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ELS NOMS DE LES VAQUES

Nela Miralles i Puyol

Guanyadora del 18è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet

Pel camí dels contrabandistes, m’esgarrinxo les cames 
amb els esbarzers i les ortigues. Coi de faldilles! Jo, de 
gran, aniré vestida com un xicot i acompanyaré el pare a 
caçar senglars. Pobre pare; ja no té ganes de caçar, ni de 
res. Sento ben a prop els esquellots de les vaques. N’hi ha 
una que ha vedellat fa poc i té les metes plenes de llet; es 
diu Marquesa.

Mentre faig el camí cap a cals oncles, penso en els noms 
de les vaques. M’aturo de tant en tant per gratar-me les 
cames i no paro fins a fer-m’hi sang. La tia Rosa m’ho cu-
rarà amb alguna herba remeiera; ella sempre té guariment 
per a tot. I té mans amoroses, i paraules sàvies i històries per 
explicar, mig reals, mig inventades.

Des que va morir la mare vaig tot sovint a cals oncles. 
El pare està tan trist que no està gens per mi, sembla que 
ni tan sols em vegi. Està com submergit en una aigua 
tèrbola i prou feina té per no ofegar-s’hi. Va al terròs, 
pastura les vaques i poca cosa més, perquè està mig mort 
de pena. La mare va parir, com la Marquesa, però la vaca 
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ho va saber fer millor i encara és viva; el vedell, també. Jo 
no entenc per què la mare es va haver de morir; pensar-hi 
em cou com una ortiga al bell mig del cor. La tia Rosa ho 
sap i per això m’estima més encara. “Vine aquí”, em diu, 
i em masega les galtes de tants petons i m’encasta la cara 
contra el seu pit tan flonjo. El davantal li fa olor de brou 
de gallina, amb moltes herbes.

A la Borda del Guenyo no hi ha canalla; diuen que 
la tia és erma com un pedregam. I de l’oncle diuen que, 
d’una sola ullada, pot veure el Cadí i les valls d’Andorra. 
A l’enterrament de la mare plorava guerxo. El pare no 
plorava; diuen que no li varen sortir les llàgrimes de tant 
dolor. Quan el mossèn de la Seu va fer el respons per la 
mare i pel nonat, ell ja no hi era; només en quedava el 
cos, buit per dintre, com en queda la pell de la serpent 
quan muda. Jo vaig pensar, primer, que nonat era el nom 
del meu germanet.

Després vaig saber que no; s’havia de dir Sebastià, com 
el pare.

Del Mas Vaquer, que és casa meua, a la Borda del 
Guenyo no s’hi està massa. Jo, que tinc les cames petites 
i esprimatxades, trigo mitja hora. Ara, que és temps de 
bolets, m’encanto pel camí i en duc un bon grapat a la tia. 
La mare va morir a finals d’agost; va ser un estiu plujós i 
trist i estrany, com una tardor prematura. De vegades agafo 
móres i me les menjo pensant en la mare, que en feia gelea 
només perquè a mi m’agradava.

El vedell de la Marquesa encara no té nom. Penso que 
hauria de tenir-ne. Al pare, com que no hi és encara 
que hi sigui, tant li fa.
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—D’on vénen los noms de les vaques? —li demano 
a la tia Rosa, que tot ho sap i, si no ho sap, s’ho inventa.

—De la imaginació dels hòmens.
—I de la de les dones, també?
—També, també…
—I els noms dels hòmens i de les dones?
—De la imaginació de Déu Nostro Senyor, que va fer 

els Sants i les Verges —diu la tia mentre m’eixuga el bigoti 
blanc de llet amb el davantal—… Ja veig que avui t’has 
llevat preguntaire!

Davant del foc de llenya s’hi està bé; la cuina fa olor de 
llet i formatge. M’estiro sobre del banc de fusta i, mirant 
el sostre, rumio sobre els noms de les vaques.

—Saps, tia? Li hauríem de posar un nom al vedell de 
la Marquesa…

—I tant! Ja n’has pensat algun?
—Sí, però… És que no sé pas si és nom de vaca.
—I quin nom és aquest misteri?
—Joan. Bé… Joan perquè és mascle; si fos femella, es 

diria Joana, com jo. I ara que és menut encara, li puc dir 
Joanet, què te’n sembla?

—I ton pare, què hi diu?
—Lo pare no diu res, tia. Amb prou feines, bora nit i 

bon dia. Lo pare hi és en cos però no pas en ànima.
La tia s’asseu al banc de fusta, em posa el cap a la seva 

falda i m’acarona els cabells. “Pobra Joana, pobreta nena”, 
pensa la tia però no diu res.

Quan arribo a casa ja fosqueja. El pare torna de l’hort 
amb un sac de trumfes a l’esquena; des que va morir la 
mare és ell qui s’encarrega de tot. Jo l’ajudo a cuinar, 



6 Nela Miralles i Puyol

agranar la casa i fer la bugada, però sóc massa petita, diu, 
per treballar la terra.

—Ei, pare, pare! Ja sóc aquí!
Me n’adono que està més magre, la roba li va baldera; 

em sembla que és un altre home, més petit. Camina feixu-
gament, amb l’esquena encorbada pel pes del dolor. Ja no 
somriu, però sé que està content de veure’m; m’ho diuen 
els seus ulls. Entrem plegats i jo, de seguida, em poso a 
pelar les trumfes per sopar. En farem truita amb ous de 
dos rovells. El davantal de la mare encara hi és, penjat 
d’una tatxa a la paret. Mengem la truita amb un parell de 
llesques de pa, en silenci.

L’endemà al matí, les gallines escatainen esvalotades; els 
galls callen. La tia Rosa traspassa la portella com si l’empai-
tés el mateix dimoni. Arriba cridant no sé què d’una guerra 
a Espanya i el pare surt de la quadra amb un tel vidriós 
als ulls. Jo, que tinc deu anys i les cames esprimatxades, 
no entenc res però sé, perquè ho diuen els grans, que les 
desgràcies mai vénen soles. No sé, encara, la magnitud 
d’una guerra ni l’abast de la desgràcia. No sé, encara, que 
el pare morirà al front, que és on la gent es mata.

—Ara viuràs amb naltres —em diu la tia, després del 
respons pel pare.

—I la Marquesa i el Joanet també?
—I tant! I l’aviram i els gossos i totes les altres vaques… 

Aquí hi ha lloc per a tots!
—I l’oncle, anirà a la guerra?
—No, filla, perquè és guenyo i es veu que a la guerra 

només els hi volen guapos!
I jo esclato a riure, per primer cop en molts mesos, amb 

els ulls encara tristos.
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Després d’aquell dia, la vida passaria de pressa i passaria 
la guerra lentament i potser mai no acabaria d’acabar-se.

—Tu vas amunt i nosaltres avall… —em diu amb resig-
nació la tia, el dia que m’ha d’explicar allò de la primera sang.

Jo me l’escolto atentament, com s’escolta una mare:
—I això… cada mes? Tots els mesos?!
—Sí, filla. Cada mes, fins que et casis i et quedis pre-

nyada…
—Pas ho faré, tia. Jo mai en tindré, de canalla.
—I això, per què?
—Doncs perquè ma mare es va morir i mon germà 

també. I el pare, després, a la guerra, me’l varen matar. 
És per això que s’ha de parir…? Jo no ho vull pas, tia. Jo 
tindré la sang tota la vida; ja m’hi acostumaré, suposo…

—Ai, filla, dius unes coses ben estranyes, però és el do-
lor el qui parla… Vinga, anem a triar mongetes per a sopar.

Molts anys després, recordaria aquella conversa a la 
cuina com la fi de la meva infantesa. La primera sang, 
cames avall, no va trigar a venir i jo em vaig passar plorant 
tot el dia. De mica en mica, el meu cos va anar canviant. 
S’hi feien corbes on abans hi havia pell i os. Ja no tenia les 
cames curtes i esprimatxades; els meus braços eren forts 
i amples les espatlles. Vaig començar a treballar al terròs, 
a munyir les vaques, a apilar-ne els fems, com ho havia 
vist fer als pares.

—Cada cop t’assembles més a ta mare, que també era 
ferma i bonica, com tu —em deia la tia, i l’onclo assentia 
amb el cap perquè era home de poques paraules.

Mentre la guerra passava lentament i potser mai no 
acabaria d’acabar-se, jo, lluny d’aquell horror però amb 
el dol recargolat a dintre, em vaig fer gran sense gairebé 
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adonar-me’n. Potser perquè ja feia temps que ho era, fins 
i tot abans, molt abans, de la primera sang. Abans, molt 
abans, que comencés a calçar-me els pantalons del pare. 
Abans, molt abans, que em demanés d’on vénen els noms 
de les vaques.



MORTADEL·LA D’OLIVES

Carme Carles Fèlix

Benvolgut senyor Sans Codina, acabo de llegir al diari 
que es jubila. I ho fa amb tot el reconeixement del món. 
Una notícia a primera pàgina en un diari vol dir que has 
arribat molt lluny. Bé, com li deia, he llegit que es jubila 
després de molts anys al capdavant de la secció de psiquia-
tria infantil de l’hospital Santa Madrona. La gent en parla 
molt bé, de la seva trajectòria.

Vostè segur que no se’n recorda, però de petita vaig 
ser pacient seva. No pateixi, no cal que s’escarrassi a sa-
ber qui sóc. Em dic Abril i, en el temps que els nens són 
feliços, jo vaig viure un infern. Pensi que jo anava pel 
carrer i em presentava dient: “Hola, em dic Abril, tinc 
set anys i sóc tanatofòbica.” Ja pot imaginar, senyor Sans 
Codina, la cara que posava la gent quan m’ho sentia dir. 
La majoria dubtava entre preguntar què volia dir tanato-
fòbica o denunciar els meus pares per ensenyar-me coses 
indecents. A mi m’encantava fer-me la interessant i mai 
no donava cap explicació. No cal dir que tots es quedaven 
amb un pam de nas. Per dissimular, exclamaven astorats: 

9
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“quina nena més maca, eixerida, llesta, intel·ligent…”; 
se m’acaben els sinònims. A ningú no li feia llàstima la 
meva fòbia, tot i desconèixer-ne el significat. Ara penso 
que inconscientment sí que ho sabien perquè, tret dels 
suïcides, tots en tenim més o menys, de tanatofòbia, no 
creu? El que em feia més ràbia era que, en acomiadar-se, 
no havien caminat ni dues passes, ja se’ls sentia remugar: 
“Mira que n’és, de rara, l’Abril!” I ressonaven per l’horitzó 
proper tots els antònims dels adjectius que abans m’havien 
dedicat. Em sentia com una mena d’uve alta en l’idioma 
castellà, molt parlat aleshores.

Vostè, senyor Sans Codina, es preguntarà a què ve tot 
això de la tanatofòbia. Doncs li he de dir que és culpa 
seva. Millor dit, seva i de la mortadel·la d’olives que l’àvia 
s’entossudí a posar-me dintre l’entrepà. Quina necessitat 
hi ha de posar olives barrejades amb la mortadel·la? Cap ni 
una. És com si poséssim ulls de vidre a l’estàtua del David. 
Perquè el David és maco tal com és, amb aquell marbre 
jaspiat que sembla que tingui venes. Jo l’he vist de gran. 
De petita no sortia de casa més que per anar a l’escola i al 
parc, amb l’avi. Els pares treballaven i els avis tenien cura 
de mi. En sortir de l’escola, l’avi i jo anàvem a jugar al parc 
fins l’hora de sopar. Un dia, a l’àvia se li ocorregué posar 
a l’entrepà mortadel·la d’olives. Jo em vaig queixar a l’avi. 
A l’àvia, que era molt dolenta, no, que no m’hi atrevia. 
“Avi, no m’agrada la mortadel·la amb olives”, li vaig dir. Per 
tota resposta em va preguntar si m’agradava la mortadel·la 
i si m’agradaven les olives. “Sí”, li vaig contestar. “Doncs 
t’ha d’agradar la mortadel·la d’olives”, va concloure ell. Es 
veu que el fet que em fes venir basques no era prou motiu 
per no menjar-ne. La lògica de la situació se m’escapava. 
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És com si et diguessin “t’agraden els ocells? I les plomes 
de colors? Doncs t’hauràs de menjar la carn de pollastre 
barrejada amb les plomes”.

Però no vaig deixar que em convencés i vaig tornar a 
queixar-me que no em volia menjar la mortadel·la. Sem-
bla que el sento: “Abril, te l’has de menjar, hi ha gent que 
es mor de gana, prims com a canyes i plens de mosques 
mentre tu et fas la llepafils. Pensa en tots aquells nens que 
no tenen res. Tu dius que no vols menjar un bon entrepà 
i ells es moren. Pobrets!”

Què ha de pensar una nena de la gent que es mor 
mentre a ella l’obliguen a menjar mortadel·la d’olives 
comprades a la botiga de la cantonada? Doncs ruqueries. 
Una mica emprenyat, l’avi em va dir que era una malcria-
da, que em deixés de romanços i que anés a jugar amb els 
altres nens. Mentre jo corria pel parc, un lloc segur, sense 
cotxes i amb tots els adults controlats, l’avi solia parlar amb 
altres avis. Es contaven les penúries de la vida i es donaven 
consell de com passar el semàfor en vermell i que el nét no 
se n’adonés. En fi, que l’avi es va despistar i jo vaig llençar 
la mortadel·la a la paperera que hi havia al racó. Encara 
no teníem contenidors de residus orgànics, no reciclàvem 
tant, ens ho menjàvem tot. L’avi va acabar la xerrameca 
amb els altres, jo em vaig acabar el pa sol i tots contents 
vam marxar cap a casa.

A la tarda es va morir el veí del tercer primera.
Ens ho va venir a dir la neboda, que no tenien fills. La 

dona estava desfeta. Es veu que es va morir de cop, sense 
avisar. Al matí estava bé, s’hi va quedar a la tarda mentre 
mirava el futbol. “No ho entenc, si han guanyat els seus”, 
va dir la neboda abans de marxar.



12 Carme Carles Fèlix

Vaig fer càlculs i vaig arribar a la conclusió que es va 
morir si fa no fa quan jo em desfeia de la mortadel·la. Es 
va morir perquè jo no m’havia menjat la mortadel·la! Em va 
agafar mal de panxa. La culpa va treure el nas i es va quedar 
ben enganxada a la meva gola. No podia parar de plorar. 
La mare em va consolar tot dient que no sabia que coneixia 
el veí, ni que em sabés tant de greu. I jo vinga plorar. A la 
nit, dels tres peixos que teníem a la peixera del menjador, 
dos van aparèixer panxa enlaire, morts. “Si aquest matí 
estaven nedant com si estiguessin a l’oceà, què ha passat 
aquesta tarda?”, exclamà sorprès el pare.

Si fa no fa degueren morir pels volts de l’hora que jo 
tirava la mortadel·la d’olives. “Demà els trauré de la pei-
xera”, digué el pare afectat.

Vaig esclafir en un plor esgarrifós. La mare no em 
podia consolar. I encara vaig plorar més quan l’endemà 
va aparèixer mort l’altre peix d’una indigestió. No vulgui 
saber, senyor Sans Codina, què va menjar per morir-se.

A partir d’aquell dia no podia escoltar que algú s’havia 
mort a la tarda, sense que em sentís culpable i m’agafés 
la plorera. Per molt que la mare m’acaronés o que el pare 
digués que no n’hi ha per a tant, que jo encara trigaria molt 
a morir-me, l’angoixa s’apoderava de la meva vida. Tot el 
meu món es tornava d’un negre rabiüt i em venia pel cap 
la imatge de la mortadel·la dintre de la paperera del parc 
i em sentia culpable de qualsevol mort.

Els meus pares estaven molt amoïnats. Que la mort 
em fes tant de pànic no era normal. Tots els nens tenen 
malsons, però el trastorn que em provocava sentir-ne parlar 
afectava la família. Per acabar-ho d’adobar, els peixos que 
havien comprat per substituir els altres no van durar ni 
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dos dies. Vaig caure malalta. L’única cosa positiva que em 
va ocórrer per aquell temps és que l’àvia mai més no em 
féu un entrepà de mortadel·la d’olives.

Va arribar a ser tan gros el problema que a casa no es 
comentava mai cap mort. Però al carrer la gent parlava i 
jo, a les tardes, no feia més que plorar. La depressió i la 
culpa van afectar també el meu rendiment escolar. Gràcies 
a la intervenció de la psicòloga, la mateixa que no parava 
de dir que el meu problema la superava, els meus pares 
van aconseguir cita perquè em visités el gran Sans Codina. 
Era el millor psiquiatre infantil, havia estudiat als Estats 
Units d’Amèrica! Tot un luxe. A vostè no li va caldre més 
que escoltar l’explicació dels pares i fer-me un parell de 
preguntes: “Tu tens por de la mort?”, em va preguntar. 
“Sí, i em menjaré la mortadel·la sempre”, vaig contestar 
una mica atabalada. Ha de saber que la seva presència em 
feia posar nerviosa. “Quina mortadel·la?”, em preguntà 
sorprès. “La d’olives”, vaig dir una mica tímidament. 
“Ah!, a mi tampoc m’agrada”, digué. En sentir que no li 
agradava la mortadel·la, em va semblar un gran metge. 
Encara més, un gran home. Millor encara, un superheroi! 
Que ràpid que va acabar la visita! I és que no li va caldre 
gaire més que un parell de preguntes i revisar les notes de 
la psicòloga escolar, per a dictar sentència: “aquesta nena 
és tanatofòbica”. El diagnòstic era tan clar que em quedà 
la paraula gravada. Jo era una nena tanatofòbica! Sonava 
com el que té una malaltia de la pell, una de molt rara i 
tots l’envegen perquè pot quedar-se a casa els dies de fred.

Em va faltar temps per anar esbombant que jo era una 
nena tanatofòbica. Si alguna cosa em costava d’aprendre, 
ho posava com a excusa. Si havia de parar la taula o endreçar, 
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no ho volia fer, com que era tanatofòbica… Així va ser 
com em van conèixer tots, per l’Abril, la tanatofòbica. Sort 
que l’avi va morir un matí; si s’hagués mort a la tarda, 
crec que m’hauria mort amb ell.

Però, tot i saber què em passava, la meva desesperació no 
va minvar ni un borrall. Vaig continuar plorant les morts 
de l’hora de berenar. I torna a demanar visita al psiquiatre! 
I finalment arribaren les pastilles, tan semblants a les que 
porto avui a la bossa. Potser una mica menys fortes i una 
mica més tímides. Però igual de perverses. Com les odio! 
Com les necessito!

Vaig créixer amb una llosa al cap que no m’impedia 
anar cap amunt, però sí considerar-me una nena normal. 
Fins que a poc a poc les pastilles van esborrar la culpa.

