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monsieur binoix
Àngela Buj Alfara
Guanyadora del 13è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet
Se miente más de la cuenta,
por falta de fantasía:
también la verdad se inventa.
A. Machado

Algú que conegués la seva història podria pensar que aquell
encàrrec que ens havia lliurat i aquesta lletra que s’iniciava ens descriurien, a mode biogràfic, la inefable història
de Monsieur Binoix. En aquest punt volíem advertir els
possibles lectors que la història que anirien desteixint era
una història transsubstancial. Marcava l’arrencada en la
supervivència d’una autèntica ictínia fluvial. Havíem sentit
per primer cop Monsieur Binoix un matí primaveral creuant el riu mític i remorós del poeta Vergés, a l’alçada de
Miravet, en l’entranyable pas de barca que cada vegada que
recorríem pensàvem que era el darrer viatge. Es mostrava
interessat per les espècies que freqüentaven aquell tros
de mar verda i s’autodefinia com un pescador de canya
frustrat. Tenia el gàrgol lleuger i es dirigia al timoner amb
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el vocatiu curt de «Mestre!». Ens adonàrem que Monsieur
Binoix, tot i el seu francesisme de champagne vaporós, havia fet sojorns en terres meridionals a la Gàl·lia, car el seu
accent no delatava el seu origen champagnois. Ho notàrem
perquè la tr del vocatiu hauria estat de difícil pronúncia per
a qualsevol estadant autèntic dels volts de París. Mais non,
Monsieur Binoix ho deia amb una naturalitat de llogarret
principatí o de capitaleta cultural de l’avellana, posem per
cas. I ens invitava a pronunciar-lo en català, un binomi de
rima dolça: Binoix-brioix.
Monsieur Binoix —amb -oix final— entrava en aqueixes llums tèrboles i enverdides que donen els reflexos de
l’Ebre, en aquestes latituds del curs baix, en la seva maduresa biològica. Es volia mostrar com un ésser afable, amb
aspiracions de navegabilitat pel seu esperit, que el feien
comparable a les aspiracions sempre retardades de navegabilitat d’aquestes ribes. Usava els cabells a l’estil caduc
d’alguns bonshommes de París. La mise en scène de Monsieur
Binoix acomplia els rituals de qualsevol gentleman. Ens
havia anunciat que es mostrava interessat pels temes de
la història, de les relacions que empenyien el devenir dels
pobles. I, sí, en alguns actes públics en què el seguírem se’ns
revelà com un autèntic primera espasa del pensament social
de principis de segle. Entre les seves aficions destacava la
ploma per a la prosa obtusa o àgil, dues condicions que
convivien en una simbiosi perfecta en el seu rostre. Usava
Monsieur Binoix unes lents fines, en gris, com els seus
cabells que avisaven la provectitud que ja no dissimula la
cinquantena. Tenien la particularitat que, si s’haguessin
aplicat a una de les seves extremitats inferiors, l’haurien
fet ranquejar en excés i s’hauria vist privat d’aquelles pas-
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sejades estivals que emprenia pels sorrals deltaics. Una de
les dues cames, doncs, d’aquells binocles romania rígida
i no es doblegava. Monsieur Binoix maldava per la salut
d’aquella extremitat dreta i només vinclava delicadament
l’esquerra. Inclinació a l’esquerra lliure que l’identificava
en els escrits que, de tant en tant, apareixien a la premsa
local per a assegurar-se la supervivència.
Monsieur Binoix, amb aquesta doble pantalleta que els
miops —ell ho era— havien d’incorporar a la seva fesomia,
apareixia, sobretot quan gesticulava, com un home tens,
rar, distant. Nosaltres ho havíem pogut constatar en unes
fotografies en color, de poca qualitat, per això, tal vegada
per aquest motiu, el seu rostre ens apareixia distorsionat,
i en veritat —encara no previsible— el seu esperit no era
aital, en què ens il·lustrava sobre la vida de Pau Casals. Una
altra faceta: la seva melomania. En canvi, ah!, qui no havia
vist Monsieur Binoix sense aquelles varetes asimètriques no
podia arribar a la nítida verdor d’aquell cristal·lí de deus
esvaïdes. Sense les ulleres tenia un rostre àgil, diàfan, com
els paisatges embogits de verd que ens perfilen l’horitzó
deltaic. Això era una surprise, un misteri que nosaltres
no hem vist, i enllà no sabem de cap rostre de dona que
hagués pogut fregar l’esguard de Monsieur Binoix. Que
hagués tastat el doble verd facial extasiadament nu de
Monsieur Binoix. Tanmateix, qui ho sap? Lluny? Ací? On
l’aiguabarreig de verd: de les pupil·les, dels arrossars, de
la Casa de Fusta?
Aquest, acostumat mecànicament als seus ímputs diaris,
es llevava, passejava la chienne —que nomava Lira, endut
per la seva passió per l’Harmonia—, comprava al supermercat de la cantonada, bevia una cervesa amb alcohol,
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menjava xoriç i engrapava —podríem dir— amb un mos
un bon tall. Tenia el deliri de repelar el plat i el paelló
d’arròs fins que no en quedés ni un gra, endut per aquella
gana que foradava l’abrandat Cabrera per les serres del
Maestrat. Un dels seus ídols, deia. Davant d’aquell comportament tan rutinari ningú podia endevinar quina era la
seva vertadera ineptitud íntima. Ni tan sols quan, ajudat
per un cop de mà —aquesta que desgrana els detalls—, el
seu modus vivendi millorà notablement, instal·lat ja en la
casa de la ciència. D’aquell mateix a qui ell havia dedicat
estudis substanciosos. Temps en què a l’estil dels heterònims pessoans va decidir de fer-se anomenar Sr. Xènius
Fítgeral Trull —inspirat per l’autor de La conxorxa dels
enzes, John Kennedy Toole. Monsieur Binoix, o quasi a
tocar d’en Xènius Fítgeral, aparentava un esperit lliure: de
dormitades llargues, de dilatades notes de jazz, de lectures
estirades…, amb presentacions i actes socials.
Aquest diagnòstic portava Monsieur Binoix a uns estats
d’alienació de la seva personalitat que ningú millor que una
al·lota de nou anys va saber descriure en veure una fotografia del monsieur: sembla una dona. Aquell estil d’aquells
seus cabells, que deixaven un ample front descobert però
que rinxolaven fins a dessota les orelles, va produir en
l’infant un efecte femení. No, no us penseu, però, que
us contem una història ràpida d’un transvestit vingut de
París. Binoix era un home. Volem dir amb l’apetit sexual
propi d’un home pròxim al mig segle que no s’estava de
satisfer orgànicament el que calia resoldre. Tampoc volem
dir que corregués darrere de les jovenetes. No, Monsieur
Binoix era molt d’una altra manera. Podia arribar a mostrar
una passió arravatadora, fins i tot una seva núvia l’havia
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abandonat per la intensitat amatòria del monsieur. Podia
resultar un amant asfixiant, i un amant asfixiant no era
un bon company. Monsieur Binoix era així. Amb un punt
de tendresa incommensurable podia passar de les més
minucioses atencions al despreci més absolut. Tot havent
viscut el més plàcid dels idil·lis, sense cap mala maror, tot
amb bona mar. De sobte, Monsieur Binoix era capaç de
donar un cop de timó i fer naufragar la nau. No era un bon
timoner. On restava, doncs, l’atracció de Monsieur Binoix?
Com hauria calculat de fer-nos la comanda d’aquell llegat?
D’aquell pas bon, del seu íntim desastre? Entre tot el que
calia ordenar trobàvem inconnexes, esparses, sense data,
lletres folles i lletres tesíssimes:
Escriu-me… Un més… À demain… Mon bijou…
Sóc amb tu… És tot un privilegi tindre’t… Sóc a casa…
Abans no podia parlar… Esper no perdre la relació amb
tu… M’agrada tant quan em dius cheri… Estic tan mancat d’aquestes atencions… Et truco des del despatx…
He sortit, sóc a una cabina… Ara torno, sóc a casa els
meus pares… No apuntis aquest número, he demanat
un mòbil a l’autobús, feia tard i no volia que marxessis…
Sóc a un acte cultural, he demanat un mòbil i he sortit
per trucar-te… Dijous, si tot va bé, aniré a Barcelona,
farem, si vols, el nostre primer viatge junts…

Déu meu! Aquest era el crit de guerra de Monsieur
Binoix, no, no volem dir que fos aficionat a les croades.
Es delia per Occitània, hi havia estat temporades resolent
afers enològics, a Tolosa, que l’havien portat també al sud
andalús. La invocació deística ens avisava que era pròxim
al seu punt corporal més àlgid. De mida, ben plantat. Li
agradava seure mig arrepapat amb les cames ben encreua-
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des i s’ho mirava tot així com de lluny. Al cap de pocs dies
de conèixer-lo, en un rampell d’eufòria esportiva, decidí
lliurar els seus cabells a la deessa Athenea i aparegué amb
la testa ben lluenta. Tot era rostre: un ronyac a la parpella
dreta; el nas, un xic corbat, petit, ben proporcionat, amb
els llavis paral·lelament molsuts, eren una part potent del
seu rostre. Les celles, finíssimes. Era un entremig de Jerry
Lewis i Paul Newman. Comparació que li plaïa, car més
d’una volta ens havia abocat les seves ànsies de volar, de ser
un new man, portat cap al futur per la xica que m’enxissa.
Per a protegir aquell capet, el monsieur portava una gorra
verda, amb una inscripció de Bruce Springsteen, que un
dia va deixar oblidada en el maleter d’un cotxe blanc.
Estava convençut que els arenals i el far de l’Ampolla el
tornarien a veure passejar amb la gorra verda, però els
esdeveniments eren tan pròxims a redolar exactament cap
arrere, quaranta-vuit hores després, que el mateix Binoix
era incapaç de preveure-ho.
Però bé, el que més ens intrigava era capir què hi havia
de cert en el parrupeig dels seus llavis, en la ploma de les
seves dedicatòries bibliogràfiques: “amor sincer”, havia escrit en un llibre de Bladé. S’havia convertit, a les nits, mitjançant els correus —cor-Reus, en deia—, en un cavaller
amb corser prest a visitar missenyora des de la terra d’Oc.
Seguírem les seves indicacions, tothora contradictòries: les
paraules dites no acompanyaven les paraules dictades.
Vine on vulguis i quan vulguis… avui m’he llevat
abans perquè tenia moltes ganes d’escriure’t i perquè tinc
ganes de veure’t… jo també en sóc, de romàntic… matinals bisous… M’obres portes infinites… sí que voldria
anar-me’n amb tu… no em fa por res al teu costat…
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L’adéu del teu missatge era un adéu definitiu? No puc
creure que això nostre s’ha acabat… Déu faci que aquesta
nit pugui tancar l’ull… Digues-me alguna cosa…, encara
que sigui “ets un pesat i no t’aguanto…” T’estimo…
bisousbijoubrioix… No, no és una pantomima, no.

Baixàrem a l’estació de França, prop de la mar. Dos
referents rematadament binoixos. Ho emprenguérem a
peu i, en algun punt, l’autobús 39. Passàrem per davant
d’alguna casa de la ciència, fins i tot el monsieur un dia ens
va fer conèixer un senyor professor seu. Va ser un encontre
agradable. Calia que el monsieur agafés confiança per a
una empresa pròxima a iniciar i en la qual havia de ser el
millor, i així va ser. Pel camí deixava els ànims, l’esforç i
el suport d’aquesta mà que escriu.
Travessàrem l’entrada, una reixa de ferro, amb dues
parts. El lloc sentia agradable, tot de toies de verd, diverses
espècies d’arbres ben combinades. Passejants. Una remor
d’aigua. Discretíssima. Era exactament el punt que ens
havia marcat Monsieur Binoix? Era un lloc únic. Aquella
fonteta, tant de temps oculta als ulls dels encants modernistes. El bust d’Hèrcules presidint el conjunt. Un banquet
de pedra emmarcava, circularment, la deu brolladora, ullal
apujat. Ens imaginàrem el que Monsieur ens havia explicat.
Fins i tot se’ns tallà un moment la respiració quan des d’un
tronc hàbilment descendí un petit esquirol, l’écureuil, no
podia ser, perquè aquestes coses només passen una vegada.
Monsieur Binoix, des de l’angle esquerre del sitial, havia
vist com un esquirol saltironava i venia a beure a la fonteta.
Ella s’havia hagut de girar, car el seu rostre era fix als ulls
del monsieur, la gràcia de l’animalet era tanta que els dos
oblidaren aquelles promeses del tacte i enriolats sotjaren
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les anades i vingudes de l’animalet. Passàrem aquests records explicats per Monsieur Binoix ràpids i els enviàrem
ben lluny del magí. Havia estat i havia estat netíssim. Ara
només s’havia de complir l’encàrrec. Ens ajupírem a la
cantonada esquerra i, a l’ombra del bosquet de bambús,
veiérem els dos noms que el monsieur ens havia indicat.
Els noms dels qui havien estat Monsieur Binoix i Madame
Binoix. El lloc exacte on Monsieur Binoix havia decidit de
matar Madame Binoix. Li havíem de dir que els noms encara eren allí. El que no sospitava Monsieur Binoix era que
Madame Binoix era jo.
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habitació 002. el campió de món
Jordi Cervera Nogués

