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7

OUS FERRATS

Xavier Ballester Fàbregues

Guanyador del 15è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet

Mentrestant, sota la dutxa,
desensonyat quasi del tot,
amb el feix d’aigua tèbia dins del puny
i una llarga i dubtosa indiferència,
rentes curosament, avui també, el cadàver.

Jordi Sarsanedas

Té gana.
Aquest matí s’ha llevat afamat, amb ganes de regalar-se 

un bon esmorzar; un esmorzar de forquilla i ganivet. El 
típic esmorzar anglès, amb un parell d’ous ferrats, tires de 
cansalada, torrades amb mantega i una capa fina de mel-
melada de maduixa, cafè amb llet i suc de taronja acabat 
d’esprémer. Té gana. Fins i tot està pensant de fregir-se 
una de les botifarres amb ceps i poma que va comprar ahir 
a la tarda a la cansaladeria del mercat, després de sortir de 
cal metge, de recollir els resultats de les anàlisis. També 
en va comprar de samfaina i de pollastre amb prunes. Els 
resultats havien sortit bé; el colesterol i els triglicèrids es 
mantenien dins dels paràmetres saludables, i el metge li 
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8 Xavier Ballester Fàbregues

havia dit que tan sols li calia vigilar una mica la dieta, no 
portar una vida gaire sedentària i evitar els disgustos. Així 
que aquest matí quasi pot sentir com la sang li corre per 
les venes clara i vigorosa. Fa tant de temps que no es menja 
un bon parell d’ous ferrats que ni és capaç de recordar 
quan va ser la darrera vegada. El dia clareja i a través de 
la finestra entra una fresca agradable que anuncia que la 
tardor s’apropa. Ha estat un estiu llarg i feixuc.

Ha seguit el consell del seu amic Lluís. Fa uns quants 
dies, quan el seu amic va assabentar-se que ja era definitiu, 
el primer que li aconsellà per iniciar la vida en solitari, 
després de superar l’amargor d’un divorci, fou omplir la 
nevera, que sobretot no dormís al pis nou sense abans anar 
al mercat i deixar-se uns bons calerons en delicatessens de 
tota mena. Quan al cap d’uns quants dies es van veure per 
fer un cafè, en Lluís li va dur una llista completa de precep-
tes que des de llavors segueix amb disciplina. Buscar un pis 
amb terrassa, recórrer els carrers de la ciutat amb bicicleta, 
anar al cinema a plorar, saber en tot moment on és el mar, 
deixar poemes a les taules de les cafeteries, fugir de la pluja, 
menjar com a mínim dos peces de fruita al dia, posar el 
despertador un quart d’hora abans i començar el dia fent 
estiraments, comprar la discografia completa d’en Marvin 
Gaye, cuinar… La llista és molt llarga; quatre folis que ha 
grapat i ha penjat a la porta de la nevera. El seu amic Lluís 
és molt afeccionat a fer llistes per a tot. Ell sempre sol fer-ne 
cas, més aviat per amabilitat que per altra cosa. En aquella 
trobada, en Lluís va explicar-li que en tenia una altra, de 
llista, per als qui decidien deixar-ho, focalitzada a vèncer 
el sentiment de culpabilitat i no pas a esquivar la soledat i 
la desídia, com era el seu cas. No va ser fins al final, quan 
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9Ous ferrats

ja s’acomiadaven, que en Lluís va gosar preguntar-li si li 
sabia greu fer arribar aquella llista a la Sílvia.

Sense ni tan sols treure’s el pijama ni rentar-se la cara, es 
dirigeix directe a la cuina. Aquest cop no fa els estiraments 
preceptius. Obre la nevera, agafa tots els ingredients de 
l’esmorzar i els col·loca damunt del marbre. Un cop els té 
tots arrenglerats, treu dels armaris els estris necessaris: la 
paella petita per fregir els ous i la mitjana per a la botifarra, 
la torradora, l’espremedora, un parell de plats, una tassa, 
un got, un parell de culleretes —una per al cafè i una altra 
per a la melmelada—, dos ganivets —un per estendre la 
mantega i un altre per tallar la botifarra— i una forquilla. 
Mentre els arrenglera, el matí es desempereseix lentament. 
El sol fa el mandrós darrere un núvol que tampoc no té 
pressa per marxar, com si cap dels dos volgués fer fora 
l’altre, a pleret, amb moviments pausats, sense voler fer-se 
mal. Per un instant s’oblida de les queixes dels seus budells 
i s’entreté observant aquest ball lent a través de la porta 
de l’eixida. Sembla que tot acompanyi el seu estat de se-
renor, fins que, de sobte, el soroll eixordador d’un martell 
hidràulic interromp bruscament el silenci del matí. Treu el 
nas per la finestra i veu uns operaris vestits amb granotes 
verd llampant que han començat a aixecar les voreres. Hi 
ha un cartell enorme que amb lletres grogues diu “Pla 
estatal de reactivació econòmica amb finançament de la 
Unió Europea” i, a continuació, amb un to amable, però 
alhora cerimoniós i altiu, anuncia que “estem treballant 
per a vostè”, per si de cas algú en dubta, i per últim de-
mana disculpes als veïns per les molèsties. Fins i tot aquest 
anunci desproporcionat, el cost del qual és probable que 
superi amb escreix el sou dels treballadors que aixequen 
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10 Xavier Ballester Fàbregues

les voreres i es beneficien de la recuperació econòmica 
del país, en llegir-lo, li sembla un bon raonament i una 
disculpa sincera. Cal que l’esmorzar sigui perfecte, però 
sense pressions perquè ho sigui, i aquest matí no permetrà 
que res el destorbi ni el faci enfadar. Ha decidit menar la 
seva nova vida i ha decidit començar a demostrar-ho amb 
el primer esmorzar. Feia anys que no es llevava sol, sense 
presses, i podent escollir el menú, sense haver d’empassar-se 
els cereals amb fruita deshidratada. Eren bons i saluda-
bles, però avorrits. Finalment, el núvol ha marxat i el sol 
comença a escalfar. 

Abans de posar fil a l’agulla, calcula l’ordre adient de 
preparació de l’àpat per tal que el darrer pas de tots sigui 
fregir els ous i emplatar-los. Vol assegurar-se que se’ls 
menjarà al punt: ben calents, amb el rovell sucós i la clara 
cruixent per les vores. Primer de tot, posa la cafetera al 
foc. Tot seguit, introdueix dues llesques de pa de motlle a 
la torradora i, quan surten disparades, les posa en un dels 
plats i hi escampa per sobre la mantega i després la mel-
melada de maduixa; no gaire, tan sols la quantitat justa per 
donar-li un deix de dolçor sense que es mengi el gust de la 
mantega i del pa torrat. A continuació, talla una llesca de 
pa de pagès per acompanyar la botifarra, col·loca la paella 
mitjana damunt dels fogons i hi aboca un raig generós d’oli 
d’oliva de Siurana. Just quan es disposa a encendre el foc 
de la paella, el cafè bull, així que enretira la cafetera sense 
apagar el foc i hi col·loca la paella. Mentre l’oli s’escalfa, fa 
un parell de talls poc profunds a la botifarra per evitar que 
s’esparraqui i també aprofita per preparar l’espremedora 
i tallar per la meitat les taronges. Quan l’oli comença a 
espetegar, amb cura de no cremar-se, hi deixa la botifarra. 
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11Ous ferrats

Mentre la botifarra es fregeix, puja una flaire dolça i calenta 
de poma que inunda la cuina. Abans que la carn assoleixi el 
punt adient de cocció, esprem les taronges. Llença les pells 
a la brossa i apaga el foc de la botifarra, que ha adquirit 
un color daurat mengívol. 

Xiula. No ha deixat de xiular mentre enllaça un pas 
darrere l’altre, moviment rere moviment, sense aturar-se 
però també sense presses, com una coreografia espontània 
i, alhora, calculada fins a arribar al moment culminant: 
els ous.

Obre la nevera i de la porta agafa una capsa de cartró 
amb mitja dotzena d’ous de gallines criades en llibertat, 
segons diu l’etiqueta que penja d’un cordill vermell. Amb 
unes estisores talla el cordill, i de dins la capsa cau tot un 
munt de tiges de palla que embolcallaven els ous. Somriu 
en imaginar-se els responsables de màrqueting de la coope-
rativa reunits per decidir com transmetre als consumidors 
urbanites com ell la sensació d’endur-se la vida de pagès a 
casa seva. No fa gaire, aquestes restes de palla haurien estat 
motiu d’indignació i l’excusa per deixar anar un discurs 
sentenciós sobre la hipocresia de la societat de consum en 
relació amb els drets de les aus domèstiques no voladores, 
de les quals hom calcula que al món es poden comptar al 
voltant dels tretze mil milions d’exemplars. Aquesta dada 
l’hauria consultat a la Viquipèdia a través de l’iPhone. 
Aquest matí, però, somriu. Se sent en pau. Agafa un parell 
d’ous i torna a desar la capsa dins de la nevera. Els ous són 
rossos. Se’ls queda mirant una estona, preguntant-se per 
què ja no en veu mai enlloc, d’ous blancs. En deixa un 
just damunt del mànec de les estisores de cuina perquè 
no rodoli i es disposa a cuinar l’altre. Amb un cop tímid, 
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12 Xavier Ballester Fàbregues

pica l’ou contra el bol, però l’ou no es trenca. Ho torna 
a provar amb copets repetits, però res, l’ou no es trenca. 
Se’l mira. El colpeja contra la vora del plat amb un cop 
sec, i l’ou tampoc no es trenca. De nou més copets i més 
insistents. Res, l’ou segueix sencer. Se’l torna a mirar del 
dret i del revés, com si busqués quelcom que no sap què és 
però que potser li aportarà una explicació. Tan sols hi veu 
la data de la posta i un codi numèric impresos a la closca. 
Ara, com qui no vol la cosa, el colpeja contra el bol, amb 
la intenció d’agafar-lo desprevingut. Debades, l’ou no vol 
trencar-se. Encén el foc i hi posa la paella petita amb l’oli. 
Quan és ben calenta, que l’oli fumeja i tot, amb una mà 
prem amb força el mànec de la paella i amb l’altre fa picar 
l’ou amb decisió contra la vora d’alumini fos. Res, l’ou re-
sisteix impassible. Empipat, fa un gest instintiu per llençar 
l’ou a les escombraries, però en el darrer moment atura 
el braç. Amb delicadesa, deixa l’ou damunt del marbre. 
Deixa caure els braços, inspira i relaxa el cos. És evident 
que, d’una manera o una altra, aquest ou s’ha de trencar. 
Per tant, no ens posem nerviosos. 

L’ou calla. Ell rumia.
Decideix canviar d’estratègia. Apaga el foc i agafa el 

ganivet. El situa perpendicular damunt de l’ou i amb 
el palmell de la mà fent de martell copeja el mànec del 
ganivet perquè penetri la closca. Res de res, ni un indici 
d’esquerda, ni un signe de cap fissura. Ho intenta de nou, 
més fort, exercint una pressió continuada. S’atura, un nou 
fracàs. Pren aire. Per un moment, li passa pel cap la temp-
tació d’obrir la nevera, agafar un altre ou i fora problemes. 
Però no ho fa. Ha d’ésser aquest i no un altre, és aquest el 
que ell ha triat, i ara l’ou també ho sap. I ell sap que l’ou 
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ho sap. Això ja és una qüestió personal entre ell i el maleït 
ou. Aixeca un genoll i, ajudant-se amb les mans als poms 
dels armaris, s’enfila damunt del marbre. Inspira de nou i, 
sense deixar anar l’aire, intenta clavar-li el ganivet amb tota 
la força del seu propi pes. Tampoc. L’ou es manté intacte. 
Quan es fixa en el seu contorn llis i pulcre, pot entreveure 
un aire de supèrbia, de menyspreu; fins i tot d’indiferència. 
Esbufega, sua. Sóc incapaç de trencar un ou? Se li escapa 
en veu alta la pregunta. El ganivet cau a terra.

Ja n’hi ha prou. Vol trencar l’ou sigui com sigui. Es 
nega a acceptar la derrota. L’agafa amb tota la mà, tanca 
els dits sobre la closca i el prem amb força. Alça el braç 
ben amunt, l’estira tant com pot, amb el dors inclinat 
enrere fins a tensar al màxim els pectorals i els deltoides, 
com si es tractés d’un llançador de beisbol professional. 
Llavors, amb tota la seva ànima, deixa anar el braç i llença 
l’ou, que travessa la cuina d’una volada fins a esclafar-se 
contra la paret. Aquest cop, sí. La closca esclata amb vio-
lència sense remei i el rovell i la clara rebenten damunt 
les rajoles blanques. S’hi apropa i contempla cofoi com 
regalima el fluid espès per la paret. Hi suca la mà i l’aixeca 
llepissosa per observar-la a contrallum recoberta tota del 
moc transparent. 

Esclafeix a riure.
Cada cop riu més fort, més ample, sense poder aturar-

se, fins que tot ell riu dins del seu propi riure, amb tot el 
cos. En sec, calla. El rovell es desfà lentament, com una 
marea que avança lenta amb els trossets rossos de la closca 
surant damunt seu com troncs en un riu en calma. Ara en 
comença a caure un regalim groguenc i espès per damunt 
del calaix dels coberts, recorre el tirador platejat, i una gota 
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14 Xavier Ballester Fàbregues

feixuga es desploma a pes fins a explotar damunt les rajoles 
del terra. Una darrere l’altra, totes les gotes s’uneixen per fer 
un curs que segueix avançant fins a envoltar-li les sabatilles 
d’estar per casa. Immòbil, manté el cap cot. 

En alçar la mirada, el sol refulgeix amb força i els raigs 
que entren a través de la porta de l’eixida li fereixen els ulls. 
La cuina adquireix una lluentor nívia i, per un instant, un 
buit profund la travessa fugaç. El cafè és fred. Les torrades, 
resseques. El suc, grumollós. La botifarra, encara a la paella, 
ha quedat garratibada, coberta de clivelles i enganxada a 
l’oli, refregit i greixós.

Té por.
Té por que la seva vida esdevingui un escenari en el qual 

el desig sigui tan sols un trèmol paisatge de fons. Esmorzar 
cereals amb fruita deshidratada no era pas tan dolent. Si 
més no, era més fàcil. I ara recorda que va oblidar comprar 
paper de cuina absorbent.
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En Pol ha estat el primer de pujar-hi. Jo l’he seguit, 
però aviat m’he aturat sense saber on agafar-me. En Pol 
se n’ha adonat i m’ha ajudat. Em costava perquè no tinc 
les cames tan llargues com ell, però he anat fent fins a 
arribar al capdamunt de tot. Però llavors la mama ha fet 
un xiscle i ha dit que baixés de seguida, que podia caure i 
fer-me mal. He mirat cap a baix i el terra es veia tan lluny 
que les cames m’han començat a tremolar. Però en Pol 
m’ha somrigut. I si el meu germà no té por, jo tampoc. 
Ha baixat deixant-se lliscar pel pal de ferro i jo he fet el 
mateix. La mama no semblava gaire enfadada. S’ha ajupit 
per posar-se a la meva alçada i m’ha abraçat fort. Per dar-
rere seu, en Pol ha aixecat un polze. Això volia dir que ho 
havia fet molt bé. Però la mama ja no ens ha deixat jugar 
més i ha dit que tornàvem cap a casa, que feia fred i que 
ja era l’hora de dinar.

Abans de tornar a l’escola, he escrit la carta als Reis. Hi 
ha nens que diuen que són els pares, però jo sé que no és 
cert, perquè en Pol m’ha dit que l’any passat va veure com 

GERMANS

Muntsa Mimó
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en Baltasar ens deixava els regals a l’habitació. Diu que 
després de posar els paquets damunt la taula, es va menjar 
la xocolatina que li havíem deixat i ens va acotxar. Li vaig 
preguntar si també havia vist el camell bevent-se l’aigua 
que li havíem deixat al bol, però no; va haver de tancar 
els ulls perquè en Baltasar no sospités que estava despert.

Aquest any només he demanat joguines; el meu germà 
diu que els Reis no porten animals de veritat ni tenen poder 
per fer complir desigs. I ell ho sap bé perquè fa dos anys 
va demanar un gos i n’hi van portar un de peluix. Es va 
enfadar tant que me’l va regalar. Li vaig posar Tom, però 
ara ja no hi jugo.

La mama m’ha preguntat què havia posat a la carta i jo 
l’he llegit en veu alta: un cotxe teledirigit, els superguerrers 
galàctics, una disfressa de Spiderman i una espasa atòmica. 
Quan he acabat, semblava amoïnada. Potser he demanat 
massa coses, els Reis han de portar joguines a molts nens. 
Estava a punt de renunciar a la disfressa de Spiderman 
quan la mama m’ha preguntat si realment era allò el que 
volia. Li he dit que sí i llavors m’ha donat un sobre molt 
bonic en què posava “SS. MM. els Reis d’Orient” i m’ha 
ajudat a plegar bé la carta i a posar-la dins. I m’ha expli-
cat que la donaríem al patge del mercat perquè enguany 
potser no es veuria amb cor d’anar a la cavalcada. M’he 
enfadat tant que he sortit corrents del menjador per anar 
a explicar-ho de seguida al Pol, però ell m’ha dit que, ben 
mirat, la cavalcada és una cosa de petits i que els caramels 
que arrepleguem sempre estan trencats.

Però jo he seguit enfadada: hi ha tantes coses que la 
mama diu que “no es veu amb cor de fer!”… Ara ja no 
anem mai al zoo, ni al cinema, ni a veure titelles. Abans 
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sortíem a passejar cada cap de setmana; el papa em portava 
sobre les espatlles o en Pol em duia de la mà i la mama 
somreia tota contenta. Però ja fa uns quants mesos que el 
papa passa cada vegada més temps a la feina; fins i tot hi 
va algun cap de setmana. I, quan és a casa, ja no juga amb 
nosaltres, ni ens demana com ha anat el dia. I tampoc no 
parla gaire amb la mama, però a vegades es tanquen tots 
dos a la cuina o al dormitori i, quan surten, la mama té 
els ulls molt vermells.

Al setembre, la mama va deixar de treballar, però mai 
no té temps per nosaltres. Diu que no es troba bé, que 
està cansada, que l’atabalem… Quan hi ha el papa, ella 
mira la tele i, quan no hi és, a vegades mira fotografies. 
S’hi passa molta estona. Nosaltres també les mirem. La del 
Pol amb una gorra posada del revés, fent castells de sorra 
i jo molt petitona, estirada en un “cuco” i mig amagada 
sota el para-sol. I la del papa i la mama abraçats sobre 
una tovallola de ratlles, amb en Pol al mig de tots dos. En 
aquesta jo encara no hi sóc.

Però el pitjor és quan es queda asseguda al sofà mirant la 
paret. Jo també la miro; però no hi veig res. Ara la paret és 
de color groc clar; la van pintar abans de l’estiu. Abans era 
verda. Segons en Pol, semblava un prat d’herba. I un dia 
se’ns va acudir dibuixar-hi una filera de formigues. Les del 
meu germà eren sensacionals, semblaven de veritat, però 
més grosses. Les meves només eren puntets negres, però 
en Pol em va dir que ja estaven bé, que eren formigues 
vistes de lluny. Quan els pares ho van descobrir, es van 
enfadar molt. Ens van deixar dues setmanes sense consola 
i vam haver de treure tots els diners de la guardiola per 
ajudar a pagar la pintura nova. Es veu que era molt cara; 
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18 Muntsa Mimó

potser per això la mama se la mira tant. La veritat és que 
a mi m’agradava més amb les formigues. En Pol diu que 
ara sembla un desert i que estaria bé dibuixar-hi camells 
i palmeres. Però ho fa per fer-me riure. No volem que la 
mama es torni a enfadar o es posi encara més trista.