Un dia va caure a les meves mans un diccionari de 
psicologia i per curiositat vaig buscar la definició. “Tanato-
fòbia: por irracional a la mort”. La rialla que vaig soltar es 
barrejà amb la indignació i després amb la ràbia. Resulta 
que durant anys havia pensat que tanatofòbia volia dir 
fàstics a la mortadel·la! No sabia si riure o plorar. Perquè jo 
de por de la mort en tinc la justa, que vingui tard i prou. 
Vostè, amb tota la seva saviesa adquirida als Estats Units, 
va dictar sentència. I jo vaig ser per a tots una nena poruga, 
tan esgarrifada per la mort que no podia viure feliç si no 
era prenent pastilles. I no era veritat. Si s’hagués pres la 
molèstia de rascar una mica, hauria vist que jo el que tenia 
era un sentiment de culpa que m’arribava fins als peus i 
que arrossegava com la bola de ferro d’un presoner. Només 
hauria fet falta parlar-ne una mica i aclarir l’embolic. Mai 
no li perdonaré que m’hagués classificat com si fóra una 
carpeta plena de símptomes, amb un simple cop d’ull.
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Doncs bé, senyor Sans Codina, a l’hora de la seva ju-
bilació, li desitjo tota la mala sort del món. Que els anys 
que li queden siguin els pitjors que mai ha viscut. Que tot 
el que engegui li surti malament. I que la seva vida sigui 
un infern de pastilles, fins l’últim alè.

Per acabar, si algun dia ens trobem pel carrer, no ho 
dubti, l’invitaré a un entrepà de mortadel·la. I l’hi faré 
menjar, mentre jo m’ho miro amb cara de fàstic. Serà una 
bona manera de donar sentit al nom grandiloqüent que 
vostè va posar a una entremaliadura de nena.

Que tingui un mal dia. 
Seva,
Abril





FALTA

Antoni Ramírez Rodríguez
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Ja ho sé. Sóc un zero a l’esquerra. Sóc la mongeta tendra 
congelada que queda dura fins i tot després de bullida. Sóc 
el pèl del nas que decideix fer acte de presència quan tots els 
seus companys han passat per la petita tisora poc esmolada 
que tothom té en un potet, a l’armari de la cambra de bany. 
Sóc la mica de tonyina que no vol sortir de la llauna quan 
hom la buida. Sóc la capsa metàl·lica de galetes daneses plena 
d’objectes no comestibles. Sóc l’únic gra d’una cara que fa 
temps que va passar pel tràngol adolescent de l’acne. Sóc 
el culet de Coca-Cola esbravada que ha quedat del sopar 
d’ahir perquè algú va sobreestimar la seva set i algú altre va 
trobar massa vergonyós acabar-se’l davant de la gent. Sóc el 
tall de formatge ple de fongs que havia de quedar per a més 
endavant, per matar el cuquet en un altre moment, i que 
ara s’haurà de llençar. Sóc la cançó dolenta que tots els discs 
tenen. Sóc l’episodi dolent de la millor sèrie de televisió del 
món. Sóc la gomina que farà posar drets els cabells d’algú 
amb vista a una trobada que durarà dues hores a tot estirar. 
Sóc el grapat d’arròs que queda al paquet i que no omple ni 
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mig plat. Sóc la frase “t’estimo” dita a una persona que es 
penedeix d’haver dit aquests mateixos mots fa uns instants. 
Sóc la moneda que entra al forat del parquímetre un diu-
menge. Sóc el petó a la fotografia d’un difunt. Sóc la neteja 
d’ungles moments abans de tallar-les. Sóc el videoclip d’un 
pub, silenciat i trepitjat per la música d’una minicadena. 
Sóc l’hora de son després d’una nit de vigília. Sóc el “si hi 
ha res que pugui fer…” pronunciat en un tanatori.

Com ja he dit, sóc un zero a l’esquerra. Sóc inútil, fins 
i tot una nosa. No hi ha res que em surti bé. Tant me fa 
el que em diguin aquells que m’envolten, m’estimen i em 
volen transmetre el seu suport. És així com em sento. 
I ara sóc aquí, a vint metres de la porteria. Amb la pilota 
col·locada per a un esquerrà. Amb la barrera de l’equip 
contrari formada per cinc homes que es protegeixen 
les parts pudendes. Cadascú les seves, naturalment. No 
s’amoïnen per la integritat dels nassos i les dentadures, 
tot i que tenen moltes més possibilitats de rebre l’impacte 
del llançament. És el minut noranta-dos de la segona part 
de l’últim partit de la temporada. Si faig gol empatarem 
a quatre, guanyarem un punt i serem automàticament 
campions de lliga. Per primera vegada a la nostra història. 
De fet, serà el nostre primer títol oficial. També s’ha de 
dir que, en aquesta categoria, tampoc no és una gran fita, 
però seria un moment històric. I els llançaments de falta 
són la meva única especialitat. Són l’única cosa que sé fer 
bé. Sé que, si ho vull, la pilota entrarà. Per primera vegada 
els companys em mantejaran, el públic m’ovacionarà, seré 
el responsable d’una cosa gran i gloriosa. O no?

Perquè fa dinou anys que perdem aquest mateix partit 
per tres gols a quatre. Una estadística absolutament sor-
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prenent, però que efectivament es repeteix durant dinou 
anys. És l’única cosa per la qual som coneguts arreu del 
món tots dos equips. Any rere any sortim en reportatges 
de premsa i televisió, fins i tot se’n va fer una pel·lícula, 
i és l’únic partit d’aquesta divisió que s’emet per televisió i 
que, a més, té cobertura internacional. És quelcom morbós. 
Quan vaig entrar a l’equip, aquesta estranya tradició ja 
tenia onze anys. Sempre m’he preguntat si és un resultat 
real, casual o bé tots dos equips ens esforcem per arribar 
a aquest marcador i perpetuar l’estadística, per por del 
que podria passar si la trenquéssim. Sovint em fa l’efecte 
que, quan s’acosta el xiulet final i el marcador és curt, els 
porters i la defensa deixen d’esforçar-se i permeten que 
els davanters passin amb la pilota i marquin gols fàcils. 
M’hi jugaria alguna cosa que també he vist gols en pròpia 
porta, fets de manera que semblen accidents. Què n’espera, 
la gent, de mi? Perquè avui depèn de mi, i només de mi. 
N’estic segur. Sé que, si ho vull, faré gol. He de satisfer 
les esperances de tothom, o bé trenco l’estadística i duc el 
meu equip al seu primer campionat? D’aquesta manera 
també inscriuria el meu nom a la història del futbol. I ho 
veurien en directe desenes i desenes de milions d’espec-
tadors. Però… i si s’empipen amb mi? Què passarà, si 
deixem de ser el focus d’atenció de tothom? Què passarà, 
amb els drets de televisió amb què compten els amos del 
club? I si em volen linxar? I si em fan fora de l’equip com 
a càstig (sí, he dit “càstig”) per aconseguir-los una lliga? 
Sempre em fico de peus a la galleda, però… quina opció 
és, en aquest cas, ficar-se de peus a la galleda? Què és el 
pitjor que puc fer? L’àrbitre xiula, em dóna permís per 
agafar embranzida i xutar. Corro.





NINOT DE NEU

Francesc Duch Casanova

L’avi l’embolica de dalt a baix, ben abrigat; en Genís, 
frisós, tan poc curós com sempre, surt a corre-cuita amb els 
guants a mig posar. Trepitja, trempat d’alegria curiosa, la 
neu flonja que s’esponja sota el seu pas. La criatura arrauxa-
da, “ai quin goig!”, crida meravellada per la desconeixença 
que li és veure nevar; badoc, gira i tomba fora de casa on 
l’immaculat cotó fluix, blanc i caigut del cel, vesteix tot el 
barri de casament. Encantat per la bona nova, criatureja 
com l’infant de set anys que és, ple de ganes de tot, però, 
dissortadament, el marrec atabalat ensopega per terra. 
En Genís, poca traça, cau i es nafra així la cama. Brollant 
a llàgrima viva, el petit s’aixeca sense deixar de bramar, 
s’enfila fins a bressolar el seu alarit entre els braços del 
seu avi i un cop allà, buscant conhort, hi troba la calma. 
L’ancià, mentre l’ossada li clamoreja, conforta el marrec 
amanyagant-li el nas fredorós.

Desabillat de nou, ara ja dins la casa, tan sols guarnit 
amb samarreta de pelfa, calçotets virolats i mitjons d’abri-
gall, reposant a la falda del pare del seu pare, el marrec 
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espera cohibit la coïtja. El rajolí d’esperit de vi li cou el 
genoll, però, valent, en Genís només udola en dos temps 
sense expel·lir cap més plor. A fora la neu continua tom-
ballejant. De casa estant, el petit, ja més calmat, ajuda a 
aflamar unes estelles que, crepitants, atien la foguerada. 
El tint tan viu del foc encisa el marrec, que es corprèn del 
constant espetec que els brancons iteren tot cantant; un 
cant insòlit que incita a la galvana. La xemeneia vetlla un foc 
que desperta una agradívola somnolència tant a l’avi com 
al nét, i en un tres i no res ambdós s’endormisquen.

El menut somia amb la troballa d’un nevisquejar que 
tot ho emblanquina, i es descobreix engrescat de viure 
tanta gelor; l’ancià, més pausat, somieja amb tot el que 
ha plogut des d’avior, en com n’han passat de veloços el 
temps i la vida, burlers. Així, evadits entre somnis tan 
distints, els uns de troba i els altres d’antigor, l’un somriu 
i l’altre plora. La infantesa aboca el somrís; la vellúria, en 
canvi, un fràgil somic.

Un espasme sobtat torba el son plorós de l’avi; el menut 
encara dorm i la fogata caliueja dins la llar. El vell con-
templa el respirar reposat d’en Genís i, mentre l’observa 
embadalit, es descobreix tan sortós, tan feliç, que el sos-
pirar que li’n raja de memorar records antics es bescanvia 
abocant, ara tot d’una, un plorar ben grat; orgullós del que 
l’avançar de la vida li ha aportat, totalment conscient, ara 
que el nen li dormita sobre la falda, que ben mirat no pot 
doldre’s de res. Ni tan sols del dolor que li rosega nit i dia 
les espatlles, tampoc de l’exhalar tan treballós que acon-
segueix repetir sense aturall a tothora, esquivant fins avui 
apnees massa llargueres. Que el mal dolent que sap que té, 
aquesta malanança que no es cura, fa molt temps que se 
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l’havia d’haver endut i, en canvi, ell continua gronxejant 
entre els seus braços el nét que ara capcineja calmat. Alça la 
mirada sobre la llar de foc i una abellidora remembrança li 
fibla el moll de l’os, i en els retrats que vesteixen les parets 
hi troba uns records de benanança. Que s’hagi de morir 
aviat el fastigueja, però fa temps que ha intentat deixar la 
paüra en un racó, assajant no flirtejar-hi, ja que sap que, 
tant de bo pogués eludir-ho, en el darrer instant s’hi hau-
rà d’enfrontar. Encarant un deixar de viure que arribarà 
prompte, esperant anhelós que l’adéu sigui benèvol. Per 
això la vitalitat frenètica amb què en Genís desvesteix la 
vida l’encaterina, el colpeix; per això no fa cas de la sofrença 
generalitzada que el seu cos pateix sovint, ni dels mals de 
cap, ni de panxa, ni de la dolorada que l’embolcalla tot 
enter, de cap a peus; per això no se’n lamenta mai en veu 
alta, per poder encarregar-se del seu nét quan els pares del 
petit li ho demanen. Per això l’avi diu sempre que sí; que 
sí que pot recollir-lo a l’escola, que sí que li pot preparar 
berenar, que sí que se’n pot fer càrrec aquest vespre i que, 
si cal, el menut es pot quedar a dormir. Per això diu sempre 
que no; que no li fa mal res, que no necessita reposar havent 
dinat ni tampoc fer la migdiada després, que no pateixin, 
que no hi ha res que el complagui més que compartir hores 
amb en Genís; impregnant-se de la pruïja que desperta el 
marrec i que tant compensa l’esclau desesper de l’ancià; 
aquest desànim que la velledat porta amarrada. 

El petit es desperta sobre les cuixes del seu avi, immers 
en una agradívola calentor, prop del foc i sota la càlida 
mirada del seu vetllador. Badalla amb uns ulls que es 
tanquen per obrir-se tot seguit, desorbitats, en descobrir 
per la finestra que a l’exterior, com si es tractés d’una nova 
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glaciació, el blanc impera, impol·lut i poderós, tenyint 
els encontorns d’una puresa encisadora. El genoll que ha 
caigut per terra fa una estona ja no l’empipa, la novetat 
d’aquest fenomen nivi que li és tan estrany li lleva el mal 
de la ferida; s’aixeca, enganxa el nas a la finestra freda i 
floc a floc s’enamora del salinar que cobreix aquest matí 
de somni. I aleshores, el marrec imprevisible, mentre 
escodrinya l’horitzó nevat, pregunta amb la ingenuïtat 
més bondadosa, sense tallar-se, sense cap malícia, només 
abanderat amb la més entranyable de les innocències, “avi, 
quin dia et moriràs?”, i el silenci s’apodera del vell. Un 
emmudiment que regna una bona estona.

L’ancià afegeix un soc per avivar el cremar de la llar, 
que, després de la dormida, ha rebaixat la intensitat. Re-
mena la brasa tot buscant-hi un mot, una frase, un enllaç 
de quatre paraules que desencallin el mutisme que l’ha 
amarat, impedint-li d’arrel respondre al seu nét. El petit 
continua com qui esguarda l’arribar d’un miracle, estàtic 
vers el gran nevar; hipnotitzat pel sublim ball que cada 
volva dansa levitant enmig del cel, abans d’ajeure’s sobre 
el llit nupcial. Però no pot, l’avi no pot emetre cap so que 
respongui a l’infant. Porta massa temps fent els ulls gros-
sos quan, arribada la nit, sent que el cor li flaqueja, massa 
temps enganyant-se a ell mateix, camuflant les dolences 
que subtilment li dibuixen un final poc llunyedà. Massa 
temps sentint que el darrer matí s’impacienta a l’espera. 
L’avi no sap què dir. Sent que el fer-se gran és tan veloç 
que, quan hom vol fer-se’n comptes, la memòria grinyola, 
l’esperit flaqueja i l’empenta es dissol. Al marrec no vol 
parlar-li de mort, sinó d’aventures viscudes i de mons des-
coberts, d’epopeies per atènyer i d’un futur apassionant. 
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L’ancià, ara, vol ser en Genís. Vol recuperar la ingenuïtat 
més pura, la innocència primerenca i el desig d’un tot 
infinit, sense la por que cada nit, en ajocar-se, l’entolla per 
si no torna a despertar. Vol ensopegar i submergir-se entre 
els flocs de neu, vol dur mitjons de llana i calçotets virolats, 
vol jugar a cavall fort amb el seu nét i llavors, enfredorits, 
construir un ninot de neu massa lleig i vestir-lo amb els 
quatre drapots que els hagi donat la mare. Ara l’avi vol 
ser el ninot, un ninot de neu que l’endemà al matí s’hagi 
fos i que d’ell només en quedin les vestidures que ahir el 
guarnien; morint de nit, sense cap sofrença, per tornar 
l’any vinent durant el pròxim nevar, erigint-se altra vegada 
entre les mans petites i curioses del seu nét estimat. Un 
nét que continua vora la finestra, impassible, totalment 
captivat pel color tan albí que to ho cobreix.

L’avi no ha respost i el petit no hi ha insistit. Potser 
perquè només té set anys, potser perquè davant d’un 
espectacle tan insòlit les preguntes hi són de més, potser, 
només potser, perquè s’apercep de la por que desprèn 
l’ancià. Una por que ell diu no viure. Per això, o potser 
no, potser perquè només és un nen petit, de sobte, d’una 
revolada fa mitja volta, obre els braços simulant les ales 
d’un avió i comença a córrer pel menjador rodejant ca-
dires, la taula i planejant vora la llar de foc; quan s’atura 
altra vegada davant la finestra, s’encisa un instant més per 
girar-se després cap al seu avi i, amb tres gambades i un 
salt, catapultar-se sobre els seus braços. El vell és a temps de 
caçar-lo en ple vol, l’abraça i, mentre es tem el pitjor —la 
repetició d’una pregunta que no sap com respondre—, el 
seu respirar es torba de cop. S’atura l’omplir i buidar-se 
d’aire del seu pit. L’avi s’ofega. S’aturen tant el pensar 
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com el bategar i l’ancià només s’apercep que al final del 
túnel no hi ha cap llum; tampoc cap pel·lícula que passi a 
càmera ràpida memorant-li dies llunyans. Només hi veu 
la blancor immaculada que perdura a l’exterior; només 
desitja amb totes les seves forces que el petit sigui feliç; i 
pensant en això, sense poder encara respirar, el temor a la 
mort s’esvaeix. “Avi”, pregunta en Genís, “quan dinarem?”, 
i alenant una exorbitant glopada d’aire, l’ancià torna a 
respirar. L’avi viu.

Li diu que sí, que dinaran aviat però que abans cons-
truiran un ninot de neu. Un ninot que a cada nevar, per 
anys que passin, els farà retrobar. El gran i el petit, l’ahir 
i el demà, l’avi i el nét.



LA BICICLETA

Anna Folch i Bartrolí

Has acabat de fer la ruta literària pel barri de Ribera. 
Rusiñol, Maragall i Sagarra t’han donat la mà. Estàs 
satisfeta, ha anat molt bé. Has disposat d’un bon grup, 
discret i atent. Ara et regales un vermut al Xampanyet del 
carrer de Montcada: una canya amb una tapa d’anxoves 
del Cantàbric. Tot i que aquest voluntariat t’agrada, estàs 
cansada de la caminada i de la xerrada.

Relaxada, fas un bon glop de cervesa i amb la mà dreta 
estires La Vanguardia que hi ha a sobre de la taula del 
costat. Fulleges. I t’atures a la pàgina de les necrològiques, 
últimament no saps quina dèria t’ha agafat de mirar les 
esqueles, potser és l’edat, i de cop les ninetes s’aturen i fixes 
la mirada en una de gran, i t’esgarrifes. Coneixes el mort, 
és en Josep Maria, l’amic de la infància, el veí de sota de 
casa teva. Sí, tot lliga, nom, cognoms i el nom de la vídua, 
el que no sabies és que tingués tants fills, set en total. És 
clar, fa tants anys que no sabeu res l’un de l’altre, i pensar 
que havíeu estat com germans…!
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En Josep Maria, un any més petit que tu, era el Nenpo-
bret, com li deien a casa teva per ser orfe de pare —el seu 
pare havia mort joveníssim d’una tuberculosi adquirida, 
en acabar la guerra, al camp de concentració d’Argelers. 
Era un nen grassó, de cara rodona i afable i tou com un 
panet de Viena. Tu, enèrgica i impetuosa, el manegaves 
com et donava la gana: “ara jugarem a despatxos; ara a fer 
menjars, ara a marits i a marides”… I així fins a l’infinit. 
El noi, bon jan com pocs, acceptava tots els teus suggeri-
ments i propostes, el fet era jugar amb tu i passar-s’ho bé. 
La devoció, però, va durar fins al dia de Reis del 1950, 
que vas deixar anar la part més fosca del teu enginy i vas 
matar la seva innocència.

