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Vaig començar a patir quan el flegmó que feia un parell 
de dies m’havia brollat espontàniament al front va agafar 
unes dimensions més que considerables. Provava en va 
de fer treballar el meu cervell, tot mirant de recordar un 
possible cop que pogués haver estat la causa d’aquella 
mena de bony o grànul hiperdesenvolupat que s’allotjava 
just al mig de la meva entrecella, al punt mig i superior 
de les celles. No li vaig atorgar, al començament del meu 
problema, més importància de la necessària, atribuint-ho 
a la probable picada d’un insecte —al ser estiu, eren 
abundants—, però vista la gran velocitat de creixement 
de la cosa en qüestió, afegit a la nul·la operativitat de les 
cremes i pomades que a tal efecte adquirí a la farmàcia, 
vaig començar a témer, fins i tot, que es tractés d’alguna 
mena de tumoració maligna.

Al seu estat embrionari —quan tenia, aproximadament, 
la mida d’una llentia— vaig provar de fer-lo petar amb el 
procediment habitual, tal i com si es tractés d’un furóncol 
sebaci, però el dolor resultava inaguantable cada vegada 
que exercia pressió amb ambdós polzes a les immedia cions 
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de la inflamació, cosa que em va fer desistir de seguida. 
Després vaig provar a aplicar gel a la zona, o calor, o tota 
mena de cataplasmes i remeis casolans... però tot va re-
sultar inútil. Ben al contrari, semblaven obrar tots aquells 
remeis en forma inversa a les seves indicacions, alimentant 
la cosa com si de menjar dels déus es tractés. Ja tenia la 
mida d’una moneda quan em vaig decidir a visitar el 
metge. Em va examinar a fons, però no va arribar a cap 
conclusió concloent. Més aviat va arribar a conclusions 
excloents, excloent qualsevol relació de la meva anòmala 
inflamació amb els ossos del crani. Segons ell, el tema que 
ens ocupava era una mena de pústula anormal la qual, en 
tot cas, era un assumpte de pell. Com —segons va dir el 
facultatiu— no tenia ni remota idea i no havia vist una 
cosa semblant a la seva vida —cosa que aprofundí en el 
meu patiment—, em faria visitar pel dermatòleg, prèvies 
radiografies i anàlisi de control.

Vaig encetar llavors un periple per diferents consultes, 
hospitals, equips metges i demés. Fins i tot, vaig acudir a 
clíniques privades —amb la Seguretat Social ja se sap—, 
però no em van oferir cap resultat clarificador que llancés 
una mica de llum sobre el problema que m’angoixava.

A hores d’ara, encara no sé si per vergonya, i malgrat 
l’extrem però habitual calor del juliol, jo cobria el meu cap 
amb un capell de llana negra sempre que sortia al carrer, 
provant de dissimular el meu flegmó, el qual s’acostava 
ja a les dimensions de mig ou cuit, però tallat en sentit 
horitzontal, és a dir, la meitat superior. El fet de passejar 
amb aquell capell enfonsat fins a les celles, tot i ser ple 
estiu —i suposo que degut a la maligna influència de tants 
films americans— va fer que, sobre la meva persona, es 
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difongueren tota mena de rumors. Van arribar fins a mi 
comentaris sobre la meva malaltia: sida o càncer, proba-
blement, segons la veu popular dels qui m’envoltaven. 
Així que no vaig tenir més remei que demanar la baixa 
laboral a l’oficina, enclaustrar-me al meu apartament, i no 
trepitjar el carrer més que per motius imprescindibles; tal 
com comprar menjar, portar la roba bruta a la bugaderia 
o llogar pel·lícules al vídeo club. Dic això, perquè havia 
desenvolupat, des del començament del meu problema, 
una predilecció, gairebé malaltissa, per les pel·lícules 
pornogràfiques, especialment les italianes, entre les quals 
destacaven les del productor Mario Salieri. No passava un 
dia sense veure’n, com a mínim, un parell d’elles, mentre 
em masturbava lenta però vigorosament davant el televisor. 
Quan feia això, notava un rigor dolorós a la inflor del meu 
front, el qual es relaxava moments després de l’ejaculació.

Un matí, en aixecar-me, mentre m’enfrontava amb la 
meva imatge davant el mirall del bany, vaig quedar per-
plex. On antigament s’ubicaven les meves celles, apareixia 
ara un manyoc de cabells negres, gruixuts i arrissats, els 
quals ascendien incipients front amunt, vorejant inten-
cionadament el meu nou apèndix, que ja deuria anar 
pels cinc centímetres de longitud i els tres de diàmetre. 
Un terrible presagi va creuar pel meu cap, mai millor dit. 
Vaig esmorzar de la forma habitual, em vaig vestir i vaig 
baixar al carrer. 

Havia substituït ja el capell de llana per un turbant indi 
el qual, malgrat ser força més cridaner, em resultava molt 
més còmode. Evidentment, aquest fet havia provocat que 
els comentaris sobre el meu possible càncer, donessin pas 
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a aquells que asseveraven que estava completament boig. 
Al supermercat ningú no em treia els ulls de sobre, especi-
alment les desocupades dones de mitjana edat, mestresses 
de casa per a més detall. Fins i tot, vaig poder escoltar la 
conversa entre dos d’elles, rere el passadís de les llaunes 
de conserva, sobre la pena que jo inspirava, un jove tan 
tímid i prometedor, que m’havia tornat boig segurament a 
causa de les drogues o bé de pelar-me-la com un mico amb 
tantes cintes porno; i és que, al barri, ens coneixem tots.

Després, arrossegant les nombroses bosses de plàstic 
plenes de menjar i beguda —que, per cert, fan de molt 
mal agafar— i provant de mantenir l’equilibri amb el 
meu turbant —em venia un pèl gran—, vaig fer la meva 
habitual visita al vídeo club. El depenent, un adolescent 
amb ulleres, em va informar de les novetats i vaig llogar 
tres títols que encara no havia vist. Pràcticament coneixia 
ja a tots els actors i, sobretot, a totes les actrius, però, i en 
contra de l’opinió generalitzada sobre el gènere, sempre 
trobava quelcom de diferent a cada cinta, una postura, un 
gemec, un plec de carn... no sé.

Vaig tornar a casa i vaig ordenar meticulosament els 
articles a la nevera i als prestatges de la cuina. Tot seguit 
em vaig despullar i vaig introduir una de les cintes al 
magnetoscopi. A la pantalla, una exuberant rossa era 
penetrada ordenadament (i simultàniament) per tres ne-
grots, les dimensions dels quals et feien pensar que aquells 
membres eren obra del departament d’efectes especials de 
la productora de l’Spielberg. Jamhole, es titulava la cinta. 
La meva excitació augmentava i el pes sobre el meu front 
també, però no vaig ser conscient de què em passava fins 
que vaig acostar als meus llavis la llauna de cervesa que 
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havia obert per acompanyar la sessió. En inclinar la llauna 
vaig notar una ombra que eclipsava parcialment la lluentor 
metàl·lica de la part superior d’aquesta. Mirant cap amunt, 
sense desenganxar la llauna dels llavis, vaig poder observar 
com el meu flegmó havia assolit unes mides semblants —
potser una mica menys, ho he de reconèixer— a les de les 
vergues dels morenos de la pel·lícula. Vaig córrer fins el 
mirall i allà estava, brillant i erecte, com clavat al mig del 
meu cap, un penis gegantí i magníficament format. Tenia 
tot el que havia de tenir: el color, la textura, la rigidesa i, 
fins i tot, aquelles petites venes color púrpura ornant el 
seu contorn; i res feia sospitar que no fos un penis abso-
lutament normal i funcional a tots els efectes, excepte per 
la seva insospitada ubicació.

Durant els dies successius van anar apareixent l’escrot 
i els testicles, els quals i encara que soni a acudit, em 
dificultaven en extrem la visibilitat i donaven al meu cap 
un aspecte similar al d’un gall d’indi. Degut a això, vaig 
substituir el meu turbant per una bossa de paper, de color 
marró, a la qual vaig practicar un parell de forats a l’alçada 
dels ulls. No cal dir que subjectava tot el paquet genito-
frontal cap amunt, amb una banda elàstica; ja que, en 
cas de no efectuar aquest procediment, era pràcticament 
cec. Un altre problema era el tabac, ja que per norma el 
fum tendeix a pujar i jo voltava tot el dia amb els collons 
superiors amb aquella ferum de cigarretes tan molesta.