Bona matinada. La vida de grum és estranya. Hores
i hores sense fer res, mirant per unes finestres que de
vegades arribes a dubtar fins i tot que siguin reals, vivint
vides que mai no són la teva i acomodant-te sempre a unes
coordenades que varien en funció de cada hoste, de cada
moment, i que cal complir sense dir res i sense cometre
errades. Als hotels grans tot això de ben segur que s’acaba
resolent d’una manera més genèrica i anònima, però als
que són com el nostre, de dimensions petites però capaços
de pregonar un servei acurat i de luxe, aquest concepte
que sobre el paper s’aguanta força bé presenta moltes més
complicacions a l’hora de portar-lo a la pràctica.
Goethe va dir, i ja sé que un grum no hauria de citar
filòsofs alemanys, però, què voleu que us digui, aquesta
feina és com és, s’escolten moltes coses que potser no
s’haurien d’escoltar i s’acaba citant gent que no s’hauria
de citar. És així, no s’hi pot fer res i no cal donar-hi més
voltes. Doncs el que us deia, Goethe va dir que, per conèixer de veritat la gent, s’ha d’anar a casa seva. Si li fem
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cas, i no veig per quin motiu no ho hauríem de fer, podem
pensar que l’hotel és casa meva i que cada habitació és una
mica la morada dels seus hostes. Així potser ens anirem
coneixent tots una miqueta més, qui sap? Doncs bé, us
vull parlar d’una cambra molt especial, la número 2, la
més gran, gran de dimensions i gran d’essència, i que, com
la majoria de cambres del nostre establiment, conserva
l’esperit dels nostres hostes més il·lustres; d’una manera o
altra, és com casa seva.
I potser hi ha algun incrèdul bocamoll que pot arribar a
discutir-ho amb vehemència, que no s’acaba de creure que
quatre parets puguin capturar el cor dels seus convidats,
que no n’hi ha prou de dormir tres o quatre nits en un
lloc per impregnar-lo amb tots els nostres valors i la nostra
història. S’equivoquen. I molt!
Us ho deia, l’habitació número 2 és la més gran. I jo
encara recordo aquella nit. Suposo que la recordaré sempre,
perquè aquestes coses no s’obliden mai. Era fosca com la
gola d’un llop avar i avorrida com un tros de desert abandonat. Jo matava el temps jugant a escacs, un joc intens
i emocionant, però ben complicat, en què, per desgràcia
meva, ni jugant sol aconseguia assegurar-me sempre la
victòria final. Era a punt de menjar-me un peó negre amb
el cavall blanc quan vaig sentir una veu que em reclamava
des de l’altre costat del taulell.
—Noi, espavila —va dir amb un to ronc i profund—.
Sóc el campió del món. O és que ens hem equivocat fent
la reserva i ningú no és capaç d’atendre com cal el campió
del món en aquest hotel?
Capbussat com estava entre alfils, peons, reis, torres i
reines, no em vaig parar a pensar, em vaig atabalar, vaig
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veure la queixa i la posterior esbroncada i, de passada,
vaig associar, de manera automàtica i, ho reconec, ben
estúpida, el títol de campió del món als noms d’Anatoly
Kàrpov, Boris Spassky o Gary Kaspàrov. És clar que, com
que aquell accent que havia sentit a la vora de l’orella no
tenia la profunditat gutural que tothom, com un tòpic
més de la vida, atribuïa sense excepció a tots els russos,
mediatitzats potser com estàvem per les pel·lícules d’espies, vaig associar aquella presència encara invisible al nom
de Bobby Fischer, l’únic campió del món d’escacs que
coneixia que no era rus.
I, sense girar-me, com un llamp, em van venir mil idees
al cervell. Caòtiques, atropellades, increïbles, sorolloses i
devastadores com una allau. Bobby Fischer era a l’hotel!
Quina sort. Així potser em podria ensenyar la sempre
complicada obertura siciliana que se’m resistia més que
els nusos mariners. Vaig aixecar el cap, esperant trobar-me
aquella cara de professor universitari esprimatxat i amb la
mirada lleument perduda, i, per contra, em vaig trobar un
negre immens com una catedral, amb els cabells arrissats
i un bigoti que semblava una corrua de formigues que se
li passejaven per sota el nas, que em mirava amb cara de
pocs amics, que reclamava atenció i respecte.
—Noi, que potser no saps qui sóc? —em va preguntar
amb un to de certa irritació a la veu.
I jo, enganxat una mica en fals, desconcertat, una
mica atabalat i encara amb el cavall blanc agafat amb
dos dits, vaig optar per ser sincer i assumir les possibles
conseqüències i vaig fer que no, movent el cap, incapaç
d’articular paraula.
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—Sóc el campió del món dels pesos pesants. Sóc Joe
Louis.
Vaig fer una mirada de cua d’ull a la llista de reserves
i vaig veure-hi el seu nom anotat. A dalt de tot i amb
majúscules. Si no hagués estat tan capbussat provant de
treure l’entrellat a la defensa escocesa i hagués complert
amb la meva obligació, m’hauria mirat la llista de noves
entrades només de començar el torn, però no ho havia fet
i ara el tenia allí, palplantat, amb les maletes a la mà i amb
un rictus de poemes agres al pòmuls.
Era el gran Joe Louis, el bombarder de Detroit, l’home
que havia deixat KO al primer round Max Schmeling i que
havia aconseguit el títol en desfer-se de James Braddock.
Deu anys sent el rei del ring i ara era a l’hotel i no gaire
content, pel que semblava.
Vaig deixar el cavall sense mirar. Va quedar torre quatre i
em vaig posar a fer papers amb el millor dels meus somriures, que, de fet, va servir per anar suavitzant la mica de tensió
existent. Li vaig donar l’habitació número 2. Magnífiques
vistes al mar i un aparell de ràdio acabat d’estrenar que deixava anar música de jazz. S’hi va instal·lar sense dir res amb
tot el seu seguici. Vaig estar a punt de dir-li que no podia
haver-hi quinze persones a la cambra, però no ho vaig fer.
Si li havien de cridar l’atenció, que ho fes el director, que,
al cap i a la fi, era la seva feina. Jo no volia problemes.
Durant tota la nit no vaig parar de portar-li ampolles
de xampany. No tenia clar si se les bevien o se les abocaven
pel cap, però allò era un caminet. El veia cada vegada més
calent, però tampoc no feia l’efecte d’haver engolit tots els
litres de beguda que li havia anat deixant a la glaçonera.
A la que feia el número vint, tal com havia passat amb les
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dinou anteriors, em vaig plantar davant seu sense dir res,
esperant, una vegada més, la propina, una gratificació que
s’anava fent més generosa a mesura que anava augmentant
el consum de bombolles. Va remenar pel fons de la cartera
amb unes dificultats evidents, va deixar relliscar un bitllet a
la butxaca de la meva camisa i, amb un mateix moviment,
em va agafar pel canell i em va estirar.
Era una tenalla poderosa. Agafat per sorpresa, vaig intentar desfer-me’n, però ell, més àgil del que calia suposar
després de tanta ingesta d’alcohol, em va retenir. En veure
que no hi tenia res a fer, vaig decidir tot d’una no resistirm’hi i que fos el que Déu volgués.
—Noi, tu tens fusta de campió —em va etzibar mirantme de dalt a baix amb els ulls vidriosos.
I jo, una mica tremolós, vaig repetir les seves paraules
mentalment. “Noi, tu tens fusta de campió”. Jo, fusta de
campió? Que no m’havia mirat bé, aquell home, a mi?
—Puja aquella cosa que tenies a les mans i parlarem.
—Quina cosa?
—Aquell quadrat ple de figuretes…
El gran Joe Louis m’estava demanant que li portés el
meu tauler d’escacs a l’habitació?
No entenia res, però ho vaig fer. Tampoc no era qüestió
de portar la contrària al campió del món dels pesos pesants
després que s’hagués begut dinou ampolles de xampany
del bo.
Va veure el tauler, se li van il·luminar els ulls, va fer
un glop directament del coll de l’ampolla i va despatxar
tothom menys tres noies, tres rosses, les més rosses que
havia vist mai i que circulaven per l’habitació amb molt
poca roba. Arribats aquí, és just apuntar que, de fet, mai
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no havia tingut tan a la vora dones amb tan poca roba, si
exceptuem, és clar, aquella vegada que em vaig equivocar
d’habitació i vaig entrar sense voler a la de les coristes del
ballet Tropical’s. Però això d’ara era diferent, molt diferent,
perquè les tres eren molt a la vora, perillosament a la vora,
i no cridant com cabres histèriques i tirant-me sabates per
aconseguir fer-me fora. Ara les teníem totes tres enganxades cos a cos, fent-nos carícies, bevent xampany i rient
com boges mentre jo intentava explicar a Mister Louis els
rudiments més bàsics de l’art dels escacs.
En un moment concret, quan batallava sense gaire èxit
per tal de fer-li entendre com es movia el cavall, una de les
noies em mossegava l’orella, l’altra em feia rajar xampany
pel coll i la tercera s’entretenia petonejant-se impúdicament amb el meu alumne, el gran Joe Louis es va aixecar,
es va arrencar la camisa amb tanta força que un dels botons
que van sortir disparats per poc no va fer caure en rodó la
reina negra, i va cridar:
—Els cavalls són menys tossuts que Henry Lewis, i
a ell li vaig clavar trenta-nou cops de puny mentre me’n
tornava només tres. Aquest cony de cavall anirà per on jo
vulgui. Faltaria més!
Em va costar Déu i ajuda de les tres noies fer-lo seure
un altre cop i que entengués que tot té unes regles, que
les de la boxa eren unes i les dels escacs unes altres molt
diferents, que no es podien barrejar i que no podia fer
brandar les peces a garrotades com si fossin un dels seus
contrincants del ring. No podia fer moure el cavall a cops
de puny de cap manera. El que ja no vaig poder aconseguir
va ser que es tornés a posar la camisa, que, d’altra banda,
havia quedat feta un parrac.
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Així que aquella nit vaig jugar a escacs amb el campió
del món dels pesos pesants amb el tors nu, mentre una
noia li acaronava els pectorals lleugerament suats, i a mi,
la rossa més espectacular que mai he tingut a la vora em
mossegava els llavis, mentre jo intentava concentrar-me per
fer avançar l’alfil en una diagonal mínimament efectiva.
De ben segur que, segons com es mirés, quasi es podria
considerar fins i tot una escena d’amor.
A poc a poc, mentre la nit, l’alcohol i les carícies ens
anaven menjant la voluntat i rendint els nervis i la musculatura, les peces es movien pel tauler amb la mateixa
habilitat que les cames del campió feien ballar el cap dels
seus contrincants al ring, que els portava sense remei cap
al directe de dreta que els havia de conduir directament
a passar la llengua per la lona, a sentir l’àrbitre comptant
fins a deu i a demostrar una vegada més que el campió és
sempre el campió.
Però val a dir que aquella nit ell no va tenir la joia del
principiant i la sort va ser tota meva. Escac i mat sense
discussió. Contundent i inapel·lable. Fins i tot no vaig
poder evitar comptar mentalment fins a deu mentre ell
es mirava amb ulls sorpresos el seu rei, ajagut damunt el
tauler, rendit, KO sense possibilitats d’error, sense opcions
de solució.
I, des d’aleshores, l’habitació número 2 de l’hotel és el
santuari discret que ret homenatge a la nit en què un noi
va conèixer per primera vegada l’abraçada suau de la carn
i va aconseguir guanyar el gran Joe Louis, campió del món
dels pesos pesants, que fins aquella jornada mai no havia
conegut la derrota.
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Si algun dia, per aquells atzars de la vida, teniu ocasió
de canviar quatre paraules amb Joe Louis, el bombarder de
Detroit, pregunteu-li per aquella habitació del nostre hotel,
la número 2. Segur que us dedicarà un somriure còmplice
i farà el gest de colpejar-se la barbeta amb el puny tancat
mentre amb el dit dibuixa una rodona damunt el seu cap
que vol ser una mena de corona reial. El primer i l’únic KO
de la seva vida, amb un petit peó blanc i escantonat.
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Aleix Antillach Tarafa i Jordi Rubí Mo

Sembla que un cadàver, tant de temps en una caixa
de cartró, hauria d’acabar per fer una olor desagradable;
per la meva tranquil·litat, però, resulta que no; almenys
el meu no en fa; tampoc suqueja, ni s’infla, l’únic que sí
que sembla inevitable és que hi sigui.
Avui condueixo un camió, un tràiler llarg ple d’altres
caixes de cartró, com les que de jove havia portat a la petita
furgoneta d’una empresa de confecció. Ara a la cabina, ara
al remolc, entre les caixes, sempre sec amb els meus dos
fills. La Petita es rasca darrere l’orella, i el Pelic se la mira
preocupat, com si fos ell el pare i no jo.
Condueixo a poc a poc pels carrers deserts d’una ciutat
mitjana centreeuropea, buscant un racó fosc per deixar-hi
el fat. Del no-res, dirigint-se qui sap on, surten homes amb
gos, en sabatilles, borratxos en grup i solitaris, o parelles
enjogassades xuclant-se l’ànima en un petó. El camió és
llarg i vermell, de motor baladrer i explosions ronques;
circulem pels carrers esgrogueïts, sense lluna.
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—Em sembla que hauríem de parar i buscar un metge
que li mirés a la Petita això que té darrere l’orella —em
diu el Pelic.
Jo me’l miro, sabent que té raó, rebuscant una excusa
que negui l’evidència. En va. Em surt una resposta de
filferro, amb veu de teatre d’escola primària.
—Sí, sí, a veure si primer podem deixar la caixa en
algun lloc i després busquem algú que ens ajudi amb la
Petita.
Frígida i poruga, la ciutat es tapa els racons foscos amb
un maquillatge insípid; se m’aixeca el peu del pedal. Massa
ple, massa llum, massa petit, massa obert, massa lluny…,
potser en girar la cantonada…, massa tard; fer recular
aquest dimoni resulta impensable.
Del cap espès pesco una decisió inconsistent, una
treva: casa. Anem cap a casa. Obro la tanca i aparco el
camió, aixecant llambordes, enduent-me mig pi i fent
bordar tots els gossos del veïnat. Amb els llums i el motor
apagats ens envolta una nit tèrbola. Hem entrat la cabina
al pati, però el remolc queda travessat al mig del carrer.
Asseguda entre les caixes de cartró, la Petita se segueix
rascant darrere l’orella.
—Vaig a buscar el doctor Eugeni perquè es miri la
Petita.
No em surt res per dir-li al Pelic; d’un bot salta al carrer
i jo em quedo amb la Petita a un costat i la caixa amb el
cadàver que no suqueja a l’altre, en silenci.
Veig venir el Pelic, no només amb el doctor Eugeni,
també vénen els seus fills: dos bessons idèntics d’uns tretze
anys.
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—Bona nit —diu el doctor, mirant-me encuriosit
des del carrer, flanquejat pels seus marrecs. Resto assegut
immòbil, entre caixes, dins el remolc del camió—. Diu el
Pelic que alguna cosa li passa a la Petita…
—Ssssí —dic jo—, sembla que es rasca aquí al darrere
l’orella, però no crec que sigui res greu, doctor Eugeni…
—Potser estaria be fer-hi una ullada, home, no em
costa res…
—No caldria…
Amb dificultats, per l’alçada del remolc, el metge s’enfila cap a nosaltres i, juntament amb ell, els seus dos fills.
Mentre ell es dirigeix a la Petita i li pregunta què li passa, jo
només tinc ulls pels marrecs, que, tímidament, comencen
a jugar entre les caixes. Se m’asseca la boca alhora que una
suor abundant m’humiteja el front i les bosses dels ulls.
El bon home es va mirant el caparró de la Petita i sembla
que no fa bona cara.
—Això de la Petita no m’agrada gens —diu el doctor
Eugeni.
Tremolós, m’hi acosto i veig que no n’hi ha per a menys:
unes cosetes blanques, força desagradables, es mouen al
darrere l’orella de la Petita. Ràpidament he d’apartar-ne la
vista, però no pel cap de la Petita, sinó perquè veig de reüll
com els dos fills del metge sacsegen la caixa del cadàver
amb curiositat.
—Nens! Deixeu estar les caixes, sisplau! —crido mirant
de no perdre les maneres. El metge es gira cap a mi, sorprès,
i els nens s’amaguen en la foscor, rere la caixa. Recomencem
l’exploració del caparró de la Petita, però aviat s’acaba. Un
sorollet de gratar cartró m’estripa els nervis; d’una revolada,
m’alço i pinço les orelles dels bessons, un a cada mà, i els
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estiro fins a la porta oberta del remolc, i els llenço pràcticament a l’asfalt quan sento un crec als cartílags tendres.
El doctor Eugeni no sap quina cara posar-hi, sembla un
ninot de cera en un diorama costumista del segle XIX.
—Perdoni les molèsties, i bona nit, doctor Eugeni.
Sense mitja paraula ni expressió, el metge baixa del
camió, i un cop a terra em diu en veu baixa:
—Ara mateix ens n’anem, no pateixi, però li aconsello… cregui’m…, això de la Petita jo no ho havia vist
mai.
Sense respondre, faig pujar el Pelic i la Petita a la cabina,
i després de tancar la porta del remolc tornem a circular
pels carrers buits i grocs de la ciutat, buscant un reservori
de nit.
El camió se’m fa més i més gran, com un cos d’adolescent a l’estirada, quan els braços pengen desgavellats
sense saber gaire bé on posar-se i les espatlles esprimatxades cauen endavant, volent ignorar que alguna cosa
irreversible està passant…, o és que els carrers s’estan
estrenyent? Un raig de sol horitzontal anuncia l’alba
des del fons d’una avinguda, al retrovisor ple de pols;
si tenim en compte les imatges del mirall i el parabrisa,
l’avinguda està construïda en perspectiva. Sovint voldria
buscar refugi en la convicció que tot és un malson; ara,
però, les persones que comencen a puntejar les voreres no
deixen espai a aquesta esperança que s’escola amb la nit,
escarransida. Un camió ben igual que el meu, en doble
fila, m’obliga a parar. Estan descarregant caixes de cartró.
El Pelic em mira amb expressió complexa, aguantant el
cap de sa germana, que seu entre nosaltres dos; una mes-
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cla de fàstic, llàstima i súplica que de sobte me l’allunya
i me’l fa estrany. Veig per primer cop un igual en el meu
fill, un home sol en lluita amb la incomprensió. Sense
ensenyar-me’ls ni amagar-me’ls, abaixa la vista cap a un
grapat de cuquets blancs que li omplen la mà a vessar.
Surten del darrere de l’orella de la Petita. Miro endavant,
neguitós per posar primera i avançar cap a algun final,
el que sigui. Del camió segueixen descarregant caixes de
cartró com les meves, ben feixugues, tenint en compte
els moviments lents dels mossos. Al darrere comença a
acumular-se un bon grapat de cotxes que es va compactant,
fumejant nervis i cares arronsades per la pressa de primera
hora. Podríem descarregar les caixes, esperant que fos això
el que s’espera de nosaltres; una feina ràpida que deixaria el
cadàver que no suqueja entre enigmes, i a nosaltres ben lluny.
De fet, m’adono que no tinc ni idea d’on som. El carrer em
resulta totalment desconegut, i no aconsegueixo recordar
com hem arribat fins aquí. La mà se me’n va, lenta, cap al
tirador de la portella de la cabina, i un cop oberta salto a l’asfalt i faig un senyal amb el cap al Pelic perquè m’acompanyi.
L’aire és dens i humit, com si la nit hagués estat una onada
llefiscosa, enquitranada. Anem cap al remolc del camió, però
el cotxe del darrere és massa a prop perquè puguem obrir-ne
les portes. Amb els músculs de la cara paralitzats, miro la
conductora, una senyora de mitjana edat, cabells greixosos i
ulls inflats i enrogits, perquè es faci enrere. Amb els músculs
de la cara paralitzats, em fa entendre que és impossible: cada
cotxe està a tocar del següent. M’enretiro una mica per veure
la filera i se’m confirma la sospita. El carrer està construït en
perspectiva i baixa lleugerament cap al punt on hem parat;
a mesura que la filera s’allunya d’on som, s’acumulen més i
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més cotxes en paral·lel. Som a la boca d’un embut viu que
està adquirint dimensions esgarrifoses. Clavat a terra, sento
el pes d’unes quantes desenes de parells d’ulls que em miren
de fit a fit, amb l’escrutini del judici fet.
El Pelic m’estira per la màniga de la camisa cap a la
cabina, cal que marxem sens falta. El camió de davant
nostre ja ha marxat, i no queda rastre dels mossos que
descarregaven, només un parell de caixes grans al mig del
carrer, que ens barren el pas.
Ens afanyem a apartar-les, però pesen de debò. Com
que els plecs no estan encintats, ni tan sols posats l’un dins
l’altre, n’obro una per veure què hi ha; com que senzillament no m’ho crec, obro l’altra: els dos fills del metge, un
a cada caixa, rígids i blancs, amb els ulls esbatanats.
“Tot ho toques trencat, tu, i això que la voluntat la
tens bona”, em deia sempre una amiga de la padrina,
remarcant les tes, quan era petit. Recordar aquestes paraules i veure-les confirmades de manera tan contundent
em deixa amb molt poca mobilitat a les extremitats, no
és que no les pugui moure físicament, és més aviat com
si l’ablaniment mental tingués resultats físics. El Pelic se
n’adona, i després de posar-me la Petita als braços decideix
agafar el control de la situació. S’asseu al meu seient i, tot
i no saber-ne, comença a conduir el camió. Jo me’l miro
movent només els ulls, el coll també m’està agafant certa
rigidesa. El camió es va movent per la gran perspectiva
de l’avinguda i cada cop hi ha menys cases, sembla que
a poc a poc s’esfilagarsa la ciutat i ens endinsem en una
carretereta boscosa. Amb el verd em sento alleugerit i el
cos se’m relaxa; primer són les puntes dels dits de la mà, i
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des d’aquí una pau freda comença a recórrer-me tot el cos.
El Pelic em mira de reüll, para el camió en una clariana
que fa el bosc, vora la cinta grisa d’asfalt gastat, i sense
donar explicacions em porta cap al remolc del camió. Hi
ha molt espai, ara, al remolc, només hi queden quatre
caixes. Una és la del nostre cadàver, sense mirar-ho n’estic segur, i sembla clar que en dues de les altres hi deuen
haver els bessons del metge. El Pelic m’agafa la mà i em
porta cap a la quarta caixa. El Pelic l’obre i és buida. Amb
molta cura, m’hi fica.
Sóc a la caixa, sóc a la caixa per primer cop. S’hi està bé,
aquí dins; un cop el Pelic l’ha tancada, em quedo immòbil,
reconfortat per la foscor. No hi ha res per mirar, no hi
ha sorolls, aquí dintre, tampoc sembla necessari pensar a
resoldre problemes; quin benestar, tot d’una! La vibració
em fa agafar una son dolça; el meu fill em porta…, tinc
confiança…, i només penso: que duri, que duri…
* * *
—No, la mare no és enlloc, va morir quan va néixer
ella —diu el Pelic sense rastre d’emoció, assenyalant sa
germana amb la barbeta.
—Com es diu la teva germana?
—Sempre li diem la Petita.
—Sí, sí, és clar, perquè és la petita de casa, oi?, però
com es diu, quin nom té?
—El pare sempre li diu Petita o la Petita, i jo també.
—Quants anys teniu… Pelic?
—Jo dotze i ella sis.
—No parla la teva germana?
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—A vegades diu “dotze” quan arriba a la pàgina dotze
fullejant el diari del pare, i diu “bon dia” quan ho diuen
a la ràdio a les hores en punt…
—Mmm…, ja…, bé…, i dius que el teu pare és al
darrere en una caixa de cartó.
—Sí, està gran, el pare, sembla que comença a fer-me
lloc. Avui s’ha atabalat amb els cucs de la Petita i la caixa
del serraller, i quan ha vist els fills del metge s’ha parat a
poquet a poquet. Jo l’he posat dins la caixa amb cura, li
ho havia vist fer moltes vegades a ell amb l’avi, però avui
és el primer cop que m’ha tocat fer-ho a mi.
—Així…, també tens un avi, oi, Pelic?
—No, l’avi se’n va anar de viatge; l’últim cop que el
vam veure, mentre el pare el plegava, ens va dir que estava
molt cansat i que necessitava un descans més llarg; ens va
demanar que l’embarquéssim en un gran vaixell de contenidors per travessar l’oceà.
En Màrio, agent 3421, aixeca els ulls al cel per dissimular un somriure i un renec.
—Bons collons!
—Sàtrapa.
—Què dius, Petita?
—Sàtrapa, ho diu quan es parla de l’avi. Ella amb prou
feines el va conèixer, l’avi, tenia tres anys quan se’n va anar
dins el gran vaixell de ferro, però és com si l’avi li hagués
deixat aquesta paraula com a record. Ni el pare ni jo no
sabem què vol dir. Vostè sap què vol dir sàtrapa?
—Mmm, no. Anem a veure el pare, doncs?
—Com vostè vulgui, però ja li he dit que no crec que
pugui parlar amb ell.
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Al fons del remolc, les quatre caixes estan arrenglerades,
falcades amb dos pneumàtics, contra els costats de xapa
gastada. El Pelic estira en Màrio per la mà, i el guia directament cap a la tercera caixa. En Màrio aixeca la balisa
groga que li serveix per organitzar el trànsit; de sobte, se
sent transportat a una d’aquelles pel·lícules del dissabte a
la tarda de fa molts anys, quan els protagonistes entraven
en una cova desconeguda on podien trobar qualsevol
cosa. Queda molt lluny el món de fora i el seu control
de trànsit rutinari. Ni per un moment se li ha acudit fer
servir l’emissora que li brunzeix al cinturó; de fet, sense
adonar-se’n, l’apaga.
El Pelic obre els plecs de la caixa i apareix en la penombra el cos d’un home d’allò més normal, vestit amb uns
pantalons de pinces i una camisa de quadrets groc pàl·lid,
oberta fins al tercer botó; té els braços encreuats sobre el
pit i els ulls oberts, fixos en algun punt molt llunyà. En
Màrio li acosta la seva torxa i els ulls no es mouen, l’home
té una respiració feble, però molt pausada. Es gira cap al
Pelic, que projecta una estranya ombra d’ocell sobre les
parets metàl·liques, i amb un filet de veu, que gairebé no
se li desenganxa de la gola, li pregunta:
—Qui sou vosaltres?
—Som una família de transportistes. Som transportistes
de maldecaps. Això és el que deia l’avi i el que diu el pare.
Jo encara n’estic aprenent.
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i tot per tenir el sopar a punt…
Magda Juncosa Romeu