De nena, i de gran, avui encara et dura, tenies i tens 
passió per les bicicletes. Esperaves amb delit que s’acabés 
l’escola i comencessin les vacances per recuperar la teva 
bicicleta i anar, com una desaforada, amunt i avall pels 
jardinets del passeig de Sant Joan.

Als anys quaranta a Barcelona a penes hi havia trànsit. 
Hi havia por, tristor, restriccions de llum i d’aigua, cartilles 
de racionament, cues per comprar petroli per abastir les 
estufes, o pel carbó de les cuines econòmiques, però a tu, 
una nena de nou anys, això no t’importava gens. Havies 
nascut amb aquestes dificultats i, per tant, tot era normal. 

L’endemà de Sant Joan la teva mare, en Ramon, el teu 
germà, i tu pujàveu al “quarto del terrat”, en realitat un 
traster dels d’ara, on s’hi guardaven tots aquells fòtils que 
només s’utilitzaven de tant en tant, o que s’havien mal-
menat: el sac amb els suros per fer el pessebre de Nadal, 
unes cadires de reixeta que s’havien esparracat, una butaca 
desfonada, un cubell de zenc foradat… I les bicicletes, 
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totes dues, la negra d’en Ramon i la teva blava. Quina 
felicitat tan gran veure-les sortir a la llum del dia després 
de nou mesos de reclusió! A la galeria de casa les posàveu 
a punt. Les netejàveu de la pols del temps, cadascú la seva, 
amb uns draps i aigua i sabó. Tu ho feies amb la delica-
desa de qui té cura d’un nadó: mullar, fregar, eixugar… 
I apa tornem-hi fins que el blau cobalt lluïa espaterrant. 
Després enllustraves el selló de pell marró per dissimular 
les ratllades i pelades que l’ús i el pas del temps hi havien 
deixat. Acabada la feina, el pare greixava la cadena i in-
flava els pneumàtics i quan deia “nena, ja està a punt” et 
faltava temps per baixar-la al carrer i pedalar els cinquanta 
metres que et separaven dels jardinets. Només podies anar 
de la Diagonal fins al carrer de Rosselló, dues travessies. 
En Ramon, cinc anys més gran que tu, amb la seva colla, 
es feia tots els jardins: de la Diagonal a la Travessera de 
Gràcia, del poeta Verdaguer al músic Clavé. I som-hi que 
no ha estat res, i a tornar-hi. I així fins passada la Mare de 
Déu de la Mercè que les bicicletes tornaven al seu catau 
fins a l’estiu vinent.

Però en Josep Maria no tenia bicicleta. L’economia 
d’una jove vídua, tot i treballar de secretària, no ho perme-
tia i després perquè la dona tenia por, molta por, que al seu 
fill li pogués passar cap accident. El nen, però, maldava pel 
vehicle i més quan tu, força mala bèstia, li explicaves amb 
pèls i senyals el plaer de córrer en llibertat, de sentir l’aire 
a la cara, de passar volant per sobre de la terra i entremig 
de les altres criatures que jugaven a bales, i a patacons… 

—Aquest any tindré la bicicleta —et va anunciar un 
dia—, la demanaré als Reis i me la portaran!
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Els Reis. Ai!, els Reis Mags de l’Orient! Existien real-
ment? Era possible que unes persones, per molt màgiques 
que fossin, poguessin passar en una sola nit per totes les 
cases de Barcelona per deixar milers de joguines als nens 
de la ciutat? No! Tu això ja no t’ho empassaves. Aquell any 
vivies el moment del dubte, aquell instant en què comen-
ces a fer-te gran i constates que la màgia no existeix, que 
és pura falòrnia i que al seu darrere hi ha una trampa. El 
teu estat d’ànim vacil·lava entre la realitat i el desig. I no 
et vas privar de compartir-ho amb l’amic que en la seva 
innocència no et va creure.

Dia 6 de gener del 1950, nou del matí. La galeria de 
casa teva era plena de joguines, ara no recordes bé què hi 
havia, segurament part del que havies demanat a la teva 
carta, més els llibres de contes que mai no fallaven, i les 
llaminadures típiques: teies, alls, cebes i carbó. Després dels 
Oh! Ah! Ai! Ei! Que bonic!, començaven les corredisses 
d’anar amunt i avall per l’escala per tal de compartir els 
regals. En Josep Maria pujava a buscar el seu i tu baixaves 
a buscar el teu.

—Nina, Nina, m’han dut la BICI! M’han dut la BICI 
—va cridar, ple de goig, el nen per l’escala.

I tu, cames ajudeu-me, vas anar a veure la seva precio-
sitat! Finalment, a l’estiu tots dos correríeu pels Jardinets a 
cor què vols. Tu, la gran, l’experta, l’ensenyaries a pedalar 
com un autèntic ciclista.

La bicicleta d’un roig intens era al mig de la seva galeria. 
Gran meravella! Brillant, llustrosa, amb les dues rodetes 
petites ben collades, el manillar platejat lluent, els mànecs 
de les mans i el pneumàtics de color de plom desprenent 
olor de goma fresca. I el selló, el selló folrat d’una roba de 
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vellut vermell fent conjunt. Quanta bellesa en un vehicle! 
Però de cop se’t va gelar la sang, la galeria va trontollar, 
i tota tu et vas estremir: aquella bicicleta era la teva! Et 
podien enganyar amb mil coses però amb la bici no. Era 
el teu cor, la teva ànima, la teva vida:

—Aquesta bici és meva! —vas cridar desaforada.
—No, és meva, me l’han duta els Reis! —va somicar 

el Nenpobret.
—No, és la meva, l’han pintada i prou! Ja ho veuràs! 

Porta una tisora!
I amb l’estri a les mans vas fer un tall net com un ferida, 

i vas esparracar el vellut vermell. I com si es tractés d’un 
cor que bategava va eixir el vell selló de pell marró ple de 
ratllades i pelades.

El desencís de l’amic va ser tan gran que es va deixar 
caure a terra picant de mans i peus, mentre un riu de 
llàgrimes relliscava galtes avall. Pobra criatura, no entenia 
res de res, mentre tu, brandat les tisores com si es tractés 
d’un trofeu, cridaves triomfant:

—Els Reis són els papes! Els Reis són el papes!
Ara, després de tants anys, davant de la seva esquela 

rememores el fet i les conseqüències. L’esbroncada i els 
càstigs que vas rebre: les joguines amagades, estar tot el dia 
tancada a la teva habitació, no menjar tortell de postres 
i no saps quines coses més… Però el pitjor va ser que a 
partir d’aquell moment tots dos us vau distanciar. Res ja 
no va ser igual i els jocs es van acabar. Cadascú a casa seva 
i salutacions i prou. Us havíeu fet grans de cop.

Mires el rellotge, les dues, l’enterrament és a les quatre. 
Si a les anxoves hi afegeixes un tros de truita de patates i 
un cafè, hauràs dinat i tindràs temps de passar pel tanatori. 
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No donaràs cap condol, no hi ha coneixences. A la floris-
teria compraràs una rosa d’un vermell intens i amb amor 
la dipositaràs sobre el taüt. I en silenci, com un prec, li 
demanaràs perdó pel mal fet i com dos bons amics fareu 
les paus.

Després, en sortir, agafaràs un taxi fins a casa teva i 
ploraràs perquè ja no pots pedalar.



LES LIAISONS DANGEREUSES

Pep Valsalobre

La maleta jau damunt del llit. L’obre i en treu els dos 
primers objectes que hi ha a la vista. Una ploma i una 
capseta. Deixa la ploma damunt de l’escriptori que hi ha 
als peus del llit. I mira amb una barreja de delectança i 
desfici la capseta. Star Préservatif. Demapharm. Compleix 
la norma francesa NF EN ISO 4074 (2002) i l’europea 
CE 0459. Excel·lent, deu ser segur, pensa. Mira les instruc-
cions. Fa una prova d’urgència. Es descorda els pantalons 
i els deixa caure fins als peus. S’abaixa els calçotets fins als 
genolls. Penis en erecció, impecable. Situar el preservatiu 
sobre el gland, bé. Atenció al sentit del desenrotllament… 
Cagumseuna. Mira per la finestra. Afortunadament les 
cortines són tirades. Amb el condó encara a la punta del 
penis, penjant del gland, separa un xic les cortines i guaita 
a fora, frisós. Un paisatge singular, els camins marcats pels 
arbres, una miniciutat disposada en forma de milers de 
petits apartaments impecablement ordenats, com un gran-
diós rusc pla, amb làpides i estàtues, la geomètrica ciutat 
dels morts en què la torre circular blanca de l’antic molí 
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pren un cert aire grotesc, allà al fons. Raffet el napoleònic, 
Fantin-Latour pintor-pastisser de retrats i floretes, el gran 
Soutine el boig Soutine. Amb aquella fila, li fa l’efecte 
que espiar les tombes que aixopluguen la glòria d’aquells 
artistes és una irreverència. Guaita cap a la dreta, des del 
carrer de Victor Schoelcher cap al Boulevard Raspail. Té 
al davant la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. 
Ves per on, els artistes morts a l’esquerra, els vius a la dreta. 
Per un instant es veu com un Crist nu de Judici Final, amb 
els elegits a la destra i els rèprobes a la sinistra. Espanta la 
imatge sacrílega amb la mà, com si fos una mosca empre-
nyadora. Els arbres no li permeten de veure les voreres del 
bulevard, que és l’única cosa que ara mateix l’interessa, 
els vianants que hi circulen, els que potser baixen d’un 
taxi. Hauria d’arribar per allà, des del nord, des de la Gare 
d’Austerlitz. Mira el rellotge. Dos quarts de quatre. És a 
punt d’arribar, pensa. Mira de reüll la ploma damunt de 
la taula. Somriu. És de colom, però ja farà el fet, és només 
un element simbòlic, propiciatori.

Es treu els pantalons abans que no ensopegui. Es lleva 
el preservatiu i se’l torna a posar capgirat. Ara. Com és pos-
sible que a la meva edat?, es pregunta. L’havia coneguda al 
Facebook. Per què coi volia ell el Facebook? Els seus col·le-
gues més joves, a la universitat, fins i tot els fills —tot i que 
no estava segur que no ho haguessin fet per fotre-se’n—, 
l’hi havien empès: difondre les idees, projectes i activitats 
del departament d’història de l’art a través de les xarxes 
socials, sí, una bona idea. I una manera més desimbolta 
d’estar en contacte amb col·legues d’altres universitats, 
d’altres països. I amb exalumnes i col·laboradors de la 
universitat. També una manera ràpida i fàcil, depenent dels 
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contactes i amistats, d’estar al cas de què feien els centres 
culturals més importants, les activitats, exposicions, cicles 
de conferències, publicacions. Aquests són els lloables ob-
jectius inicials, però… Va ser ella que va contactar amb ell 
a través del xat de Facebook. Es va presentar com una entu-
siasta de Cézanne. Aleshores ell treballava en una exposició 
sobre l’anomenada època fosca o couillarde del pintor d’Ais 
de Provença i la pretesa influència rebuda de Velázquez i 
Caravaggio, sobre la qual ja havia dit el que havia de dir 
en el seu moment. Pel que fa a la faceta artística, la veritat 
és que ella en sabia prou, per ser una aficionada, pensa. 
Deia que havia escrit una mena d’assaig sobre l’ús de la 
natura morta en Cézanne com a camp d’experimentació 
per a la geometrització dels volums, inèdit bien sûr. De 
fet, hi havia centenars d’estudis sobre aquesta qüestió, però 
ell no va gosar dir-li-ho. I ella li’n transcrivia de tant en 
tant fragments. Prou original, amb aquell punt naïf de les 
opinions no acadèmiques. D’aquí van passar a intercanviar 
missatges sobre les aficions literàries, musicals, culinàries 
o cinèfiles respectives. I després van començar els relats de 
les experiències personals. Primer les relacions de viatges 
respectius arreu del món i visites a museus que coneixien. 
Després ella va engegar facècies esdevingudes amb les seves 
amistats o confidències de joventut. I així fins a compartir 
el que feien a cada moment. Que si ara plou, que si avui 
he anat a veure tal pel·lícula, un pal pretensiós, és a dir, 
el pitjor dels pals, que si… Van competir a fer propostes 
de “personalitzar” obres de pintors consagrats de manera 
que cadascun havia de manipular la imatge digital del 
quadre amb un editor d’imatges i incloure-hi alguna part 
del propi cos: ella assumia el paper de Llibertat al quadre 
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de Delacroix i va afegir-hi el seu braç dret, el que du la 
bandera, ell seria un dels jugadors de cartes de Cézanne 
i substituïa la pipa del jugador de l’esquerra, amb aquell 
barret impossible, per una fotografia de la seva, no s’hi 
val, havia protestat ella, han de ser parts del cos; ella seria 
l’Eva de Dürer i hi afegia un fragment propi del flanc 
dret, ell es proposava com l’Adam del mateix pintor però 
no va gosar enganxar-hi altra cosa que un peu propi; ella 
va tornar a assumir la Llibertat de Delacroix però ara en 
substituïa els pits pels propis i encara de propina hi va afegir 
una segona proposta paral·lela amb un toc sacríleg amb la 
Verge de Melun de Fouquet de la qual ella va fer seu aquell 
pit rodó refinadíssim, un xic torbat, ell va substituir per 
la seva la mà que sosté la carta en el retrat d’Innocenci X 
de Velázquez; ella va contraproposar amb la Venus del 
mirall del mateix sevillà però ara en substituïa les natges, 
ell, juganer i prudent, va substituir l’edifici de l’esquerra 
de L’illa dels morts de Böcklin, versió tercera del 1883, 
per la façana de la seva mansió bordelesa; ella va tornar a 
doldre’s i es va rebel·lar protagonitzant L’origen del món de 
Courbet. En fi, la cosa es va anar escalfant, mai millor dit, 
pensa, i es va substituir ben aviat la facècia intel·lectual per 
escenaris més personals: que si imaginar-se d’anar plegats al 
cinema a veure tal o tal altra pel·lícula, que mira que si es 
quedaven sols plegats dins d’un museu tancat al vespre, o 
d’anar a dormir i somiar l’un amb l’altre, o tots dos llegint 
al mateix llit l’un al costat de l’altre, o si es xiuxiuejarien 
tals o tals altres mots a l’orella, que si deus tenir les mans 
delicades o la pell finíssima, que si tinc una piga a tal lloc 
o una cicatriu a prop de tal altre, que si aviam si endevines 
la mena de calcetes que porto, si és que en porto, que si 
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havia somiat amb ella fent això o allò i viceversa, que si 
atraccions, seduccions i temptacions. Ella vivia prop de 
Bordeus i de vegades deixava caure que pujaria a la ciutat 
al vespre amb la colla d’amics, que si es podien veure 
fugaçment, o que l’esperaria en tal lloc impossible, o 
l’amenaçava riallera que l’aniria a veure a classe a la facultat 
i que s’asseuria enmig de les seves atentes alumnetes. Ell li 
recordava que això era, ara per ara, impossible. Finalment, 
van desembocar en la fantasia de Les liaisons dangereuses. 
Tot va començar amb l’esment de la ploma d’Antoni de 
Borgonya en el retrat que en va fer Rogier van der Weyden, 
i d’aquí a “haurem d’escriure algun assaig plegats”, “sobre 
quin tema?”, “no té cap importància això”, “haurem de fer-
ho en territori neutral”, “proposo un hotel”, “una habitació 
amb un sol moble”, “algú haurà de fer d’escriptori, doncs”, 
“i l’estri?”, “quin estri?”, “per escriure”, “el portaré posat”, 
“i el paper?”, “amb pergamí, que fa més antic, i que no 
és, al capdavall, pell?”, “qui porta la tinta?”, “ja trobarem 
alguna cosa per sucar”…

Tres quarts i cinc. Agafa l’extrem del preservatiu amb 
la punta dels dits polze i índex fent pinça i amb l’altra 
mà el desenrotlla al llarg del penis fins a la base tenint 
cura de deixar la part de l’extrem, el dipòsit, buit. Excel-
lent. És a París per a la presentació d’un llibre. Un assaig 
sobre Kandinsky, però sobretot sobre per què no van ser 
els simbolistes instal·lats a París els que van avançar en 
el camí cap a la purificació, l’essencialització cap a l’art 
“concret” que desenvoluparia el rus. I està convençut, a 
més, que s’ha exagerat fins al deliri la importància de la 
religiositat en el camí cap a l’art no figuratiu i, en canvi, 
s’ha desatès el tuf totalitari de les propostes d’art total, 
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ves per on, dels abstraccionistes. És catedràtic d’història 
de l’art a la Universitat Michel de Montaigne Bordeus 3 
i crític reconegut arreu de França. No pas pel gran públic, 
és clar. Per això es pot permetre l’escapada a un hotel 
parisenc. A Montparnasse, ben situat però no gaire cèn-
tric, un petit hotel encantador. Tot detalls: la decoració 
d’imitació rústica però amb molt de gust, els mapes antics 
a la paret, els coixins de colors soferts al sofà, les cortines 
elegants —ah, les cortines, pensa, solen ser l’element més 
definitori sempre de la distinció o la carrincloneria d’un 
establiment hoteler—, els llumets refinats, l’ambient de 
penombra, l’escriptori d’època… l’escriptori.

Les quatre. Es treu el preservatiu, finalment. On el dei-
xo?, pensa. Bah, ja en faré prou amb cinc. Enfila cap a la 
cambra de bany. Prem el pedal amb el peu i llença el condó 
al cubell metàl·lic que hi ha al peu del lavabo. Treu el peu 
i cau la tapa. S’hi repensa. Li fa vergonya deixar un preser-
vatiu allà, als ulls de la dona de la neteja. Trepitja el pedal, 
l’agafa del fons i, amb un tros de paper de vàter, l’embolica. 
Ho torna a llançar al cubell. Torna a la cambra. Neguitós, 
retira de nou un xic la cortina, i a través dels vidres del balcó 
contempla una altra vegada el cementiri de Montparnasse. 
Aquell canyet de grans noms a tocar afegeix un toc decadent 
a l’escenari, un ambient perfecte. Tanca les cortines de nou 
i en girar-se topa amb l’escriptori. En la correspondència 
volàtil, ell assumia el paper d’escriptor i ella de lectora i, vista 
la coincidència en l’entusiasme pel film que Milos Forman 
havia fet de la novel·la epistolar de Choderlos de Laclos, 
Les liaisons dangereuses, havien fantasiejat de reproduir 
algun dia l’escena aquella en què el vescomte de Valmont 
escriu sobre l’esquena de la jove Cécile de Volanges, nua, 
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a manera d’escriptori, perdona però t’equivoques, l’havia 
corregit ella, és Cécile de Volanges-Thurman qui escriu 
sobre l’esquena d’ell una carta al cavaller Danceny. Potser 
sí, però no és Valmont-Malkovich que escriu també sobre 
un escriptori femení nu a Mme. de Tourvel-Pfeiffer?, sí, 
però és sobre l’esquena d’Émilie, no pas de Cécile. Vet aquí 
una portentosa escena de cinisme, conclou. Ell portarà la 
ploma, ella el tinter, qui posa la tinta? Ell té clar que repro-
duiran l’escena de Valmont i Émilie; ella està segura que 
la de Cécile i Valmont. El desig que havia engegat aquella 
quimera eròtica els havia dut avui a París.