Amb la bossa de paper al cap sortia al carrer, causant 
pànic entre els infants, por entre els adults i pena entre els 
més grans. Albergava la recança que, en un moment deter-
minat, algú em trauria la bossa a traïció, o em denun ciarien 
per qualsevol bajanada, cosa que em faria comparèixer a 
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rostre descobert (o parcialment cobert pels meus nous 
genitals) davant de la policia.

Em sentia, però, afortunat. Era únic, i aquesta sensació 
d’individualitat em reconfortava; o potser algú més atre-
sorava dos penis i quatres testicles?

Per aquella època, em va entrar la dèria de provar el 
meu membre viril nou de trinca. I quan dic provar, em 
refereixo al terreny sexual, o més aviat a la seva potència, 
ja que havia practicat reiteradament l’onanisme amb ell, 
donant un nou significat a l’expressió “palla mental”, si 
se’m permet el comentari. Així que havia d’experimentar 
la seva utilitat amb una dona. Això em portava a barallar 
diverses hipòtesis. Amb la meva aparença normal ja era 
força complicat aconseguir una dona amb la qual mantenir 
una esporàdica relació purament sexual; així que encara 
ho seria més amb la meva flamant i bicèfala presència. La 
recorrent idea de recórrer als serveis d’una professional no 
em resultava gens atractiva, però després d’avaluar, durant 
els tediosos dies de finals d’agost, els pros i les contres de 
la qüestió, vaig resoldre que, en efecte, contractar una 
prostituta era l’única sortida momentània per a la meva 
urgència investigadora. Vaig inspeccionar un a un els anun-
cis de contactes i de relax de diversos diaris, tot buscant la 
candidata ideal, encara que amb aquestes coses mai se sap. 
Vaig topar amb un que em semblà l’adequat: “Rossa, 25 a. 
Model explosiva. Ardent. Francès i grec. Visa”. Vaig mar-
car el número i em va contestar una veu extremadament 
dolça amb qui vaig acordar una cita, advertint primer de 
tot a la senyora puta que, de bell antuvi, no volia que em 
veiés el rostre i que no s’espantés si la rebia amb la cara 
tapada. Vaig fer això per tal que la senyora en qüestió no 
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marxés volant escales avall quan li obrís la porta un home 
en pilotes amb una bossa de paper cobrint el seu caparró. 
Ella va estar d’acord.

A l’hora acordada, més aviat, vint minuts més tard de 
l’hora acordada, vaig sentir el ressò d’unes sabates de taló 
que s’acostaven cap a la porta del meu apartament, seguit 
del “ding-dong” del timbre de la porta. Vaig obrir i, una 
dona alta amb el cabell llarg i ros, però tenyit, va entrar.

—Hòstia, si no volies que et veies la “jeta”, et podies 
haver tapat amb una màscara... Aquesta bossa és molt “cu-
tre”, i fa una por que et cagues... —va dir mentre llençava 
la minúscula bossa sobre el sofà. 

Era maca i tenia un bon cos, modelat sens dubte a 
algun gimnàs, però sobrepassava l’edat que anunciava en 
una quinzena llarga. Duia un vaporós i gairebé transpa-
rent vestit blau cel, sota el que es podia intuir l’absència 
de roba interior. Em va fer recordar en un segon un milió 
d’escenes de cintes porno i també em va fer —el negoci 
és el negoci— pagar-li per endavant. Primer li ho vaig 
fer al sofà, i amb el membre de tota la vida. Ella, una 
professional de debò, sabia quan havia de cridar, quan 
accelerar el ritme, quan gemegar... tot això destinat a què 
jo acabés el més aviat possible. Cap retret, però, del seu 
comportament. Vaig escorre’m i vaig jeure al seu costat. 
Ella s’aixecà de seguida i començà a vestir-se quan li vaig 
dir que esperés, que encara no havia acabat. Va acceptar 
els meus calés extra, esbossant un mig somriure, tal vegada 
provocat per la més que evident laxitud del meu entrecuix. 
Pobra ignorant, no sabia la sorpresa que li esperava sota 
la bossa de paper, la qual ocultava el meu rostre i la meva 
flamant eina. El cert és que gairebé no veia res a través 
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dels orificis de la bossa, ja que portava tot el paquet sense 
lligar perquè es pogués apreciar amb tot el seu esplendor. 
Ella em va demanar, entremaliada, si volia que me la posés 
en forma per via oral —previ abonament de la tarifa a tal 
efecte estipulada—, però li vaig dir que no calia. Li vaig 
demanar que veiés el que veiés no s’espantés. Tot seguit em 
vaig desfer d’allò que em cobria el cap i ella va restar al sofà, 
mirant-me amb ulls i boca ben oberts, amb una expressió 
gairebé còmica. Primer em va demanar si allò era alguna 
mena de transplant (¿?) i després va repetir moltes vegades:

—No em ficaràs això, no em ficaràs això, no em ficaràs 
això...

Li vaig oferir més diners, però encara em barrava el pas 
fins a la seva vagina. Així que vaig haver de forçar-la. Car, 
imagineu que forçar a una dona en condicions normals 
deu ser una tasca complicada —sempre ho he trobat 
reprovable, excepte en aquesta ocasió—, encara és més 
complicada si l’objectiu de la meva missió era enterrar el 
meu cap entre les cames d’aquella dona, entrenada, d’altra 
banda, en situacions de lluita semblants a aquella. La seva 
resistència va ser digna de menció però, finalment, vaig 
aconseguir immobilitzar-la tot adoptant la posició amb la 
qual es practica habitualment el seixanta-nou, separant les 
seves cames amb els meus braços. Ella, mentre pugnava 
per desfer-se de la presa, va provar per dues vegades de 
mossegar-me la titola inferior, la qual li quedava justament 
a l’alçada de la seva boca. Vaig corregir aquest problema 
amb un lleu cop de genoll a la galta de la dama, encara 
que vaig anotar, mentalment, el possible experiment de 
cardar i que te la mamin a la vegada (algú pot superar-ho?).

I va arribar el moment gloriós. Vaig acostar el meu 
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cap a la seva volva (rossa també, encara que segurament 
tenyida) i vaig enfonsar el meu fal·lus frontal en ella. Al 
començament es va resistir una mica, però de seguida 
vaig imprimir un ritme infernal que va anar desgranant 
crits —sincers en aquesta ocasió— d’aquella meuca. No 
recordo exactament quant va durar però, amb cada nova 
envestida —el meu nas topant amb el seu pubis, el meu 
front fent el mateix contra les seves natges—, la bagassa 
semblava embogir més i més. I ho dic amb tota sinceritat, 
sense cap mena de falsa vanitat. Prova d’això va ser que la 
meretriu, una vegada acabada la sessió, em va tornar fins 
a l’últim cèntim, mentre comentava que mai per mai li 
havia passat quelcom de semblant, ni tan sols aproximat, 
i que mai havia gaudit tant d’un combat amatori.

I allà era jo, transformat de la nit al dia, com qui diu, 
en un amant perfecte i doble. Amb el temps vaig arribar a 
perfeccionar nombroses tècniques amatòries, rellevant els 
meus membres de vegades, infatigable, actuant amb tots 
dos simultàniament, d’altres.

Vaig arribar a establir una més que bona amistat amb 
aquella marcolfa, més que res perquè ella va descobrir el 
filó que jo representava i es va dedicar a buscar-me clientes 
a canvi d’una més que raonable comissió. Fins i tot, em va 
arribar a confeccionar un parell de passamuntanyes (un 
de llana per a l’hivern i un altre de cotó per a l’estiu), amb 
un allotjament especial per al meu paquet a sobre de les 
finestretes dels ulls. Ella s’ocupava de mi, del menjar, de la 
roba, d’administrar els meus comptes —per a mi, llavors, 
els calés no tenien importància—, i em propor cionava 
dones per tal que el nostre (el seu) negoci continués, com 
ella deia, “viento en popa”, o en proa, o en qualsevol lloc 
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on la meva doble virilitat pogués introduir-se. Amb ella 
també ho feia, de vegades i de franc, és clar, però tot i així 
em meravellava que hi haguessin dones disposades a pagar 
pels meus serveis. Em negava, en qualsevol cas, a treballar 
per a homes. Només en una ocasió, i davant la insistència 
de la meva “representant”, vaig haver de sodomitzar doble-
ment a cert inspector de policia; a canvi de la seva promesa 
de no ficar els nassos als nostres assumptes, vaig haver de 
ficar jo les meves parts al seu cul. Una experiència terrible 
per a tots dos. Per a mi, perquè no m’agraden els homes; 
per a ell, perquè no va poder seure en un mes.