El divendres a la tarda aprofito per anar al súper a fer la
compra de la setmana. M’adreço feliç a aquell ecosistema
coronat per un exèrcit de llums halògens de baix consum
mentre em pregunto si seré capaç de comprar només el
que necessito. Després del vinagre de Mòdena, només em
faltava triar el tipus d’oli. Amb un parell d’ampolles en
tindria prou per a quinze dies, ja que feia temps que havia
abandonat els fregits. La dieta hipocalòrica i desestructurada d’aquella dietista seca i bruna de bronzejat artificial
del pitjor em va anar bé. Picual o arbequina? I verge, és
clar, en cru és el més bo. Ja portava el carro fins dalt i vaig
entatxonar les dues ampolles de vidre entre el suavitzant
de marca blanca i el paper higiènic del bo, en això sí que
no m’agrada estalviar!
Sota de tot vaig encabir-hi les aigües i les ampolles de
llet, les llaunes de cervesa, el menjar per al gat i els sucs
refrigerats. Temps enrere feia llista, però vaig aparcar-la
per llançar-me a l’aventura del descuit, sense llista em
sentia com una exploradora en un gran basar d’Orient.
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Amb ben poca cosa ja m’emociono, i improvisar omple
d’emoció la meva avorrida domesticitat. A sobre hi duia
les galetes integrals, el pa multicereals, les xips sense sal,
els iogurts desnatats i la crema de caviar que nodreix,
regenera, allisa, il·lumina, defineix, hidrata i repara. Frisava per arribar al cotxe i regenerar-me plantant cara al
retrovisor, sempre tan antipàtic amb els porus i les taques.
La noia de la secció de perfumeria m’havia recomanat exfoliar el cutis abans de posar-me la crema i ja m’encalçava
un altre ungüent, però no vaig caure en el parany de les
seves tècniques de màrqueting persuasives i tan sols vaig
comprar uns gels de bany naturals amb extracte de lliri
d’aigua, que recomanen posar espelmes i música tranquil·
la a la banyera per crear un oasi particular que m’ha de
transportar a un univers de serenitat i relaxació. A més,
només costaven dos euros amb cinc cèntims, ningú no
renunciaria a tant de plaer a un preu tan assequible: Spa
experience y aíslate del mundo. Prova superada!
Cada vegada que arribo a la secció de perfumeria tinc
un esglai en veure les dependentes low cost que s’amaguen
darrere una capa de maquillatge d’uns quants mil·límetres
i, és clar, no tenen porus. A mesura que m’acosto a elles, em
sento bruta i pudent, però la dependenta és tan simpàtica,
acollidora i carismàtica que em fa sentir glamurosa, tot i
que porti el carro ple de cervesa d’oferta. Les llaunes, les
amago a sota de tot, i, per contrarestar, corono la compra
amb els quatre litres d’aquella experiència alliberadora de
tensions. La monitora de tai-txi sempre parla d’equilibri
emocional, i jo l’aplico a tots els àmbits de la meva vida:
si compro un quart de llard, un botifarró i cent grams
de cansalada viada per fer faves a la catalana, que em
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renovaran per fora, els equilibro amb quatre paquets de
iogurts bio desnatats de soja i dos quilos de bledes, que
em renovaran per dintre. La monitora diria que tragino
un carro feng shui.
Després de la perfumeria, m’adreço satisfeta cap a
les caixes. De lluny ja diviso una munió de persones i
de carros que s’amunteguen a la meta. Com pot ser? Si
el súper era buit! D’on ha sortit tota aquesta gernació i
per què sempre tinc tan mala sort a l’hora de pagar, si
sóc súper clienta i tinc la targeta i un davantal de la casa!
Miro al meu costat i dos carros em flanquegen i intenten
un avançament improcedent, els barro el pas per arribar
a la meta en diagonal, però perdo el control a causa d’una
rodeta del meu carro que no gira sobre el seu eix. Hauria
de fixar-m’hi més, quan l’agafo! El meu cos va cap a una
banda i el carro cap a l’altra. El de l’esquerra m’avança i un
merdós, de poc més de tres anys, que hi va assegut, em fa
el signe de la victòria. Li contesto apuntant al sostre amb el
dit cor, el nen plora i, mentre me’l miro i el culpabilitzo,
l’altre carro m’avança per la dreta. Merda! I el meu carro
sense moviment de rotació!
Finalment arribo a la meta i faig una ràpida ullada a les
caixes per extraure una conclusió ràpida i concreta a la gran
pregunta: en quina cua trigaré menys? O quina és la caixera
més ràpida? O quin és el client més veloç a posar la compra
a les bosses? Els més ràpids són les parelles joves sense fills,
però ha d’anar en concordança amb la caixera ràpida. A
vegades no és tan important la quantitat de productes que
portis o l’embalum com la destresa dels protagonistes. Hi
ha dotze caixes i només vuit estan obertes, aquest fet em
provoca una crisi d’ansietat que mortifica el meu ànim,
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mentre sento per megafonia “Señorita Mónica, acuda a
caja”, però la senyoreta Mònica no apareix per enlloc.
A la caixa 1 hi ha tres clients: un amb un carro ple i
dos amb carros de mà plens de gom a gom; a la caixa 2
hi ha dos carros fins dalt i una persona amb poca cosa a
les mans, em sembla que és la senyora Mirambell, de ben
segur que els demanarà que la deixin passar, no cal que
esperi tant! Total, només porta una col, quatre patates i
una barra de pa. De ben segur que encara ha de preparar
el sopar per als nens, als quals ha hagut de deixar sols per
poder baixar a comprar i que li deuen estar destrossant el
sofà amb la coberteria, que ha descuidat damunt la taula
del menjador. A més a més de l’aigua que ha posat a bullir
per fer la verdura i que, a hores d’ara, ja deu haver revessegat i l’olor de gas, si més no, ja deu ser insuportable.
Aquesta tendència a aventurar-me en la vida aliena em
desconcentra de la meva pròpia i mai no sé on sóc. A la
caixa 3 hi ha un carro carregat fins dalt i un de petit mig
ple, el darrer el condueix un operari que arriba de treballar
i ha anat a comprar quatre llaunes de calamars en escabetx,
dues de sardines amb oli i dues barres de mig, a més de
dos brics de vi i una gasosa. Aquest home ve de l’obra i
viu amb dos companys també exsoviètics. Fa pocs mesos
que han arribat al país per poder tirar endavant les seves
famílies ucraïneses, a les quals, de ben segur, enyoren moltíssim. Mentre les seves dones ploraven en acomiadar-los
al port d’Odessa amb els mocadors a les mans i els nens al
coll, els exsoviètics feien el cor fort i pensaven en el futur
prometedor dels seus fills. Tot això, mentre salpaven del
mar Negre amb un rumb incert.
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El carro carregat fins dalt el condueix una dona de mitjana edat que fa mesos que no va a la perruqueria perquè no
té temps i la seva germana li fa el tint i la manicura al lavabo
de casa. A vegades també la depila, ja que va fer un curset
d’esteticista per correspondència. Ha comprat el mateix
gel de bany que jo, a dos euros i cinc cèntims, i també una
crema de caviar per al cutis, però de marca blanca. Té dos
nens i els farà per sopar pitets de pollastret arrebossadets
amb una mica d’enciamet poc amanidet o caldet amb
piloteta i patateta. De postres, pometa o platanet talladet
a dauets. Per berenar, un suquet o un actimelet, alguna
coseta lleugera, que, si no, després no sopen. Té pinta de
presidenta de l’AMPA, se les coneix d’una hora lluny. En
plantejar-se tenir un fill no va pensar en les extraescolars,
que són aquelles afeccions que s’inculquen als nens i que
després es giren en contra seva. En néixer el menut, tot va
bé pel que fa a les relacions socials, però dels sis als divuit
mesos el nen ja entra en una xarxa relacional amb la qual
no es comptava, i toca establir un grup d’amics que conviden a cumples i als quals tu convides, una voràgine de
reciprocitat il·limitada. Als dos anys es comença a gestar el
diagrama amical, i als tres anys ja està del tot consolidat:
els amiguets de l’escola, els de la piscina, els de psicomotricitat i els d’informàtica. Tampoc no es tenen en compte
les corbates de cartolina amb gomets del Dia del Pare, i,
amb això, l’univers dels gomets, aquelles peces adhesives
de colors i formes diverses que sense permís entren a formar part de la família i que, si no s’hi posa cura i decisió,
conformaran una part important de la parella. Els següents
quinze anys passen entre entrenaments, partits de bàsquet
o de futbol, tennis o a natació, i penses: “Jo que volia veure
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món!, ser una Jane Goodall a la recerca de les capacitats
conductuals dels ximpanzés i fer-me la depilació definitiva
abans dels quaranta. Què ha passat amb la meva vida?! Jo
que, com els famosos, volia trobar l’estabilitat sentimental
i reconstruir la meva vida al costat d’un fabulós exemplar
de l’altre sexe que hauria conegut passejant per la kashba,
i l’únic que he aconseguit, com els famosos, és conduir el
meu propi automòbil!”.
A la caixa 4 hi ha una anatomia fibrada que paga dues
ampolles de vi de vidre. M’hi fixo, ja que el més freqüent en
aquests súpers són els brics, i m’hi acosto. Aquella corpenta
vigorosa està d’esquena, però l’oloro i el meu olfacte, basat
en les feromones, reconeix el meu professor d’aeròbic, pel
qual sento debilitat. Tot i que és la caixa amb més brillo,
no puc posar-me al seu darrere, si no, em torbo, tremolo
i m’atabalo. Tinc uns moments de dubte i em sembla que
la gent em mira. Intento posar-me entre dues cues, la 5
i la 6, ambdues tenen dos clients i sembla que vagin al
mateix ritme. Però m’envaeix la gran i universal pregunta:
quina caixa anirà més de pressa? He de prendre una decisió
ràpida. Total, la vida és això, ja em deia la meva mare que
no es pot tenir tot, que a la vida s’ha de triar. Una toia amb
un xandall agafat als turmells i manoletines platejades se
m’acosta acompanyada del seu fill de deu anys i, com si
fossin una sola veu, em pregunten: “En quina fila està?”, i
jo, com si fos la cosa més evident, intentant dissimular la
meva estratègia i amb cara de “en quina vol que estigui?”,
els dic: “En aquesta!”. I giro el cos cap a la dreta, i em poso
darrere un jove que porta cebes i pa, però que, alhora,
està darrere d’una mare amb filla petita que inicia la gran
descarregada sobre el mostrador mentre el client del seu
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davant es disposa a efectuar el pagament digital. Miro de
reüll la cua 5 i veig que la mare i el nen a qui amablement
he cedit el lloc avancen al mateix ritme que la caixa 6. Si
m’avancen… —sols la idea ja m’enfurisma…—, els retorço
l’espinada! El nen i jo ens mirem de gairell, amenaçadorament, perpetrant un duel imaginari. Mentre observo com
a la mare i la filla només els falten cinc ampolles per posar
sobre el taulell, assisteixo impotent a una acció perpetrada
pel nen de deu anys i la mare, dona amb sabates de lluentor
esgarrifosa, a un espectacle amb aforament limitat, del
qual em sento la principal convidada amb invitació vip i
a primera fila: la cerimònia de posar la compra a la cinta,
artefacte que conduirà, sense esforç, els productes al lector del codi de barres. No pot ser! El torn era meu! S’han
colat! Un rau-rau al meu interior em mortifica i la ràbia
em col·lapsa. El que realment m’agradaria seria empènyer
aquesta família monoparental i hortera i estavellar-la contra
els congelats. Per distreure’m, faig respiracions i intento
pensar en altres coses, com en les classes d’aeròbic i en el
llibre sobre intel·ligència emocional que tinc a la tauleta de
nit fent de pota, juntament amb un d’autoajuda d’aquell
psiquiatre amb cara de bona persona que treballa a Nova
York. Mare i fill m’observen complaguts, perquè, a més a
més, la resta de clients que han anat arribant s’han posat
darrere seu i ningú darrere meu, com si tothom sabés que
la meva cua era la més lenta, la coneguda popularment
com cua del tonto, en aquest cas de la tonta.
Les respiracions em calmen, però quan ja ensumo la
cinta transportadora i em disposo a buidar el carro, en
aquell mateix moment, en aquell segon de la història de
consum, criden per megafonia la senyora Mirambell i
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anuncien que els bombers estan baixant la seva mainada
per la façana. Es veu que s’ha calat foc a casa seva. Tot per
voler bullir l’aigua i tenir el sopar a punt! Un detall important és que la senyora Mirambell viu just a sobre del
Mercawoman i ens fan desallotjar el súper sense passar
per caixa. Vivim uns moments d’extrema confusió i em
sento a la kashba. Només tinc temps d’agafar els gels
mentre veig el meu professor d’aeròbic que fuig amb la
de la perfumeria i m’abandona desconsolada a la caixa 6
i sense poder treure el cotxe del pàrquing, ja que, si no
passo per caixa, no puc disposar de la maleïda targeta que
diu “Acosti el codi de barres a la pantalla digital”. Confio
que el professor d’aeròbic i la seva amistançada trenquin
la barrera, enduts per la urgència de la consumació d’una
irrefrenable passió, i finalment pugui arribar a casa per
relaxar-me. Encara bo que m’he endut els gels que em
portaran a experimentar una sensació d’alliberament, que
de ben segur avui em farà falta.
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el pont del corc
Jordi Barberà Argilaga