N’hi haurà prou, de preservatius? Els torna a comptar: 
cinc, descomptant el que estava en fase de prova. I si el 
recupero?, pensant que potser a última hora… no se sap 
mai. Va cap al bany de nou. S’atura. No, seria poc higiènic. 
Els va comprar fa una setmana, en capsetes individuals. No 
es va atrevir a anar a la farmàcia. “Avui t’acompanyaré amb 
el cotxe a la facultat”, li havia dit al fill gran. Estudia, és 
un dir, Dret, és un penques, pensa, un gandul. “No vas a 
la feina?” “No, hi aniré més tard, em ve de gust fer un cop 
d’ull per la facultat. Sempre en parlem i no l’he vista mai. 
No pateixis, eh?, no entraré a l’aula.” “Tu mateix”, havia 
respost el fill entre displicent i alarmat. Un cop hi van ser: 
“Només faré un volt pels passadissos, per la biblioteca, pel 
bar, a veure com va tot. Té bona pinta, no?” “Faig tard a 
Dret Romà. Adéu.” “Adéu, adéu.” I va vagarejar una es-
tona pels passadissos de l’edifici d’aulari fins que les aules 
es van tancar per iniciar la jornada de classes del matí. 
Llavors va anar de dret cap als lavabos. Sabia que hi havia 
dispensadors automàtics de preservatius. L’hi havia dit el 
penques. Va localitzar la maquineta a l’entrada dels lavabos. 
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Neguitós i vermell com un pigot, va furgar a la butxaca 
on feia dies que hi tenia preparades les monedes per a 
l’ocasió: sis euros, sis paquets. Merda. Ara un euro i deu 
cèntims cadascun. Es va gratar el portamonedes. Sis euros 
i seixanta cèntims. Va sentir soroll d’una de les portes dels 
vàters. D’un salt es va plantar al passadís i, a punt de patir 
un cobriment, va fer veure que llegia els anuncis i papers 
d’una post de suro de la paret. Classes particulars d’anglès a 
mida, preus econòmics. Habitació per compartir, pis molt 
cèntric, ben equipat, Internet, tele, mobles, molt lluminós. 
Imprimeix la teva tesi a Photomatic. Vols escriure contes, 
novel·les o relats de gènere negre?, universitari imparteix 
cursos en línia o presencials. Restaurant Kitchen, sopars 
universitaris, menús a partir de € 23. Es busquen actors per 
a un projecte audiovisual que es rodarà a Bordeus centre, 
si t’agrada el món de la interpretació… Venc moto quasi 
nova. Megafesta universitària. Havia deixat les monedes 
dins la màquina… Un jove va sortir de la porta dels lava-
bos. Va tornar cap a dins, suat. Finalment, va aconseguir 
els sis condons. No n’havia hagut de menester mai. Bé, 
potser sí, sí, una vegada quan era molt jove i estudiava a 
París. L’experiència va ser nefasta: a banda que aquella 
goma repugnant li va impedir una prestància adequada 
en el membre viril, la inexperiència i l’ansietat no li van 
permetre la tranquil·litat necessària per deixar que la noia 
s’abaixés del tot els pantalons, i amb els pantalons a mitja 
cuixa no hi havia manera d’obrir les cames i encarar amb 
garanties. En fi. Després a províncies, com a assistent a 
la universitat, va venir la Marguerite, que estudiava Filo-
logia Romànica, el casament, els tres fills, el casalot que 
els havien deixat els pares d’ella al centre de Bordeus, la 
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càtedra a la universitat, la fama de crític i historiador. I la 
incapacitat per posar-se un condó com Déu mana.

Tres quarts de cinc. Qui havia fet la proposta de l’esca-
pada? No recorda si havia estat ell o ella. “On?” “A Bordeus 
no. Espera’t: faig una presentació del llibre sobre Kandinsky 
a París d’aquí a unes setmanes.” “No podré aguantar tant!” 
“M’ho miro a l’agenda i demà t’ho dic, surto a sopar…” 
“El 7 de maig, pots?” “El 7 de maig a París, dia de la Mare 
de Déu de la Victòria… de Samotràcia, fet.” “Jo busco 
l’hotel.” “I jo preparo la tinta.” Encara no sap quina cara 
fa ella, perquè al seu perfil de Facebook sempre hi penja 
dibuixos o fragments de quadres o sabates o fotografies 
d’actrius del Hollywood clàssic. A banda dels fragments 
de cos incorporats a les obres d’art, li ha enviat una foto 
seva amb collarets en què només es veu el coll, una altra 
nua al llit d’esquena, com la Venus del mirall però sense 
mirall, una imitant l’Olympia de Manet amb el cap tallat, 
una altra amb només els pits en què donava llet a un nen 
Jesús de guix pintat, d’aquells tan kitsch. En cap d’elles 
no s’hi veu la cara. Són sempre la mateixa persona? Bé ho 
sembla, fora de canvis en la llum i algun detall d’attrezzo. 
Dubtes. De sobte, li ve una suor freda. I si és una trampa 
de la seva muller? I si “ella” és la Marguerite? No, l’hauria 
reconeguda a les fotos. L’hauria reconeguda sabent que 
no era ella? No n’està del tot segur. A més: qui ho diu que 
les fotos són realment de la persona del perfil, sigui Mar-
guerite o ella o qui sigui? Ja no sap què pensar. És la cosa 
més fàcil del món crear un compte a Facebook des d’un 
perfil fals. Sona el telèfon. Fa un bot. “Bona tarda. Truco 
de consergeria. El senyor X?” “Sí, jo mateix.” “Hi ha una 
senyora que demana per vostè.” “Faci-la pujar, si us plau.”





El mòbil ha brunzit amb un sacseig agitat. És un 
curtíssim whatsapp de la Clara: “No m’esperis despert. 
Tornaré tard.” No hi ha comiat, ni emoticones amb cors 
o cares somrients. Es veia a venir. Des del matí que estem 
de morros.

Mentre esmorzàvem, m’ha recordat que avui es feia 
l’estrena d’aquella obra de la qual ha de fer una ressenya 
al diari. Ja n’havíem parlat dies enrere: l’acte comença 
molt tard i l’endemà jo he de ser al servei meteorològic 
a les set. “Em sap greu, tot i que no penso que la meva 
presència sigui tan transcendental… Al capdavall és un 
tema de la teva feina”, li he etzibat per tancar la discussió. 
Sóc conscient que podia haver-me estalviat aquest darrer 
comentari fora de to, però el fet és que es tractava d’una 
rèplica calculada. Encara tinc present quan ella em va dir 
fa unes setmanes: “Però si no els conec de res, què vols 

LA DISTÀNCIA

Josep M. Palau i Garrabou

Massa cor disponible,
massa excés de nosaltres
tremola.

Hora baixa, Gabriel Ferrater
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que hi faci a la trobada dels teus excompanys de la facul-
tat?” En aquell moment la seva reacció em va desplaure i, 
d’alguna manera, esperava l’ocasió de tornar-m’hi. El meu 
comportament ha estat mesquí, ho reconec. Malgrat tot, 
part del que li he dit és cert. Si dormo menys de sis hores 
l’endemà no sóc persona i encara menys per treballar en 
una tasca que requereix tanta concentració.

El cas és que ja no hem parlat més en tot el dia. Ha-
vent dinat l’he temptejada amb un “hola” al mòbil, que 
no ha tingut resposta. Després, la feina m’ha absorbit. La 
seqüència d’imatges del Meteosat al monitor mostrava 
l’aproximació d’un front atlàntic que estava creuant la 
península d’oest a est i que ens arribarà de matinada, poc 
o molt afeblit. Creixeran nuvolades i hi ha risc de ruixats 
dispersos, entre febles i moderats, més intensos al prelitoral.

He menjat qualsevol cosa per sopar i m’he escarxofat 
al sofà, davant de la tele. Fan un reportatge especial sobre 
una guerra llunyana on, cada dia del darrer mes i mig, la 
gent mor enmig de condemnes solemnes de la comunitat 
internacional. Amb tot, el fil dels meus pensaments s’abo-
ca, indefugible, en els quatre mots del whatsapp. Intento 
destriar, d’entre la trentena de caràcters, algun indici de 
reconciliació, de passar full. Tot és debades. Es tracta d’un 
lacònic titular informatiu que, en tot cas, remarca la persis-
tència de l’enuig. Tornarà tard. Aprofitarà la vetllada tant 
com pugui i quan arribi no vol veure’m ni haver de parlar 
amb mi (“No m’esperis despert”). O és que potser ho diu 
pensant que demà hauré de matinar? Però aleshores el seu 
to no hauria estat tan sec…

Una dona amb dues criatures plora desconsolada davant 
la càmera. Els subtítols revelen que les ruïnes que té al 
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darrere havien estat casa seva i que el seu marit i un oncle 
van morir la setmana passada, víctimes del conflicte. Apa-
go l’aparell amb el comandament. Sota la llum indirecta 
de la làmpada halògena les quatre parets del menjador 
semblen prou sòlides i el televisor només és un rectangle 
negre i mut. Som afortunats. N’hi ha prou de desconnectar 
mòbils, portàtils, televisions i ràdios perquè les tragèdies 
restin fora del nostre abast. Com estruços, a vegades ens 
reconforta aquesta aparent sensació de calma i seguretat. 

M’he quedat endormiscat al sofà. Són dos quarts d’una 
i, amb un darrer esforç, m’aixeco per anar al llit. Agafo 
el mòbil per si de cas. No he contestat el seu missatge. 
Qualsevol cosa que hagués escrit admetria una lectura per-
versa, amb connotacions de victimisme, condescendència 
o voluntat controladora.

No puc dormir. Canvio de posició. Potser hi hauria 
d’haver anat. El teatre no em fa gaire el pes, encara que 
tothom diu que aquesta obra s’ho val i, a més, surt aquella 
actriu que està prou bona. Al capdavall, tampoc estic des-
cansant. La foscor és immensa i tant és tenir els ulls oberts 
com tancats. Intento pensar en les faccions de l’actriu però 
s’hi sobreposa el rostre, contret de dolor, d’aquella dona 
anònima de la televisió.

Tot d’una, sento la porta del pis i les passes discretes 
de la Clara fins al bany. Transcorre una eternitat fins que 
no ve a l’habitació i encén el llum de la tauleta. Em faig 
l’adormit i m’aferro a una posició estudiada, amb el cos 
decantat cap a la finestra. Ella no fa cap esforç per ser 
silenciosa. Un cop dins el llit es manté immòbil a la seva 
espona, el cap girat en sentit oposat al meu. Escolto la 
seva respiració pausada com un batec, com la busca dels 
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segons d’un rellotge gegantí que avança en la nit. Intento 
compassar el meu cor amb aquest ritme tranquil. No me’n 
surto. No hi ha manera d’agafar el son.

Em giro cap a ella. A les palpentes, avanço amb timidesa 
el braç dret per mesurar la separació dels nostres cossos. 
Després, amb prudència, el meu cap s’acosta al seu. Fa olor 
de tabac. Sap que no m’agrada i sempre aprofita quan surt 
amb altra gent. Amb qui deu haver estat després de l’obra? 
Un ble dels seus cabells castanys em fa pessigolles al nas. 
Persisteixo en aquest succedani de contacte físic. Sempre 
m’han agradat els seus cabells. I els seus ulls bruns. I tantes 
altres coses que per algun estrany pudor mai no li he dit: 
el nas lleument asimètric, la pell tibant de la panxa quan 
fem l’amor, l’ondulació del turmell allà on apunta l’os de 
la cama (una vegada fins i tot ho vaig buscar per Internet, 
és el mal·lèol extern del peroné)… No tot és físic, és clar. 
M’encanta la seva espontaneïtat, el bon humor dels matins, 
la naturalitat envejable amb què parla l’anglès i el francès…

* * *

He notat el teu cos, Enric, aproximant-se a mi sota els 
llençols. No has arribat a tocar-me. A vegades et comportes 
com un idiota. És com si em tinguessis por. Hauries de 
saber que el que més voldria ara és que m’abracessis amb 
força! Per això he fet més soroll del compte en entrar a 
l’habitació. Volia despertar-te. Necessitava la tendresa, 
gairebé infantil, dels teus besos sobre la pell. T’he trobat 
a faltar a l’estrena però, sobretot, m’ha disgustat el menys-
preu envers la meva feina, que els teus gestos d’aquest matí 
denotaven més que no pas les paraules.
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Estic massa neguitosa, no em ve la son… He estat a 
punt de fer una ximpleria aquesta nit. Quan t’he enviat 
el missatge per Whatsapp la funció ja havia finalitzat. 
Estava amb la Natàlia i la Laura, prenent una caipirinha 
a la cocteleria aquella que tant els agrada a prop del teatre. 
Com sempre, la Natàlia coquetejava amb uns nois de la 
taula del costat i els deia que s’asseguessin amb nosaltres. 
Estava cansada i esperava que em responguessis el missatge 
per tenir l’excusa perfecta per anar-me’n. Es pot saber per 
què no m’has contestat? Per orgull, per ràbia, per mostrar 
indiferència?

Doncs mira, al final hem anat a una discoteca i m’he 
fet un fart de ballar (amb tu això seria impossible, mai 
no en tens ganes). Feia tant de temps que no hi anava…! 
Ha estat llavors quan s’ha acostat aquell xicot. Pel cap 
baix devia tenir deu anys menys que jo i semblava força 
simpàtic. Era evident que buscava rotllo i això sempre 
afalaga. Aleshores no m’he pogut estar de pensar en tu. En 
quan ens vam conèixer en aquell viatge, en la manera que 
tenies de fer-me riure amb qualsevol fotesa. He recordat 
també els teus ulls, sempre un pèl tristois, i l’admiració 
que em provocava aquella seguretat amb què parlaves de 
com resoldre els problemes de la humanitat sencera. I ja no 
he pogut seguir el joc de la seducció mútua. Hauria estat 
una venjança absurda, que m’hauria fet sentir culpable. 
Realment, aquell noi, no m’interessava en absolut. Només 
m’agradava aquell pessigolleig a la panxa provocat pel fet 
que se sentís atret per mi. He sortit apressada del local i 
he agafat un taxi per tornar a casa. A aquesta llar que mai 
no he acabat de sentir meva, tot i que em vaig avenir a 
traslladar-m’hi, ara farà un any, per tu, per nosaltres. Quan 
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he arribat aquí em sentia enutjada i vulnerable i he estat 
una bona estona al lavabo, ofegant un plor que em sortia 
de molt endins.

Què ens està passant? Al començament tot era nou, 
il·lusionant, diferent. “T’estimo igual encara que siguis 
de ciències”, et deia; i tu replicaves: “Cada nanopartícula 
del meu cos es deleix per tu”, o alguna bestiesa semblant. 
I rèiem, despreocupats.

Ara costa trobar aquella complicitat, aquell desig de 
compartir-ho tot. Cadascú té la seva vida i ja no sembla 
que sigui la nostra. El dubte s’ha instal·lat en mi. Ho 
podem arreglar? Volem tots dos, de veritat, resoldre-ho? 
En parlarem demà? No serà fàcil. Com sempre, tindràs 
pressa i marxaràs esperitat. Després jo estaré enfeinada a 
la redacció. La Natàlia em trucarà i em demanarà si m’ho 
vaig fer amb aquell tio, en voldrà saber tots els detalls… No 
trobarem el moment. Al vespre, estarem cansats. Hauran 
passat massa esdeveniments al llarg del dia. Els mitjans 
van plens d’una guerra odiosa a quatre mil quilòmetres 
d’aquí on hi ha més víctimes civils que combatents, per 
bé que a ningú no li importa massa. És lluny, amb prou 
feines sabem qui són, de què malviuen, com s’estimen, 
per què moren. El món fa fàstic. I tu i jo, separats escassos 
dos pams en aquesta nit sense fi, no tenim respostes i amb 
prou feines sabem les preguntes.

Em penso que ara sí, ja dorms. Just quan la matinada 
s’acosta. La claror difusa de l’alba s’escola pels mil foradets 
de la persiana, no del tot abaixada. Són quarts de sis i aviat 
sonarà el despertador. Hem dormit ben poc, bressolats per 
un silenci impossible de desfer. Encara no sé si em llevaré 
amb tu o faré la ronsa, embolicada entre els llençols…
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T’has aixecat, sembla que de mal humor. Jo mandrejo 
al llit, diferint la decisió. Esperant algun gest subtil, algun 
lleu indici que restableixi l’equilibri precari de la nostra 
quotidianitat. Ens besarem, aquest matí, abans que te’n 
vagis? A la cuina, la ràdio baladreja l’esgarrifós balanç de 
víctimes d’ahir en el conflicte, sense comptar-nos a tu ni a 
mi. L’olor intensa de cafè s’escampa per tota la casa. A fora, 
pels carrers i les places indiferents, comença a plovisquejar. 
És una pluja fina, que no té esma d’aturar-se en les coses 
ni en els éssers.





Per només tres euros amb noranta-nou al mes, xerro 
diàriament amb la 3OR, així és com es diu la part de la 
Laura disponible en línia per a tots els homes que no són 
jo, el seu marit, però també amant doblement il·lícit de la 
3OR, qui ignora que jo sóc jo quan em dic Expir.

Ho sé, és un nom ben estrany per identificar-se en 
un web de contactes, però conec la Laura, i sabia que 
amb un nick així tenia possibilitats de cridar l’atenció de 
la 3OR. Amb ell, i amb la descripció que vaig introduir 
de mi, bé, de l’Expir, en el seu perfil: que si la recerca de 
l’experiència del límit, que si el moment on un neix i mor 
alhora, que si la identitat entre l’orgasme i l’últim alè. 
Totes aquestes coses que, dites mirant-la als ulls, espanta-
rien qualsevol dona, però que atreuen la Laura des de la 
seguretat del xat, i la 3OR des de la seva esperança en una 
trobada que esdevindrà real en un instant indefinidament 
ajornat.

Tot enredant la 3OR sobre mi, el meu propòsit era salvar 
el meu matrimoni amb la Laura. Ella havia emprès molt 

ON ETS, 3OR?
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abans que jo els contactes per Internet, i no m’ho amagà 
pas. Sovint fèiem broma sobre els seus amics virtuals, fins 
i tot hi havia vegades que ens divertíem xatejant plegats 
amb ells. Jo li proposava frases, ella hi adjuntava fotos, tot i 
que mai de cos sencer, i menys encara seves: una cuixa, una 
escotadura generosa, seguint una progressió que, juntament 
amb les insinuacions femenines que jo ideava, alimentava 
les expectatives dels seus interlocutors, al mateix temps que 
l’exclusivitat dels restaurants que suggerien com a escenari 
d’una primera cita. Però cap d’aquests corresponsals no 
satisfeia la necessitat que tenia ella de ser-me infidel, com 
sí que em tolerava en silenci que li ho fos jo. Moltes nits 
venia tard al llit, després de dues hores perdudes en unes 
converses que ni tan sols l’havien excitada prou per sentir 
la necessitat de despertar-me i calmar amb el meu cos el 
seu desig. Fins i tot el que hi havia de rutinari a la nostra 
relació amenaçava d’esvanir-se. Fins que aparegué l’Expir.