Tenia tot el sexe que volia, però la meva nova verga era 
incansable. A més, sempre em trobava disposat, amb forces, 
i vaig ser més feliç durant aquella època de quant ho he 
estat mai. Només havia una cosa que em feia sentir neguit. 
Em preocupava que la meva història es fes pública, tot i la 
discreció que exigíem a tota la nostra clientela. Sentia pànic 
de convertir-me en una mena d’espectacle de fira, d’animal 
de zoo, exposat davant els mitjans de comunicació o tancat 
a un laboratori amb dos-cents metges encaparrats a trobar 
l’origen de la meva mutació. Fins i tot, em van arribar a 
oferir, mitjançant una clienta habitual  que sempre em 
deixava l’esquena plena d’esgarrapades, la possibilitat de 
protagonitzar una sèrie de films pornogràfics. Fins a tal 
punt que m’havia buscat un nom artístic: “Double Team 
Joe”. Quina ironia. Jo, un dels majors consumidors del 
gènere, convertit en una porno-star. Evidentment vaig 
refusar l’oferta, qualsevol cosa abans que no perdre el meu 
anonimat que tanta felicitat em proporcionava.

I va passar el temps i continuava sortint al carrer amb 
els passamuntanyes, i seguia follant com un boig i cobrant 
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per això, i la vida semblava tenir, fins i tot, un cert sentit. 
Fins que un dia, en aixecar-me (moltes coses dolentes pas-
sen en aixecar-se: ressaques, abandonaments, assassinats, 
suïcidis...) vaig poder comprovar, davant el mirall, que 
començaven a brollar un parell de pústules, una sota cada 
aixella, que em resultaven absolutament familiars. Vaig 
córrer a avisar la meva meuca...

El flegmó
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Va veure una cara enorme que s’aproximava perillo-
sament al seu rostre. Uns ulls amenaçadors i unes dents 
descomunals que, dins d’un somriure macabre, li parlaven 
amb sons que no comprenia. Estava tan atemorit que 
procurava no bellugar-se. Els volia fer creure que no es 
podia moure amb l’esperança secreta de poder escapar 
només es despistessin un moment i baixessin la guàrdia. 
La paciència era la clau de l’èxit.

L’arribada a aquell cau fou traumàtica. Un llarg viatge 
en un espai tancat, de dimensions reduïdíssimes i com-
pletament aïllat del món exterior —probablement, tancat 
hermèticament per evitar qualsevol soroll que li pogués 
donar un indici de la seva destinació. I a la fi, un túnel 
inacabable i tan estret que va haver d’encongir-se i fer 
força per no quedar-hi atrapat. Amb la darrera empaitada 
va pensar que s’havien acabat els seus dies. Però no va ser 
així. Al contrari. L’esforç es va veure compensat amb un 
raig de llum.

EL SENTIT DE LA VIDA

M. Josep Cuenca Ordinyana

Al meu iaio Antonio
i a la meua iaia Amparo

El sentit de la vida
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Tanmateix, la llum només obria les portes a esperances 
de llibertat frustrada. Un grup d’aquells éssers estranys 
se li va llençar a sobre; el van immobilitzar només sortir, 
maniobra inútil perquè estava tan debilitat pel viatge que 
amb prou feines podia plorar. Un plor de desesperació; 
un plor d’alleujament per haver tornat a veure la llum. 
Semblava que no l’havia vista durant segles, que no l’ha-
gués vista mai i que, ara que per primer cop la veia, no 
podia gaudir-la més que parcialment. Després del temps 
passat en la foscor més absoluta, els seus ulls havien quedat 
afectats i no percebia gaire més que clarobscurs, siluetes 
que el movien d’un costat a l’altre com si fos un fardell 
de roba bruta.

Els primers dies van ser caòtics. Desenes d’aquells éssers 
estranys venien a veure’l, a observar-lo amb deteniment, 
de prop, de molt a prop, de massa a prop. Per a ell, eren 
només ombres que actuaven com titelles. Xisclaven sense 
parar, probablement entusiasmats amb la presa que havien 
aconseguit. L’escrutaven com si fos una bèstia engabiada 
en un zoològic. Les seves expressions denotaven sorpresa, 
potser tanta com la d’ell. Al capdavall, l’estranyesa devia 
ser mútua.

No ho podia negar; abans de començar aquell calvari, 
era conscient que es trobaria en una situació perillosa. No 
obstant això, és difícil imaginar una situació de privació i 
d’aïllament semblant. Era conscient, però, que no podia 
desesperar-se: només la intel·ligència i la prudència l’ajuda-
rien a sortir-se’n. Al principi, va intentar una estratègia de 
distracció. Feia veure que dormia tot el temps que podia i, 
quan obria els ulls, confiant secretament que la son fingida 
els hagués apartat del seu costat, intentava restar impassible 
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davant les seves accions i paraules. Això els desconcertava 
—n’estava segur!—; havia de continuar despistant-los fins 
que pogués per fi escapar. Havia de reconèixer, tanmateix, 
que enmig d’aquella desesperació i importància, de vegades 
la situació esdevenia quasi còmica: ell fingint immobilitat 
i mutisme, i aquells éssers esgotant totes les estratègies per 
fer-lo claudicar. Hi havia moments en què els esforços dels 
guardians per fer-lo parlar feien que semblessin encara 
més esperpèntics. Llavors no podia evitar fer una ganyota, 
una mena de somriure contingut. La seva reacció no els 
passava inadvertida: corredisses i crits que ell no arribava 
a comprendre.

 *    *    *

Feia ja uns vuit mesos que jo havia arribat a aquell lloc 
desconegut, vuit mesos que pesaven com vuit anys, com 
vuit segles de reclusió. Havia aconseguit mantenir el meu 
mutisme. No podrien obtenir de mi el que tant frisaven 
per tenir. Sabia molt bé com procedir amb els estranys: 
veure i callar. Tanmateix, quant de temps podria resistir? 
Ells no baixaven mai la guàrdia.

El pas del temps tenia un efecte paradoxal: si, per una 
banda, m’havia adaptat millor a l’entorn ajudat pel fet que 
l’allau incessant de visites dels primers dies havia minvat 
considerablement; d’altra banda, em ressentia per la durada 
del tancament i per la incertesa del meu futur. I el menjar! 
Això devia formar part del seu pla de dominació. Durant 
mesos només m’havien deixat ingerir un líquid blanqui-
nós i amarg, que després van alternar amb una mena de 
menjar pastós de colors i sabors indefinits. De tant en 
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tant, el fàstic era tan intens que no podia evitar vomitar. I 
això no era tot. A vegades, el meu aparell digestiu entrava 
en crisi i els còlics es perllongaven durant hores davant 
l’aparent impassibilitat dels meus guardians. Immobilitzat, 
poc podia fer a banda de resistir estoicament. Demanar 
ajuda era la darrera cosa que se m’acudiria. Em podrien 
enverinar definitivament. Tot i que potser no era tan mala 
idea acabar amb aquell patiment indefinit i intens.

 La malnutrició va fer soca en el meu cos afeblit. La 
meva boca era una plaga i el dolor era tan intens que pen-
sava que embogiria. Tenia una necessitat irrefrenable de 
plorar, però havia d’evitar-ho. Les mostres de feblesa eren 
petites victòries per a ells. No podien saber que estaven 
guanyant la partida. Havia resistit fins aquell moment i no 
podia abandonar ara que tenia a frec dels dits l’alliberament 
final. Ho intuïa. 

Ells també devien intuir-ho. Aquells éssers semblaven 
nerviosos per la situació. Havien assajat tots els mitjans per 
fer-me parlar. Segurament, pensaven que coneixia algun 
secret fonamental per a la seva supervivència. El fet és que 
jo no sabia quina era la finalitat darrera del meu tancament 
i només podia fer hipòtesis i estar alerta per poder posar 
fi a aquell malson. 

Un dia van provar de canviar la meva actitud no co-
operativa traient-me al carrer. Crec que ja ho havien fet 
abans, però el record que en tinc és borrós i llunyà, com 
si la meva consciència s’hagués esvaït durant un període 
indefinit. Sens dubte, el meu cervell estava en unes con-
dicions penoses. El desgast físic i mental era palès, cosa 
que no semblava importar-los ni poc ni massa. Era un dia 
de sol, encara que era hivern. Em van tapar tant com van 
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poder (devien tenir por que algú em reconegués i m’ajudés 
a escapar). Després de la preparació per a la sortida, no 
em quedaven descoberts més que els ulls: un vestit sencer 
que em tapava, fins i tot, els peus; guants, bufanda, barret 
de llana i una manta al damunt. Malgrat el fred exterior, 
la calor m’envaïa i la suor m’amerava el cos. Com eren 
capaços d’inventar mètodes tan subtils de tortura?

A l’exterior, vaig descobrir que no era l’únic en aque-
lla situació. Hi havia altres persones que, com jo, eren 
presoners d’aquells éssers estranys, aquells gegants sense 
pietat. Podria comunicar-me amb les altres víctimes? Era 
massa perillós. Un pas en fals i tot el que havia patit no 
serviria per a res.

Desesperats davant la meva resistència van decidir 
reunir-se al meu voltant. Literalment, em van assetjar i 
el setge no semblava tenir una durada definida. Van acu-
mular menjar i beguda —si d’allò que ells ingerien se’n 
pot dir així — i, vestits amb robes rituals, em van rodejar. 
Jo sabia que era la batalla final, a vida o mort. Cantaven 
himnes (nen... fum... Maria... desembre... tió...) que em 
conduïen irremeiablement a un estat d’al·lucinació i feien 
perillar la meva consciència. De sobte, un d’aquells éssers 
se’m va acostar. Horroritzat i a punt de perdre les darreres 
forces que conservava, movia mans i cames sense parar 
confiant, ingènuament, que s’apartaria de mi com havia 
passat en altres ocasions. Però no fou així. Vaig veure 
una cara enorme que s’aproximava perillosament al meu 
rostre. Uns ulls amenaçadors i unes dents descomunals 
que, dins d’un somriure macabre, em parlaven amb sons 
que no comprenia. Quan ja temia per la meva integritat 
física —no dubtava que em mossegarien d’un moment a 

El sentit de la vida



20

l’altre— vaig concentrar les forces que em quedaven i, a 
la fi, va escapar dels meus llavis un crit inarticulat.

—El nen ha dit papa!

M. Josep Cuenca Ordinyana



21

El senyor Garcia
Un dia més, el despertador ha sonat i s’ha llevat a la 

mateixa hora que sempre. S’ha posat els pantalons que la 
seva dona ha planxat minuciosament (la seva dona ja fa 
dues hores que s’ha llevat perquè el senyor ho trobi tot 
arreglat), una samarreta de tirants blanca i una camisa 
de seda de color blau. És evident que se l’ha posat per 
dins dels pantalons i que immediatament s’ha fet el nus 
de la corbata, que també és de seda natural. Ha baixat a 
esmorzar les típiques torrades amb melmelada de taronja i 
el cafè que el mantindrà en peu durant les primeres hores 
i fins el següent, a mig matí. En sortir de casa, s’ha mirat 
al mirall de l’entrada el cabell que minva sense pietat a la 
velocitat de la llum i, de passada, la prominent panxa que 
comença a sortir dels pantalons. Així és que l’americana 
no s’ha encongit, és ell qui es fa més gras cada monòton 
dia que passa. Ha pujat al seu Volvo i ha marxat a treballar 
sense pressa. 

Ell és només un dels milers de directors d’empresa que 
n’hi ha. 

ELS HOMES SENSE COR

Laura Vidal Marín
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El senyor Viladomat
Així que arriba a la feina, tard com cada dia, li pregunta 

a la seva secretària si ha rebut correu o si té algun missatge. 
Ella li ha donat un parell de cartes i un petit paper, i ha 
assenyalat el seu despatx indicant que tenia visita. Hi ha 
entrat esbufegant, fingint que està esgotat de córrer per no 
fer tard i indignat per no poder atendre la seva visita “com 
Déu mana” perquè, com sempre, s’ha trobat un embús de 
trànsit. El seu client no és de gaire trascen dència, però l’in-
trèpid empresari li farà creure per obligar-lo a confiar en els 
seus productes, fent-lo sentir culpable si no s’hi interessa.

Ell és l’encarregat de màrqueting de la seva empresa, té 
uns grans poders persuasius que no l’ajuden gaire a casa, 
quan hi és.

Ell és un dels milers de representants de màrqueting 
que hi ha.

El senyor Rovira
El senyor Rovira ha baixat a esmorzar al cafè de l’em-

presa. Allà s’ha trobat amb els seus companys, el senyor 
Garcia i el senyor Viladomat, i han parlat de com estan 
d’estressats i cansats de la secretària tan ineficient que tots 
tres tenen.

El senyor Rovira té una dona i tres fills, però els veu 
molt de tant en tant perquè passa molt de temps amb els 
seus afers professionals.

Ell és un veterà de l’empresa. Va entrar quan era jove 
i servia els cafès, perquè en aquells temps no tenien cafè. 
El seu cap es va adonar que tenia talent amb els números, 
i ara és el representant del departament de comptabilitat. 
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Ell sempre ha estat un as dels negocis.

Ell és un del munt de representants de departament de 
comptabilitat que hi ha.

El senyor Pagès
Les secretàries tenen por del senyor Pagès. És bastant 

popular a l’empresa pels abusos professionals i d’altra 
mena que ha fet rebre a les becàries i administratives de la 
companyia. Ell ha estat el relacions públiques de l’empresa 
fins fa poc, que l’han destituït del càrrec per la seva aversió 
a les relacions. Ara és l’encarregat de fer les fotocòpies. El 
senyor Garcia no l’ha acomiadat perquè l’home ja passa 
dels cinquanta i és molt fumut trobar feina a aquesta edat, 
sobretot tenint un historial de denúncies com el del senyor 
Pagès. Però de totes maneres, les secretàries no deixen que 
ell els faci les fotocòpies, perquè saben de quin material està 
fet, el coneixen massa bé, i ell es pren massa seriosament 
l’assumpte. Mai saben ben bé de què farà fotocòpies, si 
dels papers que elles li donen o d’alguna idea obscena que 
li ve al cap i que plasma a la fotocopiadora.

Ell és un dels milers d’homes de negocis que fan fo-
tocòpies.

El senyor Janer
El senyor Janer ha sortit per dinar. Ell és nou a l’empresa 

i encara no és un vertader home de negocis; amb les seves 
manies, les dones tancades a casa fregant i les criatures a 
l’escola plorant.

Ell té un fill de quinze anys, i abans no treballava d’em-
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presari. El senyor Janer era l’adroguer del barri o el fill de 
l’adroguer, que hereta el negoci a les bones o a les males i 
l’accepta per no fer un lleig a la família i al veïnat; fins que 
un dia s’afarta i deixa la feina, fa quatre cursets i uns quants 
màsters i es posa a treballar en una empresa com la d’ara. 

El seu fill i ell passen moltes estones plegats i el senyor 
Janer no és dels qui es capfiquen gaire en els assumptes de 
la feina. Ara és ell el substitut del senyor Pagès, el rela cions 
públiques, i viatja molt d’aquí cap allà i d’allà cap aquí. 
Però mai perd el contacte amb la seva dona i el seu fill. 

Per això, el senyor Janer serà acomiadat ben aviat de 
l’empresa, perquè no s’adiu amb el perfil de la resta de 
treballadors. 

Ell és només un dels milers de pares models i marits 
excel·lents que no triomfen a la feina perquè el seu cap 
no vol.

El senyor Llort
El senyor Llort té seixanta anys. Ell havia estat un gran 

home de negocis, però ara està cansat de treballar i gairebé 
cada matí passa per les oficines de la seva enyorada empresa 
a veure els nous joves emprenedors i els obsequia amb con-
sells i experiència. Manté llargues converses amb el senyor 
Garcia i l’ajuda a trobar estratègies per convèncer nous 
clients i no perdre’n de vells. La seva apreciada experiència 
és el que l’impulsa a anar cada dia a les oficines com feia 
abans. Però ara hi va molt més relaxat i sense preocupar-se. 
El senyor Llort ha estat un empresari des de la seva infan-
tesa. Ja feia bones jugades a l’escola, comprant esmorzars a 
un preu molt baix i venent-los bastant més cars, o deixant 
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diners i recuperant-los amb interessos.

Ell és un dels milers d’empresaris retirats que hi ha.

El senyor Roig
El senyor Roig ha acabat la seva jornada laboral. Ell és 

un dels qui s’adonen que l’americana de quadres i la camisa 
són molt típiques i avorrides. Intenta animar la vestimenta 
amb corbates alegres i, en veure el bon resultat que tenen, 
es desmarca dels altres presumint de corbata nova cada dia.

Puja al tren i treu un llibre de la cartera. Al seu davant 
hi ha un altre home llegint un llibre d’indis i americans. 
L’home abaixa el llibre deixant veure una corbata molt 
original i el senyor Roig s’ho pren com una ofensa. A partir 
d’aquest moment, cada cop que pot desvia la vista del seu 
llibre i el mira amb cara de pomes agres. Fins i tot, per a 
això és competitiu.

Ell és l’encarregat del departament d’imatge de l’em-
presa. Marca l’estil, defineix el concepte que els clients 
han de tenir de la seva companyia. Ara ja està pensant en 
una altra campanya, aviat farà una visita al seu apreciat 
director artístic i al creatiu, i també als de fotografia. Els 
pocs buits que quedaven a la seva agenda s’acaben d’omplir. 
El senyor Roig està pensant en les corbates com a nucli de 
la seva campanya. 

Ell és només un dels molts que competeixen per les 
corbates. 

 *    *    *

I demà es tornaran a trobar tots a l’escala o l’ascensor, 
o bé quan s’escapin dos minuts a prendre un cafè ben 
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carregat.

Són els homes sense cor, viuen amargats una vida que els 
és cruel i injusta, no tenen el que mereixen. Consumeixen 
més que ningú, no els importa la fam ni les guerres men-
tre no els afectin a ells. Amaguen els seus sentiments sota 
una americana de quadres i una corbata que els cenyeix el 
coll. Estan estressats i van al balneari els caps de setmana. 
Mantenen converses animades a les saunes. Converses de 
les seves dones que gairebé no coneixen i de les proeses 
que fan els seus fills. Unes proeses que s’inventen perquè 
no recorden ni de quin color tenen els ulls els seus estimats 
fills. Uns nens que ploren a l’escola bressol esperant que 
la seva mare, que passa el dia fregant i planxant camises, 
els vagi a recollir. 

Si són populars utilitzen el transport públic per donar 
una bona imatge; sobretot el tren. Allà llegeixen els llibres 
d’Agatha Christie i alguns de gestes heroiques índies. 

El més essencial de la seva vida són els cinc telèfons mò-
bils que porten i l’agenda que no té ni un forat per omplir.

Quan arriben a casa miren amb fàstic a la seva dona 
i es treuen la camisa, deixant a l’aire el seu pit pelut i la 
samarreta blanca cenyida de tirants. Es treuen les sabates 
i posen els peus suats sobre la taula que la seva dona des-
coneguda ha netejat per a ells.

Són els reis dels productes per fer créixer el cabell i, els 
que encara en tenen, del gel fixador. 

Ells són els homes sense cor.
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El dia que es van conèixer va fer un quart d’hora tard i 
va entrar al despatx demanant disculpes, adduint un client 
d’última hora i somrient-li com si es coneguessin de tota 
la vida, com si s’alegrés de retrobar-la.

L’Eduard també reia així quan les coses marxaven bé: 
tenien una parella, projectes de futur i una idea compartida 
sobre el que havia de ser l’ensenyament dels infants; però 
feia quatre anys que l’havia abandonada entre recriminaci-
ons mútues  i després d’una pila d’infidelitats més o menys 
consentides, que el noi sempre s’havia afanyat a justificar. 
Ella va enganxar-se, llavors, a les píndoles. En prenia per 
anar a dormir i per llevar-se; quan havia de sortir de casa i 
quan hi tornava; quan tenia compromisos o quan provava 
de distreure’s. Ell, en canvi, va aconseguir un horitzó pro-
fessional estimulant: l’Administració li prometia satisfer 
el seu afany de poder. Era llest, hàbil, convincent, havia 
trobat una dona que s’adeia magníficament als seus nous 
càlculs, tenia bons reflexos i sabia reconèixer els cavalls 
guanyadors. Ella es va quedar molt trista i carregava, des 
d’aleshores, una culpa llefiscosa que no la deixava viure. 
Només les píndoles li permetien mantenir una aparença de 
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normalitat. La resta era rutina: sempre els mateixos nens 
i les mateixes nenes, encara que els rostres fossin diferents 
cada curs.

Aquell mateix matí, la mare de l’Enric l’havia avisada 
que hi aniria el seu marit perquè a ella li havia sorgit un 
compromís inajornable a la immobiliària on treballava.

L’home va seure-se-li davant per davant, sense deixar 
de somriure. Va adoptar un to de veu reservat quan li 
confessà que la seva dona i ell estaven molt preocupats pel 
nen. S’havia tornat molt desobedient, no hi havia manera 
de desenganxar-lo de l’ordinador i a penes explicava res.

—Ja sé que et dec estar fent un retrat robot del que 
passa a la majoria de les famílies d’avui en dia. Però, com 
és lògic, per a nosaltres la situació és única, entens?

La tutejava amb seguretat, amb afecte.
Van parlar durant més de tres quarts. Abans de sortir 

del despatx, sense deixar anar el pom de la porta, ell es va 
girar i li va dir que trobava que el seu fill tenia molta sort 
amb què li hagués tocat una mestra com ella. Va contestar 
la galanteria amb un somriure de modèstia i movent les 
dues mans davant del pit com si digués adéu. Però li va 
agradar molt.

Al cap de quinze dies, l’home la va telefonar a l’escola. 
Volia que es tornessin a veure per comentar algunes ob-
servacions del professor particular de l’Enric.

Aquest cop fou puntual i, quan van haver acabat l’en-
trevista, es va oferir per acompanyar-la a casa. Ella havia 
comentat que feia dos dies que havia deixat el cotxe al 
taller perquè havia tingut una topada. Li va dir que sí per 
la mandra d’agafar el metro i caminar les sis travessies que 
hi havia des de la parada fins a casa seva. Abans d’aco-
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miadar-se, van prendre una copa al bar de la Rita. Es va 
fer de nit. Abans d’engegar el cotxe, l’home li va tornar a 
dir allò de la bona sort del fill.

La cita següent fou la de les confidències. Ja no els van 
caler excuses per quedar. Ella li va explicar la seva vida. 
Només va callar les infidelitats i les píndoles: una noia 
idealista, de família humil, que s’havia aparellat amb un 
xicot de casa bona, honrat, llest i treballador. Es feren una 
vida confortable: compartien la professió, els interessos, els 
gustos. Un cop a l’any feien un viatge llarg que preparaven 
amb minuciositat. Volien tenir dos o tres nens. En algun 
moment, però, el pla s’havia torçat perquè ell havia trobat 
la dona que havia sabut esporonar-li l’ambició. Feia més de 
tres anys que no es veien. Però sabia que les coses li anaven 
molt bé perquè, de tant en tant, el seu nom sortia al diari.

La va aconsolar i li va dir que no l’enganyava, que tenia 
un matrimoni feliç i una vida molt satisfactòria. Va afegir 
que no hi havia cosa que odiés més que el posat hipòcrita 
d’aqueslls homes que van per la vida fent-se els màrtirs 
per poder lligar.

Ella l’emocionava; la trobava preciosa, intel·ligent, 
sensible. No s’explicava com és que encara estava sola. 
Va fer-li unes quantes carícies, algun petó dolcíssim: li va 
despertar el cos que les píndoles adormien tots els vespres. 
Aquell dia, quan es van acomiadar, li va dir que era ell el 
qui tenia molta sort que el seu fill la tingués de mestra.

Van fer-se una relació a mida, quasi perfecta. Es troba-
ven tots els dimarts i els dijous a la tarda, quan ella plegava 
de l’escola. Sopaven junts després d’estimar-se. Tan bon 
punt l’home marxava, ella prenia un parell de càpsules per 
dormir i somniava, tan desperta com dormida, que era, 
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per fi, una dona feliç.
Cada mes, celebraven l’aniversari de la primera vegada. 

Ell li regalava flors, llibres, alguna joia discreta, discos i 
bons vins. Ella no li podia regalar res perquè la Clàudia, 
la dona, era molt observadora, molt gelosa i, de seguida, 
hauria sospitat. Així que corresponia als seus presents esfor-
çant-se a plaure’l tan dintre com fora del llit. Li preparava 
els seus plats preferits, triava la música que ell s’estimava, es 
vestia amb la roba que li havia dit que la feia més bonica i 
li mormolava les obscenitats que ell volia escoltar. També 
s’havia comprat moltes peces de la llenceria que l’excitava 
més. I malgrat que, sovint, quan se la posava, es trobava 
ridícula i sentia un punt d’humiliació, estava orgullosa del 
que tenien i, per sobre de tot, es considerava una dona 
afortunada pel fet d’haver-lo conegut.

Un dia, ell li proposà un cap de setmana junts. La Clàu-
dia i l’Enric marxaven cap al Pirineu per trobar-se amb la 
família d’ella i ell havia aconseguit organitzar-se l’agenda 
de tal manera que li era impossible acompanyar-los.

—Si et sembla bé, el dissabte al matí et recolliré a quarts 
de nou i t’acompanyaré a la casa de la costa. T’hi instal-
les còmodament mentre resolc quatre coses i al migdia ja 
podré estar per tu i només per tu.

La idea no acabava d’agradar-li del tot. No li semblava 
massa bé que s’estimessin en un territori que era de la 
família. Li ho va dir amb franquesa.

—Oh, no tinguis cap recança. De fet, la casa està en 
venda i aquest estiu ja no hi anirem.

Li havia demanat tants cops que fes el possible per 
poder passar amb ella tota una nit sencera que no va saber 
dir-li que no. A més a més, els dies que transcorregueren 
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fins a la cita: l’ànsia, el desig, l’alegria; la van animar tant, 
la van fer sentir-se tan viva que, el divendres, en preparar 
la maleta, cantava. De fet, des de dimecres que no es 
prenia res. Com de passada, va afegir a l’equipatge de cap 
de setmana alguna de les peces que havia comprovat que 
el destarotaven més. Sóc ben puta —va pensar, mentre 
somreia amb innocència.

El dissabte lluïa el sol dels dies de festa i el viatge fou 
meravellós. Ell va mostrar-se encara més atent que d’ha-
bitud. Només veure-la, sempre amb aquell somriure tan 
lleial, li havia regalat una versió magnífica i difícilíssima 
de trobar de les sis Ariette per camera dedicate alla Signora 
Marianna Pollini. Era un disc que desitjava tenir des de 
feia molt de temps: Bellini era el seu compositor preferit.

—Allà, hi tinc un equip de música magnífic. Espero 
que amb això se’t faci més curta l’espera.

Va pensar que, mentre la tractés d’aquella manera, 
esperar-lo no era una molèstia sinó, més aviat, un plaer 
estimulant.

Quan ja li havia ensenyat la casa —una vil·la d’estiueig 
senyorívola, envoltada d’una tanca vegetal esponerosa que 
la protegia de qualsevol indiscreció—, la va besar amb 
una passió que prometia llargues hores d’amor. Abans de 
marxar, encara va tenir l’encert de dir-li que el feia sum-
mament feliç i que estava molt orgullós d’ella.

Cap a la una ja tenia el dinar a punt i la taula parada. 
Llavors va decidir preparar el seu cos per donar-li una 
sorpresa ben excitant a l’hora de despullar-se. Quan ho 
va haver fet, va posar el disc i va voler recórrer la casa per 
imaginar-se’l en el seu ambient, fent la vida que feia abans 
de conèixer-la. Va dubtar abans d’entrar a l’habitació de 
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l’Enric, però el pensament que era gràcies a ell que havia 
conegut l’home que l’estimava la va decidir.

L’habitació era gran i molt lluminosa. Decorada amb 
un gust exquisit, com la resta de la casa, presentava un 
ordre inusual per a la cambra d’una criatura de deu anys. 
En un suro, al costat de la finestra des d’on es contemplava 
una vista preciosa de la platja, hi havia alguns dibuixos. 
S’hi va acostar per veure’ls amb detall. El centre l’ocupava 
una làmina que duia per títol “La meva família”. Al mig, 
dues grans figures representaven la mare i el fill. Als seus 
peus, jeia un gos enorme; segurament un pastor alemany. 
A l’esquerra, en una cantonada, sota d’una figura molt 
petita s’hi podia llegir: “papà”.

Va començar a plorar en silenci.

Daniel Nomen i Recio
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Pintor, ballarí, cantant, actor i col·leccionista de pequi-
nesos, Llorenç Redalt és, potser, l’artista més polifacètic 
i universal que ha donat a llum la nostra terra. Si bé s’ha 
escrit molt sobre aquest català il·lustre, la majoria de les 
biografies només fan referència a la seva vida a partir dels 
84 anys, moment en què va fer les amèriques. Oferim a 
continuació un breu recorregut per la vida del Virtuós de 
Siuranelles des dels seus inicis, sense els quals hom no pot 
entendre el seu posterior prestigi internacional.

Llorenç Redalt ha despertat passions al seu voltant des 
del dia en què va arribar al món. Els seus pares ja es van 
posar en desacord sobre com s’havia de batejar. Mentre el 
pare volia que es digués Oleguer, la mare insistia que el 
nen seguís la tradició i es digués Maria Dolors. Encallats 
molt de temps en aquest punt, els progenitors van deixar 
la decisió final en mans del rector de la parròquia de Siu-
ranelles. El capellà va convocar a tot el poble a l’església 
i, tot pronunciant les paraules “Déu decidirà”, va llançar 
una moneda a l’aire. Segons afirmaria un dels presents, la 
moneda, en el punt més alt de la seva trajectòria, “va ser 
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il·luminada de sobte per un bell raig de llum crepuscular 
que entrava pel rosetó” i, després, va fer impacte en el cap 
de Llorenç el llauner, nom que fou escollit per aclamació 
popular. 

Si hem de fer cas de les cròniques de societat, el sa-
cerdot va creure haver presenciat un miracle i va beneir 
fervorosament els feligresos sense adonar-se que ho feia 
amb l’escombreta del wàter; cosa que va produir un al-
darull de no dir a les primeres fileres amb contusions de 
diversa gravetat. 

Els pares de Llorenç Redalt aviat van saber veure en 
el seu fill un infant dinàmic i actiu, interessat per les arts 
plàstiques. Seguint les tendències pedagògiques de l’època, 
la seva mare el va estimular en aquest sentit regalant-li un 
galleda de quinze quilos de pintura acrílica. En aquest 
marc cal situar les primeres creacions de l’artista, un xic 
polèmiques, com les ulleres i bigoti fúcsies que va pintar 
sobre el Pantocràtor policrom del segle IX. Arrel d’aquestes 
mostres de genialitat i d’allò que ell mateix anomenava 
“pintura viva” (acostar-se dissimulant als veïns i esquit-
xar-los de pintura per sorpresa), Redalt es va guanyar la 
reprovació d’una part del poble. Els seus progenitors van 
demanar tolerància envers el seu fill, adduint que era “un 
nen amb inquietuds, tal vegada hiperactiu”. L’alcalde va 
replicar que no era hiperactiu, sinó “un malparit”, i que 
tenia 28 anys. Malgrat tot, se li van atribuir injustament 
altres accions desaprensives dins al recinte sagrat, com la 
que explica la següent anècdota. 

Un matí a l’església, una devota feligresa va afirmar 
que aquell dia la imatge de la Mare de Déu se li havia 
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revelat “radiant i plena de goig”. La seva acompanyant li 
va fer notar que, si era així, era perquè algú havia fet la 
permanent a la Verge i li havia aplicat un bany de color. 
Absent el perruquer del poble, les acusacions van recaure 
altre cop sobre el jove Redalt. No es va demostrar la seva 
innocència fins que es van trobar uns bigudís, un assecador 
i un pot de laca a la sotana del sacerdot. El capellà, un 
hàbil orador, va rebatre:

—Mmmm... quin dia més maco que fa.

Molts anys més endavant, el bisbat excomunicaria el 
religiós qui, impressionat sens dubte per la irrupció del setè 
art, havia proposat vestir Santa Caterina com Ava Gardner 
a “Mogambo”. Però quan això va ocórrer, Redalt, ofegat 
per la incomprensió rural, ja s’havia traslladat a Barcelona. 

Al principi, la ciutat el va aclaparar. Se sentia perdut 
entre tanta gent i sortia com un ratolí esporuguit: anava 
fins a la botiga d’ultramarins, ensenyava els incisius a la 
dependenta i, aquesta, l’empaitava amb una escombra.  
Aquesta actitud de Llorenç va canviar finalment el dia 
que la dependenta va substituir l’escombra per una clau 
anglesa.

El virtuós de Siuranelles va entrar de seguida en con-
tacte amb el món artístic i va conèixer una vida bohèmia 
i desenfrenada com no s’hauria pogut imaginar. Dormia 
de dia i sortia de nit. Aviat es va adonar, però, que de nit 
les botigues tancaven i havia de caminar dues hores per 
trobar el comerç obert més proper. Va mantenir aquest 
ritme de vida durant força mesos, fins que es va adonar 
que el “Nimfes calentes” no era un botiga d’ultramarins. 
El mateix Redalt comentaria més tard: “És cert que les 
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dependentes anaven en roba interior i m’acaronaven, però 
jo em pensava que era perquè hi havia confiança”.

Influït pels artistes del moment, Llorenç es va comen-
çar a fer un nom en la pintura i va freqüentar els cercles 
artístics. Va conèixer en persona els més destacats repre-
sentants del modernisme i va assistir a les exclusives festes 
que organitzava Santiago Rusiñol. Hom diu que quan 
Redalt trucava al “Cau Ferrat” a Sitges, el mateix autor 
de L’auca del senyor Esteve solia posar en pràctica una di-
vertida broma, consistent en fer veure que no el coneixia. 
Des de darrere la porta, imitava la veu de la seva minyona 
filipina, tot insistint:

—El señor Rusiñol no está. 
Acabada la facècia, Llorenç era finalment convidat a 

entrar i, tot seguit, era tancat al soterrani. 
L’avinença amb els modernistes va arribar al punt que, 

quan Llorenç s’acostava al mític cafè “Els Quatre Gats”, 
l’amo posava el rètol de “tancat”, els clients barraven la 
porta i Rusiñol repetia el número de la minyona filipina. 
No oblidem que en aquells anys Redalt va cultivar una 
llarga amistat amb Ramon Casas, qui, amicalment, solia 
tustar-li a l’espatlla amb un martell. 

Redalt era tingut per un enginyós conversador. En 
ocasió d’una breu estada a París el van convidar a un ver-
nissatge de Picasso, immers aleshores en la coneguda època 
blava. La trobada dels dos artistes era llargament esperada. 
Quan Picasso li va preguntar què opinava de les seves 
pintures, Llorenç va respondre: “No estan malament, el 
blau combina bé amb tot”, i va riure del seu propi acudit. 
Diu que Picasso també va esclafir una rialla i després li va 
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entaforar un dels seus quadres pel cap.
Durant una bona temporada, Redalt va arribar a 

gaudir de cert prestigi i d’una bona solvència econòmica. 
Aquest dolç moment es va acabar quan, coincidint amb 
el daltabaix borsari de Wall Street al 1929, l’artista es va 
deixar la porta de casa oberta i li van buidar el pis. Llorenç, 
desproveït dels seus estris de pintura i forçat a sobreviure, 
va descobrir en ell mateix un insòlit talent per les arts 
escèniques. 

Llavors Redalt va començar a pagar la factura del 
restaurant cantant cuplets o interpretant alguna coreo-
grafia creada per ell mateix; com “El bot de la Mostela”, 
consistent a fer saltirons amb els peus junts a intervals de 
quaranta-cinc minuts. Si bé no era un ball gaire dinàmic, 
tothom reconeixia que creava expectació. El número, de 
durada variable, acostumava a finalitzar quan el propietari 
del restaurant s’adonava que el client no disposava de di-
ners i li trencava dues o tres costelles, depenent de si havia 
demanat o no les postres. 

El cop de sort per a Llorenç Redalt va arribar una tarda 
d’hivern de 1934. En aquells temps, Redalt representava 
un espectacle de varietats a les escales de la Catedral amb 
la companyia “Llorenç Redalt i els Pòtols de Barraca”. Al 
final d’una representació, Eladi Garcia, el més important 
productor de varietats del Paral·lel, es va adreçar a Llorenç: 

—Noi, en la meva vida he vist molts artistes amb talent 
—i, posant-li una mà a l’espatlla, li va assegurar— però et 
diré una cosa: tu tens alguna cosa més que talent; tu tens 
gastroenteritis.

Efectivament, Llorenç havia adquirit la malaltia vint 

Breu recorregut per la vida de Llorenç Redalt



38

anys abans, a causa de la seva addició al torró de Xixona 
florit i, des d’aleshores, tenia aquell to de pell que el ca-
racteritzaria entre un groc pàl·lid i un verd fosforescent. 

El “Cantant amb gastroenteritis” va editar un disc amb 
l’èxit de l’any: “Em sembla que descanviaré la pela”. Ben 
aviat es va fer popular i va fer gires per balnearis de tot 
el país.  

Tothom coneix ja la trajectòria posterior de Redalt, 
que no parava de viatjar. El cantant omplia les sales de tot 
Europa i les buidava al cap de cinc minuts. La fama ja el 
precedia quan va arribar a Nova York als 84 anys. L’èxit 
internacional li va arribar a Broadway amb el musical 
romàntic Quines cuixes, nena!, que avui en dia encara bat 
rècords de taquilla. Llorenç va protagonitzar l’obra fins 
a la respectable edat de 96 anys, quan durant l’execució 
d’un complicat pas de claqué es va precipitar a la fossa dels 
músics i es va incrustar de cap dins el trombó.

L’última de les anècdotes de Llorenç Redalt coincideix 
amb la seva darrera visita a Barcelona per rebre la Creu de 
Sant Jordi. Enmig d’una sessió fotogràfica per a la premsa 
al Pati dels Tarongers, Llorenç va demostrar un cop més el 
seu esperit juvenil tot iniciant una guerra de cítrics amb el 
President. El Molt Honorable va córrer sota una pluja de 
taronges fins que al cap de cinc minuts un dels projectils 
el va deixar inconscient. En acabat, i tot i que ja acusava 
els seus 107 anys, Redalt va obsequiar els periodistes amb 
un petit número de “tap dancing”, enfilant-se molts cops 
a la paret i fent una tombarella enrere a l’aire per caure a 
terra de peus —en la majoria dels casos— o de cap —en 
altres oca sions—, sense més conseqüències que una lleu 
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fractura cranial.
Actualment Llorenç Redalt viu retirat a la seva enorme 

mansió de Palm Springs (Califòrnia), envoltat de 3.287 
gossos pequinesos. L’artista, que no ha perdut el sentit de 
l’humor, va declarar en una entrevista: “Quan vaig comprar 
la parelleta, ningú no em va dir que s’haguessin de capar”.

Esperem que aquestes quatre pinzellades serveixin, no 
només per donar una idea de la vida agitada del Virtuós de 
Siuranelles, sinó també per atiar la curiositat dels lectors 
i promoure la seva imminent autobiografia, els ingressos 
de la qual es dedicaran íntegrament a comprar pinso per 
a pequinesos.
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—Si n’hi ha, de bessons, al carrer! Mai no se n’havien 
vist tants! —l’àvia no se’n sap avenir de tanta canalla du-
plicada i no hi ha dia que no en parli.

L’àvia no sap, però, que les bessonades no són casuals. 
Gens ni mica. Les bessonades són fruit de totes aquestes 
teràpies que ens ajuden a tenir fills. 

D’amagatotis, però, fem veure que la duplicitat es deu 
a la nostra genètica llustrosa i hiperproductiva de mena.

Doncs bé, parlem-ne. Deixem de ser malalts d’estrangis. 
Expliquem a tots aquells que no tenen bessons tot allò que 
cal fer per tenir-ne.

Parlem-ne
Les dones ens hem dedicat professionalment a la feina 

sense cap mirament pel rellotge biològic. Hem lluitat i ens 
hem promocionat. Ens hem pres la nostra carrera seriosa-
ment. Què hem aconseguit? Hem aconseguit passar dels 
trenta-cinc anys sense haver procreat. 

FEM BESSONS
(MANUAL D’AUTOAJUDA PER ENCARAR LA 

MATERNITAT ASSISTIDA)

Neus Arqués i Salvador
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Decidim-nos
I un bon dia resulta que cal tenir fills. Hem de repro-

duir-nos. La família, és clar, ja fa anys que no ens dona 
la tabarra. No ho fan perquè han perdut tota esperança. 

Qui ens obliga, iddo? Resposta: els condicionants so-
ciogenètics, la premsa del cor (compte, que tot plegat les 
infantes ja n’han fet quatre, de fills!), l’educació a l’escola 
de monges, les altres dones (nota: l’ordre dels factors no és 
necessàriament aquest). En una paraula: nosaltres mateixes 
i mateixos.

I ara què?
Doncs un cop decidits, el camí es bifurca en funció del 

ginecòleg. Hi ha tota una tipologia. El metge “prudent” 
aconsellarà a la parella que “provi” un any (els “molt pru-
dents”, dos anys). Si passat aquest temps no hi ha embaràs, 
caldrà veure què passa. 

La categoria de ginecòleg “prudent-innovador” acom-
panya el sistema de prova-error amb el mesurament diàri 
de la temperatura basal de la dona. L’objectiu és determinar 
els dies fèrtils. Resultat: al quart dia et penses que vius en 
una crisi tifoidea permanent.

D’altra banda, el ginecòleg del tipus “trencador” anirà 
tot d’una a fer la bateria de proves, partint de la base que, 
de problemes, tots en tenim. Anem per feina!

Dibuixets
La primera consulta consisteix a una mini classe pràc-

tica que anomenaré “Problemes i solucions”. El metge 
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ens explica totes les disfuncions que poden donar-se i 
les alternatives per fer-hi front: problemes de trompes, 
d’ovaris, d’hormones, d’esperma...

Fem proves
Així doncs, carregats de saviesa i convençuts que a 

nosaltres NO ens tocarà la xina, encarem les proves. Això 
d’“encarem” no és del tot equitatiu. Les dones, de proves, 
n’hem de fer cinc. Els homes, amb una anàlisi de sang i 
un espermograma ja han fet net.

L’espermograma
Començo per aquí, que és més curt i entretingut. Se-

gons m’explica el meu home, la prova consisteix a fer abs-
tinència tres dies (cosa que no cal que expliqui), aixecar-se 
de bon matí, donar-se una alegria, guardar els resultats en 
un pot asèptic (em diu que aquesta part no és de gaire bon 
fer) i córrer com ànima posseïda cap al laboratori clínic a 
deixar la mostra a temps.

Què faran allà? Mirar-se els milions de espermatozoides. 
Comptar-los i recomptar-los. Veure si tenen cap i cua, si 
es mouen o són paradets; mirar que siguin útils, vaja.

Trompes a dojo
Per a les dones, les proves són més intrusives. Parlant 

clar: són ben agressives. Potser estan fetes per descoratjar 
la mare primerenca, induint-li uns dolors que li recordin 
el part?

La primera s’anomena “histerosalpingografia”, però 
els metges, que són pràctics, escriuen “HSG”. La HSG 
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consisteix a veure com tenim les trompes. 
La paraula clau és “veure”: l’analista introduirà a pres-

sió un líquid de contrast de color blau que li perfilarà la 
fluïdesa dels conductes. Les pacients podem, còmodament 
ajagudes, visualitzar la injecció vaginal per pantalla (de fet, 
l’única cosa que volem visualitzar és com sortir d’allà dins).

El ball de les hormones
Una altra bateria de proves consisteix a fer-se anàlisis 

de sang en funció dels dies del cicle. Què vol dir això? 
Doncs que cal anar a la clínica tres cops perquè mirin con 
pugen i baixen els nivells hormonals. Sembla fàcil i, en 
comparació amb la HSG, ho és: cal seguir un calendari i 
resar perquè el dia clau no caigui en dissabte o diumenge. 
Cal fer dejuni. Cal fer amistat amb l’infermera extractora, 
que ja ens coneix de tant tenir-hi tractes.

La biòpsia
Superades les anteriors etapes de la gimcana-diagnòstic, 

manca una petita biòpsia que determini com tenim l’en-
dometri: aguantarà? No aguantarà? Després la parella se’n 
va a sopar. No, no celebren l’embaràs: celebren que s’ha 
acabat la gimcana.

Alternatives?
A tot això que ja ha passat un mes com a mínim. Re-

units tots els justificants, anem a consulta. El ginecòleg 
analitza amb posat greu els resultats i determina el curs 
a seguir.

Possibilitats? Les més comunes són la inseminació arti-
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ficial i la fecundació in vitro (aquesta l’escurcen: FIV). La 
primera és com el nivell u. Si no surt bé, passes al nivell dos.

Arriben els bessons
Representa que les probabilitats d’embaràs múltiple són 

baixes i estan controlades. No ens enganyem, però: hi són.

Tot té una explicació: l’estimulació ovàrica. Hem de 
comprendre que, posats a fer la gimcana, ningú, ni el gine-
còleg (sigui prudent o menys) ni nosaltres (que, recordem, 
fem tota l’operació d’estrangis), vol fracassar. No estan els 
preus ni les agendes per anar perdent dies i doblers jugant 
a mames i a papes.

I heus aquí que si estimulem els ovaris, doncs els ova-
ris responen. S’esforcen i augmenten superlativament la 
producció... Així doncs, les possibilitats de què procreem 
per duplicat (si més no) hi són perquè nosaltres mateixos 
les hem provocades.

I aleshores?
Aleshores et quedes en estat. El metge et diu que duus 

dins tres embrions. Un dels embrions es fon. Els altres dos 
tiren milles. Passat un període prudent, avises la família 
que aviat hi haurà dues boquetes més a taula. 

Tothom et felicita: Quina qualitat! Quina categoria! 
Bessonada! I l’àvia torna a dir allò que, de bessons, n’hi ha 
un munt i que, de fet, al carrer mai no se n’havien vist tants.

Fem bessons
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Mentre corro, recordo l’angoixa que sentia quan estu-
diava i feia tard a un examen. Recordo la suor enganxifosa, 
el meu cap cercant fragments perduts de la matèria, una 
bola de foc en el meu estómac i els meus peus movent-se 
ràpidament pel paviment dels carrers mentre feia via cap a 
l’escola o la Facultat. Ara, corro pel terra polit de l’aparca-
ment i la mateixa angoixa es remou per dins meu. Recordo 
que premia contra mi els apunts, llibres o quaderns, per 
tal que em donéssin més coneixements, encara que fos per 
òsmosi, i poder aprovar l’examen. Ho feia de la mateixa 
manera que ara esclafo contra mi la medalla glaçada perquè 
em cobreixi el cor de fredor i pugui “aprovar” un cop més...

 *    *    *

Recordo que, quan vaig complir tretze anys, el meu pare 
em va xiuxiuejar mentre esmorzàvem, d’amagat de la mare, 
que aquell dia m’ensenyaria on anava tots els dissabtes a 
primeríssima hora, quan jo l’interceptava al cotxe amb els 
meus ulls llenganyosos, l’alè flairós d’una nit i el pijama 
d’ossets. Sempre em deia que no em podia dir on anava i 
que tampoc se’m podia endur però que, algun dia, “quan 

HUMANITAS
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fos gran”, m’hi portaria. Recordo que sempre havia guaitat 
recelós el maletí metàl·lic que duia al seient de darrere.

Uns anys després, m’hi va portar. Vam pujar al cotxe 
just després d’esmorzar i li vam dir a la mare que anàvem 
a comprar les espelmes pel pastís i, potser, a comprar-me 
un regalet. Mentre m’ajustava el cinturó de seguretat vaig 
fer una ullada al seient del darrere temorós que el pare em 
mentís, i vaig veure aquella caixa de Pandora metàl·lica 
repenjada còmodament al seient de darrere. Vaig somriure 
satisfet i il·lusionat i vaig resar perquè el viatge no fos gaire 
llarg; no m’agradava anar en cotxe. 

 *    *    *

Arribo al lloc. Em costa respirar per la corredissa, però 
miro de dissimular-ho en un intent més de semblar el que 
no sóc. Veig el meu company ja dins del cotxe. Em fa un 
senyal i, dubtant només un segon, obro la porta, agafo aire 
com si em submergís en una piscina i m’endinso en un 
viatge sense retorn. Intento somriure-li, mig conscient que 
la ganyota de la meva cara deu fer pena, però no em mira. 
Només arrenca el cotxe i surt de l’aparcament.

Comento, amb un to despreocupat, si tot va com estava 
previst. El meu company, un home amb un perpetu front 
arrugat, desvia la seva atenció de la conducció i em mira 
directament als ulls. Explorant la meva ànima, potser. 
Tinc por perquè no sé què li puc dir amb la meva mirada. 
No sé si li puc transmetre el nerviosisme i el dubte que 
m’ulcera per dins. Cada cop el mateix. