

—Tothom en té, de nas! I aquesta fotografia ho demos-
tra, que jo en tenia un. No en té prou?

—Ah, no! No tinc pas la seguretat que no sigui una 
foto trucada. Ja ens hem trobat amb més d’un cas. No, 
no. No em serveix.

—Però, li dono la meva paraula, li juro que jo tenia 
nas! No li demano pas que me’n posi un d’especial, només 
un com el que jo ja tenia o, si més no, un de semblant!

—Que no. No vull problemes. Ho sento molt, no el 
puc ajudar i no m’entretingui més que tenim molta feina. 
Passi-ho bé.

En Llorenç Paradís —home mesurat— no va perdre 
els estreps. Analitzà fredament la situació i actuà segons el 
que la seva intuïció li suggerí: consultà un capellà d’una 
petita església, prop de casa seva. Cinquena.

—Seré franc. Mireu, no es pot dir que jo sigui un bon 
cristià i, si he vingut a parlar amb vós, no ha estat la fe la 
que m’ha portat sinó l’esperança que, amb la vostra caritat, 
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vulgueu ajudar-me a trobar una solució al problema que 
m’afecta. Com veureu, no tinc nas. Ahir nit, quan me’n 
vaig anar a dormir, en tenia i aquest matí, en llevar-me, 
havia desaparegut. Què puc fer per recuperar-lo? Quina 
solució m’aconselleu?

—Mira, fill meu, de vegades la voluntat del Senyor 
se’ns fa difícil de comprendre. Has de tenir fe. Si Ell ho 
ha volgut així per alguna raó serà. Paciència i resignació.

—Bé, però suposem per un moment que hagi estat 
un error, sense cap mala fe, és clar, però un error. En tota 
la vostra llarga experiència en aquest món de sofriments, 
segur que us haureu topat amb algun cas semblant al meu, 
veritat?

—Cada dia, fill meu, cada dia. Constantment la gent 
perd els sentits. I les virtuts, també. De sentits perduts i 
d’extraviades virtuts, l’home ha estat embrutint els camins 
que el Senyor...

—D’acord, no l’entretinc més, moltes gràcies, que passi 
un bon dia i que Déu el beneeixi.

No ho tenia gens còmode i el senyor Paradís començava 
a estar resignat. Li donava la sensació d’haver perdut alguna 
cosa més que un sentit. Aquell dia havia experimentat el 
flagell d’un món imperfecte, absurd, irreal, que no tenia 
res a veure amb la realitat del seu món ideal. 

Va ser en travessar el carrer quan, a l’altra banda, llegí en 
un portal un rètol encoratjador: “Centre Social i Recreatiu 
d’Extraviants d’Òrgans. 1r pis”. Va veure obrir-se-li el cel! 
Encara que el sobtà no haver-se adonat mai de l’existència 
d’aquell lloc, no donà importància a la seva distracció i, 
salvant els graons de dos en dos, pujà al primer pis on un 
rètol, idèntic al de la porta del carrer, li anunciava que ja 
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havia arribat. Empenyent la porta, passà a l’interior. 
Una agradable atmosfera ambiental l’envaí i li donà 

la benvinguda. El murmuri de la gent, compartint ale-
grement converses i jocs, lluny de ser molesta era moderada 
i musical com una peça orquestrada i terapèuticament 
composada per relaxar cos i ànima.

De seguida li va cridar l’atenció una jove, d’aparença 
normal, que llegia un llibre asseguda a una cadira en un 
lateral de la sala. De tant en tant, ella aixecava el cap per 
mirar el seu entorn, contemplant la gent.

El senyor Paradís s’hi apropà i començà una conversa.
—A mi també em molesta el més petit soroll, quan 

estic llegint.
—No sento cap soroll, no sento res. Veus? —enretirant 

els cabells per deixar-se al descobert els laterals del seu ros-
tre—. No tinc orelles. Fa dos anys i mig que les vaig perdre.

—I, com t’ho fas per sentir? Si m’has respost, vol dir 
que m’has sentit.

—No pas amb l’oïda.
—És clar! M’has llegit els llavis!
—No, no em cal. A ningú dels que som aquí ens cal el 

sentit que hem perdut. Com a tu no et fa cap falta el nas 
i encara menys aquesta mena de grafit que t’has plantat a 
la cara. No et preocupis, ja et passarà. Els primers dies a 
mi també em preocupava sortir al carrer sense arracades, 
però ja m’he habituat. Ja veuràs, tu també ho superaràs.

Torbat, el senyor Paradís intentà canviar de conversa.
—Què estàs llegint?
—La intel·ligència animal i l’instint humà, de Lékim, 

Iva Lékim, una gran filòsofa. Està considerada la millor 
en el gènere d’aquest segle. La coneixes?
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—No, no he llegit res de la Lékim. Per cert, el meu 
nom és Llorenç. I el teu?

—Jo em dic Mònica. Però, asseu-te, Llorenç, no et 
quedis dret.

—És clar. Mercès, Mònica. Estic una mica nerviós, 
com fora de lloc. Si vols que et digui la veritat, me n’adono 
que, per les meves circumstàncies actuals, no entra dins 
de la lògica... és a dir, crec... em fa l’efecte... que... quina 
cosa més estranya!

—... no tens nas però, en canvi, no has deixat de sentir 
les olors, oi?

—Cert! Fins i tot estic segur que puc identificar-ne 
moltes més que abans! Com és possible?

—Et passa el mateix que a tots. Jo no cal que et senti 
per saber el que dius. Fixa’t en aquell xicot que està jugant 
a billar. És cec. Ningú no l’ha pogut guanyar mai encara. 
Va per-dre els ulls i ha après a notar, a percebre, a palpar 
l’essència de tot el que l’envolta. Veus la noia rossa que 
té un gat a la falda? Tots dos van perdre el tacte fa molt 
temps. Ella l’està acariciant sense tocar-lo. Pots estar com-
pletament segur que l’animal li agraeix les carícies. No els 
cal cap contacte per notar i sentir tot d’allò que tenen a 
prop encara que no ho toquin. 

—No acabo de comprendre on vols anar a parar. Vols 
dir-me què ens ha passat a tots els que estem aquí, perquè 
és evident que tenim un denominador comú!

—El tenim, Llorenç, i és el de la sensibilitat. És molt 
senzill. Sentim a través del sentiment, no del sentit. En 
aquest llibre he llegit una frase que potser t’ho pot explicar. 
Diu així: “Cap sentit no té raó de ser sense el sentiment, 
però el sentiment sense cap raó, no té sentit.” Ho has 
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comprés una mica més ara?
—Crec que sí, Mònica. Vaja, m’hauràs de deixar aquest 

llibre, sembla prou interessant.
—Més que interessant és intel·ligent. De totes mane-

res, en la biblioteca podràs trobar molts llibres d’aquest i 
d’altres temes força interessants. És una de les coses ben 
cuidades d’aquest centre.

En Llorenç va restar uns instants mut, reflexiu, com si 
no s’acabés de creure tot aquell paradigma que la Mònica 
li mostrà.

—No t’ho creus?
—També llegeixes el pensament?
—No, beneit, no. La teva cara és prou expressiva.
—No és que no m’ho cregui, ben al contrari, temo que 

sigui massa utòpic tot això.
—Llorenç, el que et passa és que no saps o no vols 

creure en l’evidència. Si vols et proposo un exercici que 
et treurà de dubtes.

—D’acord. Què he de fer?
—Res. Ben res. Només estar una estona sentint. Deixa’t 

portar pels teus sentiments i trobaràs tu mateix la resposta. 
Prova-ho i em dius el que sents.

Transcorregueren uns minuts. En Llorenç romania as-
segut al costat de la Mònica sense dir res, concentrat però 
cada cop més relaxat. De sobte la seva cara canvià com si 
hagués descobert un tresor.

—És cert! Mònica, tenies raó. Per primer cop en la 
meva vida he trobat un món sensat. I, si t’ho he de dir, 
el que ara mateix experimento al teu costat és com si em 
trobés al bell mig d’un jardí ple de flors.