Amb l’Expir mai no xategem plegats. La Laura mai no 
me n’ha parlat, simplement va passar que, a poc a poc, 
començà a cercar la intimitat de determinats racons des 
dels quals poder navegar sola amb l’ordinador. Aquesta 
progressiva evitació de la meva presència a casa em pro-
porcionava una excusa per tornar-hi cada cop més tard, 
concessió que jo apreciava perquè sabia que poques dones 
l’haurien feta com la meva. No obstant això, tip de la rutina 
de la infidelitat, intuïdor engrescat d’uns canvis l’abast i 
naturalesa dels quals encara no podia establir, aviat vaig 
renunciar voluntàriament a aquesta llibertat per tal de fer, 
també jo, del nostre llit el lloc en el qual seure, recolzat 
contra el capçal, davant la pantalla del portàtil, i teclejar 
a les nits la contrasenya de l’Expir.
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Sempre hem mantingut el costum de dormir despullats, 
així que d’aquesta manera, i despert, és com em trobava 
la Laura quan, en donar per acabat el seu flirteig de sofà, 
entrava al dormitori. Es treia la roba mirant-me als ulls, 
lluents d’excitació, i abraçava el meu cos, del qual, quan 
ella se m’apropava, jo ja n’havia allunyat l’ordinador. Però 
no es tractava tan sols que haguéssim recuperat la intimitat 
física. També de dia se la veia més alegre, la Laura. Tornava 
a parlar de projectes professionals, a organitzar sopars per 
als nostres amics comuns, la màgica confiança en si de les 
enamorades il·luminava de bell nou el seu rostre.

La meva tàctica, doncs, semblava haver donat el resultat 
desitjat. La nostra relació s’havia enriquit extraordinària-
ment. El matrimoni funcionava molt millor des de feia 
mesos, i havia conegut una Laura nova, una Laura d’imagi-
nació pletòrica, amb la qual no solament podia compartir 
fantasies sexuals insospitades, sinó també planejar viatges 
exòtics i arriscats, o fins i tot tornar a concebre llibres des-
tinats a triomfar amb temàtiques inacceptables per al meu 
editor. Vaig deixar de freqüentar les meves amants, la 3OR 
em captivà, mai no hauria sospitat que dormia al costat 
d’una dona de la vitalitat mostrada ara per la meva, i que 
fins fa poc m’havia resignat només a la superfície del seu 
cos i a la solidaritat en l’organització de les tasques de la llar.

Però no solament havia après a conèixer la Laura amb 
profunditat. També em sorprenia el jo mateix que prenia 
cos en les converses mantingudes per l’Expir. Pensades al 
començament només per arrabassar-li a la 3OR els somnis, 
els desitjos, els gustos, els projectes, els sentiments secrets 
de la Laura, començaren a sorgir amb una espontaneïtat 
que amb el temps he après a no haver de decidir si no és 
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meva, o és més meva que jo. Ho he de dir així: als meus 
38 anys, és a dir, més de deu després que em succeís per 
darrera vegada i quan ja em considerava fora del perill de 
recaure en la malaltia, m’havia enamorat. La 3OR em pre-
nia el son i la vigília, podria dir que em sostreia la mateixa 
Laura, a qui als matins encara portava l’esmorzar, però cer-
cant en els seus ulls la dona que volia, hores abans, deixar 
la seva feina per explorar Mongòlia acompanyada només 
de mi, d’un quadern i d’un llibre electrònic ple de poesia.

Però quan arribaven les vacances, no semblava dispo-
sada a volar més enllà de París.

Per què la Laura no era la 3OR?
Un matí em vaig veure reflectit espectralment a la fi-

nestra de la cuina, dempeus, un fantasma semitransparent 
amb el got de suc de taronja acabada d’esprémer a la mà, 
a dos metres del cap d’una dona que, també a mig camí 
entre l’existència i la il·lusió, seia a taula i untava una tor-
rada amb melmelada mentre es deixaven sentir les notícies 
de la ràdio. Aquest, el del vidre, no era pas l’Expir, sinó 
jo. L’Expir era el de les nits, probablement ni tan sols fos el 
paio que la Laura es follava excitada després de xatejar, sinó 
només el cos que acollia la unió fantàstica que mantenia 
amb un home virtual.

La bigàmia que havia après a portar endavant amb la 
Laura i la 3OR em semblava més intensa que qualsevol de 
les situacions de simultaneïtat amatòria que havia experi-
mentat fins llavors. No perquè una d’elles sigui tan diferent 
de l’altra, ja que generalment he buscat amants oposades, 
diria, a la Laura, sinó per la diversitat que generava en mi 
mateix. Més que anar descobrint aspectes meus cada cop 
més profunds i insospitats, podria dir que un nou ésser 
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em creixia a dins. Arribà un moment en què vaig deixar 
de preguntar-me què hi havia de l’Expir en mi, o què de 
mi en ell. Aquesta nova identitat doble va anar assolint 
legitimitat pròpia, i la seva relació amb la 3OR també. A 
les nits, m’endinsava en el cos de la Laura mentre ella 
fantasiejava amb l’Expir, però ignorant que jo sabia que 
era la 3OR qui entrava a la nostra cambra, tot i que, al 
matí següent, el bon dia havia après a donar-lo a la meva 
dona. Crec que vam aconseguir un equilibri perfecte, es-
tava convençut fins i tot que la nostra monogàmia només 
podia durar acceptant aquesta dualitat: tan sols podem 
viure la realitat des de la fantasia.

A la Laura se la veia veritablement feliç. Els seus ulls 
resplendien. Un matí, després d’esmorzar, no sortí cor-
rents a la feina, sinó que es demanà festa. Em digué, tot 
agafant-me suaument de la mà, que m’estimava. Però que 
havia conegut un home, que se’n sentia enamorada, que ja 
sabia que això sonava estrany, només es tractava d’un home 
del xat, però que les seves paraules la feien vibrar i que ja 
no volia continuar amagant la rutina del matrimoni sota 
tres nits de sexe a la setmana. No, no havien concertat 
cap trobada encara, no ho faria mentre convisquéssim, 
però volia conèixer-lo, potser anar-se’n ben lluny de viatge 
amb ell algun dia, aquest tipus de projectes bojos els unia 
molt. Ho sentia de veritat, però no podia fer una altra 
cosa, no em culpava, jo sempre havia estat sincer amb 
ella, es tractava d’una altra cosa, la rutina ens matava, se 
sentia envellir, el seu nou amic la feia sentir viva, i amb ell 
imaginava possible concebre una nova Laura que naixeria 
a un pis que ja s’havia buscat a un indret allunyat, per tal 
de fer-nos-ho més fàcil als dos.
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No podia dir-li la veritat.
Només podia inventar excuses per eludir els seus in-

tents de donar cos a una ficció que, sense saber-ho ella, 
era nostra. Sol al nostre llit, no hi ha hagut nit en què 
l’Expir deixés d’anar a trobar la 3OR a l’espai virtual. 
No hi ha hagut dia en què no decidís esborrar el compte, 
convençut que només així la Laura tornaria a casa. Una 
Laura decebuda, potser, d’ulls bromosos i cos rígid, però 
almenys un llit tebi, una curiositat per com ha anat el 
dia en tornar a casa, una mica de sexe rere el qual amagar 
l’obscenitat de la indiferència. Però justament aquesta 
por de la soledat em fa continuar buscant la 3OR en la 
foscor. Assegut al llit, sabent que ningú no em farà treure 
l’ordinador de sobre el meu cos nu, cada dia ingresso al 
xat i teclejo el seu nick. Ella respon, parlem de somnis tan 
íntims que ens fan irreconeixedors l’un a l’altre, proposa 
trobades, invento més evasives. De vegades comenta que 
no semblo el mateix, que ja no sóc tan agosarat, que cada 
cop més, en lloc d’excitar-li juganerament els sentits, li 
parlo d’una pel·li o fins i tot de literatura, i que comença a 
creure que rere meu s’amaga un home com els que porten 
cada matí el suc de fruites a la seva dona i li fan un petó 
reglamentari en tornar de la feina. Des de llavors, la 3OR 
cada cop em dedica menys temps, i em pregunto si el dia 
que desaparegui del tot la Laura tornarà.



Llevar-me al matí ha esdevingut un exercici extrema-
dament dur i totalment inútil. Fa mesos que la meva vida 
es limita a una feina avorrida i a una vida social encara 
més avorrida. De fet, jo la qualificaria de patètica. Fins i 
tot m’he plantejat inscriure’m a un portal d’aquests que et 
busquen parella! Només em cal obviar la càrrega d’indig-
nitat que associo a trobar relacions a través d’un programa 
informàtic i faré el pas definitiu per donar per perdut 
qualsevol mena d’encant o atractiu que em pugui quedar.

Miro per la finestreta de l’autobús i només veig gent 
atrafegada, amunt i avall, esperant al davant de semàfors, 
que sembla que mai no canvien de color, per creuar el carrer 
completament ple de cotxes. L’autobús s’acosta a la vorera, 
es para i s’obren les portes. Continuo mirant per la fines-
treta però, de sobte, una veu femenina demana perdó tot 
intentant passar entre els dos passatgers que seuen en els 
dos seients del passadís i poder ocupar el seient del davant 
meu. Finalment, seu i jo tardo un instant a girar el cap, 
amb un cert desgrat, i descobrir com és la nova passatgera.

SUBRATLLAT

Paulino Guiemes Domingo
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Immediatament envejo el manso que té la gran sort 
de poder dir que ha recorregut cada centímetre d’aquell 
cos voluptuós. Els seus llavis molsuts sobresurten del diari 
doblegat que ratlla amb un petit bolígraf. Un nas perfecte 
neix enmig d’uns ulls, color blau intens, que em transpor-
ten a altres llocs i a altres moments.

Fa temps que, involuntàriament, he adquirit la condició 
de cèlibe i, ara més que mai, no m’importaria retornar a la 
promiscuïtat. Admeto la meva culpabilitat en el fracàs de 
les darreres relacions. Entenc que és molt difícil mantenir 
una relació amb una persona tan passional com jo. Com 
deia la Verònica —extraordinària dona, excel·lent amant i 
millor persona— m’enamoro i em desenamoro amb la ma-
teixa facilitat amb què encenc una cigarreta. Bé, realment, 
ella no ho deia així… Ella deia que jo no busco l’amor, que 
jo em conformo amb el sexe i que així no poden ser les 
coses. Les coses… Ah, les coses…! Quines coses? Què sap 
ella de les meves coses? Renoi, quines reflexions, a primera 
hora del matí i en aquestes circumstàncies!

Continuo mirant aquella meravella de la natura i 
tinc un déjà vu que em fa reviure temps millors. Posats 
a deixar que la ment jugui lliurement, intento imaginar 
si és de les que criden, de les que gemeguen o de les que 
sospiren. No és una classificació banal i mancada d’uti-
litat. Cadascuna d’aquestes subespècies orgasmàtiques té 
unes característiques definides i, com a potencial —però 
molt improbable— amant, cal estar amatent per poder 
utilitzar la tècnica que més d’adeqüi a les circumstàncies i 
a les demandes de la parella de ball. Això m’ho va ensenyar 
—de fet, m’ho repetia cada vegada que ens vèiem, fins a 
la sacietat i l’avorriment— la Sònia, una antiga amiga 
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i amant que era sexòloga o alguna cosa similar. També 
tenia una teoria semblant sobre la tipologia amatòria dels 
homes i es passava el dia dient-me com li agradava que li 
fessin les coses. Realment, era molt depriment i ho vam 
deixar precisament per un motiu concret: ella no es quei-
xava de la meva necessitat compulsiva de pràctica carnal 
però, més que fer sexe, jo tenia la sensació de ser avaluat 
permanentment i, francament, em tallava molt el rotllo. 
No cal pensar-hi més, és aigua passada i…

De sobte, l’autobús fa un moviment estrany i a la dona 
del meu davant, l’objecte del meu desig i de les meves 
fantasies, li cau el diari. Com un ressort, m’ajupo i intento 
fer que el diari no toqui el terra. Ella també fa el gest i els 
nostres caps gairebé xoquen. Finalment, sóc jo qui el recull 
i no puc evitar veure què era el que subratllava amb aquell 
delit. S’adona de la meva descoberta i sembla que no li 
agrada. No es torna vermella però tampoc pot evitar que 
jo detecti el seu malestar. No dic res i li retorno el diari.

—Moltes gràcies —m’agraeix amb una veu suau i 
llaminera.

—De res. Sembla que avui el conductor té ganes de 
jugar, oi? —dic per iniciar una conversa conduent a fer 
realitat una fantasia impossible.

—Sí, això sembla —rebla ella amb un punt d’amabili-
tat, com si intentés compensar el meu silenci del subratllat 
del diari.

Durant un instant ella clava la mirada en els meus ulls 
i m’imagino que busca una complicitat inesperada. Em 
llanço a la piscina, tot oferint-li la mà.

—Em dic Sandro —li etzibo, mentre corresponc a la 
seva mirada de fa un moment.
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—Míriam, encantada! —respon amb seguretat, tal-
ment hagués descobert en mi alguna cosa que li resulta 
interessant.

Les nostres mans continuen agafades i ella no fa l’intent 
de retirar-la. La seva manera d’encaixar la mà té una de 
les característiques que més m’agraden: ho fa amb ferme-
sa i no deixa la mà morta, cosa que sempre he detestat 
profundament. Em sembla displicent i de persones falses 
—o, almenys, amb coses a amagar— no encaixar la mà 
amb fermesa.

En aquell moment, l’autobús torna a fer una maniobra 
brusca. Ella no fa cap comentari i jo tampoc, però les 
nostres mans es deixen anar. Ens mirem i tots dos sabem 
què volem dir-nos. Jo sé què li agrada, ella sap que ho sé 
i està descobrint en mi un bon company de viatge, capaç 
de compartir complicitats.

Passem més estona en silenci. De sobte, dissimulada-
ment i posant com a pantalla el diari, ella acosta la seva mà 
a la meva i li passa, suaument, els dits pel palmell. És una 
mà suau, calenta i es nota entrenada en l’art d’acariciar. 
Jo, amb prou feines, mantinc el tipus i no demostro cap 
emoció o sorpresa. Els altres dos seients de l’autobús encara 
estan ocupats i tampoc cal fer cap espectacle.

Ella em clava la mirada i sembla fer-me una radiografia. 
És un moment definitori i definitiu: em llenço a la pisci-
na —amb el risc de no trobar-hi aigua— o directament 
m’aixeco i baixo de l’autobús. Toco la glòria amb els dits o 
m’enfonso en la misèria més absoluta. No tinc res a perdre 
—només l’espera del següent autobús— i, potser, alguna 
cosa a guanyar. Prenc una decisió ràpida:

—No tinc res a fer —dic fluixet.



61Subratllat

—Jo ara sí —contesta ella, en un murmuri.
—Llàstima! —responc innocentment, negant-me a 

creure el que he sentit.
—No me’n fas gens —em diu, a cau d’orella, mentre 

els altres dos passatgers ni s’adonen del que s’està coent, 
just al seu costat.

—Què…? —pregunto amb un fil de veu, sabedor que 
hauré de penedir-me del meu atreviment inconscient.

—Ja ho veuràs! —em xiuxiueja, tot aprofitant per fer-
me una petita mossegada al lòbul de l’orella.

L’autobús para i s’obren les portes. Ella m’agafa la mà, 
s’aixeca i m’estira d’una revolada. Baixem acceleradament 
i, agafats de la mà, m’arrossega fins a un portal. Comença 
a besar-me amb fruïció, completament fora de si. Intento 
controlar la situació però no en sóc capaç. Sense voluntat, 
em deixo fer i abdico de qualsevol cosa o consideració que 
no tingui relació amb aquest moment, totalment surrealista 
però de plaer indescriptible.

Mentre aquella dona m’engoleix, l’autobús s’allunya, 
amb el diari a terra, subratllat a la secció de contactes, 
Home busca dona.





LA FINESTRA

Núria Naval Bonet

Quan la vaig tornar a veure, després de tants anys, vaig 
tenir una sensació estranya… La recordava molt més gran 
del que era. De fet, aquella finestra de fusta, repintada del 
mateix color verd que la paret i d’un sol batent, se m’apa-
reixia immensa dins el meu cap. És curiós, no troba? Com 
de grans es recorden certes coses de la infància… Tant de 
bo que amb els errors passés el mateix, i tampoc no fossin 
tan greus com els recordem.

Només vaig trencar la maneta del pany, no es pensi 
que vaig llançar cap pilota contra el vidre, però les conse-
qüències del meu rampell semblaven les d’un vidre esberlat 
en mil bocins. I tot plegat perquè aquell dia el fred que 
entrava per la finestra se’m feia més insuportable que cap 
altre dia, així com la dèria de la germana Goretti a tenir-la 
sempre oberta, de bat a bat, encara que estiguéssim al mes 
de gener. Que el fred ens feia estar més atentes!, deia.

Era molt grassa i feia la mateixa alçada que jo, que tenia 
deu anys. Duia una tofa de cabells negres i curts que li 
creixia quasi a la meitat del front, just per damunt d’unes 
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gotetes de suor que gairebé sempre hi tenia. La seva veu 
retronava per tota la classe, no quan ens renyava, no, que 
aleshores afluixava, sinó mentre omplia la pissarra de lletres 
i números, amb un guix que premia tant que després no hi 
havia manera d’esborrar-los i que, de tant que el premia, se 
li anava fonent entre els dits, fins que acabava esgarrapant 
amb l’ungla la pissarra, que també era de color verd.

Però no, és clar que no la vaig trencar només pel fred. 
Aquell any va arribar a l’escola la Silvana, una nena que 
no tenia pinta de ser d’aquell barri, ni tan sols de Nàpols, 
era tímida, educada, rossa, sempre duia dues trenes… No 
teníem res a veure, però jo no tenia cap amiga i ella tampoc 
perquè era nova, així que ens vam ajuntar de seguida.