Prenc cafè vora l’obscenitat del telèfon mut i, quan
escric això: “Prenc cafè vora l’obscenitat del telèfon mut”,
m’adono que només sóc la tassa o la cullereta inútil o el
sucre que no he pogut comprar al supermercat i que potser
demà compraré per poder començar a existir. Només cal
que escrigui: “Avui torno a tenir sucre per al cafè” i tot el
món conspirarà per fer-ho possible. Però no me’n queda.
No hi ha sucre per al cafè ni so per al salvavides obscè.
Només un trist bungalou habitat per ombres, construït
amb la mateixa fusta corcada de les metàfores, com la del
pont que uneix les ribes.
—Coneixeu la història del pont del Corc? —diu el
tiet Ludwig, aferrant l’escombra amb totes dues mans—.
A Kosna hi va néixer Joseph Alemoniev, conegut com el
poeta del Falisha, el pic més alt de la serralada que envolta
la vall del Pansha, on va passar 5.400 dies condemnat
a treballs forçats després de tenir l’acudit de riure’s del
ministre de cultura, un tal Marcel Sonta. N’heu sentit a
parlar? —Faig que no amb el cap, sense estar prou segur
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si és a mi a qui parla—. Ja m’imagino que no. De fet, jo
tampoc n’he sentit a parlar mai. Bé, la qüestió és que va
enfotre’s del ministre en una obreta de teatre estrenada en
una minúscula sala de la ciutat d’Enta. Joseph Alemoniev,
en el seu captiveri, memoritzava cada dia una dotzena de
versos que componia mentre carregava pedres d’un costat a
l’altre del riu Pansha i travessava més de cinquanta vegades
al dia un fràgil pontet de fusta de més de mig quilòmetre
que en un vers immortalitzà com “el pont del Corc, suspès
entre les bromes putrefactes de la Nació”. Als 64.800 versos
que va memoritzar, només n’hi va afegir un quan va haver
acabat de transcriure la seva obra per donar-la a un editor
d’Enta: “carrego la darrera pedra i la deixo caure sobre el
Corc”. Així posava punt i final al seu càstig i a la seva vida
de poeta —el tiet Ludwig clavà la mirada a les fulles de te
que l’envoltaven i continuà escombrant.
De la furgoneta m’arribaven les últimes notes de
“The Best is Yet to Come”, interpretada per Stancey
Kent. Enmig del silenci, vaig adonar-me que no sabia
què fer, vaig sentir-me més avorrit que mai: més viu que
mai. I vaig recordar la nit que havia fet cap a la parcel·la
vint-i-tres d’aquest càmping de mala mort. Tornava a
ploure. Ara les gotes eren finíssimes i gairebé invisibles
en la foscor. Era de nit i plovia.
&
No era de nit ni plovia. Tampoc no havia viatjat durant hores per carreteres plenes de revolts i serps mortes
a resguard de les rouredes atlàntiques i el sotabosc d’un
mediterrani que deixava enrere. No fugia d’enlloc ni
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anava enlloc. No tenia el pressentiment d’estar a punt de
començar alguna cosa, d’anar fins al fons d’alguna cosa,
després d’abandonar sobtadament el meu estudi al sisè pis
d’una casa que mai no havia llogat al límit del barri jueu
d’una ciutat cristiana. No havia llogat aquell sisè pis per
allotjar-hi el meus llibres: una biblioteca àmplia però discreta, d’un parell de milers de volums seleccionats, llegits i
alguns rellegits al llarg dels anys de passió per la literatura
que no havien començat en un cinema de barri, encantat
amb els gestos del protagonista d’una pel·lícula que vivia
mentre escrivia assegut al davant d’una màquina d’escriure
en un apartament de Manhattan, o potser de Nàpols, o
del barri francès d’una excolònia oriental, lluny, molt més
lluny del que podia concebre.
L’escriptor bevia amb discreció d’un got que anava
omplint i tenia una dona guapíssima que arribava a casa
fent dringar les claus al pany, carregada fins dalt de bosses
de paper del supermercat, amb un ram de flors i una gossa
que remenava la cua. No duia sostenidors i els mugrons
se li marcaven sense exageració: els pits no eren ni grans
ni petits, tenien la justa mesura de la irrealitat. Tots dos
intercanviaven un somriure i un lleuger cop de cap i l’escriptor continuava escrivint absort, però conscient de la
felicitat que l’envoltava. Tenia barba de dos o tres dies i
duia una samarreta negra senzilla amb marques de suors
consecutives i la blancor dels seus dits contrastava amb el
bronzo dels seus braços i de la seva cara, amb la negror dels
seus cabells i dels seus ulls petits i profunds. Els llibres i els
quadres competien per l’espai de les parets i, a terra, un nen
de dos o tres anys jugava en silenci a construir castells de
colors. “Sou, pel que sembla, el de la vint-i-tres, però jo no
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em refio mai de les aparences”. La meva veu persistia com
el so dels timbals dels caníbals dins el cap dels nàufrags
després de la gran ressaca.
&
El record de la nit del naufragi, quan vaig arribar a
aquest càmping i em vaig aferrar a la parcel·la vint-i-tres,
insistia a sortir de la tassa de cafè com una mosca moribunda. Mentrestant, sant Ferran de Peckam, el tiet Ludwig
i un negret adolescent, vestit amb una levita daurada i
porpra i amb sabates de xarol, jugaven a futbol amb la
bola de vidre del nostre futur. Aquella nit que no era de
nit i que no plovia, no havia llogat la furgoneta, ni havia
parat a fer gasolina, ni tenia son, ni em notava cansat. No
feia hores que tenia gana, ni maldava per trobar un lloc
prou bo per menjar, no massa car, aïllat de tot i de tothom.
No em sentia al límit del col·lapse, ni temia ensorrar-me
definitivament. Mai no havia tingut dos fills, ni els meus
fills havien crescut feliçment envoltats d’una casa de dues
plantes, d’afecte i de comprensió. Mai no havia obert una
galeria d’art sota el meu sisè pis, al límit del barri jueu
d’una ciutat cristiana, ni m’havia guanyat sobradament la
vida amb una extensa i intensa cartera de col·leccionistes
sensibles i intel·ligents, dòcils al meu criteri d’expert. Ni
tenia una dona guapa com la de l’escriptor que no havia
somiat que seria quan era jove. Ni recordava el record
d’aquell matí, instal·lat al sisè pis del meu estudi, de quan
el meu pare m’havia dut per primer cop a la geladeria
Aira de Manhattan, o de Nàpols, o del barri francès d’una
excolònia oriental més llunyana del que podia concebre, i
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havia insistit a fer-me tastar aquell gelat putrefacte que havia desencadenat una allau de tragèdies que no recordava,
preferia no fer-ho. Ni mai havia tingut un cosí holandès,
ros amb ulls blaus, capaç de nedar impecablement i de
tirar-se de cap d’un sisè pis amb la mateixa facilitat amb
què un entra en un cafè i demana un tallat. Un cosí holandès que encarnava la perfecció, la seguretat, la confiança;
que dormia amb pijama després de treure’s la samarreta,
el jersei de coll alt, els mitjons i els calçotets; que sortia a
caçar els caps de setmana i nedava a la seva piscina, corria
amb el seu pastor alemany, conduïa la seva moto i jugava
amb la seva polla. No. No era un home aturat a l’aparcament d’un càmping de mala mort, allunyat de tothom i
dels seus llibres, lluny de Manhattan, de Nàpols i del barri
francès d’una excolònia oriental, molt més lluny del que
podia concebre; amb una por incontrolable a abandonar
el cotxe i haver-se d’enfrontar a una conversa trivial per
demanar una parcel·la on passar la nit que no era, a refugi
de la pluja que no existia.
&
—El matí després d’haver transcrit els versos memoritzats, Joseph Alemoniev es féu dur amb bicicleta a la
impremta d’Enta per entregar el manuscrit i assegurar-se
que l’editor acomplia el seu desig de fer constar com a
autor dels versos l’antic ministre de cultura Marcel Sonta;
i agafà el tren que pujava, serpentejant la serralada, fins als
peus del Falisha. Travessà per última vegada el pont del
Corc i, on hi havia hagut la pedrera d’on extreia els seus
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versos, es construí una petita casa feta amb la fusta i les
cordes del pont del Corc.
El tiet Ludwig encara panteixava per l’esforç del partit
de futbol i els seus cabells platejats sortien de sota el barret-cacatua que duia l’última clienta a qui havia llegit el
futur atrapat dins la bola, que ara ell s’havia posat al cap
per protegir-se de la pluja.
—Quan vaig visitar-lo, Joseph Alemoniev era un home
de més de vuitanta anys que vivia arraulit a la vora del foc
del que quedava de la seva casa de fusta. Cada dia, només
aixecar-se del llit, es posava els pantalons i, mentre rosegava
un bocí de formatge deshidratat, feia un cop d’ull al voltant
de la casa i decidia les fustes que utilitzaria. Després les
arrencava, les apilava a la vora del foc, s’asseia en una pedra
que ja tenia la forma del seu cul i les anava cremant al llarg
del dia —el tiet Ludwig es tragué la cacatua del cap i, amb
un gest histriònic, saludà i féu una reverència.
Vaig entrar a la furgoneta a servir-me un Macallan i
em vaig fumar mig paquet de tabac mentre escoltava Una
cosa rara, de Martín Soler. Tornava a ser de nit, però ja
no plovia.
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Assumptes i expedients

Sebastià Martori Toyas

A la feina tramitem assumptes i despatxem expedients, i ens paguen prou bé per fer aquestes tasques tan
abstractes.
A vegades somio que tinc un treball de debò, una ocupació productiva fora d’aquest món de paperassa, en què la
meva tasca és la de fabricar objectes tangibles, elements de
gran precisió, components indispensables de complicades
maquinàries; obrir cada matí la persiana de l’obrador i
admirar la darrera creació, i potser parlar-li i preguntar-li
com ha passat la nit, òbviament sense esperar resposta;
o obres artesanals úniques, d’aquelles feines que encetes
un dia i tardes mesos i mesos a enllestir-les, sabent que
cadascuna de les poques peces que puguis fer al llarg de
la vida serà única en si mateixa i com a tal, de gran valor
artístic i, fins i tot, històric.
Però a l’oficina només tramitem assumptes i despatxem
expedients. I, quan acabem, els arxivem en un armari
enorme que fa olor de resclosit i al qual li falla una de les
potes de l’esquerra. A la finestreta d’en Massaguer hi ha un
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rètol amb el seu nom i un altre on es pot llegir amb lletres
descolorides “CAIXA”. A la d’en Martínez, a part del seu
nom, hi ha un altre rètol que diu “INFORMACIÓ”. A
la meva, finalment, “INCIDÈNCIES”, el nom més irreal
de tots, i potser per això no s’hi acosta mai ningú, ja que
la gent, en general, sent massa respecte envers allò que li
és desconegut, i prefereix mantenir-hi una distància prudencial. És lògic que en un lloc on es tramiten assumptes
i es despatxen expedients la gent no vulgui saber-ne res, de
les incidències. Tot plegat fa una mica de basarda.
A en Massaguer li hauria agradat ser policia, com a les
pel·lícules, i passar-se el dia passejant pel carrer, abocant-se
l’alè tebi a les mans entumides i fregant-se-les per activar la
sang, saludant els veïns del seu districte, que coneixeria pel
seu nom de pila i els preguntaria per l’esposa o el marit i la
canalla, mentre percebria el respecte que imposaria el seu
uniforme blau, i menjant donuts i bevent cafè en gots de
plàstic dins el cotxe patrulla, mentre vigilaria els sospitosos
de torn. Abans també comentava que li hauria agradat ser
carter, i portar les notícies de gent llunyana i estimada als
seus veïns, i paquets amb galetes o magdalenes casolanes
de la tia Elvira, des del poble, que sempre li deixarien
tastar, i telegrames que anuncien el naixement d’un nét
vés a saber on, i comentar la meteorologia i dir que és que
el temps s’ha tornat boig; però la gent ja no s’escriu: tot
això va començar a agonitzar amb l’invent del telèfon, i
Internet ho va rematar. Ara el correu es limita a factures i
publicitat. Moltes factures i molta publicitat.
A en Martínez sí que li agrada la seva feina. El que no
li agrada és en Massaguer. Des que treballo aquí que no es
parlen, i d’això ja fa ben bé quatre anys. Es veu que la senyo-

Monsieur Binoix.indd 46

25/1/10 09:23:48

Assumptes i expedients 47

ra Martínez, que al cel sigui, s’entenia amb en Massaguer,
i que al llit de mort ho va confessar tot a en Martínez, per
exculpar la seva consciència i poder anar-se’n a descansar
en pau. I aquest, és clar, no s’ho va prendre gaire bé. Ara
qui no descansa en pau a les nits és ell.
A la feina tramitem assumptes i despatxem expedients,
i el fet que en Martínez i en Massaguer no es dirigeixin la
paraula, i que fins i tot s’evitin, no facilita gens la feina. A
mi tant m’és, perquè jo estic a la finestreta d’“Incidències”
i ningú mai no pregunta per mi. Però si les coses segueixen
així, o pitjor encara, i augmenten les hostilitats, aviat la
gent començarà a venir cap a la meva finestreta a fer-me
preguntes inquisidores —la gent, ja se sap— i exigir-me
una solució per als seus problemes. I això, ja em comprendreu, no és gens bo per a mi.
Darrere la finestreta, i sota una bombeta que projecta
una llum bruta de color acigronat, tinc la meva pròpia
taula, ampla i gran, de fusta noble —es coneix que és molt
noble perquè als corcons els encanta rosegar-la—, i, a sobre, la meva pròpia línia de telèfon, encarnada en un aparell
negre i sinistre que no sona mai si no és per error. També hi
ha una panera amb papers esgrogueïts, que no sé què són,
però que sempre hi han estat. “No et preocupis”, em va
dir el primer dia el meu cap, “són assumptes pendents que
tenen alguna irregularitat, com que els manca la signatura
o que el número del document d’identitat no és correcte”.
“Déu n’hi do”, vaig dir jo, més que res per dir alguna cosa i
no quedar-me callat. “Són simples qüestions formals, però
que, en tramitar assumptes i resoldre expedients, que és
la nostra tasca, esdevenen absolutament imprescindibles”,
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afegí el meu cap solemnement. “Ja passaran els clients a
demanar-t’ho”.
Però fins ara ningú no els ha reclamat. I d’això ja fa
ben bé quatre anys!
A la dreta de la taula hi tinc quatre calaixos tancats amb
clau. No els he pogut obrir mai, ja que sembla que la clau
es va perdre abans que jo vingués. A l’esquerra, només hi
ha un plafó de fusta que fa com de pota, tan ample com
la mateixa taula, amb un polsador elèctric connectat a
l’alarma contra robatoris, que cada cop que el frego quan
sec em passa el corrent i m’enrampo.
La taula coixeja, no se sap si és per un error de disseny
o perquè les rajoles del terra estan una mica bombades.
Diuen que és cosa de la humitat, però ningú no s’ha preocupat mai d’esbrinar-ho.
A la feina tramitem assumptes i despatxem expedients,
obrim cada dia a les vuit del matí, i a l’hivern la humitat
se’ns fica dins els ossos. Això diu en Martínez, mentre
s’assenyala l’esquena i es queixa del reuma. D’aquí a un
parell d’anys es jubilarà i se n’anirà a viure en una caseta
a prop de la platja que fa quaranta anys que està pagant.
Diu que els banys de mar li faran bé. En Massaguer, simulant que parla amb mi, se’n fot a la seva cara, i al·lega
que les clavegueres de tot el món van a parar al mar i que
tot això són romanticismes caducs. Jo no opino, però,
si ho fes, diria que, si el problema és la humitat, no veig
que la solució sigui banyar-se al mar. Però, si opinés això,
en Martínez pensaria que m’apunto al bàndol d’en Massaguer, i es trencaria el fràgil equilibri regnant a l’oficina.
Per això, jo no opino mai. A més, en boca tancada no hi
entra mosca ni alada, i si xerro poc hi ha menys possibilitats
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que en Massaguer descobreixi el meu affaire amb la seva
dona. Fa més de quatre anys que ens entenem i, de fet, fou
gràcies a ella que vaig aconseguir aquesta feina. Per això jo
no em penso casar mai, ja que quan en Martínez es jubili
es contractarà algú nou que, indefectiblement, acabaria
entenent-se amb la meva dona. O potser no, tal vegada
tot plegat no és més que el resultat d’una simple casualitat
que el destí, sempre burleta, ens ha fet arribar.
A la feina tramitem adulteris i despatxem desamors, i
ho fem prou bé, per la nostra debilitat com a éssers humans que som. Aquesta oficina té alguna cosa maligna,
i en Massaguer una dona preciosa, i aquestes coses fan
que el cercle viciós es reprodueixi fins a cert infinit, i jo
sé que el puc trencar. Per això he decidit militar en la
solteria adúltera i consagrar la meva vida a resoldre les
incidències que es produeixen en tramitar assumptes i
despatxar expedients.
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ECONOMIA
Toni Duró Crehuet

I. Macroeconomia
11, 18, 19, 27, 36 i 47. En Primitiu cada dijous segueix
el mateix ritual. Omple la butlleta amb els sis números de
la seva vida, espera somrient que li lliurin el resguard, paga,
torna a casa amb metro, sopa i, havent sopat, comprova
com no n’ha guanyat ni cinc. Després, en aquest ordre, es
desespera, estripa la butlleta en desenes de bocins i es promet que no jugarà a la loteria mai més. El dijous següent,
indefectiblement, nevi o pedregui, torna a començar un
nou ritual que sempre s’acaba igual.
En Primitiu no s’ha plantejat mai canviar de números.
Fa més de deu anys que aposta per ells i encara no li ha
tocat res. Ni tan sols un trist premi de tres encerts. Però
ell, tossut. Abans de deixar d’apostar pels seus sis números,
més s’estima deixar d’apostar. Ara, escanyat en un vagó de
metro, en Primitiu repassa mentalment la història de cada
número. Vol justificar per què són aquests i no uns altres
els que li fan perdre els nervis cada setmana. D’alguna
manera, és una fase més del ritual del dijous. L’onze no
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el vol substituir per cap altre. Quan era jove, amb ell a
l’esquena, havia aconseguit marcar infinitat de gols. “Tard
o d’hora em donarà alguna alegria”, pensa. El divuit i el
dinou són els seus favorits. No els ha posat a l’atzar, no.
Tenen una doble funció. D’una banda, li servirien per, en el
millor dels casos, assegurar-se dos encerts. Expert jugador
com és, en Primitiu sap que en els sortejos normalment
sempre hi ha dos números correlatius que formen part de
la combinació guanyadora. I per què el divuit i el dinou,
que ben poques vegades s’han donat junts des que juga
—i, quan s’han donat junts, no n’ha sortit cap dels altres
quatre—, i no el trenta-quatre i el trenta-cinc, per exemple?
La noia de la seva vida, la Llum, n’és la resposta. És l’altra
funció d’aquests números: homenatjar-la. Només la va
veure una vegada, però de seguida va saber que es tractava
d’una noia especial, única. Quan la va conèixer, ella tenia
divuit anys, però li va dir que estava a punt de fer els dinou.
Com que ja no la va veure mai més, les dues xifres li són
un pretext per recordar-la. “Ja em tornaran a fer feliç, ja”,
pensa, sense acabar-s’ho de creure. Feliç va ser el dia en
què es va casar. D’aquí el vint-i-set. Tenia vint-i-set anys,
és clar. Més feliç va ser el dia en què el matrimoni es va
acabar. Sí, en tenia trenta-sis, un altre dels números. Ara
en té quaranta-set. De fet, aquest és l’únic número que
va variant cada any. Té comprovat que són números que,
quan ja li ha passat l’edat, solen aparèixer en una quantitat
incomptable de combinacions. “Beneït serà el dia en què
tindré cinquanta anys”, murmura en veu alta aprofitant
la melodia d’un acordió.
“Senyores i senyors, ja sé que és trist haver de demanar,
però més trist seria robar. Tinc una família per alimentar.
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Els agrairé tot el que bonament em puguin donar. Moltes
gràcies, que tinguin un bon dia i siguin feliços, vostès que
poden”. “Feliços…”, repeteix en Primitiu amb resignació.
“Vostès que poden… I tant que puc!”. A en Primitiu, de
cop, se li acut una idea que li permetrà ser feliç durant uns
instants. Aquesta nit, pensa, un parell de minuts abans del
sorteig, estriparé la butlleta. La faré miques. Després la cremaré. Això és la felicitat, veure com no t’ha tocat la loteria
després d’haver-la polvoritzat. En Primitiu vol canviar dos
minuts d’esperança i una setmana de fúria per dos minuts
d’angoixa i una setmana de glòria. Abans d’abandonar el
vagó, decideix posar una moneda sobre una mà enganxada
a un cos amb forma d’acordió.
Ara, havent sopat, en Primitiu ja ho té tot a punt. La
butlleta, un plat i un encenedor en un dels braços de la
butaca. La cerveseta i el comandament a distància en l’altre. Repassa què fan als diferents canals per esperar que
siguin les deu. Falten tres minuts. S’atura uns moments
en una emissora on s’encaren dos polítics. “S’han canviat
les idees per paraules”, mormola. Les deu. Pitja el primer
botó del comandament. Deixa a mitges un anunci en què
dos homes parlen de xips i gasolineres. De totes maneres,
mai l’havia entès i no creu que aquesta vegada fos la bona.
Una rossa que sempre fa un posat d’estar molt contenta
adverteix que el sorteig començarà en breus instants. Un
home calb amb bigoti la fita de dalt a baix, seriós, i fa veure
que no s’immuta. És el notari. En Primitiu aquestes coses
les reconeix de seguida. Aprofita aquests moments previs
per estripar i cremar la butlleta. Quan el paper ja no és més
que una muntanyeta de cendra, es posa neguitós. Comença
el sorteig. “Només serà un moment”, es diu per animar-se.
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La primera bola ja treu el cap. És un 11. La segona és un
18. Mentre espera que surti la tercera, s’eixuga una gota
de suor que li regalima front avall.
II. Microeconomia
Més enllà de la seva dèria pels números, podria dir-se
que és un home absolutament normal. Amb trenta-tres
anys, té una feina digna i qualificada, al departament de
Càlcul Aplicat d’una universitat de prestigi. Cobra dos mil
quatre-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims
d’euro, un sou que, sumat al de la seva dona —mil trescents cinquanta-tres euros amb deu cèntims d’euro—, li
permet viure d’allò més bé. En el fons, podria dir-se que
també és un home senzill.
Té un pis relativament petit, de cinquanta-set metres
quadrats i mig, però per a ells dos està la mar de bé. Es
troba al centre de la ciutat, i el lloguer els resulta assequible: vuit-cents vint-i-cinc euros. A més, la seva dona, que
és oficinista, pot anar a la feina a peu, ja que li queda a
uns dotze minuts (anant al seu pas, sempre de pressa!). La
universitat on treballa ell ja queda un pèl més lluny, a la
ciutat del costat, i hi va amb cotxe. Amb el seu tot terreny
de tres mil centímetres cúbics i dos-cents vint cavalls triga
entre vint-i-set i trenta-tres minuts a arribar-hi. El temps de
cada viatge depèn de diferents paràmetres i circumstàncies
(dels semàfors que es troba en vermell, de la velocitat a què
condueix, així com de la densitat del trànsit, molt lligada
als horaris i a la meteorologia). La distància entre casa
seva i la feina, però, és invariable: vint-i-cinc quilòmetres
i tres-cents setanta-quatre metres.
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En Secundí està curat d’espants, i ja no es pren la vida
tan a la valenta com quan era més jove. Potser pel tipus
d’ofici amb què es guanya la vida, basat en el càlcul i la
precisió, el seu caràcter més aviat fred s’ha exagerat durant
els darrers anys. És per a això que ara, quan la seva dona
li diu que l’ha enganyat amb un altre home, pràcticament
no li canvia l’expressió de la cara. Ni tan sols vol saber de
qui es tracta.
—No ho vols saber? —li pregunta ella.
—Tant se val.
Suposa que una possible explicació rau en la seva poca
predisposició a tenir fills. I en la seva vida sexual, que ja
no és com al començament. I en el que senten l’un per
l’altre: creu que ella ja no se l’estima com abans. I, ves,
deu ser que la vida no és perfecta… En qualsevol cas, no
pensa perdre els nervis, això mai.
—No sé què vols que et digui, ni sé gaire bé com s’ha
de reaccionar en aquests casos. A tu què t’agradaria?
—… —silenci: ella encara sap menys què dir davant
d’una pregunta com aquesta.
—Home, ara ja està. Suposo que no hi tornaràs i suposo que tinc dret a demanar alguna cosa a canvi —diu
amb certa despreocupació, com pensant en veu alta—. No
ho sé, penso en veu alta, però em temo que em costaria
tornar-te-la, estic desentrenat. Em sento incapaç, almenys
a curt termini, d’aconseguir ficar-me al llit amb alguna
dona atractiva…
La muller d’en Secundí està absolutament desconcertada. Si arriba a saber la fredor amb què reaccionaria el
marit, no li hauria explicat la seva tercera infidelitat, tal
com va fer amb les dues primeres.
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—… si no és que és pagant —continua ell—. Podem
fer el següent: saps el club de carretera que queda a mig
camí de la universitat?
—Sí… —respon ella, desconcertada.
—Allà hi ha noies joves, molt atractives i amb salut,
i que treballen per plaer o per necessitat, però sempre
sense que ningú les forci, segons tinc entès.
—I? —pregunta ella, sense entendre on vol anar a parar
en Secundí.
—Em podries finançar una horeta de diversió i donem
el tema per tancat. No ho trobes just?
—Bé… —el desconcert d’ella ha arribat al punt més
àlgid.
La darrera vegada que hi va anar, ara fa exactament deu
mesos i disset dies, mitja hora li va costar seixanta euros.
Només hi va anar una altra vegada més —i la seva dona
no en sap res!—, però el preu de la primera visita no el
pren com a referència: d’allò ja fa tres anys, dos mesos i
un dia.
Com que és una infidelitat planificada, es prenen un
cert temps per preparar-se mentalment i per fer les cerques
pertinents (efectivament, al club de carretera, cada mitja
hora continua costant seixanta euros). Marit i muller
convenen el dia, l’hora i el temps que ha de durar l’acció:
seixanta minuts. Ella, doncs, li dóna cent vint euros del
compte corrent que té només al seu nom.
Finalment arriba el dia. En Secundí ha pogut plegar
de la universitat més d’hora que habitualment, ja que
s’ha suspès la classe d’Estadística Aplicada. Ell és un dels
docents de reforç de la part pràctica de la matèria (li han
assignat un dels tres grups de treball). Les probabilitats
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que s’anul·lés aquesta sessió precisament avui eren molt
petites (ho pensa calcular quan trobi temps), però al darrer
moment la majoria dels alumnes ha decidit secundar la
vaga. Volen mostrar el seu rebuig pel que serà l’enèsima
reforma del pla d’estudis.
Decideix fer cap al club de carretera, així tindrà més
temps per escollir alguna de les noies. És posar un peu a
dins i dues colombianes rosses ja se li llancen al damunt.
Són espectaculars: noranta-seixanta-noranta. Per un moment pensa a proposar-los un trio, però ho descarta per no
infringir les regles del joc. Han pactat una hora (amb dues
dones, el pressupost només li dóna per a trenta minuts),
i al capdavall la seva muller només va mantenir relacions
amb un home.
Finalment es decanta per una morena d’ulls verds,
guapíssima, i també de noranta-seixanta-noranta. S’ho
passa d’allò més bé. Que si ara un seixanta-nou, que si
ara amunt, que si ara avall, que si ara per davant, que
si ara per darrere… Temps! Després de tres claus queda
esgotat, però molt satisfet amb la decisió presa. Si en
algun moment s’hagués angoixat pel desfalc de la seva
esposa, ara ja ni se’n recordaria.
De tornada a casa, aparca el cotxe al garatge i agafa
l’ascensor que l’ha de portar al replà del primer tercera.
Així que va a posar la clau al pany, veu com la porta s’obre.
A dins és fosc, però hi endevina dues siluetes. Una és la de
la seva dona, que és qui ha obert la porta, mig nua (l’altra
meitat del cos se’l cobreix amb una bata de seda de color
granat, com si ell mai l’hagués vist despullada). En un
segon pla li sembla intuir la figura del seu millor amic,
vestint-se. Però no té temps de veure res més. Tot d’una,