Un altra cosa que a la mama tampoc no li va agradar 
gens va ser que comencés a dormir a la llitera de dalt. Pri-
mer vaig haver de demanar permís al meu germà, és clar. 
Abans no em deixava ni posar-hi un peu. Però una nit m’hi 
va deixar pujar. Quan el papa ho va veure, es va quedar 
tot parat i semblava que volgués dir-nos alguna cosa, però 
al final va agafar la cadireta de boga, s’hi va asseure i ens 
va llegir un conte, com cada nit. Des de dalt li veia els 
cabells esclarits de la coroneta. En Pol em va xiuxiuejar 
que s’estava quedant calb i jo vaig deixar anar una rialla. El 
papa va aixecar el cap i va somriure. Però llavors va entrar 
la mama i es va empipar. De totes totes volia que tornés 
al meu llit. Llavors el papa se la va endur de l’habitació i 
fa dies que ja no ens diu res. Però segueix deixant el meu 
pijama sota el coixí de la llitera de baix.

Al pati de la tarda en Roger m’ha pegat. No vol que 
jugui amb ells. Però li he clavat una bona empenta i s’ha 
donat un cop al cap contra la paret i ha començat a xisclar. 
La mestra m’ha renyat, però no gaire. Ha dit als nens que 
havíem de jugar tots junts i hem fet un partit de futbol 
i jo m’he posat a la porteria. En Pol era darrere la xarxa i 
m’anava dient què havia de fer. He parat molts gols. I en 
David i en Jan m’han dit que demà tornarem a jugar.

Com cada dimecres en sortir de l’escola, la mama m’ha 
dut a la psicòloga. Es diu Clara i m’agrada perquè té una 
capsa molt bonica, plena de joguines. Ella s’asseu i mira què 
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faig. Jugo amb el cotxe amunt i avall, avall i amunt. Faig el 
soroll del motor amb els llavis premuts. La Clara es passa 
tota l’estona escrivint en un bloc molt gruixut i també em 
pregunta coses. Avui he dibuixat; he fet un peix molt petit 
en una peixera molt gran. La Clara m’ha demanat que l’hi 
regalés, però no he volgut. Havia fet el dibuix per al Pol, 
que m’esperava a fora més avorrit que una ostra.

En Pol sempre em pregunta a què he jugat i la mama em 
fa un petó a la galta, m’acarona els cabells i em demana si 
m’ho he passat bé. A vegades ens deixa un moment a la sa-
leta i entra a parlar amb la doctora. Nosaltres ens dediquem 
a mirar revistes o fem ganyotes als altres nens que s’esperen. 
Gairebé sempre coincidim amb una nena que porta trenes 
i ulleres. Sembla simpàtica i un dia em va somriure però 
en Pol va dir que tenia pinta de ser una mica repel·lent i ja 
no li vaig dir res.

En acabar de sopar, la mama ha dit que ella i el papa 
volien explicar-nos una cosa. Ens hem assegut al sofà tots 
quatre. Llavors la mama m’ha abraçat i ha dit que tenia 
una notícia molt important. I més baixet, com si fos un 
secret, que tenia un bebè a la panxa.

Un bebè… Li he preguntat si era un nen o una nena.
—És un nen. Un germanet.
Això ho ha dit el papa i la mama m’ha agafat una mà 

i l’ha posat sobre la seva panxa. I he sentit el nen, que es 
movia!

En Pol ha deixat el seu lloc al costat del papa i, de genolls 
davant nostre, també ha recolzat una mà sobre la panxa 
de la mama. Se la veia tan blanca al costat de la meva! He 
aixecat el cap per mirar-me’l i saber què en pensava, de tot 
això. Feia la mateixa cara que quan vèiem Mary Poppins. 
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És una pel·lícula que “mola” molt però el final ens fa plo-
rar a tots dos, encara que ell fa veure que no. Llavors s’ha 
aixecat, ha fet un petó a la galta de la mama i un altre al 
papa. I a mi, m’ha picat l’ullet, mentre em feia adéu amb 
un somriure. I ha desaparegut.

M’ha sabut greu que en Pol se n’anés, però potser amb 
el germanet nou els pares ja no estaran sempre tan tristos 
perquè no hi ha un nen a casa.

—Com es dirà? Millor que no es digui Pol. Ho dic 
perquè en Pol és en Pol i, si un dia volem parlar d’ell, ens 
farem un embolic.

El papa s’ha quedat mirant-me amb la boca oberta i 
la mama s’ha posat a plorar, però, com que també reia, 
he pensat que no estava gaire trista. Segur que els ha fet 
contents que digués el nom del meu germà gran en veu 
alta, tres vegades! No l’havia dit des del dia de l’accident, 
quan vaig veure el cotxe que venia i vaig cridar i ell no 
em va sentir.

Llavors el papa i la mama m’han dit que volien que jo 
triés el nom. M’ho he pensat una mica i els he dit que 
m’a gradava el nom de Pere perquè és el nom d’un nen 
que mai no té por de res, ni tan sols del llop! Llavors la 
mama m’ha preguntat si estava contenta “de veritat”. Li 
he dit que sí, que molt, i que si ara, que tornaríem a tenir 
un nen, m’estimarien com abans. La mama s’ha posat a 
plorar encara més fort però m’anava fent petons i el papa 
ha dit que, tot i que trobaven a faltar molt en Pol, encara 
havien trobat més a faltar la Clàudia, que sóc jo. I m’he 
posat tan contenta que no podia parar de riure.

Aquesta nit he tornat a la meva llitera. He abraçat en 
Tom i he pensat que estarà bé que deixi els Power Rangers 

Ous ferrats.indd   20 25/6/12   18:04:24



21Germans

per al meu nou germanet. Segur que li agradarà trobar-los 
nous. Ara bé, ningú no em prendrà el lloc de portera a 
l’equip de futbol; no hauria dit mai que jugar-hi fos tan 
divertit!

Abans d’adormir-me, he desitjat bona nit al Pol per 
última vegada i li he dit que no pateixi, que, encara que 
m’estimi molt en Pere, no l’oblidaré mai i que ell serà 
sempre el meu germà preferit.
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LA PESCADORA

No tanca amb clau la porta de casa seva perquè ni aquella 
porta té clau ni aquella casa és seva. Gabriela té quaranta-
vuit anys, fa dos mesos que ha arribat a aquell país i cada dia 
ho troba més inútil, llevar-se. Ha fet l’esforç de despertar-se 
perquè a aquella hora serà menys vergonyós fer el que ha 
de fer. Du un abric gruixut malgrat els anuncis de gelats 
dels bars tancats. Els carrers estrets encara dormen. Ja és 
gairebé de dia però la lluna encara no l’han despenjat del cel 
malva, l’han deixada allà oblidada com l’oval d’un rellotge 
aturat. El barri és buit, no se sent res, potser una mica de 
vent només, que bufa per bufar. Gabriela deixa enrere els 
blocs grisos amb roba penjada als balcons i s’encara amb 
el mar, que és el mateix sempre. El mar. Al mar hi ha de 
tot, pensa Gabriela, i aquesta és la petita il·lusió que li bull 
al cap des que s’ha desper tat. Hi ha gavines, un home que 
corre descalç per la ratlla blanca d’escuma que separa les 
ones i la sorra. Hi ha un ro damón desmanegat que avança 
fent tentines, hi ha un gat llepant-se les potes. Uns mariners 
espanyols havien trobat un  continent sencer, enmig del mar. 

Al vell i al mar d’El vell i el mar

David Bo Peña

Ous ferrats.indd   23 25/6/12   18:04:24



24 David Bo Peña

Es pregunta si els avantpassats dels seus nous veïns havien 
navegat mai en una caravel·la, en un d’aquells vaixells amb 
grans veles que semblava que respiressen sobre les onades 
arrissades. Ella no demana un continent: es conforma amb 
un parell de sardines. 

Camina cap a la platja. Interroga la matinada. Ha ar-
ribat al límit de la terra, si continués endavant hauria de 
nedar. No sap cap a on anar ara, a on posar-se, a on dipo-
sitar els seus dubtes per esperar-ne la resposta. 

—Com vols pescar amb la canya, només? 
Li ho havia preguntat ahir el dependent de la botiga 

del port amb un aire de suficiència. Un diàleg sobre pesca 
entre dues persones que mai no han pescat només es pot 
produir l’any 2011. 

—Has de comprar un ham! I posar-hi un cuc, a 
l’ham. 

I ella en va fer cas i va comprar tot allò necessari. S’ho 
ha gastat tot en aquella canya que du a la bossa i en la 
resta d’accessoris especialitzats. Tot el que tenia. Només 
li queda una mica d’orgull, ara, però decideix empas-
sar-se’l amb l’esperança que li serveixi d’aliment mentre 
aconsegueix pescar alguna cosa. S’asseu en una roca. Tot 
se li clava, com si les roques de ciutat ja no fossen aptes 
per seure i pescar. Malgrat tot, dibuixa a l’horitzó uns ulls 
que es desperten, uns ulls clars: la seva gosadia ha de ser 
degudament recompensada. 

Desplega la canya, treu l’ham i obre una capseta fosca. 
L’home de la botiga li va dir que la cosa no estava tan en 
el fet d’escollir un lloc determinat sinó en l’ham i què s’hi 
posava d’esquer. 

—És important triar uns bons cucs. 
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I li havia recomanat els coreans. A l’interior de la capse-
ta, desenes de cucs s’entortolliguen els uns amb els altres, 
desesperats, teixint una capa protectora, com si junts no 
els pogués passar res. Amb un fàstic infinit, Gabriela desfà 
aquella xarxa, extreu un cuc i el clava a l’ham. Nota com 
el cafè que s’ha pres abans de sortir de casa amenaça de 
tornar-li gola amunt. El cuc segueix doblegant-se fins que, 
coincidint exactament amb la sortida del primer raig de 
sol, mor amb un tràgic cop de cua. Lliga l’ham a l’extrem 
del fil transparent i llança la canya al mar. 

Però no passa res. És clar. Què volia, que passés de 
seguida? 

—Paciència, sobretot paciència: no t’acaça ningú 
—diu, baixet.

“El de la botiga —pensa—, quin gran home.” L’espera 
és angoixant enmig d’aquella soledat amenaçada pel dia. 

—Les vísceres del cuc s’han d’anar escampant a poc a 
poc —havia dit el dependent—, algú allà baix ha de tenir 
ganes de menjar-se un cuc coreà. 

Mai no ho havia pensat, però s’han de donar moltes 
casualitats perquè algú pesqui alguna cosa. 

L’esperit del cuc sacrificat li rosega el ventre. 
Dues hores més tard, només ha pescat un matrimoni 

de turistes. Se li han posat al darrere i ara observen la costa 
amb delit. La dona, de cuixes molsudes, es mira Gabriela 
i fa comentaris en anglès al seu marit, d’amples pectorals, 
que li contesta assentint i tocant-se el bigoti. Són ameri-
cans, igual que Gabriela, però diferents: si Gabriela nadés 
al mar, seria al mar com els peixos, però no seria en absolut 
com els peixos. Doncs és una mica el mateix. Abans d’anar-
se’n, l’home xiula i li llança una moneda. 
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—Hey, you! 
Gabriela la veu rodolar a un metre seu, brillant, podero-

sa. Durant un segon, li passa pel cap d’agafar-la. Però prem 
els llavis i la deixa lliscar fins a l’aigua. El mar se l’empassa 
amb un petit glup. L’home fa petar la llengua. 

—Idiot!
La dona li diu que la deixe estar. Se’n van. 
Tal com Gabriela temia, la platja s’omple de gent al cap 

de no res. Arriben a centenars, surten de totes bandes, amb 
els seus para-sols de colors i la seva pell pàl·lida. Prenen 
possessió de la seva parcel·la d’esbarjo, tots pugnant per 
l’atenció del mar. La figura fosca de Gabriela desperta unes 
quantes rialles, amb aquell feixuc abric. Ella dissimula, 
s’esforça per aparentar que pesca per afició, que és allí però 
podria ser perfectament en qualsevol altre lloc. Com es fa 
cara de satisfeta? Mira de recordar un moment de satisfac-
ció. Li costa. Quan algun autèntic pescador de diumenge li 
passa pel costat amb les seves xancles i els pantalons curts, 
i se la mira i li pregunta “Què, res?”, Gabriela arronsa les 
espatlles, traient-hi importància, i diu que no. 

Cada cop fa més sol i cada cop el seu abric és més ridí-
cul. S’hauria d’haver portat un llibre per fullejar. Hauria 
de mirar els joves forçuts que passegen gairebé despullats. 
Però és incapaç de traure’s de la cara aquell rictus d’esperar 
alguna cosa.

De sobte, la canya vibra i es doblega. Ha estat una 
estirada breu però l’ha omplert d’electricitat. Gabriela 
s’aixeca i es posa a girar el rodet. Recull fil i no pot evitar 
riure com un boja mentre ho fa. Noves estirades. El plom 
vermell i blanc s’apropa a tota velocitat. Està connectada 
a alguna cosa viva que lluita pel seu menjar. Ho nota. Li 
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fa por estirar massa fort. L’adversari que està representant 
ha de ser creïble i assequible, almenys fins que trague el peix 
de l’aigua. És fàcil passar-se. Gabriela és peix i és Gabriela 
alternativament. La seva imaginació vola cap a un terrat 
assolellat on hi ha exposat un exèrcit de taurons amb les 
seves lluents armadures vençudes per l’audaç pescadora. 
Els banyistes que té a la vora xiuxiuegen alguna cosa. 

De sobte, la cremor es trenca i el vincle desapareix. La 
font d’energia de l’altra banda s’esgota i Gabriela cau de 
cul. Tothom esclafeix a riure. Ella s’incorpora, els somriu 
i torna a llançar la canya. Corbada sobre la roca, s’ha con-
vertit en l’anècdota d’una agradable jornada de platja.

Pels volts del migdia, tres xiquetes alemanyes es posen 
a jugar a pilota allà on s’afona el fil de la canya. Espan-
taran els peixos, però Gabriela no té esma de dir res, les 
observa i calla. Una de les xiquetes se la queda mirant 
amb una mitja rialla pintada en la seva careta rodona. 
Flota a la deriva, amb els cabells xops arrapats a la cara. 
Du un banyador rosa amb floretes i animalons dibuixats. 
“Curiosa època —pensa Gabriela—, en què és impossible 
suïcidar-se llançant-se al mar perquè tothom sap nedar des 
dels tres mesos.” La xiqueta la saluda amb la mà. Quan 
s’ha tingut la valentia de fer el pas i saltar, encara queda 
l’esforç sobrehumà d’ignorar els cinc estils de natació que 
es dominen… Gabriela correspon movent una mica el 
cap. Quina imatge deu oferir als seus ullets blaus? Va ser 
un encert deixar el seu marit i son fill a Colòmbia, on els 
peixos encara piquen. 

La xiqueta es capbussa i, tot seguit, neda cap a Gabrie -
la. Allar ga el bracet i li ofereix la moneda de l’americà. 
Gabriela traga saliva i nega amb el cap.
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—Pa’ ti, bonita.
S’hi està una estona més i plega. Ja n’hi ha prou. No 

ha pescat res. El dia, amb tots els seus ets i uts, és massa 
aclaparador per pescar d’amagat. Se’n va amb el cap cot, 
arrossegant la canya. Els peixos la senten, l’olor de la inex-
periència. La seva gana desmesurada desprèn un tuf que els 
peixos deuen olorar des de lluny. Se’ls imagina fent córrer 
la veu: “Tormes Urquijo, Tormes Urquijo, vigileu amb 
ella.” Es reuneixen en assemblea i es vota a aleta alçada: 
“Deixar-se pescar per la dona de la cara ansiosa seria un 
deshonor.” Com s’ho manegaven el seu avi i el seu pare per 
pescar? D’ells en feien cas, els peixos, acudien a la seva crida 
immemorial. Era un fet. Sempre. La lluna i el sol brillaven 
més per enlluernar els peixos i confondre’ls. Els elements 
es conjuminaven però per afavorir els pescadors. A més, els 
pescadors tenien cançons, melodies propiciatòries que es 
combinaven amb el sol i la lluna per embruixar els peixos. 
Com pot ser que no en recorde cap? Les cançons que se 
sap Gabriela són totes inútils: només parlen d’amors i de 
desamors. I això no alimenta. 

Entra en un supermercat. Es planta davant de les llau-
nes de menjar. Mandonguilles amb pèsols, raviolis amb 
tomàquet, estofat de bou amb patates. Tot tan ben foto-
grafiat. El no robaràs que li bull al cap havia estat llançat 
feia mil·lennis des d’un desert tan llunyà… Gabriela no 
estava segura de si seguia sent correcte quan posava en 
perill la pròpia vida. Déu hauria de recapacitar i obligar 
els peixos a aixecar la seva conjura. 

—A la mierda. 
Es posa una llauna dins l’abric. Però la deixa. Se la torna 

a posar. Però la torna a deixar. Sospira: no pot fer-hi res, 
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és més gran que ella. Sap tot el que li cauria al damunt si 
s’endugués una d’aquelles llaunes. No pas el llamp diví, 
sinó la petita barca del seu avi, els muscles de la seva àvia, 
que eren dues maraques, l’immens rall del seu pare, els ulls 
negres i severs de la seva mare. De camí cap a casa, una 
gitana li para la mà, però Gabriela no és capaç de veure-hi 
res, en aquell acadèmic gest de súplica.

Un cop al seu pis, obre la nevera, que li torna una insu-
portable olor de res. La tanca i la torna a obrir, per veure 
si la màquina s’hi repensa. Però no hi ha manera. Agafa la 
caixa de cucs coreans, en treu un i se’l mira. El cuc encara 
es mou. Obre la boca i se l’empassa. 

Decideix que l’endemà hi tornarà, al mar, però a plena 
llum del dia.
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LA PARTIDA

Salt. Cop de puny. Salt. Coça. Salt. —No em facis saltar 
tant, diantre! —remuga el guerrer ninja. Però el marrec de 
cabells panotxa no pot llegir-li els pensaments, és clar. Qui 
sap si algun dia els personatges dels videojocs es podran co-
municar telepàticament amb els usuaris que els governen: 
és una possibilitat atractiva precisament perquè s’intueix 
remota. Però aquest dia, si mai ha d’arribar, encara queda 
lluny; de moment, la interacció entre uns i altres es limita 
a una maneta i un grapat de botons (de vegades més que 
dits té una mà).

L’escena té lloc a la vora d’un pantà d’aigües verdoses, 
fosc i tenebrós per l’efecte d’una espessa vegetació. Davant 
del ninja hi ha un enorme llangardaix que se’l mira amb 
cara d’haver-se empassat una càpsula d’odi. I aquest detall 
de la mirada no és gratuït: identificar fàcilment els dolents 
és una norma bàsica dels videojocs i de les religions. El 
problema és que el guerrer continua saltant i colpejant 
l’aire sense cap estratègia concreta, aleatòriament. Si el 
rèptil no li ha clavat un bon mastegot és perquè són a la 

Joan Morera Morales
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primera pantalla del joc, en què els rivals es belluguen amb 
la lentitud pròpia d’un vegetal o d’un planeta.