Un dia em va convidar a casa seva. Recordo que em va 
sorprendre molt el silenci d’aquella casa, no se sentia res; 
ni la tele, ni música, ni crits… ni cap olor de menjar ni 
de fregits. Quan vaig veure la immensa llibreria de la sala 
d’estar, em vaig quedar bocabadada. “T’agrada llegir?”, em 
va sorprendre el seu pare per darrere. “No”, vaig respondre 
mirant-lo un segon i tornant la vista cap a aquella biblio-
teca que arribava al sostre. “Doncs digue’m: què t’agrada?” 
Em vaig quedar sense saber què dir, jo no estava acostuma-
da a aquelles preguntes. Finalment, vaig dir… “el teatre”, 
i es va posar a riure. M’agradava molt anar a l’Ateneu del 
barri, on feien aquelles representacions dues vegades l’any, 
tan dramàtiques i amb aquells vestits tan pomposos. Però 
aleshores el vaig veure que agafava un tamboret i s’hi en-
filava. “Si t’agrada el teatre, t’agrada llegir”, em va deixar 
anar, i tot d’una va començar a agafar un munt de llibres 
i a apilonar-me’ls entre les dues mans. Quan la muntanya 
de llibres m’arribava als ulls, em va dir que els podia llegir 
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quan volgués, i va desaparèixer. Aleshores la Silvana també 
va riure i, fent-me un gest perquè la seguís, em va portar 
fins al menjador, on vaig veure el gran piano de cua. Ningú 
no el sabia tocar, es veu que l’havien heretat d’una tieta i el 
tenien allà plantat, en un racó, sense saber què fer-ne. Em 
van caure tots els llibres a terra. Ràpidament, la Silvana els 
va arreplegar i els va portar sota el piano, on es va quedar 
ajupida tot esperant-me. M’hi vaig ajupir sense entendre 
què volia i, un cop vam ser-hi les dues entre aquelles tres 
potes i sota aquell sostre ple de travessers de fusta, em va 
dir: “Aquest serà el nostre petit teatre.”

No es pot imaginar la d’escenaris que vam muntar sota 
aquell piano de cua. Dels travessers de fusta que teníem al 
damunt del cap, enganxàvem amb xinxetes llargs moca-
dors de seda entre els quals la gran Desdèmona, ajaguda 
entre un munt de coixins, esperava el seu tràgic final. O 
també encerclàvem amb llargues cordes les tres potes del 
piano, fent uns quants tombs, i a les fosques, amb només 
la tènue llum d’una llanterna, esperàvem sentència dins la 
presó de Ricard II.

Hi vaig anar moltes tardes, a casa de la Silvana. M’en-
cantava llegir en veu alta i interpretar aquells papers 
d’amants incompresos, enganys i gelosies. Ella, que era 
molt vergonyosa, m’escoltava i reia, ella només llegia per 
donar-me el peu de lletra, amb el que realment s’ho passava 
bé era amb la decoració i l’ambientació. S’havia construït 
fins i tot un “toc de misteri”, un pal amb un ganxo a la 
punta per poder tocar, des de sota el piano, les tecles més 
greus de l’escala i donar una mica de suspens al relat.

Tot era fantàstic fins que un dia, una tarda de dissab-
te, vaig arribar a casa de la Silvana i ella no hi era. Era al 
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despatx del seu pare i encara trigarien una mica. La seva 
mare, com sempre, va ser molt amable i em va convidar a 
passar; “com a casa teva”, em va dir. A mi, que precisament 
em refugiava allà per no estar a casa meva… però li ho vaig 
agrair de totes maneres i me’n vaig anar directe al piano. 
Aquella tarda tenia moltes ganes de veure la Silvana, haví-
em quedat que faríem El ventall de Lady Windermere, i jo 
tenia una sorpresa per a ella. Una clienta de la botiga dels 
pares s’havia oblidat una mena de ventall que ens aniria 
perfecte. I mentre buscava un raconet entre els travessers 
de fusta per amagar-lo, els meus dits es van topar amb un 
objecte. El vaig treure de l’amagatall, era una llibreta petita 
de color lila. La vaig obrir i la lletra de la Silvana em va 
sorprendre amb una carta, deia coses estranyes, i el meu 
nom apareixia escrit, Chiara, Chiara, Chiara… una vega-
da i una altra, subratllat, encerclat… No vaig continuar 
llegint, vaig sortir del piano tan esverada que em vaig fer 
un cop al cap. I me’n vaig anar tot dient-li a la seva mare 
que havia recordat un encàrrec per fer.

L’endemà, a l’escola, no vaig poder dirigir-li la paraula. 
Allò que havia llegit em tenia trasbalsada. Al pati la vaig 
evitar tot el dia, però a classe sèiem juntes, compartíem 
taula i banqueta. Ella em preguntava que què em passava i 
jo no entenia com podia pensar i desitjar tot allò que havia 
escrit. Com més dolçament em parlava més nerviosa em 
posava. A última hora del dia ja no podia més i, com li he 
dit abans, el fred se’m feia més insuportable, m’eriçava la 
pell… tal com havia escrit ella… I tot d’una, aprofitant un 
moment que la germana Goretti havia sortit de classe, em 
vaig aixecar i vaig tancar la finestra. “Què fas?”, em va dir 
la Silvana, “obre, et castigaran!” A tu sí que et castigarien, 
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vaig pensar encara amb la maneta a la mà, si llegissin el 
que vas escrivint…, però en comptes de dir-ho vaig girar 
la maneta amb tanta força que em va quedar a les mans.

Quan vaig sentir que la germana Goretti tornava a classe 
vaig seure de seguida tot penedint-me ja del que havia 
fet. En entrar, les seves passes es van alentir, havia vist la 
finestra tancada i, tot d’una, es van apressar fins que me 
la vaig trobar plantada davant meu.

Em mirava fixament. “Qui ho ha fet? Qui-ho-ha-fet?”, 
anava repetint i recalcant cada síl·laba, però sense cridar, 
i a poc a poc, i recordo que això encara em va fer més 
pànic que els crits que m’esperava. Vaig empassar saliva, ja 
preparada per confessar, quan de sobte vaig sentir una veu 
al meu costat, “jo!”. Encara veig ara la cara d’estranyesa de 
la germana Goretti, la Silvana no solament era la millor 
alumna, sinó l’última nena que trencaria res. No vaig go-
sar mirar-la, vaig abaixar el cap i amb els ulls clavats a la 
taula vaig sentir el so d’aquella bufetada que va sacsejar 
la nostra banqueta.

El dilluns següent no va venir a classe, ni la setmana 
següent tampoc, ni l’altra. Els seus pares la van canviar 
d’escola, i jo vaig ser incapaç de trucar-la, d’anar-la a 
veure a casa seva, de preguntar-li per què…, i com més 
dies passaven, més em costava fer-ho. No la vaig tornar 
a veure més.

Al cap de dues setmanes, ens van dir que la germana 
Goretti també marxava de l’escola. I aquell dia ja no vaig 
poder aguantar més i me’n vaig anar al seu despatx. Li 
vaig dir que ho havia fet jo perquè tenia fred. “Fred??? 
Fred!”, va començar a repetir la paraula fred una vegada i 
una altra, amb totes les entonacions possibles. Aleshores 
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em va agafar pel braç i em va portar fins a la classe. Em 
va plantar davant de la finestra i em va fer mirar l’edifici 
del davant. “Veus aquella finestra?”, em va preguntar aga-
fant-me la cara i girant-me-la cap a una de les finestres del 
davant. Sí, és clar que la veia, entre aquell edifici i el nostre 
només hi havia dos metres de distància. “La veus???”, em 
va tornar a cridar. I, sense deixar-me anar la cara, em va 
explicar la història de la nena que vivia en aquell pis. Es 
deia Loretta, tenia la mateixa edat que jo, però un bon 
dia els seus pares van decidir treure-la de l’escola perquè 
algú s’havia de quedar a casa a ocupar-se dels tres germans 
petits. No solament tenia vuit anys, sinó que, a més a més, 
des de la finestra de casa podia veure la seva classe, les seves 
companyes… i tot el que ja no tindria mai més.

La germana Goretti va intentar convèncer els pares 
per trobar una altra solució, però no ho va aconseguir. 
I aleshores va ser quan va començar a obrir la finestra, a 
fer aquelles lletres i números tan grossos, a prémer tant el 
guix, a cridar… perquè érem una més a classe. 

A poc a poc em va anar deixant la cara. Realment era 
admirable el que feia per a aquella nena, però… no es po-
dia arreglar la maneta i fer que tot continués igual? Quan 
li ho vaig dir, em va mirar d’una forma estranya, va estar 
uns segons en silenci i aleshores em va dir que hi havia 
errors que no tenien marxa enrere. I que aquella nena, en 
veure tancada la finestra de l’escola, que era la seva única 
via d’escapatòria, es va creure oblidada per les mestres i 
un atac d’angoixa es va apoderar d’ella, fins al punt de no 
moure’s en tota la tarda de la finestra. Estava tan ofuscada 
que es va oblidar d’un dels seus germans, el més petit, a qui 
acabava de ficar dins la banyera. El nen va morir ofegat.
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Es pot imaginar com torna a casa una nena de deu 
anys amb tot aquest pes al damunt? Allò era més bèstia 
que qualsevol de les tragèdies que llegíem sota el piano. I tot 
perquè havia sentit por d’unes paraules escrites… s’ho pot 
creure? L’any següent jo també vaig marxar de l’escola, 
però, a diferència de la Silvana, els meus pares no me’n van 
buscar cap altra, ja els va semblar bé tenir dues mans més 
per despatxar a la botiga de queviures. I així va ser com 
vaig deixar els estudis i les meves lectures entre mocadors 
de seda per anar a vendre cigrons i llaunes de sardines.

No vaig tornar mai més al barri. Vaig passar uns quants 
anys treballant a la botiga de queviures fins que després d’una 
forta discussió amb la meva mare me’n vaig anar de casa.

No hi vaig tornar però el record d’aquella nena a qui 
no vaig veure mai la cara em va acompanyar tot aquell 
temps. Quan feia l’intent de sortir d’aquella vida insípida 
on res no m’omplia i feia l’intent de presentar-me a algun 
càsting, sabent que ho podia fer millor que qualsevol de 
les noies que hi havia a la fila, m’agafava un col·lapse que 
no podia pronunciar ni una sola paraula. “Pànic escènic!”, 
em van arribar a dir un dia. Què en sabien ells, del meu 
pànic…? Vol saber com era el meu pànic? Era una finestra 
sense llum, negra i fosca, com la que em va fer mirar la 
germana Goretti, d’on sortia una veu que em deia que 
no em mereixia res, i molt menys aconseguir el que més 
desitjava. I el mateix em va passar la vegada que vaig voler 
presentar-me a les proves d’accés d’una escola d’interpre-
tació, vaig acabar marxant corrents.

Però no pateixi, que aquesta vegada no marxaré. I per-
doni que m’allargui tant, però vostè m’ha demanat què hi 
faig aquí als 38 anys, i això és el que intento explicar-li.
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Com li deia, vaig estar vint-i-cinc anys sense tornar 
al barri antic, fins que fa un any i mig vaig trobar feina al 
Caffè dell’Arte, en plena via Gianturco. M’ho vaig estar 
rumiant, però no tenia massa opcions. No sap la sensa-
ció estranya que em va produir tornar a trepitjar aquells 
carrers, fins i tot vaig passar per davant de l’escola. I vaig 
veure que ja no era una escola i que, tot i que la façana 
estava igual, amb la seva porta de ferro forjat, l’havien 
reconvertida en la seu d’un grup de mitjans de comuni-
cació eclesiàstics. També vaig donar una ullada a l’edifici 
del costat, estava molt deteriorat. I també vaig pensar en 
la Silvana, amb quina cara de vergonya la miraria si… 
Però no me la vaig trobar. A qui sí que vaig veure un dia, 
mentre netejava les taules de la terrassa, va ser una dona 
que caminava amb sabatilles i bata d’estar per casa. La 
imatge d’aquella dona em va provocar esgarrifances, par-
lava sola i duia un ninot que arrossegava agafat pel coll. 
La gent del carrer se la quedava mirant, i no vaig poder 
evitar pensar en aquell germà ofegat a la banyera. Duia 
els cabells llargs, grisos, embullats… Semblava quinze 
anys més gran que jo.

La vaig veure tres vegades més, fins i tot en una ocasió 
em va dirigir unes paraules. No vaig entendre res del 
que em va dir, potser estava borratxa. Veure aquella dona 
m’entristia profundament; la mirava i m’envaïa un senti-
ment de culpa que em feia pensar que jo també acabaria 
com ella, sola i boja.

Però un dia ja no la vaig veure més. I al cap d’un parell 
de mesos va ser quan van aparèixer aquells dos periodistes 
al Caffè dell’Arte. Els vaig sentir parlar d’un cas d’asset-
jament immobiliari. No em va sorprendre gaire, en els 
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darrers mesos n’hi havia hagut uns quants casos arran de 
la gran revaloració del barri antic. Però l’endemà, quan 
van tornar a esmorzar, els vaig sentir anomenar l’antiga 
Escola Dorotea i vaig parar l’orella. El reportatge se cen-
trava justament en l’immoble del costat de l’escola, on 
vivia aquella dona.

Un dels periodistes em va explicar que els veïns havien 
acabat marxant cansats com estaven de les bogeries de 
l’única inquilina que hi quedava. Que sempre havia estat 
estranya però que en els últims anys encara ho era més; un 
dia es trobaven un pollastre degollat al mig de l’escala, un 
altre dia les bústies cremades… Fins que un dia van desco-
brir que, tot i que la dona sí que patia algun trastorn, l’autor 
de tot allò no era ella, sinó el propietari de l’immoble. 

L’únic que necessitaven els periodistes per tirar enda-
vant el reportatge i poder denunciar el cas era parlar amb 
l’única inquilina que hi quedava, però al cap d’uns dies ho 
van deixar córrer. Es veu que la dona es negava en banda a 
parlar amb ningú, no els obria la porta i ells ja no podien 
dedicar-hi més temps.

Se’m va ficar al cap la imatge d’aquella dona que parlava 
sola i arrossegava aquell ninot… No la podien deixar sola 
a les mans d’aquell despietat. Se’m va ficar tant al cap que 
un dia em vaig plantar davant de casa seva. Potser vaig estar 
mitja hora plantada allà al davant; realment semblava que 
estigués abandonat, aquell edifici. Les persianes verdes de 
cadeneta estaven totes trencades i, fins i tot, algun vidre, 
ja que vaig veure sortir un colom d’una de les finestres. 
Però el pis de la Loretta no donava a la façana principal, 
sinó al carreró lateral, al carreró estretíssim que separava 
casa seva de l’escola.
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I aleshores no sé què em va agafar que vaig sentir la 
necessitat de fer alguna cosa per aquella dona. Vaig entrar 
a l’antiga escola. L’interior encara conservava les escali-
nates de marbre amb els esglaons mig enfonsats a la part 
central. Un conserge amb bata blava a qui no havia vist 
em va preguntar on anava. No en tenia ni idea, potser a 
la ràdio o a la televisió… L’únic que sabia era que anava 
a la tercera planta. “Al setmanari?”, em va dir obrint-me 
la porta d’un ascensor tot nou.

Quan vaig arribar a la tercera planta em vaig quedar 
parada. Hi havia dos passadissos, un cap a la dreta i un 
altre cap a l’esquerra, que estaven pràcticament igual que 
quan hi corrien tot de nenes. Vaig agafar el de la dreta i en 
tombar em vaig trobar amb la porta de la que havia estat 
la meva última classe. “Setmanari Nàpols Catòlic”, deia. 

“En què la podem ajudar?”, em va dir un noi només 
obrir la porta. Vaig fer una profunda alenada i, amb tot el 
convenciment de què vaig ser capaç, em vaig presentar com 
a periodista del San Carlo i, al mateix temps que veia de 
reüll aquelles rajoles del terra, les mateixes parets de color 
verd i la finestra, li vaig explicar el punt mort en què ens 
trobàvem en el cas de l’assetjament immobiliari. “Sí, ja ens 
van trucar fa uns mesos i van estar parlant amb la directora”, 
em va dir. “Necessitem parlar amb la persona que encara viu 
a l’edifici”, vaig continuar. “Només necessito que em deixin 
estar aquí, una estona… la dona que viu allà…”, vaig dir 
assenyalant l’edifici que es veia a través de la finestra, “no 
ens obre la porta i…”. Em va tallar. “No els obre la porta… 
i què pretén? Parlar amb ella a través de la finestra?”

Sí, això era exactament el que pretenia, quina bestie-
sa… Me’n vaig adonar de seguida, però sorprenentment, 
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aquell noi em va dir que d’acord, que m’esperés a la sala 
un moment mentre ho consultava amb la directora.

I allà em té de nou, davant d’aquella finestra de fusta 
pintada de color verd. Vaig fixar-me en la maneta metàl-
lica, era idèntica a la que hi havia abans. La vaig prémer i 
vaig obrir la finestra uns centímetres, només per comprovar 
que es podia obrir… Per uns instants vaig tenir l’absurda 
sensació de poder tornar enrere, com si no hagués passat 
res, com si em trobés en una d’aquelles novel·les que tant 
m’agradaven on podies triar la continuació de la història. 
Recordo que sempre havia de tornar enrere, a aquella 
pàgina que havia descartat, sempre amb la sensació que 
alguna cosa millor m’havia perdut.

“Tanca-la, si us plau.” Em vaig girar i vaig veure la ger-
mana Goretti. Ja no vestia amb la roba de monja, tot i que 
del seu coll li penjava la mateixa imatge de San Gennaro, 
i els cabells curts ara els tenia tots grisos. Ens vam quedar 
uns segons sense dir res, amb ella no podia continuar amb 
la comèdia, així que li vaig explicar breument el que m’ha-
via passat pel cap. Aleshores em va dir que la Loretta feia 
deu anys que no sortia de casa, que no estava boja, sinó 
malalta. I que no calia que em preocupés per ella perquè 
la congregació ja feia anys que se n’ocupava.

Em vaig quedar totalment confosa, què m’havia fet 
pensar que era aquella altra dona? Sí, és clar, el ninot que 
arrossegava com una creu…, i com que ja s’allargava massa 
el silenci també li vaig explicar això. Aleshores va deixar de 
mirar-me i em va dir que ho deixés córrer, i que oblidés 
d’una vegada aquell accident del nen ofegat.

Em vaig quedar parada, com volia que ho oblidés si ho 
havia arrossegat jo també tota la vida? No em va respondre. 
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Va tancar els ulls i em va dir “perdona’m”. “Com?” “Perdo-
na’m”, em va tornar a dir. Encara no sabia què li havia de 
perdonar que una esgarrifança em va recórrer per tot el cos. 

Aquell germà petit de la Loretta s’havia ofegat el dia 
abans que jo trenqués la finestra. M’ho va dir així, ras i curt. 

Com…? M’estava dient que m’havia passat tots aquells 
anys pensant que jo li havia provocat aquella desgràcia? 
Aleshores va continuar parlant-me d’ella, que per això ha-
via marxat de l’escola, perquè els pares la van culpar a ella 
de la distracció de la filla… però a mi això no m’importava 
gens, jo només volia saber per què m’havia fet responsable 
a mi de tot allò. Tenia deu anys! Aleshores em va dir que 
ella també ho havia llegit. El què? De què em parlava ara? 
“Allò de la Silvana…”, va dir, els seus pares li ho havien 
ensenyat. Va callar i va abaixar el cap… i ja no em va caldre 
sentir res més. M’havia fet responsable a mi del que ella 
havia escrit a la llibreta? No m’ho podia creure… I per 
què? Potser perquè vaig ser jo qui la va empènyer a llegir 
totes aquelles històries sota un piano?

Em vaig girar i amb tota la meva força vaig tornar a 
tancar aquella finestra. Però aquest cop, en comptes de 
quedar-me amb la maneta a la mà, em vaig quedar amb 
un rostre retallat en la llum. Era la Loretta rere la seva 
finestra. La vaig estar contemplant uns segons fins que en 
vaig tenir prou per saber que ja mai més no se’m tornaria 
a aparèixer cap finestra negra, i buida, en el meu camí.
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Quan les mans palpen la terra, comprèn que ha tornat 
a néixer. Agraeix les pedres sota els dits. La carícia rugosa.