Monsieur Binoix.indd 57

25/1/10 09:23:50

58 Toni Duró Crehuet

la porta es va tancant fins que només en sobresurt el braç
de la seva dona. Sense dir res, li atansa uns altres cent vint
euros: concretament un bitllet de 50, un de 20, quatre de
10, un bitllet de 5 i tres monedes (dues de 2 euros i una
altra d’1 euro).
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Romana Ribé Llenas

—Em quedaré aquest.
—És el que més l’afavoreix. Li embolico per a regal
encara que sigui per a vostè?
—Sí, si us plau.
Li encanta que les dependentes pilotes de les joieries la
tractin de vostè tot i els seus vint anys acabats d’estrenar,
només perquè fa una bona despesa. Segur que tenen instruccions de la mestressa.
Mentre li emboliquen el conjunt que s’ha quedat, la
Brígida reafirma mentalment que és una bona elecció. Es
tracta d’unes arracades i un penjoll d’or blanc de disseny.
La mida és la justa. Res més vulgar i antiquat que aquelles
joies ostentoses que llueixen algunes senyores juntament
amb l’abric de pells. A més a més, el fet que valgui 500
euros evitarà la desagradable situació de trobar-se pel carrer amb qualsevol quilla amb les mateixes peces, cosa que
l’hauria portat irremeiablement a no posar-se-les mai més.
Llençar-les no, de cap manera, ella ha tingut una educació
catòlica i llençar els diners així no estaria bé. Potser les
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hauria donat a la Gertrudis, la dona de la neteja, com altres
vegades. En fi, no cal pensar-hi més, perquè no es donarà
el cas. És el regal d’aniversari que li fa la seva mare. Igual
que l’any passat, li ha donat els diners en un sobre bonic
i li ha dit: “Ja m’ensenyaràs el que t’has comprat”. A ella
ja li va bé, perquè així pot triar al seu gust, i d’altra banda
s’estalvia el remordiment de sempre de comprar coses supèrflues mentre tanta gent passa gana al món. És un regal
d’aniversari, s’ha de fer i prou. Intenta visualitzar-se ella
amb tot el conjunt que es posarà aquella nit, i la reacció de
les seves dues amigues íntimes amb les quals ha quedat per
sopar. A veure si és veritat que la Judi aconsegueix portar
aquell cosí seu tan guapo.
Tot just fora de la botiga recorda desagradosament que
a la següent cantonada s’hi acostuma a posar a les tardes
una vella i xacrosa pidolaire. A veure si està de sort i no
hi és. Sí que hi és. Ja la lluca de lluny. Aquella maleïda i
familiar fiblada de culpabilitat la impulsa a posar la mà a
la cartera, però s’hi repensa, accelera el pas i passa sense
ni mirar-se-la.
Al vespre, a casa, mentre s’arregla per sortir, no pot
evitar sentir a la TV, que ha quedat engegada al menjador
sense que ni ella ni els papàs se la mirin, un reportatge
sobre els nens del carrer a l’Amèrica Llatina. Aquests dos
fets provoquen en la seva delicada sensibilitat que durant
la nit no llueixi el flamant conjunt amb tanta fruïció com
havia previst, tot i les reiterades lloances de la Judi i l’Eugènia. I sobretot les furtives mirades del cosí, al collaret i
a l’escot del seu vestit negre de Dior.
Des que pot recordar, sempre la constatació de la misèria, la malaltia, la desgràcia i la pobresa li han espatllat
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els millors moments de la vida. És una veritable llauna.
Prou que es diu que quina culpa en té ella, d’haver nascut
a Occident i filla única d’una família benestant. Bé, benestant, benestant, segons com es miri. Només cal veure
cada any la llista Forbes. I la quantitat de famílies que hi
deu haver econòmicament per sota i encara per sobre de
la seva. La de l’Eugènia, sense anar més lluny. “Que el teu
pare hagi heretat una empresa que funciona i que ell ha
anat fent cada vegada més gran tampoc no és res mal fet,
que prou que s’hi ha deixat la pell”.
Amb el temps se li acudeix que potser fer-se sòcia d’una
ONG que operi al Tercer Món li podria anar bé per a la
mala consciència, i així podria fruir per fi dels plaers que
li proporciona la seva posició social. Vinga, doncs!
Però resulta que no fa res més que augmentar-la. Li
envien cada mes una revista amb explicacions detallades
de desgràcies ubicades a diferents punts concrets d’arreu
del món: Angola, Burkina Faso, Etiòpia, Tanzània… No
vol ni llegir-s’ho, la fa posar de mal humor. El que no pot
evitar en fullejar-la és veure les fotos. Aquells hospitals
bruts i miserables amb malalts per terra, aquells barris
amb cabanes enfangades, amb els nens despullats, amb les
panxes inflades plenes de mosques, i aquelles cares amb
uns ulls enormes que sembla que se la mirin i li implorin
a ella directament.
Fins que arriba el dia que llença directament la revista
a les escombraries sense obrir-la. Ella ja fa el seu donatiu
mensual, que no l’atabalin més.
Per a desesperació seva, un cop a l’any rep una carta a
banda en què li diuen que està molt bé, que gràcies a ella fan
grans coses, però que si augmenta el donatiu encara estarà
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millor, i el pitjor són els exemples concrets. Amb 30 euros
al mes tot un poble podrà tenir aigua corrent. 30 euros que
ella es gasta en el seu perfum. Com pot ser tan frívola? I no
veu cap més alternativa que augmentar el donatiu.
Passen els mesos i dedueix que les diferents ONG es
donen les adreces dels seus socis, perquè progressivament
comença a rebre cartes primer d’una ONG que es dedica
només a problemes mèdics del Tercer Món, més endavant
d’una altra que es dedica a promoure l’apadrinament de
nens necessitats, després d’una que ajuda els refugiats, i
així fins a quinze ONG diferents que li demanen la seva
inestimable col·laboració. Quina barra! Com s’aprofiten
del seu bon cor. Si ho hagués sabut abans… La mamà ja li
diu sovint: “Has sortit massa figa, filla, no sé què en farem,
de tu”. Sort que no coneix la seva afició a la caritat, si no,
vés a saber com reaccionaria.
Com pot ignorar tanta desgràcia aliena quan ja sap que
existeix? Es fa sòcia de totes, la qual cosa fa minvar considerablement la paga mensual de 1.500 euros que li dóna
el papà fins que acabi la carrera d’Administració i Direcció
d’Empreses. També aprèn a no obrir cap més carta d’ONG,
que identifica fàcilment pels sobres. Mai més.
Però la pobresa l’aguaita als llocs més inesperats del
seu entorn: pel carrer, a la tele, al diari, i a tot arreu.
Pensa que tant de capficament en el Tercer Món li ha fet
oblidar que la misèria propera també la necessita. Amb
aquell mal de cor no sap viure. Corre a fer-se sòcia també
de Càritas, la Creu Roja, i el Cottolengo. Ha sentit que
més val fer-ho així que donar-los diners individualment,
que molts es gasten en beguda i drogues. Els que tenen
veritables necessitats acostumen a anar a una d’aquestes
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institucions. Ara sí que no hi ha res més a fer. Ja no pot
ajudar el món de cap més manera. A viure!
Ai, aquell cuquet que té dins seu i que ella no vol escoltar! La va rosegant i no sap ben bé què li vol dir. Fins que
es materialitza en una idea ben concreta i li és impossible
fer-se més la sorda: si volgués, faria de voluntària. Un cop
conscient d’això, no para de donar-hi tombs.
Es fa voluntària d’un menjador de beneficència, i al
cap de dues setmanes diu a l’encarregat que plega. No
suporta ni un dia més la pudor de brut que fan els beneficiaris, el robatori del seu moneder de Gucci, i sobretot les
obscenitats que li dedica cada dia en veu alta aquell sense
sostre quan ella li serveix el plat. Entén que tot és fruit de
les seves circumstàncies socials i que no han tingut tanta
sort com ella, però és superior a ella. Segur que acabaria
malalta. Fora.
Plora desconsolada. No s’acabarà mai aquest suplici?
Després de dues hores plorant al seu llit sobre el nòrdic
de ploma d’oca, una escletxa de llum la consola. Els nens.
Pot ajudar nens necessitats. Els nens seran una altra cosa,
pobrets, tan dolços i indefensos. S’imagina envoltada de
nens i nenes esparracats que la petonegen agraïts, i ella els
abraça commoguda. Però els nens del centre d’acollida
on comença a col·laborar la rebutgen contínuament i li
diuen paraules gruixudes. El cinquè dia un mocós del qual
havien retirat la custòdia als seus pares per maltractaments
li venta un cop de peu al sec de la cama que li fa veure les
estrelles. Ella, com a acte reflex, li clava una bufa que el fa
rebotar encara més, i ell se li tira al damunt i li comença
a donar cops de puny. Els altres nens fan cercle al seu
voltant i animen el seu company alegrement fins que un
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educador hi ha d’intervenir. Després parla amb ella en
privat per fer-li veure que potser no està preparada per a
aquella tasca.
Quin desassossec! Quin turment! Com més fa per
eradicar la misèria del món, més s’adona del que queda
per fer, més augmenta la seva sensació d’impotència i més
es tortura.
Surt de fer unes piscines al club esportiu i torna a casa.
No s’ho treu del cap. Sua, tot i que s’ha dutxat. Sent que
embogeix per moments. Cal trobar una solució costi el
que costi. Camina i camina pel menjador amb els ulls
desorbitats i mossegant-se les ungles llargues i pintades
de granat, que va escopint a terra. Quin és el problema?
El que sent i el que veu. Quina és la solució? Deixar de
sentir, deixar de veure. Es dirigeix a la cuina fora de si. Cal
ser valenta, serà un moment de no res. Hi ha tanta gent
que pateix molt més! Remena frenèticament el calaix dels
coberts i busca el ganivet gran. Ja el té.
Quan la mamà torna de l’spa i troba l’estossinada a la
cuina, el crit d’horror és tan fort i llarg que arriba a les orelles del pidolaire que arrossega un carret ple d’andròmines
pel carrer, i que avui ha decidit provar sort als contenidors
del barri residencial.
—Refotuts rics! Què els deu fer bramar d’aquesta manera? Que no sigui la mala consciència, me cago en tot.
I segueix caminant, deixant un rastre etílic al seu pas.
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No s’espanti, Pietat, no passa res. És que acabo de tenir
un accident i les cames encara em tremolen, per això m’he
assegut aquí una estona. Em trobo bé, no es preocupi…
No, no vull entrar a casa encara… No, no cal que els avisi.
Veurà, a vostè ja li ho puc dir: la veritat és que no sé com
ho explicaré, això, a la família, no ho sé; de seguida m’ho
coneixeran, que m’ha passat alguna cosa, i quan sàpiguen
el que he fet… Ai…!
… Que sí, dona, que estic bé. Només és que no em
puc treure l’accident del cap; em dic que ja ha passat i que
no s’hi pot fer res, però no deixo de donar-hi voltes i més
voltes. Tanco els ulls i torno a veure la cara del pobre senyor
del Clio, o, més ben dit, les seves cares: cara d’incredulitat
quan me l’hi he tirat a sobre, cara d’indignació quan ha
vist el capó del seu cotxe nou de trinca ben abonyegat, cara
d’exasperació quan omplia els papers de l’assegurança… I
la seva veu —amb un punt d’histèria— encara em ressona
a les orelles: “Com em pot passar una cosa així a mi? Jo
que no he tingut mai cap accident! I condueixo des dels
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divuit! Seré la riota de tothom!”, anava repetint, una i altra
vegada. “I jo què?”, em deia per dins, però no m’atrevia a
contestar, només em disculpava com podia…
Ben pensat, ja em podia tenir un xic de consideració,
no ho he fet expressament, no troba? Que no veia aquest
home que jo també he ben rebut? Que no s’imaginava la
vergonya que passaré quan ho expliqui als de casa? Perquè
els ho he d’explicar, és clar. Si no, com justificaré aquests
blaus…? Ai…!
… Gràcies, Pietat, no necessito res… Sí, jo també en
tinc, de pomada per als cops, ja me n’hi posaré una mica.
Fa goig tenir veïnes com vostè… Sap, em diguin el que
em diguin, tindran raó. Hauré d’escoltar i callar, m’ho he
ben merescut. He estat una autèntica irresponsable, no
he pensat gens abans d’actuar, com sempre recordo a la
mainada que cal fer. Quin mal exemple els donaré! I en
Marc?! Prou que em diu que sóc una distreta, que vigili,
que a vegades sembla que el carnet me l’han donat en
una tómbola… Ja ho veurà, ara el meu home tindrà tema
per a un any! I això que, de fet, el tema de conduir bé o
malament no hi ha tingut res a veure… Ai…!
… Sí que ho he vist a venir, sí. He vist ben clar el que
passaria, però quan ja no hi podia fer res. Voldria poder
recular fins a deu minuts abans de l’accident, o cinc, o just
abans que fos inevitable. Qui pogués aturar el temps…!
D’acord, d’acord, no fa marxa enrere, però bé que és elàstic,
com avui he pogut comprovar: en uns segons he pensat mil
coses alhora, mentre envestia el Clio, que —amb la paret
al darrere— no tenia cap possibilitat d’escapar, i els ulls
del conductor s’obrien cada vegada més. En aquest breu
instant he fet un repàs a quasi tota la meva vida; fins i tot
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he recordat com la meva germana i jo jugàvem a vaixells
quan érem petites: tocat i enfonsat! Ha estat l’últim que
se m’ha acudit en ple impacte, mentre em començaven a
fer mal les costelles… Ai…!
… Doncs quan he pogut tornar a respirar i enfocar la
vista, tenia davant meu el senyor del Clio que s’estirava
els cabells i semblava que no es decidia entre posar-se a
riure o a plorar. Aviat ha vingut més gent a veure què
havia passat, i tots parlaven alhora. Em penso que han
collit tot el que hi havia per terra —jo inclosa. Després,
una de les encarregades del supermercat ens ha fet pujar
al despatx perquè ens reféssim i omplíssim els papers.
Mentre l’atropellat es prenia un conyac, jo m’acontentava
amb un ventilador i esperava despertar-me del malson
d’un moment a l’altre. Però no, no m’he despertat, sinó
que he hagut de donar les meves dades per al comunicat
d’accident. El senyor del Clio està assegurat a tot risc, per
sort. Rondinava que ara perdria no sé quines bonificacions,
però bé que cobrarà els desperfectes, no es pot queixar.
No sé què hauria passat si no fos així; la meva companyia
no crec que hagués volgut pagar res, ja que el cas no està
previst a la pòlissa… Ai…!
… Ja acabo, ja… Tots dos hem descrit de comú acord
el xoc frontal, mentre jo em disculpava (ho sento, no sé
què m’ha passat, no he rumiat res, ho sento moltíssim) i
ell em repetia una vegada i una altra que aquest era el seu
primer accident i que tothom li prendria el pèl quan ho
expliqués. I, sap què? A la casella del croquis, el senyor del
Clio hi ha fet un dibuix d’una senyora que m’afavoria molt
poc: semblava una dona boja, amb els cabells esbullats i
uns ulls ben rodons. No m’ha agradat gens, però no he dit