Passat un temps d’aprenentatge (del marrec, s’entén), 
el ninja per fi s’acosta al llangardaix i li etziba un primer 
ganxo d’esquerres. És un cop insegur, encara. Però serveix 
de tempteig perquè llenci una ràpida combinació d’impac-
tes, cadascun més precís i menys honorable que l’anterior. 
Aquesta escomesa, el videojoc l’amanirà amb una música 
“txunda-txunda” i amb els aplaudiments d’un públic 
inexis tent però molt fervorós. I així fins que torna a saltar 
(no podia ser d’altra manera…), es treu l’espasa que du a 
l’esquena i… zasss!… talla el cap del llangardaix com qui 
escapça un espàrrec verd. Un rètol lluminós anuncia que 
ha vençut la lluita. 

El ninja espera que canviï la pantalla atrapat en una 
rígida posició de combat. Veient-lo des de fora, ningú no 
diria que té una ànima sensible i no gens adequada per a 
la naturalesa violenta del videojoc. Vet aquí perquè viu a 
cavall de la neurosi, del primer píxel a l’últim. No és es-
trany que es pregunti si l’atzar no hauria pogut adjudicar-li 
una existència més apropiada a la seva finor d’esperit; una 
pregunta que té molt de retòrica, no tan sols perquè en 
coneix la resposta sinó perquè la sap invariable.

Des del primer combat de la primera partida, el seu 
gran anhel ha estat formar part d’un món als antípodes 
d’aquest. Ras i curt: personatge d’una obra de teatre, 
hauria volgut ser. Però no d’una obra qualsevol… res de 
comèdies… res de musicals… res de vodevils… el que 
admira incondicionalment és la dramatúrgia clàssica 
russa (soviètica, en deien abans). Cap altre regal no el 
complauria tant com pertànyer a una obra de Txèkhov. A 

Ous ferrats.indd   32 25/6/12   18:04:25



33La partida

les obres de Txèkhov, els diàlegs són suggestius i delicats 
com un cristall de Murano; els silencis, en canvi, tenen la 
força d’un mall capaç d’esmicolar qualsevol diàleg. Així, 
cada personatge en té prou amb un gest ínfim, gairebé 
imperceptible, per apropar els espectadors a això que en 
diuen la condició humana. 

Lluny dels sòrdids ambients del videojoc, l’escenari que 
considera ideal és una habitació gairebé buida: potser no-
més amb una llar de foc, una taula de fusta ennegrida i una 
finestra oberta a l’estepa russa. No calen més guarniments. 
A través del vidre s’insinua una filera de xiprers carregats 
de neu (l’arbre dels cementiris que traspua melangia). 
Com a banda sonora, n’hi ha prou amb el crepitar del foc 
i quatre notes d’un piano vell; l’antítesi del que succeeix al 
videojoc, en què la música metamfetamínica és caldo de 
cultiu de futurs conductors per a la gran ciutat.

Li agradi o no, el seu dia a dia consisteix a barallar-se 
fins a la mort, per renéixer, tot seguit, a la primera pantalla 
i haver de començar una nova partida. Una rutina digna 
del càstig imposat per Zeus a Prometeu. Si almenys sabés 
que les seves lluites obeeixen a una causa noble… Però 
no: l’objectiu són uns punts que el jugador enregistrarà 
en una llista quan acabi la partida (i que s’esborraran el 
primer dia que se’n vagi la llum). Si almenys tanta còlera 
fos la conseqüència d’un trauma d’infantesa, com ara la 
mort accidental dels pares… Però tampoc: els personatges 
de videojoc no en tenen, de pares. Ni d’infantesa. 

De tot plegat, el que més l’exaspera és saber-se en mans 
d’uns adolescents que premen els controls desaforadament 
i amb esperit sàdic. Sobretot perquè mai no falta algun pare 
que el culpa a ell, precisament a ell, de la “preocupant” 
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agressivitat de la canalla d’avui. Quina ràbia que li fa, això! 
Tant de bo aquests progenitors ingenus veiessin que són els 
nanos els qui, primer, es carreguen de mala baba a l’escola o 
al parc, i després es desfoguen virulentament amb els pobres 
personatges dels videojocs. De vegades imagina que s’es-
capa de la partida, s’enfila a l’espatlla d’un d’aquests pares 
i, estirant-li cap avall el pàmpol de l’orella, xiuxiueja amb 
malícia que el seu fill té el cor de ferro colat. Ja se sap que 
la fantasia té un efecte anestèsic sobre les frustracions.

Però tornem a la realitat (la seva realitat). Quan final-
ment canvia la pantalla, el pantà es transforma en una 
masmorra freda i humida, il·luminada per unes torxes 
que semblen fetes de paper de cel·lofana. I el ninja encara 
no s’ha acostumat al nou escenari que… maleït sia!… 
apareixen d’un racó quatre animals amb cos de mico i 
cara de llúdriga. Àgils i flexibles com invertebrats, en un 
tres i no res li han saltat al damunt i comencen a clavar-li 
dentegades al coll i al tòrax. “Casum ronda!”, pensa, la 
seva carn cibernètica deu ser boccato di cardinale, per a 
aquests primats.

L’instint de supervivència fa que sacsegi bruscament el 
cos per desfer-se dels assaltants. En acabat, treu un altre cop 
l’espasa i, com si l’hagués posseït un dimoni panotxa…, 
zasss cap aquí… zasss cap allà…, els esbudella tots quatre 
amb l’odi de cent intifades. Només quan ha acabat i en 
veu les restes ensangonades per terra, pren veritable cons-
ciència del que acaba de fer. És llavors que el remordiment 
li fa desitjar la pròpia mort. Però està de pega, perquè, 
justament gràcies a aquesta escabetxina, el videojoc acaba 
d’obsequiar-lo amb una vida extra.
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Sense temps per lamentar-se, de cop i volta es troba 
davant per davant d’un orangutan que li dobla l’alçada. 
No és exagerat dir que el simi, amb cada passa que fa, 
esquerda les llambordes del terra com el gebre d’un matí 
hivernal. Ara bé, el detall que el fa més inquietant són uns 
ulls vermells i torbats com si no hagués dormit en disset 
nits (recordem les normes dels videojocs).

El ninja es resigna a combatre novament. No pot fer-
hi res. Aquesta vegada, però, el sorprèn una impressió tan 
extravagant com conciliadora: per unes dècimes de segon, 
menys i tot, hauria jurat que aquells ulls rogencs no estan 
desproveïts de certa tendresa; com si al darrere hi hagués 
una ànima tan sensible i delicada com la seva (potser la 
d’un poeta, d’un astrònom, d’un mestre pastisser…). És 
una possibilitat ínfima, ho sap prou bé, però l’esperança 
que aquell monstre tingui sentiments li confereix l’únic 
instant de serenor que mai hagi viscut. 

Per desgràcia, el miratge dura menys que la majoria de 
desenganys: mentre tenia el cap a can rumia, l’orangutan 
l’ha agafat pel coll i el colpeja de dalt a baix contra el terra. 
I encara sort que el marrec reacciona amb prou rapidesa, 
ell sí que està per la partida. Tornem-hi doncs… Salt. Cop 
de puny. Salt. Coça. Salt… I tota la pesca.
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Quan sents l’esclafit, la primera impressió és que algú 
ha llençat una bossa d’escombraries des d’una finestra. 
Tot i el temps que fa que ja no vius a casa dels pares, re-
cordes perfectament aquell so dens, somort i llefiscós de 
l’hàbit que tenia la veïna del pis de sobre. La dona, grassa 
i de cames inflades, sempre explicava que allò de pujar i 
baixar un tercer pis sense ascensor era massa per al seu cos 
vell i pesant. Per això, cada nit a quarts de deu, tirava la 
brossa des del balcó, amb més o menys encert, depenent 
dels gots de vi que s’hagués pres per sopar. La bossa podia 
aterrar sobre la pila de fems, en una època en què encara 
no s’havien inventat els contenidors, o bé esclafar-se sobre 
la vorera uns quants metres enllà i escampar les misèries 
d’una alimentació de subsistència.

Anys més tard, el record torna a emergir en aquest 
barri de la zona alta de la capital. Pren forma i de seguida 
es dissol, en les dècimes de segon que trigues a adonar-te 
del cos que jeu uns quants metres més enllà. Una barreja 
amorfa de roba i carn, en una posició impossible, que 
sembla que es vulgui fondre amb la vorera.

GRAVETATS

Carles Castell Puig
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Mai no t’havies trobat amb un cadàver, així, de sobte. 
Ni de sobte, ni de cap manera. Però no et quedes gaire 
trasbalsat. T’hi acostes sense fàstic, ni aprensió. I també 
sense alarma, ni compassió. Tal vegada, una infantesa 
d’estius al mas dels avis, on tan aviat es matava un porc 
com s’espellava un conill o es decapitava un pollastre, et 
va endurir sense ser-ne tu mateix conscient. O potser, 
simplement, davant la manca de costum de veure morts, 
pot més la curiositat que la basarda.

Sigui com sigui, t’hi atanses per comprovar que es 
tracta, en efecte, d’una persona —sembla mentida com 
es deshumanitza un cos quan cau d’un edifici—, i que no 
hi ha res a pelar. Les dues coses resulten certes. El cos cor-
respon a un home, d’edat indefinida —de fet, ja importa 
ben poc—, que ha triat per a l’aterratge un vestit fosc, 
molt adequat per a l’ocasió. Més enllà de les múltiples 
fractures, que permeten a braços i cames adquirir formes 
demencials, el cap està esbotzat com una síndria i regalima 
amb abundància fluids de totes les tonalitats, que fan poc 
probable que pugui retenir un alè de vida.

La teva primera reacció és alçar el cap i fer una ullada 
amunt, per si obtens informació sobre la procedència 
d’aquell subjecte. Negatiu. La casa senyorial, d’obra vista, 
mostra una alineació de balcons amb tendals de ratlles 
blanques i grogues, ufanosos de plantes netes i lluents. 
Cap senyal no indica de quin d’aquells caus es pot haver 
envolat l’individu que s’ha creuat en el teu camí.

A continuació passes la mirada en rodó pel teu voltant, 
a la recerca d’algú més amb qui compartir les decisions 
que cal prendre. A aquesta hora del migdia, la tranquil·li-
tat és absoluta. Tan sols un rètol d’un caixer automàtic, 
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que resplendeix a un parell de cantonades, dóna mostra 
d’activitat comercial en un barri on comprar i vendre 
queda poc fi. Potser en una altra hora algun vehicle tot 
terreny sortiria del garatge per anar a recollir nens; o bé 
una minyona uniformada tornaria a casa carregada amb 
bosses del súper. Tanmateix, en aquest precís instant, et 
trobes ben sol, amb permís del cos present.

Mentre dubtes sobre les passes que cal seguir, sona un 
mòbil. T’estranyes, perquè el teu precisament fa dies que 
s’ha quedat sense bateria i no has sabut trobar el carregador. 
El so no pot provenir de cap edifici, ja que se sent ben a 
prop. Superada la sorpresa, situes la melodia —un adagio 
barroc prou adient a l’escena— enmig de la massa que cada 
cop sembla més fusionada amb les rajoles. Mirant de no 
remenar gaire el garbuix, no sigui cas que, sense mala fe, 
aixafis la guitarra a la policia científica, descobreixes que 
el so prové d’una butxaca de l’americana. Amb dos dits, 
molt professional, aixeques la solapa i n’extreus un mòbil 
lluent, nou de trinca, que ha resistit l’impacte amb més 
enteresa que el seu propietari.

Dubtes si has de contestar. De fet, la trucada no és per 
a tu. Però el destinatari no està en condicions de despen-
jar. Durant aquest vol i dol, el telèfon deixa de sonar. En 
un acte reflex, fas una ullada a la pantalla. Un missatge 
enquadrat al mig informa d’una trucada perduda. Prems 
el botó on posa “OK” i apareix un número insòlit, d’una 
vintena de dígits. Abans de tenir temps de llegir-los tots, 
un xiulet i un nou text indiquen que acaba d’entrar un 
missatge de veu.

Amb la confiança que atorguen els minuts de relació 
amb l’amo del mòbil, marques el número de la bústia ja 
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sense cap recança. Una veu femenina et fa saber els detalls 
tècnics del missatge i dóna pas al seu contingut. Anys més 
tard, en evocar l’episodi, potser recordaràs que la comuni-
cació va resultar profunda, mística, divina, però la veritat 
és que en aquest moment sona a disculpa de lampista 
que no pot passar a adobar la fuita d’aigua. En tot cas, el 
missatge diu així:

—Sóc Jo. Em sap greu, però a darrera hora se’ns ha girat 
molta feina i no et puc garantir res. Ara mateix ho tenim 
tot ple i t’hauries de passar una temporada al purgatori 
abans no et trobem un allotjament definitiu. Ja sé que la 
teva situació és desesperada, però t’aconsello aguantar una 
mica més. Total, ja no et ve d’aquí tampoc. Espero que no 
rebis aquest missatge massa tard. Ens veiem.

L’escoltes quatre vegades, mirant de treure’n tot l’en-
trellat. Per això, seràs capaç de repetir-lo per sempre més, 
paraula per paraula. Et quedes pensarós uns instants, in-
capaç d’analitzar alhora totes les derivades d’això que estàs 
vivint. A la fi, decideixes que val més no relacionar-se amb 
persones que tenen aquestes coneixences tan poderoses. 
Sempre acaben duent problemes. Esborres el missatge, 
neteges el mòbil amb el mocador, com a les pel·lícules, i 
el tornes a la butxaca, no sense anotar abans el número 
d’origen al paquet de tabac. No se sap mai.

Tornes a mirar a dreta i esquerra per comprovar que 
no hi ha hagut testimonis de l’escena, i prossegueixes el 
teu camí. Amb la mà a la butxaca dels pantalons jugues 
amb el paquet, pensant en com et pot resultar d’útil aquest 
contacte amb les altes esferes. No és que hi creguis, però 
per provar-ho no es perd res. D’altra banda, tampoc no 
te’n pots refiar gaire d’aquest padrí tan poderós. Al cap i 
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a la fi, ha fet una bona mala passada al pobre home que 
saltava per anar de cap al cel. I de moment, ha anat de cap 
al mig de la vorera.

De cop i volta, una imatge et treu de les teves cabòries. 
Fa un parell de dies, quan vas estendre els pantalons al 
celobert, alguna cosa va caure de la butxaca i es va esclafar 
a les rajoles del pati. Ara t’adones que va ser el carregador 
del mòbil, sempre als llocs més impensats. N’hauràs de 
comprar un de nou, però en aquest barri resulta impossible. 
Xano-xano, vas baixant cap al centre.
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Clavar una bufetada a una regidora és un acte reprova-
ble, ja ho sé. Aquests darrers dies també n’he rebudes, de 
bufetades. Me n’han plogut per totes bandes. Encara que 
siguin comprensibles, totes les bufetades són reprovables. 
Totes. L’opinió pública se m’ha abraonat i m’ha condem-
nat. Tractat de desagraït, de malalt mental. Fins i tot de 
masclista repugnant. No sé si riure o plorar de les mitges 
veritats. De les desqualificacions gratuïtes. Val més que 
buidi el pap. Intentaré, si sóc capaç de destriar amb seny, 
mantenir al tinter només els detalls poc rellevants. Potser 
no en sabré. Té el meu permís, vostè, per publicar sence-
ra aquesta relació en el setmanari que dirigeix, si és que li 
interessa fer-ho. Però si la vol escurçar, que és el més lògic, 
hauria de fer-me a mans el resultat de la fragmentació, per 
tal de poder donar-hi el vistiplau. Ja em coneix: primmirat 
i precís en tot allò construït amb paraules. Més que mai, 
necessito explicar-me. Amb precisió. Encara que l’opinió 
pública, al capdavall de la partida, mantingui les peces al 
mateix lloc de l’escaquer. Posar unes quantes escenes 

PRETÈRIT IMPERFET

Amadeu Lleopart i Costa
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 antigues en ordre. Sentir-me entès per algú. Per mi mateix. 
Entès i, també, estimat. Per damunt de tot, pretenc fugir 
de l’autocondemna. No exagero si parlo de l’autocondem-
na com a culminació de la tragèdia personal, amb  davallada 
a l’avern inclosa. No exagero si, per entendre el present, 
abans que res, em fixo en una franja del passat. Del pretè-
rit imperfet, per ser més exactes. Més precisos. Del temps 
que continua obert. Amenaçador. Amb la senyora regido-
ra fa molts anys que ens coneixem. De quan ni era senyo-
ra ni regidora, sinó una adolescent que, com jo, tenia la 
punyent necessitat d’obrir la finestra per ventilar la cambra 
i descobrir el món de fora. Llavors era la Berta, i prou. No 
es protegia darrere les màscares que obtenim amb el pas 
dels anys. Els seus cabells, negres, llargs i llisos. Sense els 
artificis pels quals, darrerament, han aconseguit ondula-
cions del color del cirerer. Prima i esvelta, ja mostrava una 
rialla seductora i un aire dominant. Trets congènits, supo-
so. Portava roba que provenia de terres llunyanes. Un 
ponxo marró amb unes llames de color blanc. Obsequi 
d’una tieta aventurera. Conjuntat amb una gorra andina 
que, durant els mesos de gelades i boira diàries, li resguar-
dava cap i orelles del fred. Jo, en canvi, m’abrigava amb 
un jersei gris i estireganyat de llana, cordat amb cremalle-
ra. Cordat si la peça mòbil no s’encallava, si les tires den-
tades no s’obrien inesperadament. Poques vegades ben 
cordat, per tant. I en les nits fredes de debò, sortint de 
l’institut, tapava coll i boca amb una bufanda que, l’any 
que me la van passar els Reis, l’any de després de la mort 
del dictador, és probable que fos blanca. Ella, en canvi, 
primavera enllà, lluïa mocadors de seda de coloraines. 
Cada dia, un de diferent. La tieta també havia sojornat a 
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l’Índia. I, en tornar, ens havia omplert les retines de dia-
positives de pells colrades i patiments diversos. Això sí: 
aromatitzades amb sàndal. Llums i universos incompren-
sibles per a un adolescent com jo, que, si se’n pot dir 
viat jar, tot just començava a baixar a Barcelona sol. Amb 
tren. Un adolescent granellut acollat amb d’altres per 
sentir-se menys sol. I descobrir el joc de les mirades furti-
ves. De reüll. I el joc de la por. De la por de la vida. La 
Berta també me’n feia, de por. Els altres nois se n’ena-
moraven fàcilment. Com a líder natural, introduïa exotis-
mes i altres novetats en les rutines de la colla, gràcies a la 
tieta i al somriure encisador. De Kerouac a Ravi Shankar. 
Dels motius del nacionalisme violent d’ETA als postulats 
més ortodoxos del marxisme. Però, en arribar a COU, 
certes lectures m’impactaren. Literatures i filosofies. Pa-
raules noves, no controlades per la Berta, que em niaven 
a dins. Sentits nous. I vaig reprendre l’escriptura de versos 
que ara pretenien abandonar els llocs comuns adolescents. 
En les discussions d’aleshores, a la part de dalt del cafè de 
la plaça del poble, separada tan sols per l’escala i la barana 
de ferro, on es concentraven el fum i la pudor de tabac 
que pujaven de baix i l’enraonadissa, les meves interven-
cions, segons algú, assenyades, hi havia dies que incomoda-
ven la Berta. D’altres vegades semblava que li pro duïs  sin 
una mena d’admiració no confessada. El que no hi arri-
bava era la calor de l’estufa. Per tant, ni em descordava el 
jersei gris ni n’abaixava el coll, acaronat per la barba pèl-
roja acabada d’estrenar. Un projecte de barba, encara, que 
pretenia fer semblar madur l’adolescent granellut que era. 
Granellut i tímid. Tot i les diapositives de l’Índia i els 
ponxos andins, no ens vèiem amb cor d’arreglar el món, 
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però sí que criticàvem i trinxàvem, en aquesta mena de 
conciliàbul de cafè, la gestió d’aquell equip de govern 
municipal que, d’ençà de les primeres eleccions demo-
cràtiques, celebrades feia poc més d’un any, s’havia encar-
regat de convertir les il·lusions del poble en fum. Com el 
del tabac, que ens feia tossir. Menys el de la pipa d’en 
Cinto, que, tot i tenir deu anys més que nosaltres i lluir 
una barba molt més espessa que la meva, a vegades apro-
pava la cadira i la tassa a la nostra taula, plena de bosses 
de blat de moro torrat i de patates. I amb les restes en-
ganxifoses de les begudes de qui havia passat abans per 
aquell lloc. A en Cinto li agradava l’apassionament 
encoma nadís de la Berta i la seva energia activadora. De 
tota manera, per bé que ho hauria negat tres vegades, a 
causa del pas no reeixit pel seminari, l’encaterinaven els 
seus ulls felins i aquells pits menuts que a l’estiu es bellu-
guejaven juganers sota la samarreta. Però mentre ens 
alliçonava, bon retòric, amb preguntes seguides de veritats 
solemnials, en Cinto em mirava de reüll, amb els ulls es-
capant del marc delimitat per la muntura rodona de les 
ulleres. Crec que preferia les meves frases dubitatives i 
entretallades, encara que no coincidissin prou amb el seu 
castell argumentatiu, que els silencis dels companys. La 
Berta, tan hàbil en l’acció, no acostumava a debatre amb 
en Cinto. Diguem que, en matèria dialògica, s’afegia al 
carro guanyador. Tot eren projectes: les frases, la barba, els 
arguments. En resum, la persona. Em sembla que aquell 
lloc alçat del cafè, aquella mena de projecte d’àgora, em 
va ajudar a pensar en les edificacions de pedres i de parau-
les heretades de pares i avis, i a mirar la Mercè de reüll. 
Em va ajudar a valorar-les: les edificacions i la Mercè. 
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Aviat els seus ulls foscos i tan tímids com els meus em van 
correspondre. També de reüll. El dia que va arribar al cafè 
de la plaça amb un jersei blau marí recorregut de baix a 
dalt per una cremallera ingovernable, vaig adonar-me que 
les passes d’un i altre començaven a sintonitzar. També ho 
va percebre la Berta. No se li escapava cap detall. Moguda 
per un maniqueisme emotiu, de cop i volta, tant la Mercè 
com jo vam esdevenir la causa de tots els mals. Els dissab-
tes en què alguna pel·lícula o representació teatral substi-
tuïa el cafè, es veu que, si les boques no estaven enfeinades 
amb les patates i el blat de moro, les nostres males arts 
destronaven els importantíssims temes locals. Ni les es-
candaloses paraules d’un regidor que va acusar sense fo-
nament el director de la coral d’embutxacar-se els diners 
d’una panera van generar gaires comentaris. Era inevitable: 
l’acarnissament va distanciar-me de la colla del cafè de la 
plaça. Quan algú em va explicar que la Berta havia estripat 
una cartolina amb un poema meu que presidia la seva 
habitació, em va semblar que entenia alguna cosa més. 
També vaig saber que les acusacions difamatòries del re-
gidor tenien com a origen uns versos anònims força di-
vertits i sense ànim d’ofendre. Els meus versos, d’altra 
banda, no van canviar de destinatària ni de to. La relació 
amb la Mercè, pas a pas, esdevenia sòlida. En van néixer 
una filla, un fill i La Campana, el fruit de tants esforços, 
amb d’altres companys, en defensa del patrimoni del po-
ble. La Campana va aconseguir que no s’enderroqués la 
masia més antiga del municipi, i va recollir cançons i 
contalles de les àvies del poble. Les donàvem a conèixer 
per mitjà d’un anuari: El Batall de la Campana. Petits èxits. 
N’hi va haver d’altres, però prefereixo no allargar l’enu-
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meració. En el setmanari que vostè dirigeix s’han publicat, 
durant els darrers deu anys, diverses notícies referents a 
aquesta nostra activitat. Segons algunes veus, una notícia 
curiosa fou que la Berta es casés amb en Cinto, després 
d’un viatge ple d’anècdotes compartit amb la tieta aven-
turera al Sud-est asiàtic. La unió de les idees i l’empenta 
seductora, deien. Tots dos van deixar l’activitat contesta-
tària i rebel del cafè de la plaça, com també els mocadors 
provinents de l’Índia i l’olor de la pipa. Tenien un propò-
sit clar: governar el poble. Hi van dedicar, a aquest objec-
tiu polític, bona part de l’energia que els altres destinàvem 
als estudis, a tenir fills i a preservar i difondre el patrimo-
ni local. Qüestió de prioritats. Cal afegir que a en Cinto 
els negocis li rutllaven. Encapçalant una candidatura elec-
toral de tarannà continuista, la Berta va esdevenir regido-
ra. Ella és la cara bonica, però els interessos d’en Cinto 
mouen els fils des de l’ombra, se sentia a dir. Per un seguit 
de circumstàncies ben explicades pel setmanari que vostè 
i el seu equip publiquen, va assumir la regidoria de Cul-
tura. Feia molt de temps que ni ens vèiem pel carrer, quan 
em va telefonar. Feia molt de temps que, a la plaça del 
poble, en comptes d’un cafè hi havia una agència bancària. 
De moment, no li reconeixia la veu. Tot i tenir més de 
quaranta anys, vaig retornar de manera automàtica al 
jersei gris i esllenegat i al quequeig avergonyit de quan a 
la Berta li desplaïen els meus arguments. Projectes d’argu-
ments. Pendent de tot allò que m’arribava a través de 
l’auricular, resseguia amb la mirada temorenca el camí del 
quadre del rebedor i, en ser a la cruïlla del segon terme, 
no sabia si anar cap a la dreta o cap a l’esquerra. M’ho 
hauria de rumiar. En parlaré amb la Mercè. Vaig repetir-ho 
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tres vegades. Ella va resoldre que em  trucaria l’endemà. 
Semblava que tingués pressa. De fet, em coneixia prou bé 
i no ignorava que, si hi donava gaires voltes, li contestaria 
que no, amb frases entretallades, com sempre, que no 
volia ser tècnic de Cultura, que moltes gràcies, però que 
preferia mantenir aquell estret marge de llibertat que em 
permetia, tot i l’autocensura, dir per escrit allò observat i 
rumiat. Amb precisió, puntualment. Puntualment, a 
l’endemà va tornar a sonar el telèfon. En acceptar la res-
ponsabilitat tècnica de la regidoria, sabia que anava pel 
camí de la dreta. En el quadre desapareixia rere els pins 
del primer terme. Passejant fins als pins del puig Gros, 
després que els fills haguessin enfilat la pujada rosta que 
mena a l’institut i, un parell de centenars de metres més 
enllà, a l’escola de primària, la Mercè i jo havíem parlat 
de l’oferiment de la regidora. Calia sospesar-ho bé tot. Des 
del puig Gros la visió panoràmica del poble, aquí a sota 
les torres amb jardí dels barris benestants, allà els carrers 
que envolten l’ajuntament i l’església, i la plaça sense cafè, 
més enllà la barriada humil al costat de les tres úniques 
fàbriques que hi tenim, la d’en Cinto és la vermella, i 
encara les cases de pagès, com sentinelles impenitents…, 
fa que les inquietuds també semblin més àmplies, més 
entenedores. Més panoràmiques. M’adonava que no po-
dria continuar col·laborant en la premsa comarcal, com el 
setmanari que vostè dirigeix, ni podria seguir al capdavant 
de La Campana, ni podria fer classes de llengua i història 
a l’escola d’adults del poble de l’altra banda del collet de 
Sobremolí. No podria. Els rajos del sol, ho recordo bé, no 
acabaven de deslliurar-se de la nuvolada amenaçadora que 
els frenava. Quan vaig despenjar el telèfon, que va sonar 
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puntualment, massa i tot, els núvols van començar a des-
carregar una pluja que, cap a la tarda, va prendre formes 
més aviat tempestuoses. Després de la pluja, la boira ma-
tinal. Érem a primers de novembre. La persistència tossu-
da de la boira no va cedir fins al febrer. Sabia que estava 
renunciant a l’estreta franja de llibertat dels mots, però 
creia que disposaria de certa capacitat d’acció, potser prima 
com la pell dels meus dits. Valia la pena intentar-ho. En 
aquest punt hi havia el desequilibri de la balança. Però les 
evidències em van fer cedir abans del febrer. Cedir a les 
seves voluntats. Cedir, fins i tot, davant la venjança més 
intestina. Més premeditada. Ferides obertes, en pretèrit 
imperfet. A vegades em posava el braç damunt l’espatlla o 
m’acaronava la pell prima i tendra, potser lleugerament 
suada, dels dits. Però un dilluns, mentre organitzàvem el 
treball setmanal, feia poc que havien passat els Reis, es va 
asseure de tal manera que els flancs dels dos cossos estaven 
en contacte. Portava faldilla. La calor que transmetia em 
resultava embafadora. Irrespirable. La calor i l’olor. Cap 
reunió no es podia interrompre, el personal de la casa de 
la vila ho sabia de sobres. Amb la mà damunt la meva 
cuixa, va iniciar una partida que no em venia gens de gust. 
Incòmode. Fora de lloc. I de joc. Estalviaré detalls del que 
va succeir en aquell despatx custodiat per les imatges del 
president de la Generalitat, amb aire circumspecte, i de 
certs indrets emblemàtics del municipi. No devia ser una 
descàrrega libidinosa, el punt de partida, sinó, com deia, 
la maquinació d’un pla per posseir la presa. Una presa del 
passat. Per desposseir la presa, durant uns minuts, o set-
manes i mesos, de qualsevol indici de dignitat humana. 
Per experimentar amb aquell poder que, d’una manera 
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ben democràtica, ai las!, havia aconseguit. No vaig saber 
reaccionar. Ni amb la faldilla prou amunt per desamagar 
les calcetes vermelles. Ni amb les mamelles de matrona 
(el temps, que cruel!) davant els meus llavis porucs. Tre-
molencs. No vaig saber reaccionar. Però quan m’encar-
regà, uns minuts més tard, amb el somriure de guilla 
característic, amb una cigarreta als llavis i les calcetes 
vermelles encara reposant damunt una pila de sobres que 
lluïen el logotip del Departament de Cultura, la mala 
feina de comunicar als amics de La Campana que, a par-
tir d’aleshores, no rebrien cap més ajuda de la casa gran, 
ni cinc!, perquè el poble necessitava mirar vers el futur més 
que cap al passat, no em vaig poder reprimir. Impossible, 
mala puta! I aquest és el moment precís en què la bufeta-
da sonora i inesperada li va girar la seducció de la rialla. 
Potser a mi, un agressor circumstancial en calçotets, em 
va girar la vida. 
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El noi era alt i corpulent, d’espatlles caigudes i mans 
grosses. Tant la llengua, permanentment fora de la boca, 
com el seu caminar a saltirons posaven en evidència la 
manca total de coneixement. Sempre se’l podia veure 
amb la mateixa camisa de quadres i pantalons de pana, 
que tenia el tic d’estirar-se ben amunt, de manera que li 
arribaven pràcticament a les aixelles i deixaven veure bé 
les espardenyes de pagès i els turmells.

Que el vailet no hi era tot, al poble tothom ho sabia 
des del mateix dia que va néixer, un vespre de setembre de 
cel rogent. La llevadora ho va dir al seu home, aquest als 
companys del cafè, i així exponencialment fins a l’últim veí 
malalt que feia mesos que no sortia de casa. L’Hermínia, 
la seva mare, va ser l’única que va trigar anys a creure’s 
plenament que dins el cap del seu fill hi havia alguna o, 
més ben dit, moltes coses que no rutllaven. No va entendre 
que, quan va venir al món el nen, el seu home, després de 
mirar-se’l i remirar-se’l, es posés fet una fúria i cridés fora 
de si que ja no volia que es digués Robert com ell, que 

TOTHOM HO SABIA

Romana Ribé Llenas
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havia canviat d’idea, que li posés com li semblés a ella, que 
a ell tant li feia. Ella, perplexa i amb llàgrimes als ulls, li va 
dir Joaquim, com el seu pare mort feia dos anys

El dia que el Quimet va fer sis anys, l’Hermínia li va 
posar els pantalons de mudar, el va pentinar amb colònia 
i el va portar a escola. Bé havia d’aprendre de lletra. El 
mestre, que tenia fama de sorrut, se’l va mirar un instant 
amb el front arrugat, i li va dir sense més ni més que l’escola 
era només per a nens normals. Aquest va ser l’instant en 
què a l’Hermínia li va caure la realitat a sobre, tota, com 
una llosa. Va córrer amb el nen de la mà fins a casa i va 
plorar amargament amb el cap sobre la taula del menjador, 
mentre el Quimet, ajupit a la gatzoneta, es balancejava 
endavant i endarrere i feia vibrar la llengua.

Però els problemes grossos van començar quan el noi 
va arribar a l’adolescència. Els matins els passava a casa, 
la mare no volia que sortís. Ni tampoc no l’hauria volgut 
deixar sortir a les tardes, perquè no es posés en evidència. 
Però el Quimet, després de dinar, esperonat per l’eufòria 
que li produïa el vi negre de l’àpat, i que no li podien treure 
de cap manera, enfilava cames ajudeu-me cap a la porta 
en el moment menys esperat i, com que era de complexió 
gran i forta, ni pare ni mare no l’aturaven. Prou que ho 
havien intentat, però ell lluitava a cops, s’escapava corrents 
i vagarejava pels carrers sense rumb fix fins a l’hora de 
sopar. Al final el van deixar estar. Això sol no hauria estat 
res si no fos que, mancat de coneixement com estava, no 
dissimulava gens els impulsos sexuals que li sobrevenien. 

La primera vegada que els van anar a avisar a casa, ell 
tenia setze anys. Una veïna hi va entrar esfereïda i va parlar 
amb l’Hermínia quasi sense alè. Que el Quimet era a la 
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plaça de l’ajuntament amb els pantalons avall, ensenyant 
les vergonyes i tocant-se mentre cridava a tothom que 
passava. Que corregués a buscar-lo que ja s’hi havia aple-
gat una munió de gent. L’Hermínia, encesa de vergonya 
i ajudada per algunes ànimes caritatives, va passar penes i 
treballs per aconseguir que es tapés i la seguís fins a casa.

Un altre dia va ser el Robert qui el va haver d’arrossegar, 
perquè, en arribar del jornal, el va trobar al carrer de dalt 
increpant totes les dones que passaven i tocant-se. Però les 
que xisclaven més eren elles, que, quan van veure el pare, li 
van retreure que no el vigilessin prou, que ja sabien que no 
era culpa d’ells però que al poble hi vivia gent decent.

Amb els anys hi va haver molts dies i moltes vegades. 
Els pares vivien amb l’ai al cor, anaven pel carrer amb el 
cap cot per no veure les mirades d’enuig i de compassió, 
que n’hi havia de tota mena. Fins i tot una colla de joves 
desaprensius del poble, a manca d’altres entreteniments, 
van trobar en el noi una font de diversió. Li deien “Qui-
met, Quimet, ensenya el pardalet”, i ell no es feia pregar 
gaire, cosa que provocava la riallada general, inclosa la 
d’ell mateix.

Quan ja havia complert els vint anys, una tarda, el 
Robert era al cafè fent la partida de dòmino com cada 
dissabte. Parlant de mil i una coses, va acabar explicant 
als companys de joc que ell i la dona estaven desesperats, 
que ja havia anat diverses vegades a ciutat a preguntar a la 
beneficència i no li havien volgut el noi, i que ja no sabien 
què fer-ne. Llavors, un dels amics, mentre tirava un doble 
tres, com qui no diu res, va deixar anar:

—Jo ho solucionaria ràpid, això. El portaria a Barcelona 
i el deixaria en una cantonada. I llestos.
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Ningú no va fer cap comentari. El Robert se’l va mirar 
als ulls un instant i va continuar jugant.

No hi havien estat mai, a Barcelona, queia molt lluny. 
Anaven tots tres asseguts de costat al banc de fusta del 
tren, el Robert amb el rictus decidit, el Quimet amb la 
llengua fora escrutant-ho tot sense parar la vista enlloc i 
l’Hermínia mirant fixament el cistell que tenia a la falda 
amb el dinar. Van arribar passades tres hores, després de 
parar en tots i cada un dels pobles. Van voltar una estona, 
sense dir-se res, badant, tres formigues desorientades dins 
la immensitat de la capital. L’Hermínia, assenyalant els 
bancs del passeig de Gràcia, digué al seu home amb un to 
de veu escanyat que, si ningú no els renyava, podien men-
jar-se el pollastre en aquell lloc tan maco, per on passava 
gent tan elegant, que el nen devia tenir gana. Després, ja 
amb la panxa plena, el Robert llençà una mirada severa a 
l’Hermínia, i a ella un calfred li va travessar el cos. L’home 
es va dirigir al Quimet mirant-se’l a la cara:

—Mira’m i escolta bé el que et diré. Fes el favor d’es-
perar-te aquí, que ta mare i jo de seguida tornem. M’en-
tens? Contesta, m’has entès? —li insistí subjectant-li la 
barbeta.

Ell va fer que sí amb el cap, tot llepant-se els llavis, 
on encara devia trobar el regust del pollastre. L’Hermínia 
havia aferrat el cap del noi i li petonejava el front, quan el 
Robert la va estirar amb força pel braç i van marxar lluny, 
ben lluny. Ella es va girar només una vegada i el va veure 
que mirava el cel, sense ni un núvol, potser pensant en 
el poble. El Robert caminava davant amb resolució i ella 
darrere no parava de resar en veu baixa “si us plau Robert, 
si us plau…”. Així van passar una hora, o potser en van 
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passar dues, el cas és que al final l’home va accedir als precs 
insistents de l’Hermínia i van desfer el camí fins al passeig 
de Gràcia. El noi ja no hi era i, per més que van buscar, 
no el trobaren. 

Els primers dies, l’absència del Quimet es feia notar pels 
carrers del poble, però poques setmanes després s’instal·là 
a cal vidu Fontana una dona rossa que fumava. Que no 
eren casats, tothom ho sabia, al poble, des del moment 
que va arribar, un vespre plujós de novembre. 
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—Bales?
—Sí, bales —la Lídia fa una rodona petita amb l’índex 

i el polze.
—Ah, canicas! —el dependent, amb cara de gripau, 

mira la Lídia per sobre les ulleres—, això ha de buscar-ho 
en una botiga de joguines. Aquí no en tenim, de canicas, 
senyora.

—I en puc trobar per aquí?
El dependent fa un sospir, es tomba cap a la rebotiga i 

crida: “Assumpció, pregunten on poden trobar canicas.” 
Les cortines de darrere el taulell s’obren i en surt una 
senyora menuda amb un somriure net. Agafa la Lídia pel 
braç i l’acompanya al carrer.

—Mira, baixes per aquí tot recte i, quan arribis a la pla    ça, 
tombes a l’esquerra i, després de dos carrers, a la dre ta. 

Mentre camina, la Lídia treu el mòbil de la bossa i te-
lefona a la cangur per dir-li que no cal que reculli la seva 
filla, la Rita, que ja hi anirà ella.

UNA BALA

Eva Arnal Arasa
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El dependent de la botiga de joguines és un home 
calb i pàl·lid; una mica antic, com la botiga, i amb una 
mirada seca.

—Tenen bales? Canicas.
—Sí, sí, bales.
El senyor pàl·lid camina amb un posat robòtic i s’atura 

just davant d’un dels molts calaixos de fusta que cobreixen 
la paret. L’estira amb parsimònia just fins a desencaixar-
lo i l’agafa amb les dues mans. Després torna a caminar 
fins davant de la Lídia i deixa el calaix sobre el taulell. La 
Lídia s’ho mira.

—Només tenen aquestes? És que han de ser més pe-
tites.

—Doncs és el que tenim.
—És que jo necessito una bala així de petita. M’explico? 

Aquesta és massa grossa. M’explico? 
—Doncs ja li he dit que això és el que tenim.
La Lídia se’n va de la botiga i camina sense saber ben 

bé cap on. Veu un parell de dones que semblen del barri i 
els pregunta si per la zona hi ha cap altra botiga. L’envien 
quatre o cinc carrers més enllà. Quan hi arriba, la porta 
és tancada i darrere el vidre hi penja un cartell que diu: 
“tancat per inventari”.

Aleshores la Lídia torna cap a la botiga anterior. No és 
exactament el que volia, pensa, però no té cap altra opció. 
El problema és que el senyor pàl·lid ja ha tancat. Passen 
deu minuts de les dues.

La Lídia es queda uns segons mirant a terra. Té fred i 
ganes de plorar. S’abraça ficant-se les mans sota les aixe-
lles de l’abric i rumia, fins a trobar una solució. Només li 
queden els grans magatzems.
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Tot anant-hi, pensa que, per més que no li agradin, és 
cert que aquests llocs sempre t’acaben traient d’un mal pas; 
i també pensa que li fan mal els peus, que les sabates que 
porta no són per caminar i que no té temps de passar per 
casa, que dinarà en algun bar que facin menús.

La dependenta li assenyala el final del passadís. 
—Si ens en queden, han de ser allà.
La Lídia agafa un dels sacs plens de bales. Pesen força. 

És clar que se les haurà d’endur totes, pensa. De camí cap 
a la caixa, troba un taulell amb tot de bossetes de roba i 
n’agafa una de color taronja.

Mentre dina, estripa el sac de les bales, treu la que li 
sembla més alegre i la fica dins la bosseta taronja. Volia 
que tingués més colors, pensa.

A les cinc en punt, la Lídia és davant l’escola de la Rita. 
La nena surt a les cinc i cinc. Quan veu la seva mare, corre 
cap a ella i se li penja al coll. “Mama!” Marxen agafades 
de la mà. La Rita li pregunta si no li ha portat berenar 
i la Lídia li contesta “ens n’anem a berenar fora, què et 
sembla?” La Rita camina tota contenta i la Lídia va una 
mica encongida. Encara té fred. 

A la granja, la Rita somriu i gronxa les cames sota la 
taula.

—Un Cacaolat i un donut.
—Rita, un donut?
—Sí, un donut!
El cambrer porta la comanda. Mentre la Rita xarrupa el 

Cacaolat amb una canyeta, la Lídia es treu la bossa taronja 
de la butxaca.

—Té, un regal.
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Deixa la bossa sobre la taula i la Rita l’agafa. Treu la 
bala i se la posa sobre el palmell de la mà.

—Què és això?
—És una bala, per jugar. Oi que és molt bonica?
La Rita la mira a contrallum.
—Saps què? Avui la mama ha anat al metge, i el metge 

l’ha mirat amb una màquina especial que serveix per mirar 
les persones per dins i li ha trobat una bala com aquesta 
dins el pit. Així, petitona, com aquesta, però de molts més 
colors. El metge li ha dit que dilluns li traurà. Veus que 
bé? Així tindrem dues bales per jugar!

La Rita tanca el puny amb la bala dins i torna a xar-
rupar.

—Mama, això que tens tu es diu mumor, oi? La mare 
de la Xènia també va tenir un mumor i li van treure i no 
passa res. Es treu i no passa res.

La Lídia somriu una mica i li diu “no, filla, no passa 
res”, i es fica la mà sota l’aixella.
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A la porteria d’un edifici antic, sobre un matalàs d’es-
cuma, dos cossos col·lideixen repetitivament a la claror 
tènue d’una làmpada vella. L’instint més animal, disfressat 
de joc amorós, s’apodera de l’habitació. Un lloc lúgubre i 
depriment. És nit de Reis però allí només hi ha una prin-
cesa. Ballarina ocasional, meretriu habitual.

A l’entresòl, un catedràtic en petits furts i el seu cunyat 
preparen un nou cop. Reunits a la vora de l’estufa, estudien 
la millor manera de sostreure un bon botí sense risc. S’hi 
miren una mica, perquè, en el darrer assalt a una fàbrica de 
cosmètics, no van tenir gaire sort. El guarda de seguretat 
els va enxampar in fraganti i l’únic que van poder arrambar 
va ser un mostrari de perfums. Les fragàncies seran un 
regal de Reis idoni per a les respectives parelles però una 
recompensa insuficient per a dos rapinyaires nocturns.

Més amunt, al primer pis, hi viu un home que no viu. 
Està desesperat perquè, quan acabin les vacances de Nadal, 
finirà la seva vida en llibertat. Dotze mesos entre barrots 
i la solitud acompanyada de desídia l’esperen. En vista 

NIT DE REIS

Albert Martínez i Elcacho

Ous ferrats.indd   63 25/6/12   18:04:26



64 Albert Martínez i Elcacho

d’aquest panorama desolador, la mare l’anima com pot. 
Tanmateix, als seus cinquanta-dos anys i després d’haver 
passat llargues temporades a la garjola, no hi ha consol 
que animi ni ànim que consoli.

El segon pis és buit. No hi viu ningú.
Pujant les escales, estretes i atrotinades, s’arriba al domi-

cili d’un pensionista obstinat. Maniàtic del reciclatge i de 
les coses sense utilitat, recull tot el que troba. Tant és així 
que la porta de casa gairebé està taponada per l’acumulació 
de roba vella de segona, tercera o quarta mà, bosses de 
plàstic plenes de coses diverses i electrodomèstics avariats. 
De fet, descuida tant el pis com la higiene corporal. A més, 
és difícil poder-hi dialogar.

Sobre aquest niu de fauna indescriptible, hi ha el darrer 
habitatge de l’immoble. Allí, hi viuen en Conrad, els seus 
pares i un gat, el qual evita, d’un quant temps ençà, que els 
rosegadors pugin des del paradís de l’amuntegament fins 
al quart pis i destorbin la pau que hi regna. En Conrad 
espera impacient que passi la nit. Ha deixat aigua per als 
camells i menjar per a Ses Majestats. Desitja que enguany 
siguin més generosos i que els tres d’Orient li portin tot 
allò que ha demanat en la carta que va escriure il·lusionat. 
Els pares, però, saben que els Reis no compliran. L’atur 
sense retribució i el sou que reporten les feines esporàdi-
ques no són suficients. Ara bé, malgrat que no poden ser 
reis, sí que són mags. Per poder arribar a final de mes, cal 
fer màgia i, malauradament, algun truc d’escapisme.

És negra nit a la ciutat. Això no obstant, els carrers són 
plens de vida. De mala vida. El barri es perd sense remei. 
Precisament, els cunyats de l’entresòl ja han ordit un pla i 
es disposen a dur-lo a terme. Un d’ells fa una estona que ha 
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sortit per controlar que, al polígon industrial on aquesta nit 
perpetraran el robatori, no hi hagi vigilància. L’altre baixa 
sigil·losament els esglaons, a les fosques, carregat amb eines 
més pròpies d’un lampista que d’un pispa. Silenciosament, 
s’arrapa a la barana. En aquell precís moment, però, el llum 
del replà s’encén. És la princesa sense regne, que surt de la 
porteria arreglant-se el vestit. El cunyat es queda garratibat 
i esmaperdut perquè descobreix que la noia misteriosa, la 
dels gemecs fingits, és la seva germana petita.

L’home que té per costum arreplegar oinis (objectes 
inútils no identificats) obre, com pot, la porta del seu pis 
i baixa amb la intenció de netejar els contenidors del barri. 
Sap que és nit de Reis i potser trobarà alguna cosa inte-
ressant. Tanmateix, en arribar a l’entrada, el que es troba 
és un espectacle dantesc. El veí de l’entresòl escridassa en 
veu baixa una noia jove, la seva germana petita, mentre ella 
prova de posar pau pegant-li cops amb una sabata de taló. 
De cop, però, es paralitzen tots en sentir el soroll d’una clau 
copejant el vidre de la porta d’entrada a l’edifici. A l’altre 
costat, algú intenta posar la peça de metall al forat del pany 
sense èxit. La mà tremolosa i el vaivé del cos no li permeten 
encertar. Un alè de dubte recorre l’estança quan la silueta 
ho torna a intentar infructuosament. Finalment, tot d’un 
plegat, el cunyat obre la porta. A l’altra banda del llindar, 
el veí que en breu tornarà a complir condemna, amb unes 
quantes copes de més, els saluda efusivament. Torna de 
celebrar una de les últimes nits en llibertat, i és que ha estat 
ofegant penes juntament amb uns col·legues. 

És la una de la matinada i, en aquell vestíbul, que 
per dimensions seria tan sols la cambra de comptadors 
en qualsevol altre edifici, hi ha més moviment que dins 
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del bombo d’una rentadora que centrifuga. El lladregot 
de l’entresòl, la germana amb aires de princesa de barri, 
l’home que pateix síndrome de Diògenes, el delinqüent 
que tornarà a la presó, tots embotits entre el racó de sota 
l’escala, l’envà de la porteria i la porta del carrer, fan un 
xivarri escandalós.

En Conrad, que no pot agafar el son per culpa dels 
nervis propis de l’esperada arribada dels Reis Mags, obre 
la porta de casa en sentir aquell rebombori. Enfundat dins 
d’un pijama foradat i agafant el gat als braços, baixa per 
l’escala esperant sorprendre una comitiva reial carregada 
de paquets. En arribar a l’últim replà, però, l’únic que des-
cobreix és una estampa força allunyada de l’Epifania més 
clàssica. En aquell quadre, tot i que hi ha una princesa, hi 
falten reis. De tota manera, amb molta imaginació, aquells 
tres homes també podrien ser Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Això sí, d’incògnit.

Corrents escala amunt, per no ser descobert per Ses 
Minoritats, en Conrad s’atura davant de la porta del se-
gon pis. El segon pis és buit. No hi viu ningú d’ençà que 
va morir la senyora Enriqueta fa un parell de mesos. No 
obstant això, ara la porta és entreoberta. Per un instant, 
el vailet té la curiositat d’entrar-hi, però, en l’últim mo-
ment, decideix avortar aquella idea i continuar pujant. 
Amb tot, el gat se li esmuny de les mans, corre desaforat 
cap a la segona planta, encara la porta és a penes oberta 
i s’hi escola fugisser. En Conrad no té alternativa, ha de 
recuperar el mix i, a més, sent com puja de tomballons el 
veí convicte, el qual, tot i que s’hauria d’aturar al primer 
pis, fa la intenció de continuar ram d’escala amunt. Sense 
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pensar-s’ho dues vegades, el nen entra ràpidament al segon 
i tanca la porta sense fer ni gota de soroll. Dins la fosca, a 
les palpentes, intenta trobar l’interruptor que li faci més 
fàcil i menys aterradora la cerca del gat. De sobte, un so-
roll estrepitós, provocat per la trencadissa d’algun objecte 
de vidre al final del passadís, el fa xisclar de por. Després 
d’uns segons de pànic i incertesa, miraculosament, troba 
l’interruptor d’improvís i pot encendre el llum.

A fora, al replà de l’escala, el veí reincident del primer 
per fi encerta l’accés de casa seva. Això sí, ajudat per sa mare 
i guiat, a base de cops, per una espardenya de franel·la que 
té la sola gastada. D’altra banda, el cunyat i sa germana 
se’n van cap al domicili dels pares, barallant-se a crits pel 
carrer, per la qual cosa, una nit més, el gran cop haurà 
d’esperar. Mentrestant, el veí del tercer remena per aquí 
i per allà, a la recerca d’un nou tresor per ser entaforat al 
seu cau i a l’espera que els Serveis Socials l’ajudin d’una 
vegada per totes.

A l’interior del pis de la difunta Enriqueta, en Conrad 
crida el gatet però no n’obté resposta. Entra al lavabo, al 
dormitori i a la cuina, però ni rastre del marruix. Només 
li queda per revisar el menjador, al final del passadís. Uns 
tremolins li recorren, sens pausa, el cos; d’altra manera, 
immòbil. A pesar de la por que el paralitza, fa el cor fort, 
aguanta la respiració, empeny la porta del menjador i n’en-
cén el llum. Allà, al mig de la sala, estirat sobre la catifa, 
el gat és feliç, tranquil i impassible. S’entreté jugant amb 
un cabdell de llana. Per terra, també hi ha els fragments 
d’un gerro de taula trencat. Sobre la taula, plena de pols, 
només hi ha un sobre. Potser és la darrera de les cartes que 
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va rebre la vídua abans de traspassar. Dintre, encara vàlid, 
un xec regal d’un dels centres comercials de la ciutat per 
valor de cent euros.
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COM SI NO ENS CONEGUÉSSIM

M. Pilar López Bastida

Avui faig tretze anys. Per fi ha arribat el set d’abril del 
quaranta-sis. Fa dos mesos que he entrat a la sedera. L’amo, 
el senyor Josep, va dir que m’hi podia quedar perquè sóc 
neboda del Tomàs, que fa de mosso al magatzem. Ara, que 
ja tinc els tretze, hi podré treballar de debò. La Rosa i la 
Teresina, les filles del baster, hi treballen i també la Jovita 
i la seva filla, la Mari, de qui m’he fet amiga des del dia 
que ens vam conèixer al rentador.

El vent em deu haver despertat. La llum del fanal que 
entra per les escletxes del finestró fa dansar ombres a la 
paret del dormitori. No m’agraden les figures que hi veig 
i acluco els ulls.

Sanctus, sanctus, sanctus…
Dominus Deus…
Pleni sunt caeli… 

El deix de les campanes de la prioral em distreu. Després 
de “caeli” em sembla que ve “et terra gloria tuo. Hossanna 
in excelsis!”

Ous ferrats.indd   69 25/6/12   18:04:26



70 M. Pilar López Bastida

I al final, després de “Benedictus qui venit in nomine 
Domini”, repeteix “Hossanna in excelsis!”. Ara sí que ho 
he dit bé.

Al menjador, la mare pedala la màquina de cosir. Fa dies 
que es lleva molt aviat perquè ha d’enllestir els encàrrecs 
abans de Pasqua. M’agradaria tant que vingués a la fàbrica 
amb mi, com la mare de la Mari, i poder fer el camí jun-
tes… Elles fan el torn de matí i tarda, i jo, de moment, 
només hi vaig al matí, tal com va dir l’amo.

A casa, amb un jornal, no n’hi ha prou i per això a la 
tarda vaig al cosidor amb la mare. Me’n surto prou bé amb 
el didal —i això que em fa més nosa que servei— i he après 
a embastar i sobrefilar en un tres i no res. Aquests dies faig 
traus amb l’agulla de bressolar —que és una agulla més 
gruixuda—, però no me les manego gaire bé. La mare va 
dir que, si no me n’havia de sortir amb el fistó i les cadene-
tes entre brodadores i modistes, potser m’agradarien més 
les xafarderies del taller de sastreria on ella treballa. El cas 
és que jo m’estimo més anar a la sedera i treballar de velera 
o passadora als telers, i no picar solapes i tallar glassilles i 
patrons al cosidor.

M’agrada empènyer el carretó, repartir les bitlles, 
veure com els dits de la Nuri i la seva colla posen el rodet 
i caragolen la bitlla fins que és plena i la duen amb unes 
caixes fins als telers. Allà la feina és més difícil perquè els 
fils es poden trencar. Sort que les veleres en saben molt, 
de posar les cues i les pintes, i saben si la llançadora és 
bona o no ho és. 

Avui, com que és diumenge, em puc estar una mica més 
al llit. M’hi tombo i penso en les rostes de Santa Teresa que 
la mare farà per berenar, ben ensucrades, i que sucarem 
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amb una mica de vi dolç per celebrar el meu aniversari. 
Mentrestant espero que el primer raig de sol espetegui a la 
clau de l’armari i, per uns instants, resplendeixi al mirall 
de damunt la calaixera de noguera. Això em portarà sort i 
tot sortirà bé, perquè ho faré tal com l’amo m’ha dit.

Pleni sunt caeli et terra gloria Domine.

No és “Domine”, és “tuo” abans d’“Hossanna”. Ja l’he 
tornada a errar. Quina llengua tan estranya, el llatí. Sort en 
tenim, del mossèn, que no s’enfada quan ens equivoquem 
i diem una cosa per una altra. Diu que “Nostresenyor-
jesucrist” ens escolta, encara que nosaltres no sapiguem 
què diem, i també diu que faria molt lleig que el dia de 
la comunió ens quedéssim mudes perquè no sabem les 
oracions.

M’agrada anar a la sedera perquè és com si ja fos gran. 
Al migdia, al canvi de torn, aprofitem per fer un mos. Allà, 
al costat del magatzem, hi trobo l’oncle i altres hòmens 
que també fan de mosso. Treballen des del matí fins a sol 
post, carregant i descarregant els camions i posant les peces 
als telers. Duen calçons apedaçats i unes bruses balderes 
de color gris. La mare diu que masteguen renecs i que jo 
no me’ls he d’escoltar. Quan els veig, me’n recordo del 
pare i del pare de la Mari, que no són amb nosaltres. Però 
la xerrameca de les dones em distreu i entre el guirigall 
se sent la veu de l’encarregat, que crida: “Pescateres, que 
sou unes pescateres!” I les fa anar cap dins. Llavors, tot 
d’una, les rialles encomanadisses, que moments abans 
s’havien escampat pel pati, s’ofeguen entre el brogit de 
les màquines.
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La mare ja em té amanit l’esmorzar: un got de llet i un 
bocí de pa amb un grapat de secallons. A fora, el mestral 
ha amainat i les falgueres i els geranis del balcó han quedat 
ben rebregats. La mare diu que semblo pansida, aquest 
matí. Li dic que el mossèn vol que recitem el sanctus sense 
equivocar-nos ni un sol cop. No em fa gaire cas i torna 
amb els mitjons que sargeix. Millor que sigui així, perquè, 
si em pregunta què em passa, li xerraré tota la veritat. Ella 
només sap que l’amo ens va renyar perquè ens va enxampar 
jugant a un-dos-tres pica paret. Renyar renyar, no ben bé, 
perquè després, al despatx, va ser molt amable. Però això 
ella no ho sap. La mare va dir que als amos els agrada que 
els treballadors estiguin per la feina i que no ens hem de 
distreure amb res, i jo sóc una treballadora, encara que no 
del tot. Té raó, la mare. I l’amo, també.

Pleni sunt caeli et terra gloria tuo. 

Ara sí que ho he dit bé.
Aquell matí, el cel ataronjat amenaçava ventada. El 

fred ens envermellia els nassos, tot i que no havia gebrat. 
La primavera, encara que d’esquitllentes, havia arribat, i 
això a la Mari i a mi ens feia estar contentes. Les mimoses 
ja havien florit i, entre les fulles verdíssimes dels amet-
llers, s’hi llucaven petits ametllons. Quan passàvem per 
la tresquera, els esbarzers tendres ens esgarrinxaven les 
cames i vèiem que les ginesteres es preparaven per brostar 
i que la buguenvíl·lea del mas de Bové aviat entapissaria 
la façana. 

“Un-dos-tres, pas de puça, el pas de cranc cap enrere i el 
de puça, endavant, un-dos-tres, sentada de lleó…”, llavors 
l’amo va sortir al pati i va veure on érem, allà a redós del 
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vent, i ens va insultar i ens va dir que sort en teníem, que 
no ens donés una puntada al cul.

—Cagundena! —cridava—. Coi de dones!
 La Mari quasi que es posa a plorar i jo me’l mirava 

amb uns ulls com coves. Mai no havia vist una papada 
com aquella, grossa i flonja, que es movia fins i tot quan 
respirava. Ens mirava i no deia res, però llavors li devia 
venir alguna cosa al cap, perquè va corrugar les celles i va 
dir que passéssim pel despatx a l’hora de plegar. 

La Mari, que quan la renyen es mossega les puntes de 
les trenes, va anar cap a l’ordidor i jo vaig seguir-la. S’ha-
via de posar el rodet a les forquetes i anar enrotllant el fil 
al plegador, passant el fil de la troca al rodet i després a 
l’ordidor. Les aprenentes anaven d’aquí cap allà, era un no 
parar i sempre seguint l’ordidora. Hi havia tant de soroll 
que havíem de cridar molt o parlar amb gestos, fent anar 
les mans per fer-nos entendre, i així va ser que l’ordidora 
va saber què havia passat. Després em va venir al cap la 
paraula faldiller. No sabia què volia dir, però la deien quan 
parlaven del senyor Josep. La mare, si ho sabés, diria que 
no en fes cas i que “dona finestrera, mal feinera” i que no 
la fes enfadar amb enraonies que no duen enlloc. Jo, tot 
això, no ho entenc gaire.

He esmorzat amb una esgarrapada i la mare m’ha 
recordat que tinc les sabates enllustrades i la brusa plan-
xada. Llavors ha vingut la Mari. Sembla una altra, de tan 
mudada com va, amb l’abric blau que li va tallar la mare. 
Els cabells, nets i lluents —se’ls esbandeix amb vinagre—, 
pentinats amb dues trenes que li arriben fins a mitja es-
quena. M’agraden tant, els seus cabells… Quan juguem, 
fem veure que és una princesa, perquè entortolliguem 
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garlandes de gessamí entre la cabellera. Els seus ulls, color 
de canyella, delaten l’excitació per l’encàrrec que hem de 
fer d’aquí una estona.

—Us poseu a la taula del mig, just darrere dels vidres, 
i demaneu un got d’aigua o una gasosa, tant se val. Ho 
heu entès? Quan la meva dona i jo i els meus fills entrem 
al Casino, us aixequeu i marxeu. Nosaltres seurem al lloc 
que haureu deixat. I recordeu, com si no ens coneguéssim. 
Ho heu entès? —va dir.

Llavors, l’olor del despatx del senyor Josep es va fer més 
penetrant. Era d’un perfum dolç, com de regalèssia o de 
fonoll, que em marejava i el mareig em devia fer emmudir, 
perquè no vaig poder dir-li que els diumenges, després de 
missa major, vaig a doctrina per fer la primera comunió. 
La Mari tampoc no va badar boca. Jo, capcota, mirava els 
seus pantalons, que estaven molt gastats i esfilagarsats de 
les vores, i les sabates que duia, que també em van semblar 
molt atrotinades. Al passadís, damunt l’enrajolat de toves, 
corrien volves de pols fent remolins. 

—Sí, ho he entès, senyor Josep. —I la Mari va fer que 
sí amb el cap.

De camí de tornada a casa, ens acompanyava un silenci 
espès. Volava algun pardal i em va semblar que una puput 
es feia sentir. Jo resseguia els escorrancs que el vent havia 
tornat ressecs. La quimera per fer bé l’encàrrec i arribar a 
l’hora a l’església esdevenia un neguit difícil d’apaivagar. 
Des d’aquell dia, amb la Mari no n’hem parlat més, com 
un secret que només ella i jo sabem.

El mestral que ha bufat aquesta nit ha escombrat els 
carrers i ha fet més viu el blau del cel. Pugem a bon pas 
pel carrer de Sant Benet fins a la vaqueria del Lluís i d’allí 
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fins a la Casa de la Vila pel carrer de Sant Miquel. De tant 
en tant, em poso la mà a la butxaca per assegurar-me que 
les monedes per pagar la beguda encara hi són i que no les 
he perdudes. Al carrer del Vidre trobem en Roc, de ca la 
Mundeta, fent-la petar amb el Josep de Picamoixons, tots 
dos ben coneguts del pare, però no ens aturem per no 
fer tard. En passar pel costat dels dos hòmens, falaguers 
i amb ganes de conversa, ens han donat el crit i ens han 
preguntat on anem tan escuades. La Mari i jo, des de la 
cantonada de la botiga de vetes i fils de la Magineta, els 
hem saludat amb la mà.

A pas lleuger, hem arribat a la plaça. El sol llepa l’em-
pedrat i els vidres del Casino resplendeixen fins a enllu-
ernar-nos i amagar-nos l’interior de la cafeteria. De tan 
embadalides que estem, no sabria dir si el carretó de les 
llepolies és sota les porxades o no hi és.

El Casino per dins fa molt de goig. Quan hi hem en-
trat, crec que el primer que hem fet ha estat mirar cap al 
sostre i fixar-nos en els llums de vidre, molt grossos, que 
pengen d’uns cairats emblanquinats. El sostre és tan alt 
com el de la sedera, però sense pols. Tot és net i polit, i als 
llums hi ha uns penjolls que semblen llàgrimes que lluen 
com estels de colors.

Ens asseiem al lloc que va dir el senyor Josep. Miro les 
columnes, també blanques i molt primes. Les taules són 
rodones, de marbre, amb cadires encoixinades de cuiro al 
tombant. Al fons, una escala encatifada de vermell deu dur 
a la sala de ball. M’agradaria tant pujar-hi! Amb la mirada 
ressegueixo el passamà fins dalt i m’imagino parelles rodant 
i rodant al ritme del vals de l’orquestrina.
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Al nostre costat una parella xerra sense parar mentre 
beu un vi descolorit. La Mari diu que és vermut. Darrere 
el taulell, hi ha un mirall enorme i, davant, un reguitzell 
d’ampolles acolorides que ens atrauen la mirada. Al pres-
tatge de sota, copes i gots de diferents mides resplendeixen 
per la claror que entra pels grans finestrals. Hi ha un parell 
de cambrers, ben empolainats i clenxinats, amb vestit 
negre i un davantal blanc que els arriba quasi als peus, 
que van i vénen aixecant les safates platejades per entre 
les taules. Un d’ells, el més gran, ha vingut a servir-nos el 
got d’aigua que hem demanat.

La parella del costat em té bocabadada. Se’ls veu con-
tents. Ell no para de xerrar i ella l’escolta complaguda. 
Duu un pentinat molt estrafolari, la dona. La Mari diu 
que és la permanent i em diu com es fa, perquè li ho han 
explicat al cosidor. No ho havia sentit a dir mai, això de 
fer-se la permanent.

Un dels cambrers va cap a la taula de la parella. Els 
serveix un platet d’olives alhora que els retira les copes i 
els posa un licor més fosc en uns gotets. Segons la Mari, 
també és vermut. M’adono que el terra cruix, deu ser 
perquè és de fusta.

I nosaltres badant i badant i fent el préssec i sense 
adonar-nos que el senyor Josep i la seva papada són just 
davant nostre. Tibat, seriós. Duu una cadena de plata que 
li travessa l’armilla a l’altura del pit. Darrere, la dona i els 
dos fills, nen i nena. Llavors, sense dir-nos res, ens alcem de 
la cadira i toquem el dos. M’he fixat que la filla del senyor 
Josep, que no ha deixat de mirar-nos tota encuriosida fins 
que hem sortit per la porta, té els cabells del color de les 
magranes i els duu raspallats enrere i trenats en una trossa, 
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i que el fill, que deu tenir la nostra edat, sembla efeminat i 
que la seva dona també es deu haver fet la permanent. 

Hem arrencat a córrer i no hem parat fins a la prio-
ral.

Dominus vobiscum
et cum spiritu tuo.
Oremus.

Entro avançant pel passadís lateral fins a trobar el meu 
lloc, prop de la trona. És com si els angelets grassonets de 
sota les escales, que toquen arpes i flabiols, m’esperessin. 
Em miro la imatge de la Mare de Déu de la Mercè, que, 
envernissada de nou, llueix cofoia en un altar de parets 
brutes.

Gloria tibi, Domine.
Lous tibi, Christe.

El mossèn s’ha adonat que he arribat tard perquè la 
porta ha fet un garranyic que s’ha sentit per tota l’església, 
però la mirada que m’ha fet m’ha semblat del tot bonho-
miosa. M’assec al costat d’una nena que no conec i que, 
encuriosida, no para de mirar-me. És més petita que jo i 
més prima. Quan l’he mirada, m’ha fet una ganyota. 

Mossèn Pere parla d’albes i patenes, d’estoles, calzes i 
casulles i jo que em faig una mica d’embolic. Però aviat 
resarem el sanctus, que ja me’l sé tot. A veure si, quan ar-
ribo al “Pleni sunt caeli et terra gloria tua”, que em costa 
tant, em surt bé. M’alliso els plecs de la faldilla i llavors 
noto que vaig tota molla. Deu haver estat el got d’aigua 
que m’ha caigut damunt quan m’he aixecat de la cadira, en 
el moment que el senyor Josep ens ha mirat amb cara de 
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pocs amics. Em regiro al banc i intento tapar-me amb la 
jaqueta gruixuda que duc, m’estiro els mitjons i em torno 
a allisar la faldilla.

—“Hossanna in excelsis!” —crida tota la jovenalla.
S’ha acabat el sanctus.
L’“Hossanna in excelsis” final ressona per tota l’església. 

“Hossanna in excelsis”, també dins el meu cap, ressona 
una bona estona. Tant que me’l sabia i no l’he pogut dir. 
Voldria plorar, però no ho faig. 

Dominus vobiscum.

I quasi cridant, les nenes de la Primera Comunió res-
ponem:

Et cum spiritu tuo.

M’ha agafat fred i tinc ganes d’anar-me’n. Més enllà de 
la capella del Santíssim, santa Rita té quatre ciris encesos, la 
flama dels quals, groguenca i tremolosa, il·lumina el retaule 
ennegrit i la motllura daurada del costat. Sants i santes, 
adormits en somnis de fusta i guix, miren aquest racó de 
món tenebrós amb pudor de cera i resclosit. Potser, com 
jo, pensen que l’amo és bo perquè no ha trigat a venir al 
Casino i he pogut venir a doctrina. 

Ite, missa est.

I tots alhora responem: 

Deo gratias.
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En tornar a la seva mansarda, en Depa Carel·li deixa 
la bossa amb el botí sobre la taula i es dirigeix a la pica 
de la petita cuina. Aboca una mica de sabó de rentar plats 
al tallapapers i amb el fregall n’elimina curosament les 
restes de sang de la vella. L’esbandeix sota l’aixeta pensant 
que ha estat un cop net, bé, una mena de netedat, és clar. 
Ningú, a part de l’àngel, no l’ha vist ni entrar ni sortir 
de ca la vella. Sap que, tot i ésser testimoni presencial, 
l’àngel del maletí vermell no dirà res: només ell adverteix 
la seva presència. No tem, per tant, ser delatat. Ara que 
l’ha enllestida, sent un cert orgull de la feina ben feta. 
Es considera un perfeccionista del seu ofici. S’ha carregat 
la vella sense fer-la patir gaire i això té un mèrit que no 
tothom és capaç d’apreciar. Probablement, avui no tor-
narà a veure l’àngel. Les seves aparicions són freqüents, 
però després del que li ha dit al carrer, creu que el deixarà 
tranquil uns quants dies, fins que hagi triat una nova 
víctima i estigui a punt de fer la feina. 

LA CONSCIÈNCIA S’INHIBEIX

Antoni Magaña Nieto

Homenatge a Pere Calders i al seu conte, 
“La consciència, visitadora social”, inclòs al 

llibre Cròniques de la veritat oculta.
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Eixuga l’eina amb un drap, obre el calaix de la taula 
esvinçada, on guarda les armes blanques, i la diposita 
amb delicadesa al costat del ganivet que li va regalar la 
seva estimada Coloma. No pot evitar l’estremiment que 
li provoquen, cada vegada, la contemplació del ganivet i 
els records associats. És una de les poques pertinences que 
conserva de la seva joventut. S’adona que la mola de pedal 
que va utilitzar per esmolar el tallapapers encara és en un 
racó i s’afanya a desar-la a la cambra de mals endreços d’on 
la va treure. L’ordre és molt important en una ocupació 
com la seva. Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc, 
és una de les lliçons que va aprendre a la seva estada al 
penal de l’Illa Negra. 

És l’hora de fer el recompte. Obre la bossa i n’aboca el 
contingut sobre la taula. Amb ulls experts destria el que 
és valuós de la quincalla. Fa una estimació aproximada i 
calcula que, a tot estirar, els guanys li serviran per pagar 
els darrers deutes acumulats i passar sense penúria un 
parell de setmanes. Posa les joies i els objectes de valor 
en una capsa on ja n’hi ha d’altres i es fica els diners a la 
cartera. Finalment, llença a les escombraries la bijuteria 
que considera inútil i un moneder buit. Comença a notar 
el cansament. Els anys no passen endebades, li pesen les 
cames, els braços i el cap. 

Es prepara una mica de dinar. No ha estat mai un si-
barita, i amb un bol d’arròs bullit i un ou dur en té prou. 
S’acaba l’ou però no l’arròs. A què no renuncia per res del 
món és a la seva cigarreta de després de dinar. L’encén i 
l’assaboreix amb fruïció. El fum omple de pressa l’estança 
i ell obre la finestra per ventilar-la. Aquest matí observava 
el despuntar del dia en silenci i el paisatge li havia semblat 
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idíl·lic. A mitja tarda, els fumerols de les xemeneies persis-
teixen, però ara se senten veus i d’altres sorolls estridents. 
Tot i tractar-se del mateix paisatge, el troba més gris, gaire-
bé depriment; de cap manera no li desperta els sentiments 
poètics del matí. Culpa del canvi de percepció el seu estat 
d’ànim. A trenc d’alba, amb projectes esperonadors al cap, 
tot es veu més acolorit. 

Repassa amb la mirada les golfes rellogades on habita 
amb nom fals. Té gravades a la memòria les paraules de 
l’àngel per referir-se a la seva pobresa. És cert que l’aspecte 
de l’habitació no mostra senyals de prosperitat, però ell 
la troba prou confortable comparada amb altres llocs 
on ha residit temporalment, com la seva antiga cel·la 
a la presó de Santa Lèdia. No necessita grans luxes per 
viure. Tanmateix, potser hauria de canviar el matalàs o, 
almenys, sargir els trossos esquinçats per on s’escapen els 
flocs de borra.

S’asseu al balancí i reflexiona una llarga estona mentre 
es gronxa lentament. Es relaxa i comença a pesar figues. 
De mica en mica, la foscor va guanyant terreny. Quan 
es desvetlla, ja no s’hi veu. En Depa s’aixeca del balancí 
i obre el llum, que fa retornar una espurna de claror a 
l’habitació. Tanca la finestra i s’acaba el bol d’arròs que 
quedava del migdia amb un bocí de pa ressec. Encén una 
altra cigarreta i rellegeix el diari d’abans-d’ahir. Al caient 
de la mitjanit, sense gaire son, però amb una fatiga im-
mensa que no sap a què atribuir, decideix ficar-se al llit per 
intentar descansar. Demà serà un altre dia, es diu. I com 
que la vocació, quan es porta a la sang, tira molt, es distreu 
enginyant el cop definitiu que el traurà de la mediocritat 
fins que s’adorm.
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Al matí, abans que soni el despertador, una sensació 
ja familiar li fa obrir els ulls. Descobreix l’àngel assegut al 
balancí, amb posat seriós, les mans sobre el maletí de pell 
vermella que descansa a la seva falda. No l’esperava tan 
aviat. La visió del maletí l’infon respecte, por fins i tot. Per 
no mostrar signes de feblesa, s’apressa a parlar:

—Avui ha vingut molt d’hora. Vaig a preparar cafè, 
què en prendrà una tassa? 

Com sempre, sap que l’hoste no prendrà res, però es 
troba en l’obligació d’oferir-li alguna cosa. S’aixeca del llit 
i posa la cafetera al foc.

—Aquesta vegada l’has feta grossa, Carel·li. Ja et vaig 
avisar que no calia matar la vella. Però tu no te’n vas poder 
estar. Has sobrepassat el límit. Les conseqüències són molt 
greus. Ara potser ja no hi serem a temps. No n’hi haurà 
prou, de penedir-se. Hi ha pecats que es poden perdonar, 
atesa la joventut del pecador i la seva inexperiència, però 
en el teu cas, amb la teva edat i el teu historial, no hi ha 
circumstàncies eximents.

El silenci que els envolta amplifica tant les paraules de 
l’àngel que no l’impressionen gaire, perquè ja se les sap, 
com els sorolls que provenen del maletí. Al tic-tac incon-
fusible del rellotge de pèndol que l’angoixa des de fa anys, 
a la veu de súplica del dependent de l’estanc abans que li 
etzibés el tret al clatell i a altres sons també horrorosos que 
l’esgarrifen quan para l’orella al maletí, ara ha d’afegir la 
ranera de la vella mentre l’ofegava amb el coixí i li clavava 
l’esfullador daurat al cor. El moment sublim de la mort 
de la víctima és, depenent de la dignitat que tingui per 
acceptar el seu destí, una de les parts més desagradables de 
la seva feina. El contingut del maletí sí que el neguiteja.
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—Hauré d’informar dels teus actes els meus superiors. 
El maletí és ple a vessar d’accions dolentes, algunes de 
les quals, de tan premeditades, difícilment poden ésser 
justificades i, encara menys, perdonades. Fins ahir no 
havia donat el teu cas per perdut. Confiava que, amb el 
teu penediment i uns quants anys al purgatori, n’hi hau-
ria prou perquè guanyessis l’entrada al cel. Ara segur que 
t’hi han tancat definitivament les portes. És una decisió 
que no he de prendre jo, però, tenint en compte altres 
precedents…

No és la primera vegada que l’àngel dels cabells ondu-
lats i rossos l’amenaça que li barraran les portes del cel. 
Resignat, en Depa el talla:

—No s’amoïni, el que hagi de ser, serà. 
Se serveix una tassa de cafè calent i se’n va cap al la-

vabo. En sortir, l’àngel ha desaparegut. D’una banda, la 
desaparició de l’àngel l’alleuja, atès que la seva presència 
l’intimida. D’altra banda, l’empipa que no l’hagi esperat 
i hagi marxat sense acomiadar-se, perquè li sembla una 
falta de consideració i, a més a més, tenir algú amb qui 
conversar, ni que no sigui ben bé de carn i ossos, és sem-
pre agradable. Sobretot per a una persona com ell, a qui 
ja no queden amics i es passa la major part del temps sol. 
Com cada vegada que l’àngel el deixa, l’envaeix una gran 
tristesa.

Es vesteix amb parsimònia i surt al carrer. Tomba per 
dos xamfrans i, a l’avinguda, entra en un bar. Demana un 
entrepà de llonganissa amb una canya de cervesa i liquida 
un parell de comptes pendents. Tot menjant-se l’entrepà, 
resol que anirà a la Boqueria per triar una nova víctima. 
És un mètode que li ha donat bon resultat darrerament: 
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es passeja entre les parades del peix buscant dones velles 
que hi vagin soles, es fixa en com vesteixen i com paguen 
el peixater; un cop n’ha escollit una, la segueix fins a 
casa i n’estudia els moviments. Aquest és el seu propòsit 
d’avui.

Surt del bar i agafa l’autobús. En un tres i no res és a 
la Rambla. Coneix bé l’entorn. Passa desapercebut entre la 
gen tada que camina amunt i avall, i entra al mercat, que, 
a mig matí, bull d’activitat. Enfila cap a les peixateries. 
L’enrenou és considerable i el soroll eixordador. Per uns 
instants, en Depa, acostumat a la solitud i al silenci, me-
dita si deixar-ho córrer, però la feina és la feina, raona. Fa 
una volta de reconeixement i aviat descobreix la dona que li 
sembla adequada. És prima i no gaire alta, vora els setanta, 
porta una gavardina grisa i llarga. Ha parat esment en les 
seves arracades i en el seu braçalet d’or massís. També ha 
vist com omplia el cistell amb rap, lluç i gambes, i com treia 
del moneder un bitllet dels grossos per pagar el compte. 
Tot això el fa suposar que la dona gaudeix d’una posició 
benestant. La segueix pel carrer fins que la veu entrar en 
un edifici de dues plantes no gaire allunyat de la Rambla. 
Hi busca els possibles accessos i se’n fa un croquis mental. 
Dedicarà uns quants dies a vigilar els costums de la dona 
de la gavardina grisa i els dels altres habitants de l’edifici, 
si és que n’hi ha més. Ara per ara, és hora d’anar a casa, 
abans que algú en pugui sospitar, en veure’l vagant pels 
voltants. 

En un dels seients de l’autobús que l’apropa cap al seu 
barri, s’entreté rumiant l’eina que farà servir amb la dona 
prima. Ha de procurar no repetir-se, perquè la policia po-
dria establir lligams i acabarien per enxampar-lo. Descarta, 
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doncs, l’arma blanca. S’inclina per la corda, instrument 
silenciós i difícil de rastrejar. I pensa de seguida en el tros 
de sirga trenada de dotze mil·límetres de diàmetre que 
guarda per a ocasions assenyalades. Només entrar a casa, 
va directe a la cambra de mals endreços a buscar-la. En-
retira la cortina de feltre que separa la cambra de la resta 
de l’habitacle, remena dins d’una caixa de cartró i la troba 
entre les desenes d’estris que hi aplega. 

Li agrada assajar els moviments mortífers que preveu 
necessaris abans de posar-los en pràctica. Fa un parell de 
provatures amb la sirga i dubta si tallar-ne un tros per fer-la 
més manejable o deixar-la com està. De sobte, s’adona que 
l’àngel no ha aparegut. Repeteix l’assaig una altra vegada 
esperant que, en un moment o altre, la criatura de cabells 
rossos i rinxolats es manifesti. És la primera vegada des de fa 
mesos que, mentre es prepara per a una nova feina, l’àngel 
no el visita amb el seu maletí i el seu sermó amenaçadors. 
Passats uns quants minuts, comprèn que l’àngel aquest 
cop no vindrà. Aleshores se sent sol, vell i abatut, com 
mai no s’havia sentit abans. En un intent desesperat per 
fer aparèixer l’àngel, pren una decisió dràstica. S’enfila dalt 
la taula i, hàbilment, lliga un extrem de la corda a una de 
les bigues de fusta de les golfes, fa un nus corredís a l’altre 
extrem i es passa el llaç pel coll. S’atura una estona, examina 
l’habitació des de la seva talaia i gira sobre si mateix, amb 
la llaçada al coll, buscant la figura de la bata blanca. Res. 
I com que no li agrada desaprofitar les oportunitats quan 
es presenten, amb les cames fa trontollar la taula d’una 
banda a l’altra fins que aconsegueix tombar-la. 

Per una escletxa prima, des de darrere la cortina de 
feltre, una figura translúcida, rossa i d’ulls clars contempla 
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com el cos d’en Depa Carel·li, l’assassí, es gronxa sense vida 
penjat del sostre. Ha seguit el desenvolupament complet 
dels fets, però no ha volgut mostrar-se, tot i ésser cons-
cient que l’altre el buscava amb la mirada. L’expressió de 
serenitat d’en Carel·li el sorprèn. Obre el maletí vermell 
que l’acompanya a tot arreu i un seguit de sons esfereïdors 
s’escampen per les golfes. En breus segons, els sorolls s’es-
vaeixen i torna el silenci. S’assegura que el maletí és buit 
i el tanca. De l’interior de la bata blanca en treu un per-
gamí grogós amb un nom, una adreça i unes instruccions 
concises referents a la nova missió que té encomanda. “A 
veure si amb aquest sóc més convincent”, desitja, i es fa 
fonedís darrere la cortina sense deixar rastres. 
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El 8 de febrer a les 12 i 8 minuts GMT, Ángel Castro, 
pilot comercial i excoronel de l’exèrcit Peruà, sobrevola 
aigües internacionals a bord d’un Airbus A330 de la com-
panyia Flyex ltd. En aquell mateix moment, a centenars 
de quilòmetres de distància, Raimon Guineueta observa 
amb certa indiferència l’estat de les seves entrades ca pil·lars 
al lavabo de casa seva. Ara mateix no ho saben, però, per 
una d’aquelles coincidències que difícilment semblen 
fortuïtes, tots dos estan a punt de virar dràsticament el 
rumb de les seves vides.

En Raimon escup a l’aigüera, apaga el llum i surt del 
lavabo.

El capità Castro, estira els braços i anuncia al copilot 
que es disposa a abandonar el seu lloc per anar a buscar 
una tassa de cafè. Realment no li ve pas de gust aquell llim 
aigualit, però, quan falten tres hores per arribar a Orlando, 
té l’esperança de poder concretar una trobada amb el nou 
hoste d’ulls blaus, un cop a terra.

SINCRONIA

Daniel Roig Canelles
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En Raimon pensa en ella, i sense adonar-se’n, arrufa les 
celles. De camí a l’habitació es colpeja el dit petit del peu 
amb el bagul del passadís. Un bagul, pensa en Raimon, 
que van comprar perquè ella hi va insistir infantilment 
durant cinc minuts davant d’aquella tenda del Born. Lla-
vors, sent el familiar impuls de fer servir la fulla d’afaitar 
que va comprar la setmana passada.

Té por, no ho té gens clar, s’ho ha repensat molts cops i, 
diverses vegades, ha sentit per uns instants que tenia prou 
valor, però s’ha fet enrere.

L’Ángel es treu la gorra i es recolza a la pared de mela-
mina que el separa de la zona de passatgers. No veu ningú 
del personal de bord i, mentre contempla l’estampat de la 
moqueta, sent que el coll de la camisa l’escanya una mica 
menys que abans.

En Raimon arrossega els peus fins a la nevera i agafa una 
cervesa; és poc freda perquè només fa mitja hora que hi és. 
S’asseu al tamboret que acompanya la barra americana de 
la cuina i des d’on pot veure la televisió.

L’Ángel, ajupit, ressegueix al compartiment de begudes 
amb l’esperança de trobar-hi una tònica. Després de re-
menar una estona, desisteix: l’únic que hi ha són cerveses 
i ampolles d’aigua. Tot i que al personal de bord no se li 
permet consumir begudes alcohòliques, es decanta per 
una cervesa. A la gatzoneta (com si això fes menys evi-
dent la seva infracció), obre la llauna amb un estrepitós 
crec. En fa un glop i s’incorpora, lentament, assaborint la 
bombollejant doble malta. Just quan s’ha acabat d’alçar, 
i totalment absort en aquell moment d’evasió, una mà se 
li posa sobre l’espatlla.
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Després de badar uns quants minuts amb la cervesa a 
la mà, Raimon, es desperta de la letargia i s’adona que la 
televisió està apagada. Assegut, remena papers i embalatges 
buits de sobre la taula buscant el comandament a distància. 
Fa un altre glop de la llauna tèbia i la deixa a la barra.

—Capità Castro, busca res?
L’ensurt provoca un espasme a l’Ángel que li fa relliscar 

la llauna de cervesa de la mà i, quan impacta contra el terra, 
li esquitxa els pantalons.

En Raimon renega. Aquest és només un altre fet que 
reafirma que tot li surt malament, pensa. S’incorpora i fa 
un tomb bruscament. En retrocedir, dóna un cop amb el 
colze a la llauna mig plena, que surt disparada en direcció 
al passadís.

—Merda!
—Oh! Quin greu que em sap, capità… L’he espan-

tat?
L’Ángel es manté immòbil, amb els braços estesos i 

rígids. Abaixa el cap i torça la boca en un gest d’incomo-
ditat.

Sense perdre ni un moment, Àdam, l’hoste, fa la volta 
a l’estàtua vivent del capità i s’ajup als seus peus. Recull 
la llauna, la llença a la paperera i comença a eixugar les 
sabates del capità.

En Raimon no reacciona fins que deixa de sentir rodolar 
la llauna pel terra del passadís. La senyora Maria del cinquè 
sent el crit des de la cuina, mentre prepara el menjar d’en 
Floquet (el seu caniche). En Raimon plora, fet una bola als 
peus de la nevera. Ja no li importa deixar la seva mare sola 
i no pensa seguir prenent aquells antidepressius que han 
convertit el seu penis en un branquilló inservible. S’aixeca 
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i enfila el passadís. A cada passa que fa, sent una sensació 
refrescant produïda per les bombolletes carbòniques que 
esclaten al seus peus nuus.

El capità fa un pas enrere quan nota els dits de l’Àdam 
aferrats al seu bessó. La moqueta del terra està xopa i emet 
un soroll llefiscós que gairebé pot sentir a través de la sola 
de la sabata.

—Mare meva, quin desastre! Està ben xop, haurem de 
treure-li aquests pantalons, capità. —L’Àdam continua 
acumulant tovallons de paper al voltant de la zona acci-
dentada per intentar controlar el mullader.

—Com? No, no, no cal. Això… no es preocupi, ja…, 
ja s’eixugarà.

—Ni parlar-ne. —L’hoste s’incorpora lentament recor-
rent l’anatomia del pilot amb la punta del nas. Acosta els 
llavis a la seva orella, freda com el marbre. L’Ángel sent com 
els pèls de la patilla de l’escandinau li freguen la galta. 

—No deu voler tornar a la cabina fent pudor de cervesa, 
oi? —Xiuxiueja en un to ridiculament seriós.

El passadís és fosc, més fosc que de costum. El gotejat de 
la pared produeix un joc d’ombres inquietant. En Raimon 
s’endinsa en una gola profunda i fosca que l’engoleix lenta-
ment. De sobte, un pampallugueig li crida l’atenció a terra, 
al cantó del rodapeu. És la llauna, que, en el seu recorregut, 
ha anat a parar en aquell punt. Potser per inèrcia, s’ajup a 
recollir-la i allà, a la gatzoneta, s’hi fixa. Un raig de llum 
perdut en aquella cova amb terra de parquet li assenyala 
un punt. Pot distingir un petit tros de cartolina groguenca. 
Penja del bagul per una cordeta desfilada i hi posa “Vintage 
Born” (és la tenda on el van comprar). No s’hi havia fixat 
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mai. Hi fa el tomb amb els dits i descobreix que al darrere 
hi ha escrit amb boli “Marc 691 056 185”.

A l’Ángel se li fa un nus a la gola, se sent repicar el cor 
com si l’artèria aorta li passés fregant els timpans. Triga 
uns instants a adonar-se’n, però ha tingut una erecció in-
controlable. Reacciona i fa un pas enrere, cosa que encara 
fa més evident la carpa de circ que té instal·lada entre les 
cames.

El cervell d’en Raimon comença a produir hipòtesis 
frenèticament. No sap per què. No en té cap evidència, 
ni tan sols cap indici. Però, i si…

—Deu fer un any, ja. —Pensa en Raimon. Ella el va 
deixar sense donar cap explicació i ell es va sumir en un 
dol insuperable. Des de llavors no en té cap notícia.

—El bagul deu ser de quan ens vam mudar al pis. Sis 
mesos abans. 

Sí, per aquella època va començar a notar-la diferent. 
Els silencis entre ells es van anar fent cada cop més fre-
qüents, les discussions més absurdes i, a la fi, una apatia 
punyent. Ara ho entenia tot: aquell dia que se la va trobar 
pel Born quan teòricament havia d’estar amb sa mare, la 
sobtada afició per les nits “només per a noies”, el retorn 
de la depilació púbica, que va atribuir a un intent de re-
vifament de la seva vida sexual, etc.

L’Àlan l’agafa de la mà i el condueix a l’interior del 
petit lavabo per al personal. Mentre l’Ángel “flota” a tres 
mil peus d’altura, Francisco Pereira (pilot i aficionat a les 
barbacoes), pateix un ictus sobtat i letal que el deixa inert 
sobre la placa de comandaments, en ple vol. En casos com 
aquests, l’altre pilot de la cabina pren les rendes de l’avió 
i sol·licita un aterratge d’emergència. Malauradament, el 
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pilot en qüestió no es trobava present, ja que li estaven 
practicant una fel·lació en un reducte d’intimitat improvit-
sat. L’avió comercial amb 173 persones a bord perd altura 
ràpidament i cau en picat fins a esclafar-se contra el mar 
del Carib. No hi ha cap supervivent.

En Raimon s’incorpora amb energies renovades i es di-
rigeix a la seva habitació amb pas decidit. Obre la làmpada 
d’escriptori, desbloqueja el mòbil i marca un número de 
telèfon. Després d’uns tons, una veu masculina contesta.

—Si? —la veu a l’altra banda de l’auricular espera una 
resposta.

—Si? Digui, qui és? —la veu torna a demanar.
—Ehem… ah…
—Si? Hola? No el sento bé. Qui és?
—D’això, es pot posar la Maria? —es produeix un 

silenci, l’interlocutor sembla descol·locat.
—Ehem… La Maria? Sí, sí… un moment, li dic que 

s’hi posi.
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Adagio sostenuto

Nena, ja has agafat les entrades? Va, que és tard. Sí, ja 
ho sé, que sóc jo que vaig una mica lenta, sí, filla, però 
és que sóc vella! I ara, amb això dels ulls… oh… Això 
sí que és un mal “assuntu”. Cada dia hi veig menys. Sort 
que la música la puc sentir bé, encara. Perquè ja saps que 
quan escolto música, estic al cel. Al cel! Sembla que surti 
d’aquest món. Al Toni no li agradava, la música. Ell era 
de números… A ell li agradava comptar. De tant en tant, 
anàvem a l’òpera, però molt de tant en tant, perquè a 
ell no li agradava, no. Ell, les cartes i el futbol. Mira, si 
vaig deixar d’estudiar música, va ser per ell. No va pas 
obligar-m’hi, però jo notava que no li feia cap gràcia que 
anés al conservatori, i vaig dir fora! No volia problemes. 
I després, amb els fills, ja no hauria pogut pas portar-ho 
tot. Perquè jo he treballat molt, a casa, eh? Cosia els vestits 
de les criatures, fins i tot, els feia jo, sí, sí… De fet, quan 
vaig conèixer el papà, treballava de mecanògrafa, perquè 
la meva mare va perdre la pensió i, és clar, necessitava 
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treballar per guanyar quartos… Però a mi m’ha agradat 
molt, portar la casa i pujar els fills. I és molt dur, eh! Això, 
la gent, no ho sap. Molt dur! I aguantar tot “lu” que jo he 
aguantat. Ai, xata… No et vull pas escalfar les entranyes. 
Ja m’agrada que m’escoltis, ja, però llavors em fas parlar! I 
tu, ja t’has pentinat? Em sembla que tens les grenyes molt 
disperses, oi? Has de saber estar. Si anem a l’auditori has 
d’anar com una senyoreta com cal. I aquesta faldilla, no és 
una mica massa curta? T’has de fer valer, nena! Això que 
et diu la teva àvia no ho oblidis mai. És important! Perquè 
els homes… Ai, els homes… Tots els homes són iguals. 
Tots! Jo, mira, sort n’he tingut, de Déu, que sempre m’ha 
ajudat. Perquè he hagut de tenir una paciència… I gràcies 
a Déu que m’ha ajudat a sortir d’algunes coses… Que allà, 
en aquell armari, hi tinc unes ampolles de licor, i no et diré 
que alguna vegada, aquí sola, a casa, no he pensat de… 
Però Déu m’ha ajudat sempre, l’he tingut sempre al meu 
costat. Perquè amb això de la beguda no s’hi juga, és molt 
seriós. Uf, si te’n podria explicar, de coses! Tu saps que, 
quan eres molt petita, et vaig fer un bateig jo, aquí, a casa? 
No li diguis a la teva mare, però, mira, jo, per si de cas, 
et vaig ben batejar, a la cuina, un dia que tothom estava 
de xarreta al menjador. Vaig aprofitar aquell moment i ho 
vaig fer. Com que anàveu tan amunt i avall amb el cotxe, 
em fèieu patir de mala manera, i això de no estar batejada 
no podia ser… Però no serveix, eh? Llàstima. També he 
resat molt, per vosaltres, jo. I mira, gràcies a Déu, ha anat 
tot bastant bé. Sí, em poso les sabates i ja estic. Doncs el 
que et deia, això dels homes. Els homes tots volen “lu” 
mateix. I només volen una cosa. “Antes de meter mucho 
prometer”… Ai, filleta… Però després ells van a la seva. 
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Amb les criatures m’ho he hagut de fer jo tota sola. Un 
dia, en va passar una de grossa. Però això no ho diguis 
a la teva mare, eh? Quan el teu tiet era petitó, dormia a 
l’habitació amb nosaltres, en un llitet al costat del nostre, 
i jo sempre li donava la mà fins que es queda va adormit i, 
és clar, el vaig mal acostumar. I una nit plorava tant perquè 
volia que li agafés la maneta que el Toni es va aixecar del 
llit, malcarat, va alçar la criatura d’una revolada i la va 
treure al passadís, remugant. I allà la va deixar! A mi, els 
homes, m’han “decepcionat” molt. Però tu t’has de fer 
valer, xata, t’has de fer valer! Que, si no, es pensaran que 
ets una cosa que no ets. Au va, que fem tard, anem! Has 
agafat les entrades, oi, nena?

Allegro ma non troppo

Entro i tanco la porta del pis darrere meu en comprovar 
que l’àvia encara no està a punt per marxar. No em diguis 
nena, que ja saps que no m’agrada, li repeteixo en un to 
carregós, per enèsima vegada. Mentre es guarda el mocador 
de fil rebregat ben premudet entre el pit i el sostenidor, 
pel cantó de l’aixella esquerra, ficant-se la mà a través de 
l’escot arrugat, l’àvia em parla d’això de fer-se vell, que, 
segons diu, és una murga. Però s’ho agafa amb bon humor, 
veig. Com ens hem d’agafar les coses, si no? Per més que 
ella digui sempre que hem vingut en aquest món a patir, 
no sembla que la dona ho estigui passant gaire malament. 
De fet, jo la veig més animada que mai. Ara que l’avi Toni 
no hi és, passem més estones juntes, anem a concerts, surt 
amb les amigues a fer el te, va a classes de gimnàstica de 
manteniment… El que costa és trobar-la a casa!, cosa que 
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em sembla perfecta. Un dia em va dir “nena, ara ja tant 
me fa tot”. I jo que me n’alegro, perquè a vegades tenir 
massa temps per pensar tampoc no és bo. Ella en feia un 
gra massa, de moltes coses. Però, això sí, no li portis mai 
la contrària. Ja fa temps que vaig aprendre a escoltar-la 
i callar. De fet, potser me’n va ensenyar ella, d’això. Per 
estar bé amb l’àvia, i que la cosa no acabi com el rosari de 
l’Aurora, he après a reservar-me la meva opinió sobre uns 
quants temes espinosos. Religió, política… I què hi fa? 
Amb l’àvia parlo d’altres coses més… quotidianes, més… 
culinàries, no ho sé, més… nostres, en definitiva. Coses 
de què parlen les àvies i les nétes, suposo. A mi, afectuosa-
ment, un excés d’àvia em provoca cremor d’estómac, però 
ella n’està encantada, que ens vegem, l’he sentit queixar-se 
que ara ja ningú no en fa cas. M’explica moltes coses que 
escolto, a vegades, sorpresa i sempre amb molta atenció. 
Coses que no m’hauria imaginat mai que van passar, que 
formen part de la seva vida i tinc la sensació que, si no me 
les hagués explicat, potser no les sabria ningú. Per tant, 
seria com si no haguessin existit, es perdrien. Malaurat 
silenci anihilador! M’agrada ser la seva confident i guar-
dar-li els secrets d’algunes coses que em diu, tota seriosa, 
que no s’han de saber. 

Ja hi tornem, amb el tema del pentinat. Com que no 
s’hi veu, es pensa que vaig escabellada i no pot apreciar el 
meu tallat escalat informal. Em fa riure quan se m’acosta 
amb la mirada atenta en un punt fix de la cabellera desen-
fadada i n’examina un ble, amb un posat gairebé d’incre-
dulitat. Aquestes coses no les ha acabat d’entendre mai, 
l’àvia. Els canvis en l’estètica de les modes i dels decorats 
no li han semblat mai bé. És molt clàssica, ella. Amb la 
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música,  també. No té orelles per a la música del segle xxi. 
Ni per a la del segle xx! No sé què en deu haver fet, de 
tots els recopilatoris que li he enregistrat… Em sap molt 
de greu que ara perdi la vista, amb les estones que passava 
llegint o recosint, sargint i apedaçant. I això li ha alentit 
els moviments fins a l’extrem de fer perdre la paciència a 
un sant. “Va, àvia, que farem tard!” Sort que pot gaudir de 
la música, encara. Mentre es posa les sabates parsimonio-
sament m’explica que va deixar el conservatori per l’avi. 
Que dramàtica que és, a vegades… Com si pogués canviar 
una cosa per l’altra! És clar que, en certa manera, l’entenc, 
perquè també sé què és deixar els estudis musicals quan 
ets a la recta final, et queda una recança que arrossegues 
tota la vida, no saps ben bé per què. Però en el seu cas, 
ella festejava, treballava i no tenia temps ni diners per a 
l’arpa. Va ser tan senzill i tan terrible com això. Suposo 
que tendim a buscar culpables a fora. I el pobre avi Toni 
anava molt carregat de totes les culpes que li adjudicava 
l’àvia, ara una i ara una altra. Ell també en va haver de 
tenir molta, de paciència. 

Mentre agafem la bossa de mà, comprovem que tenim, 
ella, les claus del seu pis i, jo, les entrades del concert. Les 
hi ensenyo perquè no em pregunti més si les porto a sobre: 
concert per a piano i orquestra número 2 en do menor de 
Rakhmaninov. Podria cantar de memòria aquesta peça fil 
per randa. Diuen que és una de les obres més difícils per 
a piano. Potser la bellesa i el sofriment es requereixen 
per sublimar-se. Tanquem la porta del pis i li etzibo, de 
sobte, “àvia, tu tens por de morir-te?” I tot seguit penso 
en quin deu ser el millor moment per fer una pregunta 
com aquesta. Descarto, convençuda, quan un està postrat 
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al llit de l’hospital. Però em sembla que l’àvia no m’ha 
sentit, perquè, amb tota la naturalitat del món, seguim 
parlant d’això i d’allò mentre ens dirigim a l’auditori i 
és quan creuem l’ampli pati cobert del recinte que l’àvia 
finalment em diu que no. Que no té por, de morir-se. 
El que l’espanta és veure que tothom va desapareixent al 
seu voltant i el que li fa por, veritablement, és quedar-se, 
algun dia, tota sola. 
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UN HOME

Adreu Sauleda

Un home s’acomiada de la seva filla amb un petó a la 
galta. El gest és automàtic, però sincer. La nena, alegre i 
espontània, l’abraça. L’home inspira amb tranquil·litat, la 
mira un instant amb tendresa i la porta a coll fins a la cuina, 
on la mare acaba de rentar els plats de dinar. Deixa la nena 
al marbre i fa un petó a la seva dona, que aprofita la pausa 
per eixugar-se les mans al davantal. Ell li diu que, com cada 
divendres, tornarà a l’hora de sopar. Ella li recorda que 
abans passi pel súper, que s’ha acabat l’arròs. I ell, mentre 
li acaricia la mà, li xiuxiueja que de passada comprarà una 
ampolla d’un bon vi al celler i que ja s’encarregarà de fer 
el sopar, perquè, últimament, entre una cosa i l’altra, no 
ha tingut temps de fer res. La nena, amb ganes que esti-
guin per ella, salta del marbre al terra i, juganera, estira 
els pantalons del seu pare, que s’ajup i li fa pessigolles. La 
dona els mira amb un somriure.

Al carrer el dia és assolellat, clar i sec. Un vent fred de 
finals de febrer esgarrapa la cara de l’home, que camina 
estoicament i amb les celles arrufades entre la gentada 
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 anònima de la capital. Com cada divendres, ha demanat 
festa a la biblioteca pública on treballa per poder col·la-
borar amb el menjador social de la parròquia del barri, 
que acull i alimenta els qui no tenen recursos. Cada cop 
hi ha més necessitats, es lamenta en silenci. Però intenta 
apartar els pensaments negatius i, com que va bé de temps, 
aprofita per repassar mentalment els llibres de l’última 
tramesa que ha arribat a la biblioteca i que encara estan 
pendents de classificar. 

Quan l’home, puntual com sempre, arriba al pati inte-
rior del centre parroquial, ja hi ha almenys una trentena 
de persones fent cua. Els coneix pràcticament tots, excepte 
els més nous, que esperen sols en un racó amb expressió 
resignada o esporuguida. Aturat sota el claustre, l’home els 
observa seriós i preocupat. Però, immediatament, mostrant 
el millor dels seus somriures, s’hi apropa amb naturalitat 
per saludar-los i animar-los. La seva expressió és la d’un 
bon samarità que se sent bé ajudant el proïsme. 

Amb l’ajuda d’un parell de companys i amb la destresa 
de qui hi està avesat, l’home comença a repartir el menú: 
un plat de llenties amb suc, una cuixa de pollastre, una 
ampolleta d’aigua i una poma al forn. Un darrere l’altre, 
els oblidats desfilen en silenci parant la mà; uns amb el 
cap cot, altres amb indiferència acostumada. Entre tanta 
grisor, a l’home li crida l’atenció la mirada desorientada 
d’una jove immigrant africana de pell molt fosca. Malgrat 
el desgast causat per una precarietat invisible i constant, la 
noia encara manté una bellesa innocent. No deu tenir ni 
els divuit. És el primer cop que la veu, està sola i sembla 
espantada. L’home, que fins aleshores servia amb alegria, 
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tensa els músculs del rostre i mou lentament el cap d’una 
banda a l’altra. 

Quan ha acabat la feina, s’acosta silenciosament a la 
noia, que menja les llenties amb avidesa. La saluda amb 
tacte, però ella ni el mira; no l’entén i té massa gana. 
L’home li posa un instant la mà a l’espatlla, en actitud 
consoladora, i ella li concedeix una mirada de reüll. Des-
prés, amb la decisió de qui sap que ha fet el paper que li 
pertocava, l’home s’aixeca i s’acomiada de la noia amb un 
somriure suau i relaxat. 

Al carrer es viu la normalitat d’un dia feiner qualse-
vol a les cinc de la tarda. El rebombori feliç dels nens es 
barreja amb el so estrident dels clàxons neguitosos. La 
llum ja no és tan intensa com abans, i això intensifica 
la sensació d’hivern i solitud del vent, que, gèlid i eixut, 
continua tallant el rostre de l’home. La ciutat no s’atura i 
ell, enmig del brogit i abrigat amb una bufanda de llana, 
camina decidit en direcció al súper. La mirada abstreta i 
perduda delata l’amargor dels seus records. Però una topada 
amb un executiu que camina distret llegint el diari el fa 
tornar al present. I, com si es volgués protegir del món, 
s’embolica una mica més la bufanda, accelera el pas i entra 
al supermercat. 

Un cop ha comprat allò que necessita per fer un  risotto, 
l’home agafa el metro en direcció al barri vell, que és a 
l’altra punta de la ciutat. Dret davant la porta, envoltat 
de gent amb la mirada perduda que està acostumada al 
sacseig, s’aferra a la barra metàl·lica superior mentre amb 
els peus controla les dues bosses del súper. Amb aspecte 
de cansat, es prem el nas amb dos dits a l’altura dels ulls, 
baixa la mirada i observa les bosses mentre deixa anar un 
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breu esbufec. El metro s’atura, l’home ajuda un jubilat a 
baixar a l’andana i camina cap a la sortida.

El barri vell és el més enrevessat, fosc i brut de la ciutat. 
Però l’home, que aguanta una bossa amb cada mà, s’hi 
belluga amb naturalitat. Si no fos per això, qualsevol que 
l’observés caminar entre la gent diria que s’ha perdut. Tan-
mateix, ell mostra la seguretat i la manca d’atenció de qui 
sap on es dirigeix. Una dona que sembla gitana el segueix 
per llegir-li la mà, però la indiferència de l’home —que ni 
tan sols la mira— la fa desistir ràpidament entre renecs. A 
l’altra banda del carrer, dues prostitutes es barallen a crits 
amb dos adolescents beguts. Ell s’allunya de l’escena, entra 
en un carreró sense sortida i obre la porta d’un bar tan 
amagat que ni tan sols s’anuncia amb un cartell. 

El local és petit i sòrdid. Hi ha tan poca llum i el sostre 
és tan baix que l’home, si no conegués l’espai, hauria picat 
de cap amb una enorme biga de fusta. Però s’ajup i l’esqui-
va mentre fa un ràpid cop d’ull a les taules del fons, totes 
buides. S’asseu en un tamboret davant la barra, deixa les 
bosses als peus i demana una cervesa de barril al cambrer, 
un vell baixet i rabassut amb cara de pocs amics. Mentre 
fa el primer glop de la gerra, la porta s’obre estrepitosa-
ment. Una noia d’uns vins anys, alta, esprimatxada, amb 
els cabells negres molt bruts i tallats curts i que amb prou 
feines s’aguanta dempeus, entra al bar. No té gaire bon 
aspecte. En realitat, pensa l’home, fa molt mala pinta, i es 
podria assegurar, pels constants moviments de les mans i 
la mandíbula, que va fins al capdamunt de cocaïna. Mal-
grat tot, ella intenta mantenir una certa dignitat, cosa que 
acaba produint l’efecte contrari. De fet, fa la impressió de 
no haver dormit durant una setmana. Porta una faldilla 
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de roba verda fins als genolls i un jersei gruixut de llana 
negra que, per l’aspecte, fa setmanes que no es renten. 
Uns enormes ulls ametllats són l’únic rastre que queda 
d’un bellesa adolescent que els excessos i la pèrdua de tota 
esperança han esborrat. 

El cambrer, amb posat acostumat, observa la noia amb 
desinterès. L’home, per la seva banda, adonant-se que no 
cal dissimular perquè ella amb prou feines és conscient del 
seu entorn, la segueix fixament amb una mirada seriosa. 
La noia s’asseu a batzegades a la taula més allunyada de 
la barra. Obre nerviosa una petita bossa de mà —de pell 
bruta i gastada—, en vessa el contingut sobre la taula i ho 
remena tot amb preocupació: mocadors de paper utilitzats, 
pintallavis, monedes, plàstics buits de medicaments, unes 
ulleres de sol i compreses. Però sembla que no troba el que 
busca. Es tapa el rostre amb les mans i, després de deixar 
anar uns quants sospirs angoixats, es comença a picar la 
cara amb ràbia, cada vegada amb més intensitat, com si no 
hagués de parar mai. L’escàndol augmenta i sembla que al 
cambrer se li comença a acabar la paciència. I, just quan fa 
el gest de dirigir-se a la noia per fer-la fora, l’home s’aixeca 
de cop i li fa un senyal amb la mà per fer-li entendre que 
se n’ocuparà ell. 

S’acosta lentament a la taula de la noia, que ja ha dei-
xat de colpejar-se i ara només gemega amb veu baixa, i li 
demana si pot seure. Però ella, absent, ni tan sols el mira. 
L’home s’asseu al seu davant, obre la bossa de la noia i 
comença a buscar. Ella pica la taula amb el palmell me-
cànicament. Però para a l’acte quan veu que ell ha trobat 
una bosseta molt petita plena de cocaïna. Desesperada, 
intenta prendre-li de la mà; però l’home s’aparta, la mira 
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als ulls i li pregunta si és allò el que buscava. Ella assenteix 
i, amb una tranquil·litat mal dissimulada, li demana per 
favor que l’hi torni. Respira amb rapidesa i unes quantes 
gotes de suor se li escampen pel front. L’home gira el 
cap en direcció a la barra: el cambrer ha desaparegut; 
segurament deu ser al magatzem. Torna a fixar els ulls en 
la noia, obre la bosseta i, sense dir res, diposita una mica 
de cocaïna damunt la taula. Ella acosta el nas a la taula i 
l’esnifa amb un sol moviment instintiu, animal. L’home 
la mira i es frega el dit empolsinat amb els pantalons 
per netejar-se. La noia s’agafa el nas amb un moviment 
frenètic, com si tingués calfreds. Ell torna a decantar la 
bosseta en direcció a la superfície de la taula i, intentant 
no embrutar-se, n’hi posa una mica més. La noia torna a 
comportar-se mecànicament, com un autòmat. No sembla 
especialment satisfeta; simplement consumeix el que ell li 
posa a la taula, per allunyar temporalment l’ansietat. Ell la 
mira fixament, seriós i concentrat. Quan el cambrer torna 
al seu lloc darrere la barra, l’home s’aixeca de la taula i 
entra als lavabos. La noia el segueix de la mateixa manera 
que un gos seguiria el seu amo si sabés que té la intenció 
d’abandonar-lo. Fa cara d’espantada, però està massa dèbil 
per articular cap queixa. El cambrer els mira en silenci. 

El lavabo, com la resta del bar, és molt brut i humit, i 
fa una forta olor de resclosit. Només hi ha una pica i un 
vàter, sense distinció de sexes. L’home es planta al davant 
de la pica, s’ajup, es passa una mica d’aigua per la cara i, 
sota l’esguard nerviós de la noia, aboca més droga al mar-
bre. Quan ha acabat, s’enretira un metre i observa com 
ella es llança de cap a la droga. La pica és tan bruta que, 
quan intenta estirar-la en forma de ratlla, la cocaïna es 
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barreja amb la pols i la humitat i s’adhereix a la superfície. 
Després d’uns quants intents frustrats, la noia desisteix i 
l’esnifa com pot, enfosquida i agrumollada. Quan ja no 
en queda, aixeca el cap i es torna a prémer el nas. Després 
s’ajup en angle de noranta graus i fica el cap dins la pica, 
com si estigués a punt de vomitar. L’home aprofita aquest 
moment per enganxar-se al seu darrere. Ella, sense girar-se, 
intenta apartar-lo amb la mà. Però a hores d’ara està tan 
fora de si que amb prou feines coordina els moviments 
del cos i no aconsegueix tocar-lo. Ell la immobilitza amb 
una mà i amb l’altra deixa la bosseta sobre la pica. La noia 
clava els ulls vidriosos a la droga i s’oblida d’ell. Tremolosa, 
maldestra i amb una absència absoluta de voluntat, treu 
la coca de la bosseta i l’esnifa. Ja no intenta fer-ne ratlles, 
ni es preocupa si en cau una mica a l’aigüera; completa-
ment alienada, només intenta aspirar-ne una mica més. 
Mentrestant, ell comença a empènyer amb el pubis, a 
fregar-se amunt i avall. Cada cop respira amb més rapi-
desa. Ajupint-se una mica, apuja la faldilla de la noia, que 
ja no es resisteix. L’home li estripa les mitges i aparta les 
calces. Mentre la penetra, s’observa un instant al mirall; 
però aparta la mirada de seguida. L’esforç l’està fent suar i 
es frega la cara amb la mà. La noia allarga el coll per llepar 
la pica i aprofitar la droga que hi ha quedat enganxada, 
però ell li estira els cabells perquè no s’allunyi. Els movi-
ments són tan violents que la pica tremola; fa l’efecte que 
en qualsevol moment cedirà. De sobte, com si els cops li 
haguessin fet recuperar un bri de consciència, ella intenta 
apartar-se. Però ell l’aferra amb força mentre es contrau 
espasmòdicament. Amb els ulls encara tancats, allibera el 
cos de la noia, que cau inerta com un sac ple de sorra i pica 
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a terra amb un cop sec. La sang no li comença a brollar 
del cap fins al cap d’uns quants segons. 

L’home recupera la respiració recolzat amb les dues 
mans a la pica. Es torna a rentar la cara i s’asseca amb la 
mà, perquè la tovallola és massa bruta. Es passa aigua pels 
genitals, s’eixuga amb la roba dels calçotets i es corda els 
pantalons. Fa una breu pausa amb la mirada a terra i, com 
si agafés forces, aixeca els ulls cap al mirall. Observa el seu 
reflex amb concentració. Es comença a pentinar amb la 
mà, molt a poc a poc. Per l’expressió dels ulls podria dir-
se que examina un desconegut, jutjant-lo, escrutant-li el 
rostre per poder deduir-ne alguna cosa. La noia continua a 
terra, semiinconscient, pàl·lida. En el seu rostre inexpressiu 
no hi ha cap rastre d’humanitat. L’home l’aparta una mica 
amb el peu i surt del lavabo. 

El cambrer mira concentrat un partit de futbol. L’home 
tanca la porta del lavabo al seu darrere, paga la cervesa i 
recull les bosses de sota el tamboret. Mentre el cambrer 
obre la caixa i agafa el canvi, l’home observa el contingut 
de les bosses: xampinyons, arròs, dues cebes, una bossa amb 
pinyons, un bric de caldo de pollastre i un pot de vidre 
amb formatge parmesà ratllat. De sobte, com si alguna 
cosa no anés bé, fa espetegar la llengua contra el paladar. 
Quan el cambrer li torna el canvi, l’home li demana si hi 
ha un bon celler a prop. S’ha oblidat de comprar vi per 
sopar. Però el cambrer mou el cap negativament. L’home 
esbossa una expressió de contrarietat i es lamenta en veu 
baixa. Sense acomiadar-se, abandona el bar. Després de 
moltes corredisses, patacades i cops de bossa, aconsegueix 
arribar al súper abans que tanquin. Compra l’ampolla 
amb l’etiqueta que li sembla més moderna i elegant i un 
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paquet de xiclets, que obre immediatament per començar 
a mastegar-ne un.

Quan l’home recull les bosses de l’ascensor, la seva 
filla —que l’ha sentit pujar— obre la porta i, riallera com 
sempre, li fa un petó a la galta tot abraçant-lo. Ell deixa 
les bosses a terra i l’aixeca amb rapidesa cap al sostre, fent-
la volar com si fos un ocell. Ella estira els braços a l’aire 
i ell la mira ple de felicitat. La dona, que encara porta el 
davantal, els observa amb tendresa des de la porta. L’home 
s’adona de la seva presència, abraça fort la nena i somriu 
a la seva dona, tot apartant amb el peu una de les bosses 
que li fa nosa. 
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