Peça per peça, redreça el cos damunt d’unes cames que 
s’han tornat de cartró. Adreça la barbeta. El balanceig de les 
muntanyes s’atenua i, a poc a poc, el paisatge queda quiet.

Davant seu s’obre un onatge de promontoris suaus, 
regats d’arbustos que acoten el cap sota el vent.

No reconeix aquests camps. Dubta.
Dubta si és en terra amiga o enemiga.
Un grinyol de ferro ferit li pessiga l’espatlla. Mira en-

rere, cap a l’escultura grotesca en què s’ha convertit l’avió. 
L’últim dels supervivents s’arrossega a fora de l’aparell i 
comença a aixecar-se com ho faria un vedell el primer dia. 
Compta tres homes. Amb ell són quatre. En falta un. El 
que pilotava.

Mira amunt. El cel és blau.
Tan blau…
On és el meu avió?
L’hauríem de veure. Ben bé a…
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—Capità. Capità.
La veu li estira els ulls cel avall. S’aturen en l’home que 

ha parlat. Darrere seu, l’aparell encara fumeja. El morro ha 
quedat entaforat a la terra i la resta, retorçada i de cap per 
avall, s’aguanta dreta gràcies a un misteriós joc d’equilibris.

És clar. És clar.
Torna a alçar els ulls. En el blau espurnegen tres perles 

de metall. Avions Fiat CR32, els caces italians. Un dels 
pilots ha demostrat tenir la punteria ben afinada. Segur 
que quan aterri a Burgos el rebran amb una medalla al 
mèrit militar. Potser Franco mateix la hi penjarà al pit. 
I fins i tot Mussolini, quan torni a Roma.

—Capità.
La veu el fa recular de nou cap a terra. És l’alferes, qui 

ha parlat. El nano. Poc més de vint anys. Abans era mestre 
d’escola, li sembla recordar. Duu els cabells esvalotats, 
l’uniforme entapissat de pols i, damunt d’un nas pueril, 
unes ulleres rodones que han perdut els vidres.

El noi fa cara d’angoixa. És comprensible. La caiguda, 
el xoc contra terra.

Però el capità té un mal pressentiment.
—Capità, miri.
Gira el cap en la direcció que li assenyalen.
I els veu.
A la distància d’un tret de fusell.
Una vintena de siluetes s’acosten com el vent camp a 

través. Homes armats.
Amics o enemics?
Branden les armes i criden com folls. Ja pot sentir-ne 

les veus. No distingeix les paraules, si és que en diuen cap, 
potser només criden. Amics o enemics? Sacsegen els braços, 
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cremen les goles. Són a menys d’un tret i els seus crits ja 
arriben, com un embat d’onades que bramulen.

Quant trigaran a disparar?, es pregunta el capità.
I el cervell es posa a pensar de pressa.
Quan l’avió ha començat a fumejar i a perdre alçada, 

uns quants milicians han arreplegat les armes i han arrencat 
a córrer camp endins.

Seguint l’estela de fum al cel, s’han aventurat cap a 
terra de ningú, un paratge sense amo entre les trinxeres 
amigues i les enemigues. Han corregut amb les armes a 
les mans, conscients que l’enemic era a la vora i corria 
també cap a l’avió.

Han albirat l’aparell a terra, sota una columna de fum. 
I, insòlit, quatre figures dempeus. Els aviadors són vius!

Ara el capità corre més de pressa, saltant per damunt 
de la bardissa i esgarrinxant-se la roba, i apressa els seus 
homes, perquè la vida dels supervivents penja de la rapidesa 
amb què moguin les cames. Ja s’hi apropen, ja són a menys 
d’un tret de l’avió i dels quatre homes que els esperen drets, 
i els fan senyals amb els braços per dir-los que ja arriben i 
que són amics, i que estan salvats i que no els disparin.

Potser el capità no veu els homes que s’acosten galopant, 
encara que els miri. Potser el que veu és, altra vegada, l’in-
terior de la misteriosa caixa que un avió feixista va deixar 
caure fa uns dies a l’aeròdrom republicà. En obrir-la no 
hi van trobar cap bomba, sinó els membres, esquarterats, 
d’un company aviador que el dia abans havia caigut en 
territori enemic. Un anglès. L’havien capturat viu. El grup 
d’homes armats escurça el terreny, i ja gairebé els pot veure 
el rostre. Salten per damunt dels matolls, directes cap a 
ells, i criden com folls paraules que no s’entenen. Ja 
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són a prop, i no disparen. El cervell del capità treballa de 
pressa, i entre la roba els dits busquen el fred de metall.

Al costat de l’avió estimbat als quatre homes se’ls ende-
vina el rostre i el capità, que no deixa de córrer, els crida 
que són amics, que són amics, que són amics, que ja arriben 
i que estan salvats, o aquestes últimes paraules només les 
pensa, potser no les arriba a dir, perquè mentre les pensa 
o pensa que les diu, li sembla veure com un dels homes 
desenfunda una arma, i ell corre més de pressa, agita els 
braços amb més força encara, i li crida que són milicians, 
que són amics, però el vent deu bufar en contra i l’home no 
el deu haver sentit, o potser no l’ha entès, perquè no deixa 
anar la pistola, i de sobte veu el seu gest, veu com s’apunta 
l’arma a la templa i com, al cap d’un moment, els altres 
l’imiten. Els homes ja vénen, amb ulls enfollits, les boques 
obertes escopint paraules que es menja el vent, desesperats 
per tenir-nos vius, el petó fred del canó a la templa, quatre 
cossos trossejats, ja els veig els ulls, el cel blau.

Mai cinquanta metres han estat un abisme. Mai com 
ara.

Els homes han deixat de córrer. Només se’ls pot apre-
ciar el vaivé de la respiració feixuga sota el pit, la suor que 
rega els fronts i les galtes; i els ulls, clavats en els quatre 
aviadors, que continuen drets i amb el braç ancorat en un 
angle mortal, amb una pistola al final.

Han entès que no els han entès.
I el capità dels milicians es pregunta, ben endins, com 

pot fer un pas més sense condemnar els quatre homes. 
Com pot salvar-los sense matar-los. Mai cinquanta passes 
han estat tan llargues. Mai quaranta-nou metres han estat 
més llargs, infinitament més llargs, que cinquanta.
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Amb el dit al gallet, el petó de metall a la vora de l’ull 
dret, el capità mira els homes que té davant, que s’han 
aturat en sec i ara els observen. S’han acabat els bramuls.

L’única veu és la del vent.
L’única olor, la de la seva dona. No sabia que la seva 

dona feia una olor. Ho sap ara perquè la sent, i desitja 
que no fugi.

Clava els ulls en un dels homes, potser el que mana. 
En una mà escanya el mànec d’un fusell. L’altra la té estesa 
i li mostra el palmell nu, com qui vol calmar un animal 
enrabiat.

—Alferes, li faré una pregunta —murmura el capità, 
sense desviar els ulls de l’home—. Mediti bé la resposta, 
perquè potser aquestes són les últimes paraules que vostè 
i jo direm…

Cap veu no li respon, però nota la presència de l’alferes 
darrere seu, també amb el metall a la templa.

—Digui’m… Què hi veu aquí davant? —pregunta—. 
Milicians o feixistes? Amics o enemics?

—La qüestió és, capità… —diu la veu darrere seu— si 
hi veu el que hi vol veure… o hi veu el que té por de veure.

La resposta rebota dins del seu cap, com si fos buit i 
només hi hagués aquestes paraules, colpejant un costat i un 
altre del crani com una bola de billar. Es pregunta si de 
veritat les ha dites l’alferes o si se les ha dites ell mateix.

Els tres reflexos blancs han abandonat el cel, i ja no 
caurà cap més avió. No avui.

El capità dels milicians mira amunt, implorant un Déu 
en què no creu. Tanca els ulls i espera la resposta. El dau 
que deixa de rodolar i s’atura per decidir si avui ell és amic o 
enemic, i si quatre dits premen els gallets o es queden quiets.





Aquella olor de gespa que me la menjaria d’una ensucra-
da i sentiria com la natura fogalleja dintre meu al compàs 
del jardí que m’evoca la ciutat on he viscut. Aquell perfum 
que anuncia el passat: vestigi d’un París digne de ser ado-
lorit des del record. Sóc a l’estació de França. Asseguda en 
un banc, m’imagino que viatjo fins a París. Viatjar, en mi, 
és compondre la cançó que mai no arribaré a cantar. La 
vida és un viatge constant. La maleta n’és un complement, 
per si fa fred o per si hi ha un hotel pel mig, com ho són 
els esparadraps, per si allà on viatgem ens ferim. Viatgem 
enfora i endintre: som nedadors i voladors, com el foc. 
Canviem el nostre color en funció d’allò que descobrim. 
Diuen que les tonyines salten tan amunt que sembla 
que vulguin tocar el cel i creure’s ocells. Després tornen a 
l’aigua; no volen deixar de viure.

Ningú no els pregunta si volen continuar nedant: han 
de fer-ho per subsistir i s’envolen de nou. Fan un cicle 
vital en l’aigua. I, quan se senten ocells, tornen al riu. 
M’imagino que agafo un tren fins a París i em sento com 
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una tonyina que vol sortir de l’aigua i eternitza el seu salt 
durant tota una tarda, vestida amb un brodat lleuger que 
fa harmonia del seu cos. Vaig viure a París i ja n’he tornat.

Avui, amb un got de plàstic on hi ha un tallat, les dis-
cordances del qual es remenen amb una cullera sense cul, 
veig els trens que arriben i marxen de la capital francesa. 
Són les sis de la tarda. Som a l’agost. A Barcelona el sol 
plou brutalment a cada cantonada i aixafa els vianants com 
si fossin coloms: fa de gavina que dilueix. M’imagino que 
agafo un tren fins a París. Els sostres de l’estació parlen 
de l’estiu que s’acaba. Hi ha un cambrer tatuat al bar de 
l’estació. Cadascun dels seus tatuatges contrasten amb la 
meva faldilla blanca: són verds com les algues. L’home 
que té la pell tenyida d’algues treballa ràpid en l’eficiència 
del servir: sap que els seus clients van i vénen de París, i 
que el visiten per sentir el polsim discret d’un cafè abans 
d’enlairar-se en el tast d’un viatge cap a una ciutat amarga. 
El cambrer tatuat no em veu. Jo l’observo des del banc 
on faig trontollar el meu cafè dins d’un plàstic que juga 
amb el metall que anuncia l’evolució del temps. Veure’l 
em provoca una bellesa estèril: em recorda que he viscut 
un amor que avui s’ha apagat. La seva pell verda i la seva 
agilitat em desperten ganes de viatjar a la ciutat de l’amor i 
tornar per explicar-li-ho. Perquè quan expliques un viatge 
no et fa mal fer-ho: la bellesa que hi vius és estèril, com 
un llençol d’hospital. Els llençols d’hospital es renten una 
vegada i una altra per ser protegits de les discordances: són 
com els coberts. Serveixen per guarir un malalt, els treuen 
el dolor. Els coberts serveixen per menjar. I no produeixen 
gairebé mai sensacions, com els llençols d’hospital. Estan 
condemnats a viure en l’imperi de les necessitats bàsiques.
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Al cambrer, els tatuatges li decoren l’aspecte, però no 
el converteixen en columna. Després entraré al bar de 
l’estació, per sentir-li la veu. M’imagino que agafo un tren 
fins a París amb la meva maleta invisible. La faldilla està 
nerviosa i s’amaga damunt el seient; converteix les flors en 
seda. Jo viatjo a París per recollir el meu cor de les deixalles. 
Allà vaig perdre la meva parella. Tenia vint-i-cinc anys.

Jo en tinc vint-i-tres. Un banquet de somnífers. Asse-
guda al banc de davant l’àrea B de l’estació, veig un home 
que corregeix exàmens. Vesteix una camisa que se li amara 
al cos a causa de la suor i ratifica la pèrdua d’elegància que 
quan el sol crema tots patim si anem vestits. Vesteix uns 
pantalons de lli i unes sandàlies d’espart que recorden 
aquells cistells brodats que les dones de mar duen per anar 
a la platja. Les dones de mar són esposes dels mariners que 
fugen de terra per tornar-hi: són com les tonyines. Les 
dones de mar van a la platja amb un cabàs cisellat de color 
marró i s’hi estan tot el dia. Veuen nedar la vida mentre 
es pregunten en quina esfera de l’aigua suren els cors dels 
seus marits, que s’escapen de la terra per rebotar-hi com 
les tonyines. El professor que corregeix està atabalat. Té 
un feix de fulls damunt la falda que es dissol amb la calor 
dels seus pantalons. Un bolígraf vermell viu a la seva boca 
i una bossa negra li reposa entre els genolls. És professor: 
ho porta escrit en el color de la tinta i en els seus ulls. Té 
la mirada concentrada en els fulls que maneja, talment 
com si desxifrés l’enigma d’un poema sense sentit. L’home 
que corregeix és un professor que pujarà a un tren per 
anar a París i durant el trajecte s’oblidarà que al seu bolí-
graf vermell, que prem amb estridència i rigor, cada cop 
li falta més tinta. L’home que corregeix exàmens té una 
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motxilla negra entre els genolls i un colom al davant que 
passeja en direcció cap al tren, com si volgués anar a París 
sense bitllet. La darrera vegada que vaig trepitjar l’estació 
de França, abans d’avui, portava una maleta. Tornava de 
París com un colom brut: havia deixat el meu cor en una 
paperera de la capital francesa.

L’Ander es va suïcidar i jo vaig tornar a casa. Em va 
deixar una carta, una motivació massa dèbil per resistir els 
meus vint-i-tres anys en un país estranger. M’imagino que 
agafo un tren que viatja fins a París per intentar recordar. 
Vull recordar el dolor. No tenia altra cosa a l’abast i m’havia 
de nodrir: vaig menjar dolor i el meu oxigen es va quedar 
en suspensió. L’amoníac em cremava la sang i no vaig 
poder-lo vomitar. I aleshores vaig tornar a casa per passar 
el dol. I avui miro un colom enganyat per les pèrfides vies 
del tren que pretén arribar a París i buscar-hi l’amor que 
no troba a l’estació, mentre un professor corregeix i un 
cambrer tatuat serveix cafès conscient que els passatgers 
no n’assaboreixen cap altre regust que el de les presses de 
pagar-li, cobrar-li’n el canvi i mirar el drac que segella el 
seu braç esquerre: un drac fet a guisa de l’estil xinès, amb 
el cap i la cua engrossits, i de cos anguilejat.

M’aixeco del banc del costat de l’àrea B de l’estació de 
França i em deixo guiar per la meva faldilla blanca. Entro 
al bar de l’estació. La cadena d’or que duc penjada al coll 
m’estreny la calor que intenta evidenciar l’estiu, però no 
pot: jo no sóc el professor que corregeix i sua. L’amor del 
sol d’estiu no em supera. No se’m mulla la pell. M’imagi-
no la veu del cambrer. És com la d’un dofí. Fa un esgarip 
dolorós en sentir com trem la basarda del seu drac tatuat, 
com quan els dofins xisclen perquè saben que els homes de 
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mar, que els llencen galledes, no els salvaran. El cambrer 
tatuat té veu de dofí. N’estic segura. M’apropo a ell i em 
parla amb veu de dofí. Em demana què vull. Li demano 
un tallat descafeïnat. Em pregunta, movent l’aleta esquerra 
on té un drac dibuixat, si vull el tallat de màquina. Me’l 
miro tres segons i li responc que sí. No s’ha adonat que 
encara no he après a diferenciar un cafè tallat de màquina 
d’un que no ho sigui. Em pregunto amb què està fet, el 
tallat descafeïnat de màquina. Teixeixo i desteixeixo les 
sensa cions que el cafè em provoca cada matí, a casa, i men-
trestant m’imagino que m’estiro al terra i tots els núvols 
són per a mi. Les formes i els colors es fan i es desfan. Tot 
hi és: la Terra, l’aire, el mar. Hi ha quietud en moviment. 
I de cop el dofí, que duu l’ala esquerra tatuada, em ser-
veix un tallat descafeïnat de màquina i em fa aixecar-me i 
deixar de tenir tots els núvols per a mi: sóc en una estació 
de tren per viatjar fins a París i recollir el meu cor de les 
deixalles. Vull recordar el dolor que vaig sentir en saber 
que l’Ander s’havia drogat mentre jo estudiava la lliçó al 
nostre pis de Bagnolet.

Em bec el tallat descafeïnat de màquina i no sé què em 
passa que em corre una estranya sensació pel cos i se’m 
mou endins, com un núvol les formes i els colors del qual 
tenen sentit, i la boca se m’omple d’una dolçor que em 
recorda les maduixes. M’apassiona beure’m un tallat en el 
bar d’una estació de tren. Em fa sentir lliure: em convida 
a tastar el regust del lloc que exploro sola. L’he demanat 
descafeïnat perquè tot just fa una estona n’he pres un amb 
cafeïna, un que nedava en un got de plàstic net i estèril 
com un llençol d’hospital, i que s’exhauria igual que la 
tinta vermella amb què el professor que tenia al davant 
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corregia. He pagat el tallat descafeïnat abans de beure-me’l. 
M’acomiado del cambrer, m’aixeco del tamboret on estic 
asseguda i em dirigeixo cap a la porta d’entrada del bar 
de l’estació: el meu íntim viatge, aquell retorn cap a mi 
a través d’un París que ja no tornaré a viure, s’ha acabat. 
Sóc davant la porta d’entrada del bar. Viro el cap enrere 
i veig el cambrer: un dofí que renta gots amb un drap. 
Em veu mirar-lo. M’apropo a ell de nou i li demano si 
em deixa un bolígraf i em dóna un paper. Em deixa un 
bolígraf de tinta negra que em recorda que jo sóc alumna 
i aquell home que esperava el tren, professor. Em recorda 
que tinc vint-i-tres anys i no em toca passar el dol d’una 
parella. Em dóna un paper dels que utilitza per prendre 
nota als clients. Hi escric que la bellesa estèril resideix en 
el fet d’observar un cambrer tatuat que parla com un dofí 
i en imaginar-me que retorno a París per reparar-me d’un 
dolor insalvable.