Monsieur Binoix.indd 67

25/1/10 09:23:52

68 M. Concepció Saurí i Ros

res. He firmat i llestos! Llavors l’encarregada m’ha fet tocar
altra vegada de peus a terra: tant sí com no volia portar-me
a l’hospital perquè em donessin una ullada i trucar a la
meva família. Jo li he dit de seguida que no calia. Ella ha
insistit molt, i m’ha dit que feia mala cara! I doncs, quina
cara faria aquesta senyoreta si es trobés en el meu lloc…?
No, no li he contestat això, sinó que tenia el cop i prou,
que no volia que donés un ensurt a ningú, que m’estimava
més explicar-ho en persona —en aquell mateix moment he
començat a rumiar alguna altra manera de sortir-me’n— i
que moltes gràcies per tot. Me n’he anat abans que la noia
em reclamés responsabilitats. Només faltaria que em volguessin fer pagar els desperfectes…! Ai…!
… És clar, jo ja hi he perdut prou, en aquesta història.
Quan he tornat a l’aparcament no ho he volgut comprovar,
però pot comptar que els ous deuen ser aixafats, que la
fruita no es pot aprofitar, que els congelats estan a punt
per llençar, que les galetes han quedat esmicolades i que la
mousse de llimona no en deu tenir res, de mousse, a hores
d’ara. La veritat és que no tenia ànims per tornar-hi. He
recollit les meves bosses, he agafat el cotxe i cap a casa; avui
demanarem una pizza i demà serà un altre dia… Ai…!
… Doncs ja fa una bona estona que hi sóc. I per més
que m’hi esforço no se m’acut cap excusa mínimament
consistent pels blaus ni per l’estat de les compres, i menys
per les dues coses alhora. A vostè tampoc, Pietat?… No,
no hi ha remei, els hauré d’explicar l’accident. Començaré
pel començament, i així potser tindran en compte els atenuants del cas. I és que no hauria passat res si no s’hagués
espatllat l’ascensor del supermercat, o si tan sols haguessin
posat un cartell a la porta de l’aparcament subterrani avi-
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sant que l’ascensor no funcionava; així jo ja no hi hauria
entrat amb el cotxe. Però no, ningú m’ha avisat i, és clar,
jo he aparcat, he pujat com sempre per l’escala per fer
cames, he recollit un carretó, l’he carregat amb la compra
de la setmana i quan he volgut baixar amb l’ascensor m’he
trobat l’avís d’“espatllat”. Què havia de fer? D’acord, podia deixar el carretó en una caixa, anar a buscar el cotxe i
aparcar prop de la porta. Però mentre ho rumiava anava
caminant d’esma, i m’he trobat jo i carretó davant la porta
exterior del garatge, al començament de la rampa. Hi he
donat un cop d’ull i m’ha semblat que, tot i que no devia
ser gaire correcte, no passaria res si, per un dia, i donades les
circumstàncies, baixava per allà; a més, no venia ningú ni se
sentia cap soroll… Quina mala pensada he tingut! Després
de fer només dues passes per la fatídica rampa —no sé quin
caram de lleis físiques deuen haver actuat— jo ja no podia
controlar el carretó, semblava que tingués vida pròpia. He
fet força per fer-me enrere, però no hi ha hagut manera,
i el carretó s’ha accelerat més i més mentre jo volava, ben
agafada a les meves compres… Dona, m’havia gastat més
de cinquanta euros, no era qüestió d’abandonar així com
així…! Ja he intentat dirigir el meu vehicle, però ha estat
inútil, no hi ajudava gens que els meus peus no toquessin
a terra… Al final hem frenat, sí, quan hem topat amb el
Clio que sortia de la seva plaça d’aparcament… Ai…!
… Gràcies, Pietat, ja li ho diré, si necessito alguna
cosa… No, no hi donaré més voltes. Ja que no hi veig cap
més solució, els ho explicaré. Respiraré fondo —ai, quin
mal les costelles!— i que sigui el que Déu vulgui.
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Francesc Piñol Soldrà

El vermell s’anava fent més gran de mica en mica. Sortia del mateix cos, i l’envoltava lentament, de forma constant i rítmica, quasi melòdica. La seva unió amb l’aigua
de la banyera semblava que formés onades que xocaven
contra la carn blanquinosa, que a la vegada dibuixava els
contorns geogràfics d’un continent tremolós i emergent.
—Quant de temps passaria fins que arribés la fosca
desitjada?
Des d’aquell rellotge tan original i amb forma de plat,
des del rellotge de la cuina, sentia relliscar i caure sense
pausa els tic tacs, l’un rere l’altre. Havia llegit alguna vegada, en algun lloc que ara no recordava, que cinc litres
de sang és tot… (“Cinc és un número petit”, va pensar,
“sense gaire rellevància, no és un número rodó com el
deu, o màgic com el set”), cinc litres tan sols és el que el
cos porta com a màxim. No és molt i alhora ho és tot. De
sempre, comptar a ull havia estat un hobby a la seva vida,
per això li era fàcil saber el que mancava. Eren quatre litres.
Amb quatre litres ara, els seus pensaments anaven amb una
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placidesa que feia molts anys no sentia…, les seves pors,
temors, se n’anaven, marxaven, s’esvaïen amb la mateixa
sang que veia sortir amb tranquil·la indiferència. Potser, al
final, arribaria a veure el cercle de llum de què tots parlen,
reclamant la seva presència…
—Quan va començar tot?
Van festejar durant cinc anys. Eren joves quan es van
conèixer, feia poc que havien celebrat els divuit anys.
Divuit anys de tendres expectatives i amb molts projectes.
Divuit anys que es volien omplir d’abraçades, de petons
i vida. Els dos es van desvirgar mútuament al petit estudi, al rovell del casc antic. Sense destresa, amb el desig
desmesurat, cavalcant amb onades de frenètica ansietat i
alhora tendrament, tremolosament, amorosament. Aquell
estudi, amb l’olor d’encens i la música d’en Leonard Cohen amb la “Suzanne” omplint els seus racons, va ser la
capsa on es guardaven i es guarien del món exterior, on
arribaren a la coneixença total, amb el frec a frec de la pell
nua i calenta. Podrien haver estat així tota la vida, però
exactament als cinc anys i dos mesos va sorgir de manera
poc subtil la pregunta:
—Quines pretensions tens amb mi?
I ho va canviar tot. Ho va capgirar tot. Ho van parlar
i, per no fer un lleig a la família, per fer “el que tocava”,
convocaren tot el clan, la tribu, com l’anomenaven entre ells. Van fer públic el seu amor, van fer públic el seu
compromís, un compromís que ha durat vint-i-dos anys.
Fins avui. A les seves noces no hi va faltar ningú. Fins
i tot l’àvia Mercedes, que no podia caminar, va arribar
des del poble, des de Villanueva del Arzobispo, al qual
anomenaven El de les tres mentides. La van portar a casa
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asseguda en una cadira, alçada en processó singular per
dos dels oncles. No hi havia ascensor. El recorregut de
quatre plantes: entresòl, principal, primer i segon pis va ser
esgotador. Ells estaven acostumats a portar coses pesades.
Cada mes d’abril la Verge de la Fuensanta els esperava
pacientment per sortir de la seva ermita. Passejant durant
hores, voltaven per tot el poble guarnit i cridaner.
Dos litres, comptava ara, i, tot i que s’hi esforçava,
no era capaç de recordar quan va ser el primer dia, ni la
primera vegada. El cert és que de bon començament no
es va estranyar gaire, quan va rebre una protesta per deu
minuts de tardança a l’hora d’arribar a casa, o quan la seva
parella s’enfadava tot sovint perquè s’aturava a parlar amb
les seves antigues amigues. És conegut per tothom que la
gent del sud és més visceral a l’hora de dir les coses, fins
i tot a demostrar-te el seu amor. El temps va passar ràpidament amb una mescladissa de turbulències i amoroses
entregues. Aquella mena d’amor es va instal·lar al saló de
casa seva, com algú més que ha estat convidat i no vol marxar perquè se sent de la família. Allí estava, alimentant-se
i bevent dels seus plors amagats i de les angoixes cada dia
més quotidianes.
Més tard el pitjor no eren les corredisses, ni tampoc
els cops…, el pitjor foren el retrets, les mentides dites
com a veritats, els menyspreus i els insults constants que
es clavaven a la seva ànima, com el bisturí del metge en
tallar la carn del pacient. Els dies anaven passant, formant
mesos i anys, entre els sentiments de culpa i les pors. Va
voler en moltes ocasions explicar a algú la seva situació,
però podia més l’angoixa, el fet de pensar què podria dir
d’ells la gent. El cor, en aquestes circumstàncies, semblava
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fer-li més mal que de costum. Potser s’ho mereixia. Si la
persona que t’estima et diu tot això, que no serveixes per a
res, deu ser per algun motiu. Ara feia un mes i escaig que,
amb tot el cos ple d’esgarrapades i dels últims morats ja
blavosos amuntegats per tots els racons de la seva pell, va
entrar a la caserna dels mossos. Una caserna nova, a prop
de casa seva. No va tenir forces per parlar, allà al mig, els
ulls mullats en pluja de desesperança, les cames a punt
de fer llenya i la veu, aquella veu que li deia interiorment
que no calia forçar les coses, que parlant segur que s’entendrien i tot tornaria a ser com el primer dia…, quan
les hores s’esvaïen per entre les carícies dels cossos nus de
tots dos, plenes d’amor. Va sortir tal com va entrar, amb
una buidor immensa. Quan va arribar a casa no va tenir
temps de refugiar-se. Sense paraules, la persecució per totes
les cambres va acabar ràpidament a la cuina. En un dels
cops, la porta, antiga i de doble full de vidre, s’esmicolà
en mil i un trossos. Tot va ser molt ràpid. Una punxada al
braç i després l’escalfor de la sang sortint. Va tenir sort, li
va dir la metgessa, uns quants punts i descans era el que
necessitava. A partir d’aquell fet no va deixar de pensar en
aquella circumstància:
“Va tenir sort”, ressonava en tots els punts de la seva
ànima, i la decisió va ser assimilada ràpidament. No se’n
penediria pas, de la resolució, perquè va tenir clar en aquell
moment on era la seva sort. Sort de trobar un punt en
què aferrar-se. Sort de saber què havia de fer. A la fi tot
s’arreglaria, amb sort. Amb molta sort, un litre i escaig de
l’apreciat tresor encara anava recorrent la seva existència.
Era curiós, en aquell moment el que sentia era un buit. No
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tenia rancúnia, no tenia pors, tampoc tenia més imatges,
ni més records…
… Va sentir com, al fons, el rellotge tocava les tres,
puntualment, i com, al pany de la porta del carrer, la clau
entrava per enèsima vegada i girava. Com les seves passes
claríssimes i fermes es dirigien al dormitori. La fosca es
feia més intensa. Era com si s’apagués la pantalla del seu
ordinador, d’aquell ordinador des d’on més d’una vegada
hauria demanat auxili, però per vergonya o paüra no havia
estat capaç. La seva pantalla mental s’enfosquia a poc a poc.
L’últim que li va venir al cap va ser la cara de disgust i les
ganyotes que la seva dona faria en veure’l d’aquesta manera,
sobretot en pensar el que li costaria netejar tota aquella
sang aferrada i arrelada a la seva banyera de coure…
“Segur que ara sí, ara he tingut sort”, va pensar amb
un últim esforç…, abans de tots els silencis.

Monsieur Binoix.indd 75

25/1/10 09:23:53

Monsieur Binoix.indd 76

25/1/10 09:23:53

d’amagat, al lavabo
Bernat Gasull Roig

I
Tot empenyent amb cura amb el polze damunt el dit
índex faig rodolar una burilla de consistència poc atapeïda i
fortament mucosa fins a convertir-la en un cos cada cop més
esfèric, d’un verd llardós, però certament manejable, lliure i
de pulcritud clarament evident, agradós al joc de moviments
entre dits. Fruit de les insistents i repetides prospeccions
nasals, l’engruixeixo amb noves aportacions fins a una mida
considerable, fins al punt que l’estimo idònia, tant en la
grandària de la burilla en si mateixa, que ja no vull excedir,
com en la sensació dels narius, a bastament purgats. Me’n
deslliuro en un moviment que tot seguit considero prematur
i que em provoca una certa recança, però que accepto de
grat, perquè puc procedir ablanit i molt més alleujat a la
següent tasca essencial. M’afluixo el nus de la corbata, em
descordo la camisa, m’allibero de la roba, fart d’estar ensipat.
El cinturó i la cremallera s’esbatanen i amollen la pel·lícula
epidèrmica ondulada que sosté les oprimides acumulacions d’adipòcits. Els deixo que s’expandeixin esponerosos
còmodament. Mandrejo. M’agombolo com un infant als
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braços del mobiliari. En gaudeixo sense presses. I, sense
rancúnies ni privacions morals ni estètiques, procedeixo
a gratar-me allà on més em plau, amb la insistència i la
fermesa que no pretenc ni vull mesurar. Afollo una llufa,
que xiuxiueja per uns instants en l’aire, fins que desapareix.
Tot el meu cos s’allibera a la folgança de la rutina rígida que
m’autoimposo, i que de tant i tant de temps imposada no
goso desempallegar-me’n. D’això, de ser qui sóc, no goso.
I aguanto el tremp del meu paper amb vergonya i ensems
orgull ridícul. Només ací dins sóc qui sóc i ho sóc amb pena.
I me n’amago amb el baldó ben ferm i mesurant l’estona.
Me’n faig creus: jo, sever, incondescendent, alterós, rígid i
indòcil. Com me’n ric. En acabat eixiré per la porta i creuaré
el llindar de qui sóc per ésser qui haig. I fitaré llambregades
aspres per damunt l’espatlla vers els subordinats, que en són
tots i onsevulga. Jo, director en cap, el primer de l’empresa, faig i desfaig a desdir i segons em plagui. I decideixo,
comando i crec, i escolto fent veure que no escolto, i sé el
que no sé. I aboco gargalls i blastomo sense pietat damunt
els rostres sotmesos dels que pidolen i se m’adrecen, i dels
que a la vegada em salven la pròpia existència. És damunt
d’ells que cada matí sense raó em pixo, sense gosar i poder
despullar l’evidència. I quan n’estic fart, ho faig de debò,
aquí, en aquest meu racó, obrint la cremallera, arronsantme els calçons, i jaient cofoi, arrupit, fora d’aquest maleït
món, damunt la tassa del vàter.
II
Abaixo el polze en línia recta davant mateix del nas i
estenc la mà mentre el mantinc encara enlairat. Acluco un
punt les parpelles i entrelluco el meu davant amb la mà-

Monsieur Binoix.indd 78

25/1/10 09:23:54

D’amagat, al lavabo 79

xima fermesa. Amb sotracs, mogut pel temperament del
ritme, segueixo amb el braç tens el pas que el cor genera,
i el traspasso enèrgicament fins al darrer nervi digital, del
dit menut al polze, passant per tots els intermedis. Amb la
cavitat bucal fricatitzo una “t” jazzística que acompanya les
vibracions del braç amb un tenuto. M’impregno del ritme
i el modulo fins a crear un compàs. Dins el cap ja sonen
les veus del cor i tota la gamma ferotge d’instruments que
m’acompanyen, i entro, finalment, enlairat damunt l’harmonia i el temps, en la melodia: Sanctus! Sanctus! Avui és
diada assenyalada: fa justament vint anys que en aquesta
mateixa sala vaig interpretar per primera vegada aquella ària
silenciosa. Brunzia com una remor, més per dins que no pas
en la projecció real sonora que permetia la cavitat bucal. Més
endavant, començarien a eixir les melodies que em rodaven
pel magí. I després, sense vergonya, però tanmateix en el
moment indicat, amollaria una veu empostada i rica en
harmònics com tantes vegades havia somiat. Amb el temps,
sortosament, i per al meu delit, he anat millorant la tècnica
i he tret profit amb molta més destresa de tots els sortilegis
que per aquí al voltant tenia a l’abast. Això m’ha permès
augmentar força la qualitat vocal i incidir en el recorregut
musical que em trasllada ara o adés en cada una de les modulacions i intensitats: piano, mezzo-forte, forte i fortissimo,
tot i que he de reconèixer que la prudència no em permet,
tanmateix, després de tant de temps, esplaiar-me plenament
en totes les meves possibilitats. En aquestes condicions,
potser la clau de tot plegat, el desllorigador que m’ha permès
desenvolupar més àmpliament la meva musicalitat, ha estat
sens dubte el canvi d’aparell del polvoritzador de la dutxa,
que augmenta substancialment el soroll de fons i fa minvar
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en conseqüència el meu neguit d’ésser descobert. D’altra
banda, he de reconèixer, també, que l’ampliació de l’espill
de la pica, que insistentment demanava la dona, m’ha ajudat a millorar la respiració, la vocalització i l’actitud teatral
i de moviments, sobretot en les obres més operístiques, o
en els petits paràgrafs on intervenia de manera inevitable el
moviment o el ballet. Penso que la meva negativa de bon
principi a la instal·lació, i l’aparent meva negativa en un
segon principi, em donaren un cop de mà decisiu per esquivar les sospites de l’ús intencionat que podria fer del mirall.
Vint anys després, el progrés ha estat tan remarcable com la
meva capacitat de no desvetllar cap sospita. Vaig negar-me,
però, al recanvi del piuet del dipòsit per a l’estalvi d’aigua
per a les operacions de buidatge de la bufeta de menys volada. La cadena del vàter i el transsecte temporal miraculós
quan es reomple la cisterna em proporcionen l’amagatall
perfecte per a les meves execucions. Són a la vegada el bordó
òptim, tanmateix sempre no prou dilatat en durada, que
m’acomboia les interpretacions. Torno a cantar, ara un Lied
finíssim, mentre la mà esquerra resta amatent per tornar a
estirar la cadena abans no desaparegui el bordó. Aquesta és
la que jo anomeno tècnica de la cadena.
III
Premo fort el polze contra el melic i acabo untant l’estómac amb l’opressió de les mans. Vull arrancar-me el neguit,
foragitar-lo. Negada en el bentos profund d’una fossa abissal,
lligada amb un piló de plom, intento nedar en va vers la
superfície. Sé on vaig. Sé on el sol il·lumina les més epidèrmiques de les aigües de la mar, i tanmateix no sé pas com
deslliurar-me del pes carregós que m’ha tocat d’arrossegar.
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Per ventura el llombrígol encara sospira murmuris de dubte
i em diu fluixet que el pes sóc jo i no pas el plom maligne que
em sembla que m’empeny encara més al fons. Jo he somiat el
paradís. Jo havia pintat la vida de colors vius, més vius que
el color verd de l’esperança. Mai hauria pensat que aquest
indret un dia o altre arribaria a esdevenir el meu paradís. El
veig, me’l conec amb tota la intensitat, en cada racó del seu
paisatge. Del primer cop que hi vaig entrar recordo l’espai
petit i insignificant, emperò a mesura que ha passat el temps
ha esdevingut més ampli, fins i tot infinit. Del poc que té, ho
té tot quan jo no tinc res. De veure’l, tocar cada relleix, cada
racó, recorre’l una i mil vegades, ha esdevingut finalment el
meu confident. Aquí, per fi, aturo el temps, aturo el món
i somio i crec fermament que jo sóc jo i de debò sóc jo, i
tot el que penso, i no pas el que em fan pensar. I en acabat
ploro a bastament perquè així em toca i m’allero el gust. I
crido per endins, ben fort, reprimint el so, però explicitantlo lliurament en tots i cadascun dels músculs i replecs del
rostre, del cos. Per un instant sóc una mica més que res.
Aquest aire contingut, aquest indret, sap el meu secret, sap
el jo. A voltes li demano, i no sé pas si em respon. Llavors
em prenc la llicència de dar-li un cop de mà i li faig dir allò
que fora d’aquí mai gosaria creure que em pogués dir. No
sé si estimo i no sé si haig d’estimar; per algú que odio i
no sé pas si l’haig d’odiar. Perquè és aquí dins que voldria
que ell fos mort, mal em pesi. Perquè és aquí dins que el
malson s’atura per uns ínfims instants. Perquè és aquí dins
on més se’m revela l’evidència de les ferides cruentes dels
maltractaments físics i morals que he rebut a la meva pell.
El dolor em penetra endins fins als muscles i transita per tot
el cos. Arriba als pulmons, al cor i al neguit del llombrígol.
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Del cert que fa uns anys no hauria dit mai que la llibertat
s’amagués precisament rere un forrellat, un baldó barrat, i
les quatre parets més minses i menys ben il·luminades de
casa meu. Abaixo la tapa del vàter, obro l’aixeta de la pica,
em rento les mans i faig la darrera alenada abans d’enfrontar-me a la casa on habita l’odiós desconegut.
I
Amb el puny obro la maneta del lavabo de l’oficina.
Intento per un segon de treure’m la màscara més enllà del
llindar d’aqueixa cambra. Però, com sempre, me’n desdic a
la segona passa, tot i que em delato en la primera conversa
amb una primera síl·laba ablanida que rectifico tot seguit.
Torno a ésser el que no sóc jo.
II
Amb el puny clos premo amb força els dits, abaixo
el baldó i ixo del lavabo. Per uns breus moments recorro el
passadís encara amb la melodia als llavis, però la corregeixo abans d’ésser descobert i em trasmudo en aquest altre
personatge per no gosar perdre’m més enllà d’un discret
fil de veu parlada.
III
Faig un cop de puny sever damunt el marbre de la pica i
deixo amb recança el lavabo, però decidida a no rendir-me
als seus arguments. Em retrobo la seva presència i, acovardida, concloc de renunciar a la consciència i limitar-me a una
raó que no acabo d’entendre. M’encomano a romandre en
l’agònic recer per no gosar enfrontar-me a ésser lliure.
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la bruixa i el darrer fill
Francesc Garcia Grimau

Un llenyataire i la seva muller vivien en una humil
cabana al llindar del bosc. Duien una penosa existència
que s’agreujà en constatar la impossibilitat de la dona per
engendrar cap fill. Una casa sense nens no és una llar, i
la joia de sentir les corredisses i els jocs d’un infant era el
tresor més anhelat pel matrimoni.
Això va empènyer el marit a fer tractes amb l’horrible
bruixa que vivia en una cova dins l’atapeït bosc. Ell sabia
l’alt preu que exigia com a pagament pel seus remeis i les
pràctiques obscures que duia a terme, però la por no li va
impedir endinsar-se en les profunditats de la boscúria.
A la tenebrosa gruta hi bullia una munió d’olles i calderes regalimants, que viciaven l’ambient d’aquell cau infecte
amb els seus vapors, quan l’encorbada anciana accedí a
oferir els seus serveis al llenyataire. No era un encàrrec
gaire difícil, però ella volia seguir rebent la mateixa abusiva
compensació que demanava sempre. Deia que necessitava
la sang i el llard de nens petits per preparar altres de les seves
pocions i ungüents. El llenyataire va témer que li hagués
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d’entregar la vida del seu primogènit a canvi. Al contrari,
ella li va demanar la del darrer dels fills que tingués gràcies
a la seva intervenció, i argumentà que no tenia gaire sentit
cobrar precisament amb allò que el client havia demanat
ajuda per aconseguir. Però, com sabria quin seria el seu
últim descendent?, va preguntar el llenyataire. Ho sabria,
li respongué la remeiera, i li lliuraria al poc de néixer o ell
mateix acabaria sacrificant-lo.
No sense basarda i forts dubtes, el llenyataire va administrar el pudent beuratge a la seva dona; pocs mesos més
tard ella va quedar embarassada. Des de llavors l’alegria
que sentien després del naixement de cadascun dels seus
fillets i filletes es veia ràpidament enterbolida per la profunda angoixa del progenitor, a l’espera del senyal que
li indiqués que aquell era el nadó que havia d’oferir a la
bruixa. Perquè, tot i saber que la personeta que acabava
de néixer podia ser reclamada com a pagament del deute,
un pare és incapaç de deixar d’estimar-la des d’abans que
vingui al món.
Així va ser com el matrimoni va anar engendrant fins a
sis criatures, tres nens i tres nenes, amb l’esperança, cada
vegada, que el següent germanet fos el que salvés la vida al
seu predecessor. Una desesperada manera de burlar durant
anys el deute que havien contret amb la fetillera.
Mantenir tal quantitat de canalla va ser una càrrega
inassumible per al llenyataire. La família s’empobria més
després de l’infantament de cada nou fill, i la salut de la
seva esposa va quedar molt ressentida en haver de suportat
una maternitat tan continuada. Aquestes van ser les causes
que van fer que la dona no sobrevisqués al part del seu setè
fill. La matrona no va poder aturar el torrent de sang que
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brollava de les entranyes de la mare després de fer-ne sortir
el nadó. La mort de la seva muller va ser el senyal inequívoc
que aquell fill era el darrer que tindria el llenyataire.
Desolat, però amb gran determinació, va picar als
podrits taulons que feien de porta al forat a la pedra on
vivia la bruixa. Quan ella el va reconèixer, esperava rebre
la notícia que ja podia endur-se l’últim fill del seu client,
però l’únic que va entomar va ser un cop de destral que li
esberlà el cap i li segà la vida.
El llenyataire va respirar tranquil per primera vegada
en anys. Però la felicitat que li donava la certesa de no
haver de perdre cap dels petits va durar poc temps. El seu
benjamí va emmalaltir greument. Ni tan sols avisar la matrona no va servir de res, aquella dolença li era totalment
desconeguda. Era com si al nen li fos perjudicial ingerir
qualsevol dels substitutius que li donaven en absència de
la llet materna. Només hi havia un últim recurs, va dir
ella: demanar ajuda a una vella curandera que vivia en
una cova bosc endins, però exigia un preu molt alt com a
pagament per als seus serveis.
Ell va agenollar-se a terra i es posà les mans a la cara
per amagar les llàgrimes que començaven a brollar. Havia
acabat per sacrificar el seu darrer fill; en certa manera,
l’havia entregat a la bruixa.
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Joan Valldepérez Ayxendri

Se’n va adonar en un semàfor. Estava absort en un recull
de contes de Murakami quan es va posar verd i es quedà
gairebé sol a la vorera. Al cap de pocs segons, un paio amb
els pantalons massa avall i els calçotets massa amunt va
fregar-lo amb la bici. Seguint amb la mirada aquell cul de
moderno va adonar-se que ja estava verd. Anava a posar un
peu a la calçada quan la va veure al reflex del gran aparador
ja fosc de l’altra banda del carrer. Estava recolzada a la
paret, darrere seu. Immòbil sense motiu aparent. Quieta.
Era més alta que ell, i això encara el ficà més nerviós. Va
tancar el llibre i amb les últimes pampallugues de l’homenet verd va creuar el carrer amb dues gambades per torçar
la cantonada i ficar-se al bar.
No sabia si el ràpid moviment la devia haver despistat,
així que va sortir al cap de pocs segons del seu refugi. El
cambrer, estranyat, va treure el cap de darrere la barra per
veure com aquell improvisat corredor de marxa es perdia
entre la gent del carrer. Sense afluixar el pas, va creuar el
petit parc que donava al seu carrer. Cotxet. Nen amb pilota.
Ziga-zaga! Saltar un gos, esquivar un banc i començar a
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enfilar la costeruda avinguda on vivia. Una de les coses que
li van agradar més en comprar aquest pis va ser que fos
gairebé a dalt de tot del turó que domina la ciutat, però
avui, amb la por al cos, maleïa cada metre de pendent que
el separava de la petita fortalesa.
Malgrat que sentia constant la presència de la bruna
perseguidora, el sol del capvespre, a punt de desaparèixer
rere el turó, l’encegava i li impedia confirmar, a cada
llambregada enrere, la posició de la caçadora; la suposava
amagada entre els jocs de llums dels fanals que tot just
s’encenien.
Faltaven dos arbres per arribar a casa quan va treure les
claus. Trià la que obria el portal entre tot el feix per entrar
sense parar-s’hi i deixar-la fora. Al clauer hi duia les tres de
casa —portal, bústia i porta—, la del cadenat de la bici,
les dues de casa els pares, les del despatx i, per si fos poc,
dos clauers de fils de colors. Tot plegat, una mala combinació: just quan era sota el mig metre de recer, davant
del pany, tot el manyoc de claus va anar a parar a terra.
Instintivament va treure el cap carrer avall, però, malgrat
no veure-la enlloc, no va poder evitar que l’acceleració de
la respiració, del cor i el tremolor de mans li impedissin
ficar la clau al pany i entrar.
Finalment ho aconseguí. Va tancar de cop la porta i
va esmunyir-se en la foscor del portal. Esquena contra la
paret. Cop de cap a les bústies. Silenci. Res.
Sense encendre els llums de l’escala, va començar a
córrer amunt fins al quart; no volia que, des del carrer,
s’hi veiés llum, vida, dins l’edifici.
El replà, sense cap finestra, li va resultar massa fosc per
trobar la clau del pis. Amb el dit just a sobre l’interruptor
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del llum se li va ocórrer fer servir la claror de la pantalla del
mòbil per buscar-la: si havia pujat fins al quart a les fosques per no delatar-se, seria de ruc fer-ho ara. Encengué
l’aparell i, en el mateix moment que trobava la clau, una
esgarrifança li va grimpar per l’esquena quan li va semblar
veure de reüll alguna cosa estranya rere seu. Amb la sang
glaçada, va donar els dos tombs de clau i va fer retronar
la porta al tancar.
Va mirar per l’espiell, però res. Foscor absoluta al replà.
Si hi era, se sentia còmoda en la foscor. Ell va fer el mateix
al seu costat de porta i no va obrir cap llum. Tanmateix,
no podia haver entrat al portal amb ell, l’hauria vista!
Aquest pensament el va tranquil·litzar una mica, però va
preferir seguir a les fosques: potser era al carrer i, si ara
obrís els llums, delataria el número exacte del seu pis. De
puntetes, va entrar al menjador i es va deixar caure al sofà.
Recuperant la respiració, va desfer-se de la bossa creuada
i la jaqueta, es va descalçar i va aixecar-se per anar cap a
la cuina a buscar una cervesa. Tenia la boca eixuta com
un tros de sac.
La poca llum del capvespre que encara entrava pel
celobert perfilava els plats i l’olla bruts dins la pica. Va
decidir que seria millor rentar-ho l’endemà amb la llum
del dia. Mentre recordava el sopar amb la Maria, la pota
no detectada d’una cadira va barrar-li el pas i es llançà amb
violència contra la punta del dit petit del seu peu dret.
Dolor agut. Silenci absolut. Llagrimeta.
Maleïnt els pisos petits, va obrir la nevera per agafar
una llauna i, fugaç, ella va aparèixer darrere seu. Immensa. Absoluta. S’abraonà sobre les seves espatlles just quan
tancava la porta de la despoblada nevera.
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zero graus kelvin
Agnès Llorens Altimis

Un món perfecte hauria d’estar submergit en la fredor
més absoluta. Aquesta és la base del decàleg secret pel qual
ens regim les dones de gel, les que fem l’exercici de sobreviure a partir d’un bri d’escalfor per seguir escampant el
nostre alè glaçat mentre ens vestim de normalitat per ser
confoses amb la multitud que crida. Els meus peus són
petites estalactites que lluiten per l’espai dins les sabates de
taló, i estic farcida de petits blocs estàtics que construeixen
pits, malucs, cames i coll. Un rostre perfecte, maquillat
amb cura, corona la meva escultura i compleix l’encàrrec
de cobrir amb pigments un llac on el temps s’ha aturat,
però que necessita continuar obtenint energia de les formes
que encara cedeixen energia. Estic just en el tètric replà
entre el glaçat i la mínima temperatura possible. Menjo la
calor de les persones i m’assemblaria als vampirs si tingués
dents, però el mirall sempre retorna la meva imatge. Estic
al fons de cada racó on falta l’escalfor. Sóc la dona que
invoquen els pagans que han gastat tots els altres altars i
treballo descarregant caixes de peix per dur-les als super-
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mercats, sense guants ni protecció, perquè només allà puc
notar el frec salvatge de l’aigua que ja gairebé ha deixat de
ser-ho, una feina monòtona que es transforma en la més
confortable de les retribucions quan es fa de matinada i el
sol encara no ha sortit. No sóc ningú perquè no vull ser-ho.
Per continuar completa i conservar el dolç mecanisme de
moviments de les meves extremitats només necessito ser,
per una nit, el somni dels aventurers que no tenen por. Tots
moren de fred mentre els llepo el darrer bri d’escalfor i els
guio pel camí de la porta oberta del qual no despertaran.
El més dolorós és perdre una mica de mi, en el desglaç
implacable, una peça que es desprèn de la meva estructura
quan els estrenyo contra el meu mur, aquesta escultura
glaçada de formes perfectes i perpètues.
En un món perfecte no hi ha sons estridents. Tot és
estalvi d’energia, silenci, cap sentiment molest que campi
lliure pels camps. La realitat es tenyeix del no-color del
glaç, brillant, estàtica i transparent. Les avingudes dels
paratges on habito estan sempre en calma i el meu paisatge preferit és un tros de gel fent surf a l’horitzó. Que
cansada que és la calor, subproducte barat de l’esforç i de
les emocions, que trasbalsa sempre amb canvis, matisos,
moviments. És esgotador rendir-se sempre al moviment, al
frec que genera l’augment momentani de temperatura. En
canvi, l’absència de tants moviments absurds proporciona
el descans agradable de no pensar en el que falta, perquè
tot ja és absència, sinó en la mica de res que es té. El fred
és el descens constant de no tenir, de no ser, de no haver
de fingir. La calor és emocionar-se, competir i cansar-se de
manera irremissible. La gelor és la parada agradable del
trajecte, el senyal que tot ens falta, però no ens molesta.
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La quietud fa niu al final del termòmetre, el silenci és fred
com gèlids són els secrets i passejar entre una multitud
que no s’entén, que no parla, ni gemega, ni crida. Només
quan el mercuri davalla fins a límits insospitats, racons on
respirar es converteix en un premi, la mateixa naturalesa fa
que l’acceptem. En la fredor més terrible —el zero absolut
definit per Kelvin— no enyorem l’abric de la companyia
perquè no existeix la calor.
I, tot i així, surto sovint a caçar aquesta calor que
avorreixo per nodrir-me, per sentir com la domino. Em
sedueix la por dels homes, aquelles ganes de llançar-se a
una piscina, jo, que els ferirà. Sóc la mantis religiosa de
les neus.
La darrera vegada el vaig abraçar com ho fa l’allau que
cau per una glacera, mentre m’enduia el seu petit món
en la descàrrega. Gemegava de plaer i dolor i encara puc
dibuixar el dolç tremolor que li tenyia els llavis de morat
quan notava les agulles de la massa de gel que forma el
meu llit, com van empal·lidir les puntes d’aquelles mans
encara plenes d’energia quan abraçaven els barrots del
capçal. El vaig besar i vaig calmar la seva passió amb rius
acabats de néixer a les muntanyes més altes que morien
just a la seva boca, una desembocadura que va matar tot
rastre de vida a les seves genives, que apareixien, als meus
ulls, blanques com la llum, just com m’agrada. La meva
passió et congelarà, li repetia a l’orella. Ell somreia, amb les
llargues parpelles plenes de petites partícules de neu. Vaig
escampar ventades incontrolables damunt del seu clatell i
encara noto, amb plaer infinit, com cada centímetre de la
seva pell es va vestir amb un borrissol de pell de gallina.
La seva por era la meva excitació, i la meva temperatura
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baixava com menys roba dúiem. A la fi del món, el centre
de la terra, al cor de les baixes temperatures, ell encara
va tenir forces per entrar-me, mentre reprimia un crit
de dolor en quedar pres de les meves cames, atrapat per
una fredor que no podia controlar i que l’arrossegava de
mica en mica. Li vaig cantar cançons plenes de boira, va
tancar els ulls, i em va confessar que no sabia què l’atreia
amb tanta força cap a mi. La por, li vaig respondre. Ara
ja tenia vermelles les puntes dels dits, els llavis foscos, i
el seu tremolor d’animalet ferit em feia estremir. Mentre
ens movíem l’un en l’altre, empenyia amb més força, amb
l’energia de la passió més freda que existeix, la que congela
sense acabar d’existir, la que fereix a mans del paisatge
més inexpugnable, la que mata sense que te n’adonis.
Just a punt d’esclatar, quan la meva temperatura fregava
mínims històrics, em vaig llançar sobre els seus braços i el
vaig devorar amb fam infinita, i ell va abandonar l’exercici
de respirar i deixà com a únic testimoni un bri d’escalfor,
l’única que li quedava. El meu aliment.
Amb una pau infinita, vaig apartar un ble dels seus
cabells glaçats de sobre la cella. Vaig sembrar baf fred sota
del seu coll. Com més fred estava, més volia esprémer cadascun dels seus porus, que, un cop inerts, eren cada cop
més atractius i perillosos. No hi ha jugada sense perdedors,
encara que aparentment dominin la mà més difícil, i jo
vaig arriscar massa quan, amb la víctima indefensa entre
els meus blocs estàtics, i amb la precisió d’un cirurgià, vaig
extreure un fragment de la seva pell cada cop més seca,
manta abans suada, i vaig fregar-me cames i braços amb
aquesta mica de la seva essència, que se sublimava al tacte
d’aquest teixit humà, perfecte i mortífer. Assolida la pau,
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encara vaig llepar les gotes de suor del meu amant, petites
perles sòlides escampades sense ordre per tot el front. La
mort té gust de sal, de vençut, de porta oberta que deixa
corrent d’aire que gela, per això m’agrada i la xuclo com
qui tasta el més dolç dels plaers.
Ara ja no queda rastre d’aquest darrer amant i l’arribada de l’hivern és llisa i transparent, gairebé perfecta.
Tanco totes les calefaccions al meu abast i dedico les nits
a mirar com cau la neu, cada floc em fa somriure. Però la
tartera no és impertorbable. Just quan em retiro a la meva
glacera particular per dormir, veig com un petit rastre em
persegueix el llarg de la cama, un petit rastre de verdet
que s’ha instal·lat, sorneguer, des dels turmells fins a la
cintura, molt fi encara. Quan passen tres dies sé que em
vaig endur una factura de la meva darrera cacera i que la
pell suau del meu amant va pol·linitzar el regne del zero
absolut. Un petit edelweiss, de pètals minúsculs i blancs, ha
arrelat al turmell i em fa mal quan em poso botes, em pica
cada cop que surt una fulla. Vull arrencar la mala herba
que em fa culpable, que em fa estimar una mica més tot el
que la meva natura només em permet odiar, però, en lloc
d’eliminar-la, assisteixo atònita, amb una suor freda que
és l’únic que em consola, al naixement de petites parcel·les
de líquens que han arrelat amb força des del clatell fins a
la fi de l’esquena, des del coll fins al baix ventre. Sóc un
bloc de gel prenyat de vida que no sap què ha de fer amb
aquesta manifestació de naturalesa salvatge allotjada en
un cos erm. “Fins i tot en el paratge més hostil, la vida
se la juga per arrelar”, penso, mentre acaricio amb la mà
tremolosa, de calor, cada fulla minúscula i cada arrel que
destrueix les meves arestes sòlides.
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Han passat deu dies. Continuo florint i morint alhora. Mai la decadència del propi cos havia tingut colors
tan vius. Ara sóc una cobra que abandona el procés de
digestió de la seva presa, perquè el meu festí m’ha dotat
d’una vida que no sé controlar i s’enduu el fred que em
manté viva. Aviat només quedarà de mi un prat d’herba
fresca que lluitarà per sobreviure en aquest cau, que, sense
la meva fredor corporal, serà un aviat un aiguamoll, i el
meu testament s’assemblarà a un Monet sinistre. No tinc
forces per aturar l’entrada de la natura ni les branques que
perforen cadascun d’aquests músculs cada dia menys descongelats. La meva sang és transparent i alimenta la vida.
Cedeixo la meva fredor al cos nou, perquè alguna força de
la naturalesa m’hi empeny, mentre evoco els dies perfectes
entre ventades de gener. El meu ventre mort serà aviat un
camp florit, ple de vida, i no hi haurà ningú per fer-li la
fotografia. Només en un món imperfecte, que se sotmet a
la calor i els vents inconstants, permetrien que una mare
fos l’absent del naixement del seu fill. Que lluny que queda
la parada del zero absolut d’aquesta estació plena de vida
i de maldecaps que anuncia la primavera al mig del fred.
Em surten flors grogues i roses per la boca, mentre la vida
—valenta com només ho són els inconscients— s’obre pas
per cadascun dels meus conductes, en un part que, només
desafiant el cicle de la vida, el subscriu completament. La
seva escalfor va ser el meu desig i el principi de la meva fi,
és l’únic pensament que puc articular mentre cada centímetre de vida em roba el fred, mentre invoco una glaçada
sobtada que elimini la vida i em salvi la mort.
La tristesa és càlida, la llàstima també. Un esbarzer em
trenca els braços i ja hi ha sotabosc en els reguerons que
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havien estat cames perfectes criades a cop de congelador.
On hi havia una esquena sòlida i impertorbable, ara només
hi ha camps de roselles, petites plantes que somriuen i esgarrapen cadascun d’aquests ossos raquítics forjats al subsòl
del termòmetre, que apareixen gairebé fosos al contacte de
les arrels. Com més m’allunyo de la meva gèlida perfecció,
més ganes tinc que s’acabi aquest malson d’autocomplaença que alimenta l’esclat de vida a cada centímetre del meu
cos. Si sento no puc fer res més que morir-me. He guardat
un petit bloc congelat ben lluny, dedicat a qui descobreixi
aquest petit oasi, perquè recordi que hi ha un món més
perfecte, on sobren les emocions. Llàstima que els que s’hi
acosten morin i els que en marxen també, perquè, en el
fons, la perfecció acaba ferint tot aquell que la toca.
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aventura empresarial
Sebastià Martori Toyas

Vàrem descobrir el nostre amor un estiu a l’oficina;
quan els caps sortien a visitar clients a mig matí, i abans
que tornessin engatats de vermut i amb l’alè pudent d’all,
posàvem al màxim l’aire condicionat, i tu em parlaves,
asseguda en una cantonada de la meva taula, del teu
cotxe nou i d’anar-te’n el cap de setmana a la platja, i
jo, des de la meva cadira ergonòmica, t’explicava com
es dormia de malament al meu apartament en aquesta
època de l’any, no tant per la xafogor, sinó pel soroll del
carrer en obrir les finestres.
Les mosques envaïen l’espai aeri de Comptabilitat
mentre a Vendes només respiràvem el perfum enverinat
de matamosques amb aroma de gessamí tropical. Quan
estàvem tots sols et treies les sandàlies i, seductora, caminaves remenant els malucs exageradament fins al fax pel
terra brut de l’oficina, i si a la ràdio posaven una d’aquelles
cançons que posen a les ràdios a l’estiu, ballotejaves amb les
factures de clients conformades i per conformar, a manera
de ventall comptable.
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Tot va començar una d’aquelles tardes estivals espesses,
amb el cel plomís i una brisa enganxosa que anunciava la
típica tempesta d’estiu, en què vàrem coincidir a la porta
del lavabo de senyors. Els ocells volaven molt baix, cridaners, per sobre de les teulades metàl·liques de les naus
del polígon industrial. És que el de senyores no funciona,
vas murmurar, la mirada ensorrada, la pell envermellida,
no sé si ruboritzada o cremada pels teus caps de setmana
a la platja. Van començar a caure les primeres gotes superlatives, que, en colpejar les finestres, feien tremolar els
vidres, com vas tremolar tu amb el primer tro, espantada,
i et vas abalançar sobre meu, en una abraçada sol·lícita de
protecció i qui sap quina cosa més. A fora, enfosquia a les
setze i quaranta-vuit i jo et besava a les setze i cinquanta.
Just a les disset consumàvem una primera trobada al lavabo
de senyors, ens descobríem els nostres cossos temperats i
els nostres desitjos ocults, i descobríem alhora que s’havia acabat el paper higiènic. A les disset i quinze jèiem a
Comptabilitat i a Vendes respectivament, pensant com es
pensa sempre en aquests casos que allò que havia passat
havia estat un error i que no tornaria a passar, mirant de
dissimular davant els companys que teclejaven als seus
ordinadors respectius, que dissimulaven al seu torn fent
veure que treballaven. Les mosques seguien esvoletegant
en els seus vols inútils, fent girs sobtats en biseccions que
tendien a ser angles rectes, però sempre sense arribar a
assolir la perfecció. La tempesta remetia i els primers raigs
d’un sol de tarda d’agost encuriosit travessaven la densitat
simulada dels núvols, els perforaven i projectaven focus
luminescents sobre la penombra opaca dels carrers molls
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i buits del polígon industrial i de les nostres consciències
tacades de temptació consumada.
La nostra vida laboral va seguir en paràmetres de
quotidianitat. El brunzit de l’aire condicionat ens recordava que l’estiu seguia el guió marcat pel calendari
i el tedi continuava mentre jo mirava de vendre alguna
cosa en un món tancat per vacances. Vàrem coincidir
uns dies després a l’hora del cafè. Tu menjaves una
magdalena, però estava ja una mica seca i vas parlar de
l’oportunitat de portar-te una ensaïmada, que sempre
aguanten més i millor. En realitat, estaves parlant del teu
recent divorci i de la necessitat de provar coses noves per
no sentir-te tan sola, com el teu cotxe nou i el teu amant
nou, que era jo. Jo et vaig parlar de com baixava el volum
del treball ara a l’estiu i de la nostra eterna demanda de
jornada intensiva canicular. En realitat, t’estava explicant
que havia abaixat la guàrdia i m’havia deixat endur pels
meus instints més bàsics, però que això no canviava res
en la nostra relació professional, que podia seguir sent tan
ensopida com sempre. Em vas contestar que és clar, que
si les magdalenes s’endurien en part també era culpa teva,
per no deixar-les en un pot hermètic, i que tant se val
una magdalena com una ensaïmada, que totes les pastes
són iguals i que el que realment et convenia era posar-te
a règim i passar de la fotuda rebosteria. Et vaig contestar
que tant se valia, que la jornada intensiva era atractiva
mentre no es tenia, però que, una vegada aconseguida,
segurament tampoc no seria la solució a les nostres vides
laborals absurdes, inoportunes i avorrides.
Te’n vas anar plorant com una magdalena, ja no dura,
sinó estovada com si l’haguessis sucat al cafè amb llet. Vas
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voler-te tancar al lavabo de senyores perquè ningú veiés
les teves llàgrimes, que, inversament, volien sortir a veure
món, però havia vingut el lampista i ho estava desmanegant
tot, clau anglesa en mà, aniquilant les immundícies secretes
de les canonades del servei femení. Et vaig seguir fins allà.
Et vaig voler consolar i et vaig abraçar. Tu, sorpresa, vas
poder constatar que les magdalenes no eren l’única cosa
que s’endureix fàcilment. Fou la nostra segona trobada
íntima, i ens vam prometre amor etern en horari d’oficina,
almenys fins que funcionés el servei de senyores.
I així va anar passant l’estiu. I les nostres rebolcades es
van anar ampliant, sempre d’amagat i patint perquè no
ens enxampés ningú, per la sala de fotocòpies i pel quarto
de comptadors, pel magatzem de ferreteria i per la zona
d’arxius definitius, i després tornada a començar, mentre la
gent al nostre voltant anava rotant en els seus torns de vacances. Van ser els dies més calorosos de l’estiu. Van ser els
dies més feliços de la meva vida. Però a l’agost el va succeir
el setembre, i a l’estiu la tardor, i així com els establiments
d’hostaleria, obedients, retiren les taules i les cadires de les
terrassetes estiuenques, el nostre amor clandestí va anar
perdent les fulles de la passió i dipositant-les amb un vaivé
dubitatiu pel terra de la indiferència. Les nostres trobades
van perdre l’ardor de l’irreverent per convertir-se en les
brases de la rutina. Vaig començar a sospitar que tenies algú
més fora del nostre univers laboral, algú que emplenava els
meus espais en torn de nit i amb hores extres i incentius
de productivitat. El dia va començar a escurçar-se i les
distàncies entre nosaltres es van eixamplar.
Finalment, va passar l’inevitable: vas trobar una nova
feina i ens vas deixar. Et vàrem fer la preceptiva festa
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sorpresa, amb globus de colors i serpentines i tot això, i
vas plorar emocionada per quedar bé. Et vaig dir que trobaria a faltar els teus encantadors abonaments pendents
i els teus excitants pagarés a noranta dies estampats amb
tanta gràcia amb el segell de l’empresa, els teus ardents
canvis de condicions a proveïdors, les entremaliades
anotacions de despeses amb tipografia Arial i els teus pagaments murris i encisadors. La teva pell seguia vermella,
preciosa, desprenent aquella fragància d’aftersun embriagadora, i solament llavors, per un breu instant, et vaig tornar
a veure com una dona a la qual desitjava amb un deu per
cent d’interès afegit, guapíssima, perfecta. Vas abaixar la
mirada, coqueta, com feies sempre, i em vas prometre
que m’enviaries algun dia correus electrònics amb power
points adjunts. Vist amb perspectiva, no sé quins significats
ocults va tenir la nostra conversa encriptada. Només sé que
els teus power points no van arribar mai, i mai més vam
tornar a veure’ns. Amb el temps, gairebé et vaig oblidar,
com s’acaba oblidant la factura del mecànic o la cançó de
l’estiu, per molt que t’escalfin en el seu moment. La nostra
aventura s’havia convertit en una morositat sentimental
no reintegrable, en una simple anotació comptable en el
deure de l’arxiu de riscos de la memòria.
O, potser, en un haver d’enyorança sensitiva d’actius
intangibles, mai no he tingut gaire clara la terminologia
comptable.
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en segon lloc
Maurici Capdet Mateu

Inspira amb força, en un intent fallit de carregar-se de
paciència. Fa tanta estona que està aturat que ja ha acabat
de llegir el diari gratuït que li han donat a l’entrada de
l’hospital. El deixa al seient del costat. A la portada s’hi pot
llegir, en lletres ben grans i a pàgina completa, el titular
que tracta sobre el darrer atemptat terrorista, sortosament
sense morts ni ferits. Malgrat tot, no hi ha gaires novetats
sobre el problema en si: condemnes verbals de cara a la
galeria, acusacions mútues d’ineficàcia entre els partits
polítics i, qui dia passa, any empeny.
Per sentir-se una mica útil, decideix apagar el motor,
tant per col·laborar encara que sigui una mica amb el medi
ambient com per estalviar-se uns pocs cèntims d’euro de
benzina. El cotxe és vell i té la sensació que cada dia s’hi
deixa més diners, en combustible, tot i que sap que el petroli
ha baixat de preu durant les darreres setmanes. Mira pel
retrovisor per comprovar l’abast de l’embús en què es troba
atrapat. S’incorpora una mica i es fixa en la barba de tres
dies que li retorna el mirall. Mou el cap de banda a banda
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quan, pel cantó dret del retrovisor, veu com uns policies
persegueixen una munió de venedors ambulants negres. Es
gira per tenir-ne una visió més bona, però tot ha anat tan
ràpid que ja no hi ha res per veure. Si més no, té l’esperança
que no els hagin enxampat. Al cap i a la fi, pensa, potser uns
fan la seva feina, però els altres s’hi juguen el menjar.
El semàfor canvia a verd, però, tot i l’estrèpit dels
clàxons i l’esforç inútil per part d’un guàrdia urbà per tal
de reconduir el trànsit, els cotxes no es mouen ni un sol
centímetre. Es deslliga el cinturó per treure el cap per la
finestra, però no aconsegueix veure res. Fastiguejat, desvia
la mirada cap a la vorera i se sorprèn de veure el seu fill; a
aquelles hores del matí hauria de ser a l’institut, i no pas
assegut sobre la gespa d’un parterre brut i poc regat. És
amb uns amics que ell no coneix i que no li fan cap mena
de gràcia. Malgrat tot, el seu fill sembla passar-s’ho prou
bé: té una Xibeca a la mà i espera el torn de fumar el porro
que comparteix amb els altres.
L’últim cap de setmana que el va tenir a casa, amb prou
feines van parlar mitja hora, durant la qual només es van
intercanviar retrets. Ell li va dir que faria bé de no sortir tant
de nit i estudiar més si no volia tornar a repetir curs; el noi
se’l va treure de sobre d’una manera ben cruel: li va etzibar
que qui era ell per dir-li què havia de fer amb la seva vida
quan era un fracassat que ni tan sols podia pagar la pensió
alimentària a la seva exdona. Dit això, va agafar la seva bossa i
se’n va anar sense dir adéu i fent trontollar les parets en tancar
la porta de cop. Creu que n’hauria de parlar amb la mare del
noi, però la perspectiva d’una altra discussió el desanima a
intentar-ho, malgrat que estigui en joc el futur de l’única
cosa positiva que ha quedat d’aquell matrimoni.
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A poc a poc, els cotxes es comencen a moure. Perd de
vista el seu fill i, automàticament, el cap li torna al passadís
de l’hospital on ha deixat el seu pare. És la tercera vegada
aquest mes que hi han hagut d’anar i, també per tercera
vegada, la sala d’urgències estava col·lapsada. Tampoc s’ha
estranyat gens ni mica quan més tard li han dit que no hi
havia habitacions amb llits disponibles. A vegades, pensa que
és una sort que el seu pare no sigui conscient de res del que li
passa, però, acte seguit, s’avergonyeix d’ell mateix per tenir
aquesta mena de pensaments; “tota una vida treballant per
acabar al passadís d’un hospital”, es diu sovint. També se
sent culpable quan, per uns moments, nota una sensació
d’alleujament per no haver-lo de cuidar durant uns dies. Si
pogués contractar un assistent o algú capacitat per atendre’l
com cal, ho faria, però no és possible; els diners ni tan sols
arribarien per a un parell d’hores al mes. Per això, quan
es va assabentar de les noves ajudes dels serveis socials, va
córrer a demanar-les. Ara, però, creu que si arriben algun
dia serà quan ell tingui l’edat del seu pare.
Al cap d’un quart d’hora ha avançat només dues travessies, però ara almenys entén el motiu de l’embús: un
nombrós grup de gent ha tallat el carrer amb pancartes,
xiulets i cassoles, i, pel que aconsegueix entendre de les
consignes que li arriben de la cridòria, reclamen la retirada
de l’expedient de regulació que els deixa al carrer. Tot i que
no n’aprova els mètodes, se solidaritza immediatament amb
la seva causa. Al cap i a la fi, ell es troba en la situació crítica
a la qual es veuran abocats alguns d’aquells treballadors en
poques setmanes. Fa més de dos anys que és a l’atur i la
data de naixement que hi ha escrita al seu currículum no
l’ajuda gens ni mica a l’hora de trobar una nova feina. Deixa
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de tocar el clàxon i engega la ràdio. Busca una cadena on
emetin música clàssica i apuja les finestres del cotxe.
Una hora i mitja més tard arriba per fi a casa seva.
Davant la impossibilitat de trobar aparcament, deixa el
cotxe en doble fila, tot i el perill que significaria per a la
seva economia si la grua se l’endugués. Ha vingut a recollir
quatre coses per al seu pare per tornar ràpidament a l’hospital. Però l’angoixa per les presses es transforma en ràbia
i impotència quan comprova que, una vegada més, ni el
llum de l’escala ni l’ascensor funcionen. A més a més, la
forta pudor que es nota fa pensar que els nous propietaris
de l’edifici han tornat a escampar escombraries per algun
racó mig amagat. És una lluita que, lentament, els llogaters
van perdent. Només queden ell i el seu pare al segon pis, i
una pobra vella que viu sola a l’entresòl. La resta de pisos,
deu en total, ja estan buits.
Mentre encabeix la roba del seu pare dins una bossa,
sona el telèfon. El despenja i sent com una dona li pregunta
si pot contestar una enquesta del Centre d’Estadística de la
Ciutat. Abans que s’hi pugui negar, la dona s’anticipa i li
diu que són unes poques preguntes sobre els problemes que
preocupen la societat, i que ho tindran enllestit en menys
de cinc minuts. Al final hi accedeix, més per escoltar la
suggeridora veu de la dona que no pas per les preguntes en
si. Ella li agraeix el seu temps i li fa la primera pregunta:
—Si us plau, des del seu punt de vista, em podria ordenar els temes següents de major a menor importància?:
immigració, economia, medi ambient, terrorisme, educació, sanitat, atur i habitatge.
—A veure, en primer lloc, el terrorisme. Després, deixi’m pensar…, em pot repetir la resta?
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