—Gràcies, Llorenç, i tu tens una veu encisadora...
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La primera cosa que recordo és l’olor. Una fortor de 
pintura i alcohol. Després, una sensació de desordre llumi-
nós. Tot era claror en aquell rectangle, que no podria dir 
habitació. Finestrals enormes fins el sostre i poques parets. 
Com s’aguantava aquella casa? Em va dir que em tragués 
la roba, fredament, sense ni mirar-me, amb veu distreta i 
una mica autoritària. Jo estava acostumada a posar davant 
d’una càmera, en un estudi amb llums i tota la parafernà-
lia fotogràfica, però despullar-me davant d’aquell home 
sense saber ni on deixar la roba em va semblar una mica 
humiliant. Els seus ulls sobre el meu cos eren un turment. 
Em mirava com es fa en els mercats per comprar vianda, 
sense cap desig, sense cap sentiment, estava únicament 
comprovant la mercaderia. La relació amb ell, l’any i mig 
que li vaig fer de model, no va millorar gaire. Havia de 
recordar-li de tant en tant que estava cansada i que em 
calia moure’m, que tenia gana, set o fred. A ell tot això se 
li oblidava. Els diners mai no va oblidar-los: cada setmana, 
com havíem convingut, em deixava un sobre enmig de la 
roba. Tenia molt clar que era una relació comercial. Res 
més. Vaig estar un temps sense saber res d’ell, però seguia 

DONA EN TRÀNSIT
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les seves exposicions i els seus èxits. Era el millor pintor 
del moment, ho deien els crítics, l’èxit del públic ho con-
firmava i ell ho sabia. Els seus quadres havien triplicat el 
preu en poc menys de cinc anys. Em va telefonar aquell 
estiu, em va dir que volia fer un quadre molt especial i 
que li agradaria que posés per a ell. Jo estava sense feina 
i em va venir com anell al dit. Em vaig adonar que havia 
canviat una mica, estava més prim, semblava malalt i de 
fet no aguantava tantes hores de treball. De caràcter, però, 
encara s’havia tancat més. Em va dir que aquell quadre 
no el podria veure fins que fos acabat i quan jo em vestia, 
ell ràpidament tancava la tela en una altra habitació i es 
guardava la clau a la butxaca. 

Vaig començar a sentir-me molt cansada i no podia 
entendre el motiu perquè ara les sessions de posa cada 
cop eren més curtes. Algunes vegades no podia moure 
les mans, ni els braços, i fins i tot les cames semblava que 
no em portaven. Vaig anar al metge i em va receptar unes 
vitamines, va dir que tot era producte d’aquesta mania de 
conservar la línia i que el que calia era menjar. Quan tru-
caven els meus amics havia de fer un gran esforç per sortir 
i vaig acabar per no anar enlloc. La meva vida era posar i 
dormir quasi exclusivament. Un cap de setmana que ell 
va haver de presentar una exposició fora de la ciutat, vaig 
anar al poble. La mare en veure’m es va posar a plorar. Deia 
que semblava una ombra, que estava anorèxica o potser 
alguna cosa pitjor, que no volia que tornés a ciutat, que 
això no podia ser. Aquells dies la mare va cuinar el seu 
millor repertori i quan el dilluns vaig anar-me’n a ciutat, 
semblava una mica recuperada. Em va espantar tant, la 
mare, que em vaig anar a fer la prova de la sida. De fet era 
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una cosa absurda; darrerament la meva activitat sexual era 
inexistent. Va sortir negativa. 

Va arribar un moment que jo amb prou feines podia 
caminar i ell em va oferir quedar-me a l’estudi. De fet hi 
havia una habitació parada que no ocupava ningú. Ell 
tampoc no s’hi quedava a dormir. Va assegurar que només 
faltava uns deu dies per acabar el quadre, que després po-
dria descansar, que duplicaria el preu de les hores, però que 
era necessari acabar-lo d’una vegada. Jo estava tan esgotada 
que no tenia voluntat per a res i vaig acceptar-ho. Va seguir 
amagant el quadre en un altre lloc i emportant-se la clau. 
No calia, jo no tenia esma, ni curiositat per res. 

Quan ell va dir que era la darrera pinzellada ja no el 
vaig sentir. La sensació va ser de trasllat, de canvi a un 
nou medi, de finalment estar col·locada en el meu lloc, 
enmig d’aquella platja deserta, només visitada per un sol 
inclement. La meva pell s’anava cremant entre el foc i la 
sal. Vaig sentir únicament set. 

L’èxit va ser esclatant; tothom va dir que aquell cop 
l’Albert Mas s’havia superat a si mateix, especialment en 
aquella obra, Dona en trànsit. Un crític va comentar que 
era un quadre viu, palpitant, que havia apressat la vida 
dins la tela. 

Només dues notes discordants: la Núria Biosca, la 
directora del suplement de pintura del diari més venut, 
va comentar que era un quadre inquietant, massa real, 
malaltís, que era una pintura que ella mai no penjaria a 
casa seva; i una nena que veia l’exposició de la mà de la 
seva mare es va posar a xisclar, davant de Dona en trànsit : 
“Mare, mare, aquesta dona està viva, es mou, es belluga.” 
Ningú més no ho va veure. 
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La policia va decidir arxivar el cas, va guardar la fitxa 
en el calaix dels cassos no resolts: “Mujer de 25 años, de-
saparecida, sin dejar rastro, sin motivos aparentes. Posava 
para pintores. Su último trabajo conocido fue con el pintor 
Albert Mas. Interrogado el artista desconocía totalmente 
su paradero actual. No hubo ninguna historia entre ellos, 
únicamente una relación comercial.” 
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Com odio el menjar xinès! No acabo de creure que la 
gent pugui pagar diners per menjar-se aquests trossos de 
carn nedant en salsa enganxosa. No diuen que la dieta 
mediterrània és la millor del món? Doncs, per què tenen 
tant d’èxit aquests restaurants? Si ningú no sap el s’està 
menjant!; potser ara jo m’estic menjant el maleït gat que 
no em deixava dormir ahir a la nit. I l’administració, per 
què no fa res? Segur que deuen untar algú de dalt perquè 
no es facin inspeccions. 

La meva dona sempre vol anar a dinar a un xinès. Deu 
ser perquè fa més culte dir que t’agrada el menjar exòtic, 
queda molt més fi dir que t’agrada el chop-suei de vedella 
que dir que t’agraden les croquetes Findus. És com aquella 
merda de pel·lícula, com es deia?... Sí, El piano, gairebé 
em pega per dir-li que era una pallissa i que preferia mil 
vegades una de l’Steven Seagal repartint llenya. I després 
totes les seves amigues em deien inculte i al final sempre 
repetien allò de “... els homes ja se sap, no tenen cap 
sensibilitat”. La meva dona sí que n’és, d’inculta, és una 
maruja de cap a peus; el que passa és que vol assemblar-se 
a la Preysler o la Tita Cervera i fa veure que és una dona 
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cultivada. Un cop em va fer pagar una milionada per anar 
a veure el Pavarotti i en acabar el concert (que per cert 
va ser tan pesat com el mateix Pavarotti) va començar a 
cridar: “Bravo Tutto!”, pensant-se que es deia així l’home. 
Doncs, sí, suposo que deu ser per això que li agrada tant 
anar al restaurant xinès. O potser perquè els cambrers són 
tan servils que sempre li llepen el cul i a tot li diuen que 
sí, i això a la meva dona li encanta.

A ella encara l’odio més que al menjar xinès. Mai no 
comprendré com és possible que m’hi casés: no és bo-
nica, ni simpàtica, tampoc no havia estat mai enamorat 
d’ella... Llavors, per què collons m’hi vaig casar? Potser va 
ser perquè estava en un baix moment, el meu sex appeal 
estava de baixa, o perquè tots els meus amics ja s’havien 
casat i jo encara estava solter... no ho sé. Però sí que sé 
que l’odio amb totes les meves forces. I odio tot allò que 
a ella li agrada: les pel·lícules lacrimògenes, els culebrons, 
les revistes del cor, la mascareta de cogombre... i sobretot 
aquest fastigós menjar xinès i aquesta merda de gos que 
portem a tot arreu. Ja fa cinc anys que l’animal viu amb 
nosaltres i s’ha convertit en l’amo de la casa. El gos és 
sempre el primer, menja molt millor que jo, ocupa sem-
pre la meva butaca favorita, dorm al llit amb nosaltres, 
em destrossa el diari cada matí... Demà, o demà passat, 
el mataré. Gaudeixo molt imaginant morts cruels per al 
maleït animal: llençar-lo per la finestra, ofegar-lo amb 
una bossa de plàstic, atropellar-lo, ficar-lo al microones 
com aquella dona que tothom explica que va ficar el gos 
al microones per assecar-lo... o potser no el mataria, el 
vendria al restaurant xinès i seria la primera utilitat que 
hi trobés a aquesta mena de restaurants. Seria molt irònic.
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No, no el mataré demà, seria una mica sospitós. L’a-
guan taré un parell de setmanes; això sí, les passarà magres, 
que se n’oblidi de viure com un sultà.

Demà, a la fi, seré un home lliure. La meva dona hau-
rà passat a millor vida. Bé, en realitat no sé ella, però jo 
segur que passaré a millor vida. El pla és perfecte. El meu 
amic Oriol, que és metge, ja ho va fer amb la seva segona 
dona i tot va sortir rodó. Es fa una barreja d’un parell de 
potingues que m’ha donat ell, es posen unes quantes gotes 
al menjar i unes quantes hores després ella mor, l’autòpsia 
revela que va menjar alguna cosa en mal estat i de passada 
tanquen el restaurant xinès per fer-hi una inspecció. El seu 
marit plora desconsolat mentre acarona el seu estimat gos 
i comença per a ell una “trista” vida sense “el seu amor”. 
Fins i tot hem pensat que jo m’hauria de prendre una 
cosa semblant a la que matarà la meva dona però que no 
sigui mortal. Tindré els mateixos símptomes i la teoria del 
menjar en mal estat prosperarà. 

L’Oriol no va tenir cap problema; de fet, la meitat 
dels metges del seu hospital ja ho han fet. Aquests paios 
tenen flascons per a tot: per a provocar atacs de cor, per 
a úlceres, per a fer entrar en coma... fins i tot crec que 
tenen allò que explicaven al col·legi que fa tornar boges 
les ties i les posa molt calentes. Si a l’Oriol li va sortir bé, 
per què no a mi? Crec que tot lliga, no crec que vingui el 
tinent Colombo i em persegueixi per tot Barcelona amb 
la seva pudent gavardina fins que jo, per no veure-li més 
la cara, confessi fins i tot que vaig matar en Kennedy. No, 
en aquest país els policies no són com el Colombo, són 
més aviat d’un estil Torrente: només els interessa viure bé 
i no complicar-se la vida.
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El problema era com proposar-li d’anar a sopar al 
restaurant xinès. Si jo li ho proposava ella segurament 
sospitaria. He hagut d’esperar tres dies fins que a la fi ella 
m’ha dit:

—Avui hem de parlar. T’he de dir una cosa molt im-
portant. Què et sembla si sopem a aquell restaurant xinès 
tan bo?

—Restaurant tan bo? Però si aquell menjar no s’ho 
mengen ni les rates! (Ha de semblar que no hi vull anar, 
com sempre, encara que en aquesta ocasió em mori de 
ganes d’anar-hi.)

—Bé, si tant de fàstic et fa, podem quedar-nos a casa. 
(Merda, em sembla que he sobreactuat, he d’arreglar-ho 
ràpidament.)

—No, no, anem-hi. Potser tens raó i és veritat que no 
tinc un estómac preparat per a delicadeses. Potser si hi 
anem més sovint m’hi vagi acostumant. (M’està costant 
moltíssim ser amable amb ella.)

—El que passa és que ets un animal i tot el que no si-
guin callos, cervesa i futbol és massa complicat per a tu... 
(Sempre ha de sortir el futbol encara que no hi tingui res 
a veure.)

Ja fa dues hores que estem aquí i encara no hem menjat 
res. Primer havia estat el cambrer donant la pallissa sobre 
la manera de cuinar la sopa d’aleta de tauró. Quin rotllo 
per fer una merda de sopa que només és aigua calenta (als 
restaurants xinesos encara més calenta, segur que ho fan 
per escaldar-nos la llengua i que després no notem que 
fastigós és el menjar). A més a més, a quin mercat vas a 
comprar aleta de tauró?

—Reina, que tens aleta de tauró fresca?

Sergi Escolano



65

—Ja no ens en queda, però tenim uns filets de morsa 
que són per llepar-se els dits.

Quina bajanada! Per què no poden fer menjars normals 
amb forma normal? Quan tu vas a un restaurant tipus Casa 
Manolo i demanes un bistec amb patates tens la plena 
seguretat que allò marró és el bistec i allò groc són les 
patates. En canvi als restaurants xinesos el plat està ple de 
coses que no pots ni intuir què són. Ni tan sols saps si són 
d’origen animal, vegetal o mineral. Per exemple, l’últim dia 
que vaig venir vaig preguntar què eren totes les coses que 
hi havia al meu plat i que jo no podia identificar. Doncs 
eren soja, bambú i algues marines. Què es pensen?, que 
sóc un panda?, o el monstre del llac Ness?

Quan el sempre somrient cambrer ha acabat, la meva 
dona s’ha adonat que tres taules més enllà hi havia una 
“amiga” de la perruqueria i ha anat a parlar “un moment” 
amb ella. Sí, un moment, i porta hora i mitja de posar 
verd tot el veïnat. I el que més em fot és que jo he d’a-
guan tar aquest maleït gos mossegant-me els pantalons. 
No està prohibit d’entrar animals als restaurants? Doncs 
en aquest no.

L’amiga en qüestió està divorciada. Fa uns anys, quan 
la vaig conèixer, estava bastant bona. El seu marit era un 
empresari vell i podrit de diners, i ella no tenia cap més 
ocupació que anar al gimnàs, anar a la perruqueria i fer-li 
el salt al seu marit amb el monitor de tenis. Fa un parell 
d’anys el seu marit la va deixar per una noieta de vint 
anys, que era model i que volia ser actriu. Li passa una 
pensió que li dóna per viure bé, però ja no pot competir 
pel monitor de tenis amb les altres dones riques del club. 
Encara que s’ha operat els pits i la cara ja no té l’atractiu 
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que tenia abans... ni les peles.
Mira com riu la meva dona, i com parla amb ella com 

si fossin les millors amigues del món. I segur que quan 
vingui a la taula la posarà a parir i dirà que és una hortera 
i que no té classe ni res. Això suposo que ho fan totes. 
Vaja, a la fi han acabat la conversa i ja torna cap a la taula.

—Oh, quina tia més plasta! No ha parat fins que no 
m’ha explicat la seva vida. I, has vist quin pentinat que 
porta? Aquesta dona és una hortera i no té classe ni res. I 
has vist quins mamellots li han posat? Sembla una fulana.

—Doncs a mi m’agraden els seus pits. Et podries operar 
tu també.

—I tu et podries operar el cervell i treure’t d’allà el penis. 
Sempre penseu amb els genitals, tots els homes sou iguals.

—Sí, i tu ets la primera dona que diu això. (Aquesta 
l’havia apresa en els cursos de Psicopatologia Conjugal del 
doctor Soler i em moria de ganes de dir-la. Totes les dones 
pensen que tots els homes som iguals. Totes ho diuen, 
totes. Serà que totes les dones també són iguals? Serà que 
tots els homes som iguals de veritat? Llavors, per què no 
lligo com el Brad Pitt o el Leonardo di Caprio? O és que 
no són homes iguals que nosaltres? Jo no crec que totes 
les dones siguin iguals: la meva dona és una foca, i aquella 
noieta del fons amb el top ajustat no ho és...) 

Amb les meves divagacions no m’he adonat que ja 
han portat el primer plat i que la meva dona ha canviat 
de conversa. Ara està parlant de com és de meravellós el 
seu Pichurrín. Però com li pot dir Pichurrín al gos? Entre 
el nom i les coses que la meva dona li posa a sobre el gos 
deu ser la riota de tots els altres gossos del barri. Pichurrín, 
el gos marieta, el gos drag queen, mirin el rottweiler i el 
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dobermann com fugen morts de por. 
Em fa mal el cap. És estrany, perquè mai no em fa mal. 

Deu ser pels nervis. Estic ansiós per posar-l’hi el verí. Ara 
aniré al lavabo per barrejar els ingredients. Quan portin 
el segon plat i la meva dona vagi al lavabo l’hi posaré. Ella 
sempre va al lavabo després del primer plat. Ho fa perquè 
un dia li van presentar el marit d’una de les seves “amigues”. 
Em penso que ella se’l volia lligar i li va oferir el seu millor 
somriure amb tanta mala sort que tenia les dents plenes 
de julivert. Des de llavors, sempre va al lavabo a mirar-se 
les dents. Vaig a preparar el verí.

—Vaig al lavabo, ara torno.  (...) Sí que està fosc aquest 
lavabo. No m’hi veig. A veure si trobo l’interruptor... 

* * *
El pobre home no va tenir temps d’adonar-se de res. 

Una porta secreta es va obrir sota els seus peus i va caure 
al soterrani. Allà aquell xinès de la sopa d’aleta de tauró 
li va tallar el coll i el va trossejar amb aquells ganivets del 
teletienda que no cal esmolar mai, que poden tallar des 
d’un tomàquet a una barra de ferro i que si els compres 
te’n regalen un per pelar patates. 

Uns minuts més tard sortia el mateix xinès de la cuina 
portant un fumejant plat. 

—El seu porc agredolç, senyora —li va dir mentre li 
picava l’ullet amb un somriure de complicitat. Ella som-
rigué al veure l’aliança d’or que hi havia al plat entre dos 
trossos de carn. 

—Perfecte. Posi’m unes quantes racions més per em-
portar, al meu Pichurrín li encantarà.
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“És veritat —havia estat i sóc nerviós—, molt, 
molt espantosament nerviós; però, ¿per què 
dieu que estic boig? La malaltia havia agudit-
zat els meus sentits —no els havia destruït ni 
apagat. Sobretot, tenia el sentit de l’oïda molt 
acusat. Jo sentia totes les coses del cel i de la 
terra. Sentia moltes coses de l’infern. Com 
és, doncs, que sóc boig? Escolteu! i observeu 
amb quin bon seny, amb quina calma us puc 
contar tota la història.”

 Edgar Allan Poe. El cor delator  
        
La primera vegada que Franz va escoltar la remor a 

l’aigüera no li va donar la més mínima importància. Era 
un més dels infinits impactes sonors que les seves orelles 
rebien diàriament de tots els punts de la ciutat. Vivia en 
una casa baixa de la zona del centre, una vella masia here-
tada de la seva àvia, antic testimoni de la memòria històrica 
de la ciutat, envoltada d’edificis gegantins, que mantenia 
la seva altivesa i deixava entrellucar trets d’identitat d’un 
passat molt més tranquil que l’actual i estressant present.
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Després de les vuit hores reglamentàries, més les dues 
extres que havia de treballar per pagar la seva quota de 
divorciat —havia deixat en alguna banda la muller i el 
fill—, arribava a casa a pedaços, tot suat, amb l’únic desig 
d’endollar-se a les pel·lícules que projectaven en els divuit o 
vint canals legals. Però no ho aconseguia. Després d’haver 
sopat, mitja hora de zàping i dos whiskis, claudicava, ren-
tava els plats i les seves dents i se submergia en els braços 
de Morfeu en el seu meravellós llit de matalàs d’aigua, que 
va comprar-se en uns grans magatzems dels quals ja no 
recordava ni tan sols el nom.

Va dirigir-se a l’aigüera i va observar aleshores que la 
remor augmentava. Va fregar els plats sense preocupar-se 
i va estirar-se al llit per dormir. L’endemà, el despertador 
sonaria, sense remei, a les sis del matí, perquè ell reiniciés 
el seu laboral camí de Tàntal. 

Era inútil, però, amb el llum apagat i el seu cos tombat, 
la remor persistia, insuportable fins al dolor. 

Va començar a preocupar-se.

*   *   *
Va aixecar-se sense haver aclucat l’ull, vagarejant per 

la seva habitació i conscient que aquella remor s’apartava 
ja de qualsevol normalitat i era del tot il·lògica. Va anar 
cap a la cuina en pijama. No feia fred. La humitat de la 
cambra havia deixat les rajoles llardoses fins al punt que 
quasi relliscà quan es dirigia cap al seu objectiu: desxifrar 
la insuportable i monòtona sensació d’aquell incessant 
colpejar de martells.

Va agenollar-se junt a l’aigüera (allí la remor augmenta-
va de manera considerable). Va apartar les olles i els plats 
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que guardava de mala manera i va enganxar una de les seves 
orelles a la fusta del petit receptacle. Els cops ressonaven 
en aquell espai molt més estridents que en cap altre lloc 
de la casa... un xocar de metalls pesants, ferro contra ferro, 
com el contacte de grans espases... A l’altra banda de la 
fusta, a la paret, hi havia alguna cosa que no comprenia i 
això era, ja, per a ell, des d’aquell moment, un repte, un 
desafiament per a vèncer.

*   *   *
Dos dies després del seu descobriment estava disposat a 

arribar al final. S’havia comprat unes eines en una ferreteria 
i les ulleres de no dormir li arribaven fins als peus. La seva 
obsessió per saber què hi havia a l’altra banda l’incapacitava 
per a realitzar qualsevol altra activitat. En el seu treball 
havia comès diverses errades fins al punt que fins i tot 
l’havien cridat a direcció. Però això no l’importava més que 
arribar a la resolució de l’enigma que el tenia preocupat.

Va foradar la fusta i va trobar un forat a la paret (d’allí 
procedia la remor nocturna), i descobrí un petit i estret 
túnel que s’allunyava cap a un final imprecís. S’estenia uns 
20 o 25 metres aproximadament en diagonal. Cap avall, al 
seu fons, es veia una estranya il·luminació blanca, vermella 
i blava a la vegada. 

Va agafar una petita llanterna d’un calaix (l’havia com-
prada quan anava amb la seva dona i el seu fill de càmping, 
amb la rulot, cada estiu) i va arrossegar-se per la fornícula.

Es trobava davant de l’entrada d’una cosa que intuïa 
meravellosa i maligna a la vegada i el neguit d’accedir-hi 
dominava el seu seny. Quan era petit li agradaven les 
pel·lí cules de misteri. Al tornar-se gran, el gris de la realitat 
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va tacar tots els seus somnis. Havia desitjat centenars de 
cops ser un aventurer o un superespia i era només un trist 
oficinista divorciat. Les coses, però, començaven a canviar.

*   *   *
Va tardar uns deu minuts en recórrer el túnel arrosse-

gant-se per terra. Cada vegada feia més calor i suava pels 
descosits. Amb el pijama amarat de suor i el martelleig 
augmentant, va arribar al que li semblava que era un final, 
però es tractava, en realitat, d’un principi.

*   *   *
A la feina, els seus companys li varen preguntar per 

què tenia el rostre ple d’esgarrapades i cremades, així com 
una mà embenada. La primera vegada, un fals accident de 
cotxe li va servir com a pretext per argumentar les seves 
ferides. Però quan aquestes es varen repetir successivament 
no va saber què dir. Ni tampoc va tenir excuses per a 
l’encarregat quan aquest li va cridar l’atenció amb duresa 
pels seus repetits retards i les nombroses errades que feia 
en la feina. Ni tan sols va poder explicar-li el perquè de les 
seves ulleres, cada vegada més grans, cròniques ja, a causa 
de les llargues nits d’insomni.

*   *   *
A l’acabament del túnel havia trobat aquells éssers petits 

i deformes, amb grans banyes al cap, nans de musculosos 
braços que colpejaven els ferros candents com si es tractés 
d’un inexplicable misteri còsmic més.

Franz va creure haver trobat una connexió directa amb 
l’Infern quan va abocar-se al final del forat i va veure aquells 
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estranys dimonis fent de ferrers una i altra vegada a la forja. 
El cos li cremava de tanta calor com feia. A la seva memò-
ria van venir records d’antics contes infantils en els quals 
prenien vida éssers malignes que purgaven càstigs divins 
eternament. Aleshores va tenir una sola idea: fugir. Girar 
i tornar pel túnel i l’endemà abandonar la casa, vendre-la, 
canviar-la, regalar-la... No volia viure tan a prop d’alguna 
extensió del Maligne ni que la seva història acabés sortint 
en portada d’algun diari sensacionalista.

Quan es disposava a marxar —va ser solament un 
segon— el seu esguard va creuar-se amb el d’un d’aquells 
diabòlics ferrers sorgits de l’avern. I en els seus ulls va creure 
veure impressions atàviques que li obriren les portes d’un 
major coneixement. Ara ja era un àngel. I calia disposar-se 
al combat.

*   *   *
No havia sortir el sol encara quan aquells petits éssers el 

varen atacar en el sofà del menjador. Va mantenir una dura 
lluita fent servir la làmpara com si es tractés d’un mall. El 
menjador va quedar convertit en un mar de sang. Era el 
tret final de sortida del seu infern particular.

Havia entrat en algun joc inventat per déus cruels, 
sentia la passió del combat i la lluita dins les seves venes. I 
les nits varen començar a fer-se llargues amb inacabables 
sessions de lluita a cops de martell, amb el ganivet de la 
cuina, amb qualsevol estri... Ells sempre tornaven i ell 
trobava un secret plaer en cada enfrontament.

*   *   *
Un matí d’abril Franz va ser acomiadat de la seva feina. 

Va dirigir-se al banc i va treure tots els seus diners. Després 
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va anar a una botiga d’armes i va comprar un rifle, dues 
pistoles i abundant munició —tot el que li era permès. A 
més, en el supermercat va adquirir queviures a bastament.

Prop de les dues del migdia va entrar de nou a la casa i 
amb els claus que havia comprat i uns trossos de fusta ob-
tinguts després d’estavellar la destral contra un dels armaris 
que li havia llegat la seva àvia, va tancar defini  ti vament 
la seva llar a l’exterior. Ningú no podria entrar-hi ara. Es 
quedava sol amb els seus dimonis particulars. Aquella nit 
hi hauria un vencedor i sinó la següent, o l’altra... fins que 
un dels dos bàndols fos el triomfador, encara que la guerra 
s’allargués fins als finals dels temps. Ja no tenia cap pressa.

Albert Calls
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L’Eudald va optar per casar-se per resoldre problemes 
que, d’haver viscut sol, no hauria tingut. Però, ja vivint 
sol, tenia un tipus de preocupacions que va intentar so-
lucionar casant-se. 

L’Eudald sempre havia sigut una persona excessiva i la 
seva mania desmesurada per les definicions i els conceptes 
vorejava l’obsessió. La Corina era un substantiu propi que 
l’inquietava i abans d’anar-se’n a viure amb ella havia de 
decidir com a què la presentaria a la família i als coneguts: 
És la Corina, la meva.... 

L’Eudald era d’aquell tipus de persones que ordena-
ven les coses metòdicament. Endreçava els objectes més 
quotidians seguint un ordre concret, inventat, arbitrari i 
personal. Un ordre únic que satisfà plenament l’organit-
zador en qüestió. Un ordre neuròtic que reflecteix el més 
profund de la persona. Alguns ordres seguien una lògica 
i eren bàsica ment pragmàtics, com el costum de penjar 
tots els penja-ro bes de l’armari amb el ganxo mirant cap 
a les profunditats de l’habitacle. També estenia la roba 
parella per parells, cada mitjó amb la seva parella, juntets. 
Endreçava la roba dels calaixos per colors, mai per tipus de 
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peça. A l’un hi posava tota la gamma dels blaus, a l’altre la 
gamma dels verds i així successivament. D’aquesta manera 
li era més fàcil de combinar la roba. Sempre anava combi-
nat de colors; si es posava la camisa blava havia de portar 
els mitjons blaus. Aquest fet el va portar a establir una 
teoria del color, que més endavant va canalitzar cap a una 
teoria del teixit relacionat amb un cromatisme funcional. 
I de la mateixa manera que endreçava conceptes i peces 
de roba intentava endreçar els seus sentiments.

La meva què era un semema que el torbava. Tenia clar 
el significant, però ni tan sols intuïa el significat. Sabia 
què no era, però no era capaç d’esbrinar quin concepte 
abraçava la Corina. 

La Corina era sociòloga, vivia sola i tenia dona-de-
fer-feines ja que li va ser impossible trobar un home-de-
fer-feines, a part de tots els malentesos amb què es va 
ensopegar en qüestionar-li quin tipus de feines cercava. 
També tenia un conflicte ideològic, ja que era feminista i 
marxista alhora i es debatia entre el treball com a allibera-
dor i el treball com a alienador, per la qual cosa va optar 
per treballar només a mitja jornada, fet que li permetia 
militar en ambdues ideologies. Patia un segon conflicte 
intern que l’Eudald desconeixia: li encantava planxar les 
camises dels homes que estimava; no només li agradava, 
sinó que experimentava amb elles una viva satisfacció dels 
sentits mai viscuda amb un home. Eudald, dóna’m les 
camises, que la Conxi (dona-de-fer-feines no emancipada, 
però superfeliç) te les repassarà. L’Eudald no sabia que 
les camises gairebé emmidonades eren obra de la Corina. 
Fins i tot, alguna vegada havia arribat a cosir-li un botó 
o a sargir-li un estrip. Planxava, cantava Juntos, café para 
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dos..., cançons típiques de karaokes que mai no havia 
pogut trepitjar a causa de les seves doctrines, i en aquests 
moments era feliç.

Aquestes activitats clandestines ignorades per parents 
i coneguts generaven en la Corina un fort sentiment de 
culpa que la conduïa a minúscules depressions, les quals 
resolia realitzant xerrades sobre la reproducció assistida 
com a causant de famílies monoparentals basades en un 
matriarcat.

L’Eudald sabia que la Corina no era la seva nòvia, per-
què amb una nòvia t’hi cases i ell no es volia casar. A més, 
amb una nòvia tampoc no s’hi viu, i una nòvia que mai 
no serà núvia no pot exercir aquest rol tan compromès. 
La meva companya tampoc, perquè llavors les companyes 
de feina reclamarien els seus drets. Companya de pis era 
una altra possibilitat, però amb les companyes de pis no 
t’hi enllites. I companya sentimental? Era un terme que 
odiava i no entenia; a més, quedava molt revista-del-cor i 
solien ser relacions definides com a curtes i interessades.

La meva parella era un terme massa globalitzador que 
abraçava massa continguts i li recordava la guàrdia civil. I 
el meu parell?, és a dir, la part que falta per a constituir un 
tot complet, on una part no s’entén sense l’altra. No era 
pas això l’amor? De seguit li van venir al cap un parell de 
sabates, mitjons, guants i altres objectes relacionats amb 
l’afecte i l’amistat.

La meva mitja taronja, el meu cor, l’amor de la meva 
vida eren possessius que ja havia descartat en un principi, 
perquè a més d’ésser mentida, els trobava ordinaris i ca-
ducs, de la mateixa manera que detestava que la Corina 
li digués Cari, de carinyo, és clar. Llavors, l’Eudald li deia 
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Cori, de Corina, és clar. Van estar a punt de renyir serio-
sament a causa d’aquests nominals propis.

L’Eudald no se’n sortia, passava nits qüestionant-se Què 
és la Corina de mi? i continuava eliminant expressions. 
Era ridícul presentar la Corina com a amiga. S’imaginava 
sa mare: ara tots sou amics, a tot li dieu amic. Sa mare, 
la senyora Rosalia, era una dona a qui els termes també 
preo cupaven: és important saber què vas a comprar, per-
què per tan sols una paraula i fins i tot un determinant 
poden can viar el contingut d’un rostit. Cadascú aplicava 
la preocupació conceptual a les seves necessitats.

Us presento Corina, el meu ligue i me’n vaig a viure 
amb ella. Horrible, amb un ligue no te n’hi vas a viure mai; 
un ligue realitza la seva funció però mai no hi comparteixes 
la pasta de dents. Aquí, la Corina, la meva amant. Sonava 
una mica fort i tampoc no era la seva amant, perquè per ser 
amants un dels dos ha de ser casat; a més, amb un amant 
no te n’hi vas a viure (en això s’assembla al ligue), perd la 
gràcia. Els amants, per definició, tan sols comparteixen el 
llit quan un dels dos diu Vull deixar de ser el segon plat ; 
ja hi som, relació amatòria conclosa.

En aquests moments envejava la gent convencional que 
no tenen aquesta mena de dubtes, que tenen una nòvia 
amb la qual després es casen i tothom els fa molts regals 
i els filmen en vídeo i van de viatge a les Canàries. Eren 
feliços aquest tipus de persones que seguien els principis 
més gregaris? L’Eudald pensava que sí i va optar per aban-
donar la Corina i buscar-se una nòvia normal i formal, 
perquè la Corina, en certa manera, també era hiperbòlica 
i va deixar-li clar que mai no seria la seva esposa, terme 
aclaridor que va proposar-li l’Eudald per resoldre el pro-
blema semiòtic. És la Corina, la meva esposa, deixava 
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aclarit el dilema, però no va ser possible. La Corina era 
antimatri moni i sabia que per casar-se no n’hi ha prou amb 
estimar-se, que, més aviat, és el de menys: s’hi anteposen 
la iogurtera, l’obrellaunes elèctric, la rentadora-assecadora 
i el minirobot (estri, suposadament domèstic, de suposada 
utilitat i que tradicionalment es regala en casar-se).

La Corina presumia de feminista, però dubtava que 
tots aquests estris domèstics, suposadament necessaris 
i imprescindibles, alliberessin algú, més aviat afavorien 
l’individualisme ja que molts àpats transcorren en solitari 
entre el microones i la televisió. Total, ella pensava que 
les persones que aconseguien més temps lliure gràcies al 
micro ones era per a malgastar-lo mirant la televisió o fent 
cues a les autopistes. L’educació havia d’anar per altres ca-
mins. Com la seva veïna, la Paqui, que es feia la moderna 
perquè el seu marit li havia regalat la vaporetta. La Paqui 
fardava i la Corina es plantejava: Tota la vida enganyada; 
com una dona d’avui dia podia tenir aquests raonaments!

Ella acceptava l’Eudald tal com era, amb una persona-
litat desproporcionada i amb les seves obsessions, però no 
es va voler casar amb ell i l’Eudald no va poder continuar 
vivint amb el neguit conceptual. 

Van deixar-ho i la Corina quedà tocada. L’estimava, 
però ara eren moments per a fugir, per a treure’s l’Eudald 
del cap. Va començar pensant en ell, però gràcies al mè-
tode de meditació transcendental aplicat a l’educació dels 
pensaments, que va aprendre mentre estudiava un grup 
religiós minoritari basat en la fe en els electrodomèstics, 
va acabar canalitzant la ment cap a la seva voluntat i va 
acabar pensant en els Levi’s de l’Springsteen. Quina mi-
llor solució quan un tio et deix que comparar-lo amb les 
natges del Boss?: qualsevol s’hi queda curt. Els Levi’s de 
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l’Springsteen per curar mal d’amors?, és això feminisme o 
m’estic comportant com un mascle rovellat?, es preguntà 
mentre el cor se li anava accelerant. I va decidir entregar-se 
als sentits per acabar fent-s’ho amb la caràtula del Born 
in the USA.

Mentre la Corina neguitejava de plaer, entregant-se a 
la lascívia més mitòmana, l’Eudald continuava immers en 
les seves obsessions. 

* * *
Van passar els mesos i l’excentricitat va conduir l’Eu-

dald a la inadaptació social. Finalment va haver d’escollir 
entre ell i la societat, o sigui, els altres. Va decidir de triar 
la societat i perdre la personalitat, va optar per l’autocon-
trol i abandonar la desmesura. Però, com? No vull tenir 
personalitat, es repetia constantment. Vull ser com la 
majoria i formar part del ramat social, vull ser feliç. Volia 
que l’estimessin, volia sentir-se necessitat per algú, ser in-
dispensable en un món on si no ets fill ets completament 
dispensable. Ell ja no era fill, ni nét, ni pare, ni espòs, ni 
cosí. Ell no era res, no posseïa cap terme de parentiu que 
el definís. Era fill únic de pares fills únics, que s’havien 
matat feia una setmana en un únic accident contra l’únic 
arbre que hi havia en tot el recorregut.

Per ser com tothom, primer havia de tenir una família 
i va decidir buscar una nòvia que tingués força parents. 
Això l’ajudaria a aconseguir la mediocritat que buscava.

* * *
L’única condició que va posar-li a la Clara era que no 

volia filmar la seva vida en càmera de vídeo. Va casar-se 
i van regalar-li la iogurtera, l’obrellaunes elèctric, la ren-
tadora-assecadora i el minirobot. Estava molt content i 
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—com diria la Corina a la Conxi— devia d’estimar-se molt 
la Clara ja que van firmar una hipoteca per trenta anys.

La Clara era una noia bastant simple, formava part 
del personal fix d’una empresa de recursos humans i la 
meta de la seva vida, a part de formar part del personal 
fix d’una empresa de recursos humans i de tenir pis parat 
abans de casar-se, era tenir dos fills, un nen i una nena, 
que es portessin poc temps, per poder-los criar junts. En 
casar-se van anar de viatge de nuvis a les Canàries, aprofi-
tant una oferta. Vuit dies en un hotel de classe turista amb 
l’esmorzar i el sopar pagat, de bufet. Van decidir, després 
de molt pensar-s’ho, que llogarien un cotxe i anirien a 
visitar Las Palmas.

La Clara no es plantejava massa la transcendència vi-
tal, però tampoc era una noia frívola ni, menys, díscola. 
La seva manca de carisma l’havia portat a espavilar-se, i 
com pensava aquesta mancança amb la seguretat i el saber 
fer, ja que tot el seu esforç a resultar simpàtica i salamera 
era en va.

Observava tot allò que feia la majoria de la gent i ho 
copiava fil per randa; era conscient de les seves limita-
cions i això la qualificava d’intel·ligent. Tot i que la seva 
mediocritat la va portar a estudiar informàtica i anglès, es 
tractava d’una persona íntegra.

L’Eudald la trobava senzilla i humil, per fi havia trobat 
una parella normal per fer front als seus excessos. Van es-
tablir una relació balsàmica, en contraposició a l’anterior 
relació sobradament sofisticada. Feia tot allò que li deia la 
Clara per poder passar desapercebut en el teixit social. Va 
començar abandonant la feina de taxidermista, una feina 
massa sinistra, li deia la Clara. I va deixar els estudis de 
filosofia, ara que començava a relacionar el no-ser d’aquesta 
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disciplina amb la taxidèrmia. 
La Clara el va apuntar a anglès i a informàtica. Va en-

trar a treballar a la brigada municipal amb un contracte 
de prestació de serveis. El primer que va aprendre va ser 
a anar al bar a esmorzar, a mig matí hi tornava i abans de 
plegar tornava a deixar-s’hi caure. Era feliç copiant tot allò 
que feien els seus companys. Va aprendre molts renecs: 
cagonredéu, torrecollons, mecagonlaputahòstiadedéu..., 
però el que més li agradava era collonsdedéu. Els anotava i 
a les nits se’ls estudiava. Va pensar que els renecs es basaven 
en una simple combinació d’unes poques i determinades 
paraules, puta, collons, Déu, hòstia i el verb, tan recorrent, 
cagar. Va estar temptar de dissenyar-ne una teo ria, però el 
va frenar la fita que cercava. Aquesta activitat, certament 
escatològica, no li feia massa gràcia a la Clara, però sabia 
que havia de passar per aquest tràngol per a la felicitat del 
seu marit. 

* * *
L’Eudald s’avorria. La Clara era una secta i ell l’únic 

adepte. De tant en tant tenia crisis conceptuals i un dia, 
enmig d’una baixada, reflexionà: ara, que ja ho tinc tot 
conceptuat i que sóc casat, és l’hora d’emprar el terme 
amant. Vull una amant, vull la Corina. Total, quan s’ho 
feia amb la Clara pensava en la Corina.

Va anar a cercar-la a casa seva. Ella l’obrí. Va trobar-la 
planxant camises d’un altre home i li digué: m’agradaven 
més les teves, cotó 100%, aquestes totes porten mescla de 
polièster. L’Eudald es tragué la camisa, la posà sobre la post 
de planxar, arrambà la Corina per darrere i planxaren junts 
la camisa de cotó. S’estimaren per sempre més.
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L’ARC DEL TEMPS

Ció Munté i Castillo

L’arc del temps

Ajagut a terra, amb el cap mig alçat i les cames tre-
moloses, des de sota l’arc veia com per un costat i l’altre 
passaven unes coses estrafolàries. Eren una mena de capses 
de colors que caminaven soles i no n’hi havia cap d’igual. 
Tenien formes diferents, i totes estaven tancades; al davant 
hi tenien dos ulls i a sota quatre cames rodones. Unes 
finestres deixaven veure què hi havia a dins; semblaven 
persones, però vestides de maneres estranyes. Anaven molt 
de pressa i les unes passaven davant de les altres. Feien 
soroll, molt de soroll; fins i tot uns objectes més petits que 
només tenien dues cames rodones, també feien un soroll 
estrident. Va suposar que la cosa que anava al damunt era 
una persona, perquè es bellugava; anava vestida de manera 
que no semblava romana. També hi havia receptacles molt 
més grans que feien un soroll desconegut, amb dibuixos 
per tot arreu i amb moltes més cames i més grans. 

Era la tarda, i el sol començava a pondre’s. Tarraco 
encara quedava lluny i hi havia d’arribar sens falta abans 
que es fes fosc. Una d’aquestes capses va començar a fer un 
soroll intermitent; era una capsa blanca allargada i portava 
un llum al sostre. Totes les altres capses s’apartaven i la 
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deixaven passar. Darrere d’ella una altra capsa vermella 
molt més gran feia el mateix i també la deixaven passar. Per 
Júpiter, on sóc?, es deia una i altra vegada, encara ajagut 
a terra. De mica en mica s’alçà i començà a caminar en 
direcció a la ciutat. No va trobar els cavalls ni la quadriga 
que havia lligat a l’olivera, així que no va tenir més remei 
que enfilar el camí a peu. ¿Per on passaria si la via Augusta 
ja no hi era, la via empedrada que l’havia de portar cap 
a la ciutat? Només hi havia un camí, per on passaven els 
objectes de colors. Veié el mar, única cosa coneguda, i s’hi 
dirigí. A mig camí es trobà amb dos ferros llarguís sims, 
que estaven travessats per unes fustes i pel mig un munt 
de pedres. Seria la via Augusta? Li semblava impossible 
que l’haguessin canviat tant des de la darrera vegada que 
havia vingut. 

El mar encara era lluny. Sabia que Tarraco era al sud, 
davant dels seus nassos, així que per força estava caminant 
en la direcció correcta. Un xiulet penetrant i esgarrifós va 
fer que girés el cap endarrere. Una mena de serp llarga i 
violent se li llençava a sobre. Amb un gest ràpid es llençà 
a terra i deixà passar la serp de finestres. Al cap d’una es-
tona, quan es començà a refer de l’esglai, es llevà i tornà a 
caminar per damunt les pedres. Per l’altre costat les capses 
de colors continuaven passant sense parar, avançant-se les 
unes a les altres. De tant en tant mirava darrere seu, per si 
una altra serp l’envestia. S’apropà a unes palmeres i des-
cansà a la platja. Enyorava aquella sorra tan fina, perquè 
a Egara no en tenien, de mar. De petit havia vingut amb 
l’oncle a passar unes temporades prop de la platja de Tar-
raco; era diferent de les altres que havia conegut de més 
gran. La platja era molt llarga. Feia un fred que pelava i 
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no hi va trobar ningú. Muntà per les roques, s’esgarrinxà 
amb els margallons i trobà l’altra platja, la més petita de 
totes. Tornà a muntar les roques fins que trobà la de les 
savines. S’hi volia banyar però feia massa fred. Recordava 
els seus estius de jove, quan l’oncle l’hi portava. Pujà per 
l’altra muntanya fins a l’altra platja, més llarga, i l’observà. 
Hi havia coses estranyes per tot arreu. Pals que sortien de 
terra, ulls enfilats damunt dels pals, palmeres damunt d’un 
terra fet d’una sola pedra, i alguna capsa de colors per allí, 
quieta. També hi havia unes construccions que podrien 
ser cases... però quines cases tan estranyes! No entenia 
com en aquella zona de la Tarraconense es fessin coses tan 
diferents de la resta. Pujà la darrera muntanya abans de 
veure Tarraco; coneixia el paisatge, des de la platja veuria 
l’amfiteatre i ja hi seria. Però la darrera muntanya no es 
podia travessar fàcilment. Estava plena d’unes construcci-
ons i de rareses inexplicables. Finalment la travessà passant 
per damunt de patis amb jardins, de basses quadrades, 
d’esbarzers i margallons, quan de sobte li aparegué una 
ciutat al davant. Va veure l’amfiteatre envoltat de reixes i 
va pensar si l’havien convertit en presó. També hi havia 
un camí que baixava fins al mar, una balconada de punta 
a punta i al darrere construccions altíssimes que no havia 
vist mai. Va caure endarrere, damunt la sorra. A l’esquer-
ra, on arribaven les naus del Cèsar, ara hi havia milers de 
vaixells petits; al costat, serps amb finestres; no paraven 
de passar capses de colors i capses allargades de color groc 
també amb finestres. Al mar hi havia canalla jugant que 
li van preguntar si venia de la processó.

Va pensar que s’havia equivocat de ciutat; però no, 
l’amfiteatre era el mateix, i més cap al darrere hi havia la 
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presó... tota envoltada de cases. Travessà la platja, els dos 
ferros llargs, vigilant que no vingués la serp, i pujà cap a 
la ciutat. No va poder entrar a l’antic amfiteatre, perquè 
estava tot tancat. 

S’havia fet de nit i per aquells barris no hi havia ni 
una ànima i li feia respecte trobar-se en aquella situació. 
Quan s’hi va atansar, de l’esglai es va plegar. L’amfiteatre 
estava gairebé destrossat, sense grades, sense portes, amb 
una construcció al mig que no sabia pas per què li havien 
deixat fer. 

Seguí endavant per camins desconeguts. Travessà un 
camí per on passaven les capses de colors i muntà amunt 
cap al pretori. No va trobar ningú conegut, només moltes 
persones que se’l miraven amb estranyesa. Milers d’ulls 
l’il·luminaven, ulls que semblaven teies de foc, i que col·lo-
caven damunt de pals molt alts. Va reconèixer la muralla, 
on havien enganxat blocs de pedra amb finestres. La va 
vorejar fins a l’altre costat; passà per una gran bassa. Des 
d’allí la platja era molt maca, i tota la muntanya estava 
plena d’una mena de casetes amb jardí que havien fet de-
saparèixer la muntanya sencera. Va veure els camps plens 
de cases i no va trobar ni un pam de terra lliure. Més lluny 
les muntanyetes del costat eren al seu lloc, però amb una 
casa amb fumera al damunt. Per sota hi passava una via 
immensa, amb capses de colors amunt i avall. Va continuar 
el seu camí fins arribar a una construcció molt gran amb 
moltes finestres. Pel mateix camí va trobar altre cop la 
muralla fins que veié la porta per on havia entrat alguna 
vegada. Sota les porxades hi havia una mena de botigues 
amb coses que li eren familiars. Era molt diferent de com 
ho recordava i no podia ser que hagués canviat tant aque-
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lla ciutat. S’endinsà pels carrers i no en va trobar cap de 
conegut. El més llarg, on no hi passaven capses de colors, 
tenia al fons una casa enorme mal acabada, i al davant seu 
un munt d’escales. A l’altre costat, va veure unes pedres 
semblants a la capçalera del circ, i va començar a trobar-se 
malament. Començà a sospitar que aquella ciutat havia 
estat presa per Cartago, que havia estat castigada pels 
déus de Roma, que un volcà l’havia transformat o que un 
terratrèmol l’havia capgirat. Però res de tot allò li havia 
estat informat pels correus habituals que anaven i venien 
amunt i avall de l’imperi. Com podia ser que ningú no 
s’adonés del que estava passant a Tarraco?, es deia una i 
altra vegada. Va anar baixant fins a mar, amb l’esperança 
de trobar algun indici que la ciutat encara hi era. Travessà 
una plaça allargada al fons de la qual hi havia un edifici que 
semblava important. Aquella plaça li era familiar, encara 
que no s’assemblava en res a la de la seva memòria. No hi 
havia arena sinó una pedra gegantina que anava de punta a 
punta de la plaça, i veié fins i tot que alguna capsa de colors 
s’endinsava dins de la terra. Seguí camí avall, travessant 
cases i vies principals. Les capses de colors l’il·luminaven 
amb els seus ulls i l’espantaven. Es trobà altre cop amb el 
mar, un mar ple de vaixells petits. Havia de ser per allí, 
però no el trobava. Hi havia anat amb l’oncle algun cop; 
era una construcció ben feta, rodona, de bon gust, amb la 
millor pedra del Mèdol. S’endinsà per camins i vies plenes 
de cases altíssimes, fins que trobà, enderrocat, darrere les 
cases, el teatre on el seu oncle el portava a l’estiu, ple de 
pols i de pedres, com si hagués sortit de terra. Muntà per 
damunt les reixes que el separaven de les cases i s’assegué 
en un dels esglaons. Des d’allí, entre les files de cases veié 
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un paisatge conegut i s’hi apropà. Caminà fins al riu, el 
remuntà i trobà el cementiri on reposaven les restes de la 
seva família. Al davant no hi havia el temple sinó una enor-
me capsa desconcertant. S’assegué a la vora del riu i plorà 
durant tota la nit fins que de sobte el sol petà contra el seu 
front i el despertà. Els seus somnis sempre el transportaven 
a altres llocs però mai no ho havien fet tant lluny, on no 
podia reconèixer el temps. Estava cansat i la brisa de mar, 
fresca i agradable, l’havia adormit.

Agafà la quadriga que tenia lligada a l’olivera i remun-
tà la via Augusta, fins que entrà a la ciutat. A l’esquerra, 
l’amfiteatre lluïa més que mai i, a la dreta, el circ li pro-
metia una bona estada entre els seus amics. Va visitar tran-
quil·lament el cementiri i entrà al temple per assegurar-se 
que al damunt no hi havien construït una capsa gegantina 
com la que havia vist en somnis. De tornada a Egara, no 
va travessar l’arc, va passar per fora, per por que si passava 
per sota els somnis se l’emportarien tan lluny que tornaria 
a plorar.
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A Philippe,
àngel inquietant i dimoni benigne

 
M’he endinsat al bosc, arrossegant els passos perduts, 

fugint del brogit agònic de la ciutat i de les seves criatures. 
M’encalcen mil dimonis de noms antics i coneguts, amb 
la seva xerrameca cridanera. No els sento, perquè no els 
atorgo una existència que em faria dubtar el determini. 
Em giro d’esquena, inicio el meu camí, i s’esbrava la seva 
cridòria exigent, de mica en mica. No hi ha com voler 
fugir per començar a olorar un altre aire i veure com la 
silueta avorrida comença a esvanir-se darrere la broma 
que s’ha alçat.

De sobte he recordat un conte antic. Hi havia una 
vegada un país molt llunyà que només existia perquè els 
seus habitants el recordaven. Cada vegada que algú moria, 
en tancar els ulls desapareixia aquell tros de món que més 
estimava, senzillament perquè ja no hi havia ningú que 
el recordés. La llegenda sempre m’havia fascinat perquè 
m’imaginava esborrant del meu voltant tot allò que tan 
sovint m’afligia. De primer, començaria amb algunes 
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persones que he conegut i després continuaria amb els 
indrets on voldria no haver estat mai. Sembla molt fàcil, 
encara que em pregunto què quedaria en el seu lloc. La 
idea d’estar rodejada d’un buit gris i fred m’horroritza.

I així, deixant-me endur per uns pensaments que em 
ronden com el so vagarós d’una flauta solitària que es 
desperta d’una migdiada encalmada, he pres una sendera 
a l’atzar, que impensadament m’ha conduït a un paratge 
llargament oblidat. I enyorat.

Escenari de jocs i de cridòria sens fi, l’alzinar encara 
s’alça entorn de la font remorosa. Estava segura que ja 
no existia. Veient-la de nou, m’adono que no recordava 
la pudor de l’aigua estancada, el tuf de fulla podrida, el 
zumzeig marejador dels insectes i la terrible humitat que 
s’enganxa al cos. I no m’explico que, malgrat això, tot con-
tinua tenint la mateixa intensitat delitosa que recordava.

Segueixo el camí fangós que s’obre a la dreta, darrere 
la paret on raja l’aigua. El camí prohibit aleshores per les 
mares, que ens vigilaven de prop, sempre amb la mirada 
reprovadora. Tenien por de trobar-nos un dia surant en 
l’aigua de l’estany inferior, buits d’alè; i només per això, 
ja sentíem una follia insensata d’acostar-nos-hi d’amagat. 
I se’m fa estrany de descobrir el plaer infantil que m’ha 
produït infringir una norma tan vella, com una entrema-
liadura que encara sóc a temps de fer. Em sap greu que 
no hi hagi testimonis.

Silenci obscur de la solitud que cal tornar a aprendre, 
calma forçada per l’absència humana. L’espai m’obre a mil 
inquietuds pressentides i, potser, trasbalsadores. Àmbit 
que em canta a cau d’orella mil meravelles que atrauen i 
fan basarda. És una proposta enlluernadora que pot ferir 

Neus Berbis



91

com mil agulles invisibles. Cedir al joc o continuar fugint? 
Potser no hi ha tanta diferència, en el fons: tota decisió 
implicarà el reconeixement d’un sortilegi que haurà can-
viat per sempre més la fesomia del conegut, experiència 
quotidiana i insuportable.

Dominant l’obaga, he ensopegat amb la foscor pro-
funda de la llacuna, com un tel frondós i vellutat que 
amaga secrets incandescents. Opacitat que comunica una 
presència benèvola i temuda al mateix temps. Diuen que 
tota aigua guarda al seu interior un monstre desconegut i 
desitjat que espera, immòbil, la crida.

Els sentits s’obren pas a través de la boira calitjosa: 
remolins de pols d’aigua en sopols sobre l’estany. El vent 
ferotge i amorós frega la superfície líquida i, com una 
carícia sensual, arrenca sospirs aqüífers. Suspensió màgica 
d’aigua durant un instant etern: pluja de llàgrimes sobre 
l’estany. He recordat que un dia de vent, prop del mar, vaig 
voler fotografiar aquest mateix fenomen que aleshores em 
va semblar irrepetible. Volia posseir-lo, conservar-lo per 
a mi, com la funció que es representa una vegada i una 
altra per a un sol espectador. Mai no vaig entendre que a 
la imatge final només es veiés un mar ras. Cap remolí, cap 
rastre de meravella. Ara sóc conscient de l’error de voler 
conservar una imatge sublim que té una bellesa infinita 
perquè és fugissera.

El fregar subtil de les fulles contra l’aigua, a voltes 
murmuri i a voltes fressa bellugadissa, m’ha retornat. Els 
nenúfars blaus es gronxen al ritme d’una elegia sorprenent 
i misteriosa, inaudible. Atmosfera blau metàl·lic, que 
s’arrapa a l’ànima i crea lleus condensacions de plom. A 
la riba, un lilà ha aixecat el cap per llançar un somriure al 
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seu voltant, desencadenant una treva.
Realitat densa i embolcalladora que omple els sentits, 

com una melodia obsessiva, que t’arreplega i et capgira, 
remolí desballestador. Fantasia plena de colors densos, 
on la melodia es confon amb l’harmonia i on el temps 
no existeix. Condensació sonora que abassega l’esperit i 
fa entreveure una realitat nova, llunyana. Com el vent en 
lluita amorosa amb l’aigua: em pren, m’alça i finalment em 
deixa caure amb un gest melangiós. Sensacions incorpòries, 
màgia espectral, natura infinita.

En un angle de l’estany s’han començat a dibuixar, im-
perceptibles, unes ones. S’expandeixen lentament creant al 
seu voltant una simfonia radial. I, de mica en mica, sorgeix 
una forma ovalada i fosca, irreconeixible. Instants després 
s’aprecia ja la base del crani, ben format. Els llargs cabells 
castanys, molls, s’arrepleguen en una trena apretada. Els 
ulls, encara tancats, tenen una forma ametllada, de retrat 
antic. Els pòmuls es dibuixen dins d’una fesomia rodona 
i de trets endolcits. Els llavis, gruixuts i sensuals, a punt 
per iniciar un somriure infinit o una ganyota.

La forma s’ha alçat i trenca tots els esquemes coneguts. 
La volta del cel s’eixampla per acollir el nou volum dins 
el món tancat. En l’últim moment, el cos gentil s’ha alçat 
fins a la cintura mentre les mans reposen a l’estany. Els 
dits encara enfonsats dins l’aigua com, dins la follia, un 
cervell malalt.

La figura s’acosta amb pas lent a la riba i emergeix per 
complet de l’aigua. La pell lluent i setinada, increïble, ha 
començat a mostrar signes de fatiga i envelleix apressada-
ment, a un ritme mortal. Com si haguessin passat cent 
anys, mil anys; com una poma llarg temps oblidada entre 
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les branques esponeroses de l’arbre, alhora que taral·leja 
una cançó impossible. Síntesi del bé i del mal, de la ten-
dresa i de la crueltat, del somriure i del crit, del present i 
del passat. So encara no inventat per la veu humana i, per 
això mateix, esglaiador.

Cant de la nimfa que ha pujat del món silenciós per 
albergar una nova llum, s’acosta. Reconec aquests ulls que 
donen una mirada enlluernada a la vida que batega abans 
del darrer esclat. Alça la veu, encara només un murmuri, 
per recordar-me històries passades, amors oblidats i lluites 
perdudes. I ara observo la seva faç envellida i seca, tan sem-
blant a la meva, però més plena de vida i de coratge. Amb 
la plenitud que dóna la certesa de seguir amb passos segurs 
el propi destí inescrutable. Em pren les mans i m’amanya-
ga els cabells en un gest dolç, gairebé incorpori. M’ha fet 
encongir, sentir molt feble, molt vulnerable. Però ara em 
sé acollida i confiada. Després, a poc a poc, ha apartat la 
mirada dels meus ulls agraïts i s’allunya enduent-se l’estel 
més brillant, el sospir més amarg i l’esperança d’un dia 
més clar.
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