El paper és per al dofí, que em mira amb els ulls es-
parverats com dues taronges a punt de treure el seu suc 
enfora. L’hi dono. En llegeix el contingut i els ulls se li 
il·luminen amb una llàgrima tímida, com fan les taronges 
quan no s’atreveixen a vessar el seu cítric. Després li retorno 
el bolígraf. I llavors em mira i em dóna les gràcies. I jo 
que me’l miro amb aquells ulls de taronja ploranera que 
s’imaginen viatjar a París per trobar, allà, l’amor cap a un 
colom perdut, el delit d’un professor que sua i el sentit 
d’uns missatges de text que avui no ressonen en el 
meu cor, i m’apropo a ell. A prop. Més a prop. Som com 
dues peces soldades que se separen a causa de la reacció 
del magnetisme: ens llancem un esguard penetrant i els 
nostres silencis es toquen a través del buit de les pells. Li 
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dic que és un dofí que serveix cafès molt bons. Ell riu 
sense entendre’m. Suposo que li fa gràcia el conjunt que 
m’envolta: una faldilla blanca, una cadena d’or, un tallat 
descafeïnat de màquina i uns ulls que s’ennuvolen en la 
dolçor de les maduixes dins el bar de l’estació de França, 
uns ulls que no sembla que plorin la mort. Surto de l’es-
tació i camino fins al parc de la Ciutadella. No penso en 
res: duc els auriculars posats i la música m’envola. Sóc aire: 
com el vent fujo etèria. Entro al parc i veig un pardal petit 
que passeja un mos de pa per la boca mentre salta com si 
fos la bicicleta que se li apropa. Un vidre congelat li trenca 
el pas: una bicicleta conduïda per una dona francesa que 
va ràpid perquè intenta atrapar el seu fill, que condueix al 
temps de la llum d’hivern: aquella claror fugaç que s’escapa 
de la pluja. El pardal s’enlaira i la dona de la bicicleta em 
somriu en veure com l’observo i li sento dir “attends-moi”. 
Vol que el seu fill l’esperi: sap que es farà gran i s’envolarà 
sol. Una parella de corredors caminen per davant meu: ja 
han acabat de fer esport. Ella li diu quelcom a ell i tots 
dos em miren i se somriuen, com si sabessin que la meva 
literatura parla de mi.





Jo no la recordo. Crec que no es pot recordar quan 
encara no s’ha oblidat. En tot cas, jo la sento, la imagino, 
l’evoco amb una certa freqüència. Aquella criatura miste-
riosa dotada de batecs i somnis era una nena de cabells 
curts, no recordo bé si rinxolats a la manera natural o 
esbullats per la intensitat del seu accionar i també per la 
brutícia, per què no dir-ho? Els ulls grossos com finestres, 
un somriure subtil i l’ànima de salvatgina. Com oblidar 
que li brillava la mirada com si tot el seu interior estigués 
folrat d’or pur? Deia que era meravellós ser part de la gran 
aventura del món, ni que fos només per una estoneta. 
Perquè, mentre el rodolar de tot l’Univers era antic i lent, 
les vides humanes eren molt noves i fugaces. I demanava si 
us plau que si es moria li clavéssim un punyal al cor, que 
tenia una fòbia extrema que l’enterressin viva. Era com si 
estigués sorpresa de tenir la possibilitat de viure. Afirmava 
tenir una capseta interior on amagava el més preuat i pre-
ciós del seu ésser. “Cofre dels sentiments i altres joietes”, 
l’anomenava, i que de vegades, quan plorava desconsola-

RECORD D’AMOR
AL FONS D’UN BAGUL

Jon López de Viñaspre
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dament, era perquè se li havia entreobert la capseta, que 
era com un bagul al fons d’un mar i que segons l’onatge, 
molt delicadament, es mig obria o es tancava. I deia 
amb orgull que no li agradava eixugar-se les llàgrimes; 
li agradava que se li assequessin a la cara perquè, potser 
així, a través de la pell, retornarien per un llarg camí fins 
a la capseta. Sovint s’aixecava just abans d’encetar-se la 
matinada, s’escapolia per un pi finestra avall i, despullada 
en la nit, sobre l’herba molsuda i fresca del jardí, rebia 
un bany de Lluna; pretenia argentar-se la pell. Sospito 
que venerava la Lluna. Estava convençuda que aquella 
bola llunyana transformava les coses i els éssers amb el 
seu metall blanc, i que això sí que podia considerar-se 
un miracle. Li agradava el foc, s’hi apropava amb una 
perillosa atracció i acaronava les flames sense cremar-se. 
I es deixava remullar per la pluja fins que quedava ben 
xopa, fins que se li omplien d’aigua els ulls, la boca i les 
butxaques. Es meravellava amb la remor de les fulles dels 
pollancres quan feia ventet o per la visió d’un camp de ro-
selles. Es deixava portar per la natura, per les seves forces, 
aquelles que sàviament regeixen la vida de tots els éssers. 
I una altra força oculta i rosegadora, la força del costum, 
la que impregna i regeix la vida dels humans, no podia 
amb ella. Els dits gèlids de la por no s’atrevien a tocar-la.

Ara ha passat el temps i puc imaginar una boqueta 
de flama encesa que parla coses del tot estranyes i mera-
velloses, com l’olor que fa un llapis, o el romaní quan el 
fregues amb la mà, o un llibre, o l’olor de la benzina o 
de la menta o del safrà… Veig una dona. Una dona fidel 
a l’arquitectura lliure del seu cos i del seu cap, una dona 
misteriosa, posseïdora d’una llibertat tan insolent, tan in-
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tolerable, que resulta inabastable als ulls dels rufians i dels 
mediocres. Segur que beu i menja com si fos l’últim dia 
de la seva vida, amb una clara determinació de recercar el 
plaer, de sacsejar-se tot dolor. Perquè enfront de la immun-
dícia del món, ella petoneja, somriu i abraça. Veig com es 
mou, el seu caminar folrat d’estil, la majestuositat de les 
seves passes, el silenci ressonant dels tigres. No la imagino 
amb fills. I puc imaginar-la amb deu fills, perquè totes 
dues opcions poden haver representat una aventura per a 
ella. En tot cas, no mira enrere, no s’atura a lamentar-se 
del camí que no ha triat, no renega de les seves decisions, 
no es penedeix de les seves renúncies. Sí, avui em queda 
lluny com un record i no puc abastar-la, la malla elèctrica 
que es va generar entre aquests dos estèrnums ha quedat 
desactivada, però voldria saber quin gust té la seva pell, 
si encara fan olor de llet merengada els seus cabells o si 
perdura la combinació de suavitat i de brutícia de fer coses 
a les mans. Sempre pensava que preferia morir abans que 
ella m’oblidés. Ara penso que prefereixo morir si sé 
que m’ha oblidat. I continuo pensant-la, sentint-la molt 
endins, actual i present, percebent el que segrega, el fulgor 
de la seva foguera, les seves espurnes al vent. I tot i el deliri 
que vesso cap a ella, tot i no figurar dins el radi de la seva 
actual existència, tinc molt clar que jo la vull per sempre 
màgica, la vull terratrèmol, huracà, la vull tsunami, ben 
viva és com jo la vull.

L’evoco amb una certa freqüència, refugiat en la placi-
desa de la meva biblioteca, mentre llegeixo un bon llibre 
en un capvespre de tardor, com quan les llums rogenques 
es menjaven el dia i els jocs d’infància. O se m’apareix en 
el repòs d’una hamaca, inesperadament, amb la brisa suau 
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i calenta, amb aquella olor de l’herba primaveral que tant 
ens feia córrer i jugar i riure… I ser tan immortals. Jo no 
la recordo. No es pot recordar quan encara no s’ha oblidat. 
No es pot recordar allò que encara no s’ha viscut.



EL CREADOR IMPERTORBABLE

Natàlia Soler González

No podia sortir. Patia perquè pensava que si sortia li 
podia venir un rampell creatiu i la simple idea de pensar 
que aquest rampell el podia agafar en calçotets l’angoixava 
fins a tal punt que preferia no sortir. Pensava que en plena 
rauxa creativa no tindria res on apuntar, res on fer quatre 
notes, res on gravar-se verbalitzant tot aquest pensament, 
res on plasmar tot aquell esclat pur i genuí, que es perdria 
sense veure la llum i que no podria recordar al peu de 
la lletra. Es veia, s’imaginava amb gran pànic totalment 
desvalgut, sense poder contenir aquell tresor prosaic fins 
a trobar un tros de paper de mida assequible, un llapis 
amb prou punxa, una tauleta d’algun conegut que sabés 
com fer servir, un ordinador públic no gaire contagiat. 
Ja feia temps que no presumia de telèfon mòbil tàctil on 
fer-hi anotacions à plein air; no podia suportar que algú 
el truqués en plena empenta creativa, que es fes un em-
bolic de tecles tàctils i botons, i que el torbessin en aquell 
instant màgic fins al punt de fer-li oblidar què estava a 
punt d’escriure. Feia temps que no tenia telèfon a casa, ni 
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rebia correu postal, ni encenia la televisió o la ràdio, ni li 
funcionava l’intèrfon, ni obria les persianes, ni mirava el 
Facebook. No podia suportar la idea de ser interromput 
mentre creava.

Encara que sortís amb algun equipament d’escriptor 
deambulant, preparat per si la ràfega narrativa es presen-
tava triant tomàquets o agafant del prestatge el sabó del 
rentavaixelles, tampoc cap model de quadern Moleskine 
li anava bé per escriure coses al supermercat; no solament 
per qüestió de mida, fermesa de les tapes, compaginació 
de línies i quadrets o format del paper, sinó perquè el 
que de fet no suportava ni en pensament era que pogués 
trobar-se la veïna del cinquè o el veí del replà i li estron-
quessin la història que just li acabava de venir al cap com 
una il·luminació.

Tampoc hi havia cap model de bolígraf, estilogràfica, 
pinzell, llapis de mines o punta fina de tinta bona que sa-
tisfés les seves necessitats fora de casa, ni cap paperot que 
es pogués emportar per si de cas: o eren massa petits, o no 
tenia res on recolzar-se, o xuclaven la tinta convertint les 
seves grans idees en una gran taca de la qual no s’entenia 
ni un borrall. A més, i per si no estigués prou empatollada 
la seva vida d’escriptor, temia totes i cadascuna de les co-
ses, persones i situacions que li podien interrompre l’acte 
creatiu i potencialment transformar aquella gran història 
que havia sorgit en un nyap.

En la seva follia creativa, era capaç de passar dies 
sense menjar ni beure, dies sense parlar ni entendre, dies sense 
dormir, dies sense veure-hi més enllà de les seves històries, 
dies sense anar de ventre, dies sense pensar en res més que 
no foren ells, dies sense fer la digestió ni la fotosíntesi, dies 
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sense respirar, dies sense saber si era de dia o de nit, dies 
sense dia i nits sense nit.

Per assegurar-se cap interrupció; una història imper-
torbable; un seguit de meravelles sense daltabaixos; un fil 
argumental al límit que seguia en tensió sense cap entre-
banc; un desenvolupament interminable, que semblava 
que no pogués ser de les pàgines que arribava a durar; 
va haver de treballar molt dur. Va treballar molt dur per 
arribar a estar del tot incomunicat o, tal com ho veia ell, 
comunicat plenament amb l’únic que donava sentit a tot: 
els seus relats, les seves narracions.

Primer va renunciar al mòbil; era senzill desprendre’s 
d’una càrrega comunicativa tan feixuga i pesada quan, 
ben mirat, fa uns anys, ni existien. La seva mare li trucava 
cada vegada que li venia la inspiració. No podia suportar 
sentir-lo fimbrar a sobre de les taules, emetent aquells pip-
pips que, tot i que gairebé silenciosos, es filtraven entre 
les parets del seu apartament i li arribaven a l’orella i li 
perforaven el full a part del timpà. Si el silenciava, encara 
s’encenia cada vegada amb aquella llum blanca brillant, 
que arribava a tot arreu, travessava calaixos i la fosca de la 
seva caverna fins arribar a enlluernar-lo, i el deixava cec 
de mots. Un dia el va llençar daltabaix del balcó, mentre 
parlava amb sa mare. La mare cridava, mentre queia balcó 
avall des del setè pis.

Després va sabotejar l’intèrfon i es va desempallegar del 
carter. El carter trucava sempre no dues ni tres, sinó una 
sola vegada, però insistentment i fins i tot insidiosament, 
com si haguessin posat cola al timbre del setè quarta. 
Aquells mec-mecs prominents eren inquisitius, transme-
tien pressa, i no s’aturaven fins que el nostre home obria, i 
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es convertia així, molt possiblement, en l’únic veí no sord 
que podia oferir, a aquelles hores, un servei de porteria 
exclusiu al carter. Aquell dia, aquell home amant dels se-
gells i els timbratges va pujar-li un certificat. Va aprofitar 
l’avinentesa per deixar clar que s’esborrava, que anul·lava, 
que rescindia, que renunciava a tota carta, targeta postal o 
petit paquet que pogués rebre. Li va demanar que esborrés 
el setè quarta de les adreces, guies i Google Maps, i que 
no fos perceptor de la més petita correspondència. Com 
que no creia haver-se desfet de les missives que l’obsedien i 
de les visites matinals del carter, martellejant el timbre, va 
resoldre agafar el tornavís i desmuntar el porter automàtic. 
El saboteig va ser ràpid; com que no podia desxifrar de cap 
manera què era per a què, va tallar tots els cables diminuts 
que se li presentaven davant els ulls, acolorits i desafiadors.

Després es va decidir a no encendre cap aparell de ràdio 
o telecomunicació. No tenia parabòlica, així que això ja 
restava uns quants canals de possible destorb. Com que 
parava tot el dia a casa, i per davant de la ràdio o la televisió 
hi passava sovint, va decidir que havia de prevenir que, 
empès per cap mena de feblesa transitòria, pogués pitjar 
el botó d’encendre els aparells. Amb molta cura, per mirar 
de no iniciar la marxa de cap d’aquests de manera invo-
luntària, va fer malbé no solament aquells menuts portals 
a la distracció de la seva ment creativa, sinó també els 
seus comandaments a distància. No podia, doncs, encara 
que ho hagués desitjat en moment de feblesa, posar-se en 
contacte ni amb la caixa tonta ni amb la de trons. Va llen-
çar pel celobert tots els seus CD, vídeos, cassets i unitats 
d’emmagatzematge de dades, per si de cas. 
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Això, però, no era suficient per mantenir l’ambient 
creador infranquejable, verge i pur. La llum també el mo-
lestava; alguna cosa el podia distreure des de fora, com ara 
alguna veïna canviant-se de calces just en el moment que 
havia decidit què en faria d’aquell personatge que no es 
decidia a pujar anant avall o a baixar anant amunt. Notava 
que qualsevol petita cosa que pogués passar a l’altra banda 
de les finestres el podia castrar intel·lectualment; el podia 
deixar en un coit interromput de genialitat literària. No 
volia que ni pardals ni capvespres, ni veïnes de davant ni 
la sortida del sol, ni gats per les teulades ni temporals, el 
deixessin sense el seu moment de clímax. Va abaixar les 
persianes i es va mirar d’assegurar que aquestes no podien 
tornar a pujar. Va tallar totes les cintes que les estiren amunt 
cada matí i les porten avall cada nit.

Va convertir l’apartament en una caverna fosca on el 
temps era igual mentre no el destorbés de relatar les se-
ves històries. També va haver de treure totes les piles i la 
corda a rellotges i despertadors. Es va inventar un temps 
que fluctuava lliure sense destorb i un dia de l’any 2087 
per despistar el seu ordinador portàtil, i no destorbar-se 
mirant de reüll quina hora era i en quin dia vivia. Així 
res no el faria torbar la seva ratxa generadora d’històries 
meravelloses. 

Va renunciar a Internet, es va desfer dels contactes, 
de les xarxes socials, del seu compte de correu, de la 
missatgeria instantània; no va tornar a entrar al Facebook 
perquè temia, tenia fòbia, als m’agrada, als compartir, 
als murs d’uns i altres, als comentaris i les sol·licituds 
d’amistat, perquè tots aquests apareixien en el moment 
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més inesperat, es notificaven insaciables quan podia ben 
bé ser que estigués en plena catarsi.

Amb tot aquest embull com un enorme bunyol de 
quaresma encara no en tenia prou; no estava convençut 
de no ser interromput. Si tenia aigua corrent, podia ser 
que la dutxa de cop i volta degotés i el destorbés. Podia 
ser que, tenint electricitat, alguna cosa fes una espurna: 
que tot espetegués de cop i volta fent un gran terrabastall que 
el trasbalsés. Si tenia porta, algú encara podia picar, ja 
que semblava haver-hi alguna cosa estranya amb el timbre 
de baix, i el de dalt tampoc funcionava. Podia ser que, 
tenint gas ciutat, el comptador fes un pet i provoqués un 
escàndol que l’espantaria inevitablement. Si hi pensava, 
tenia taquicàrdia i es destorbava a si mateix. Podia ser que, 
tenint enteniment, aquest el fes rumiar massa i el despistés 
del fil argumental. S’estava tornant boig, i això el distreia; 
desviava la seva atenció de la principal missió vital que 
tenia establerta, i per a la qual havia estat prenent tantes i 
tan variades mesures. Va aconseguir asserenar-se i viure al 
dia, enganxat als seus moments ininterromputs de creació.

No podia sortir. I es va limitar a comunicar-se amb les 
seves irrealitats, vivint dins d’un relat creat per si mateix i 
només per a ell. No podia sortir, perquè un esdeveniment 
traumàtic va confirmar les seves més temibles elucubra-
cions. Un vespre agradable de setembre va anar al parc a 
respirar una mica d’aire fresc, a esbargir-se després d’un 
dia carregadet de feina. Es va animar a donar menjar als 
coloms, així que portava una bossa plena a vessar de pa 
de llavors, bastonets i crostons secs. En aquell precís ins-
tant, alimentant els coloms, li va venir un insight creatiu 
esplèndid, meravellós. Amb gran pànic va comprovar que 
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no tenia paper, ni cap mitjà amb tinta amb què escriure, ni 
tan sols la gravadora de casset que havia arreplegat de l’he-
rència del seu oncle. Va haver d’escriure aquell fragment, 
que es podia convertir en part d’un dels volums més venuts 
de la literatura europea del segle xxi, amb les molletes del 
pa de llavors que estava donant als coloms. Cada engruna 
formava una de les lletres, i les lletres paraules, i les paraules 
frases fins a finalitzar aquella obra mestra. Utilitzava els 
bastonets per als signes de puntuació, els crostons fets a 
miques per als accents i dièresis. Els únics lectors d’aquella 
meravella van ser els mateixos coloms, que van repassar 
aquelles línies literàries de gran bellesa fins que no en va 
quedar ni una engruna. Amb gran desesperació el nostre 
home va perdre una gran idea, feta a molles, puntuada a 
bastonets i accentuada a crostons. Els coloms, no obstant 
això, ja el coneixien; era un dels seus autors predilectes, i 
el seguien entusiasmats esperant les seves noves creacions.

El problema, però, és que no sortia gaire a donar pa sec 
als lectors coloms, i quan el seu editor va voler contactar 
amb ell, el nostre home ni li va contestar al mòbil, ni la 
línia de casa va donar senyal, ni va respondre les seves 
cartes, ni sortia a cap guia, ni va rebre cap dels seus correus 
electrònics, ni va sentir l’intèrfon, ni el va clissar quan can-
viava calces amb la veïna del bloc de davant de casa seva, 
ni va veure els seus m’agrada al seu mur de Face book ni 
les nombroses notificacions, ni tenia porta on picar, ni va 
veure ni sentir els noticiaris on el donaven per desaparegut 
a ell i a la seva obra.
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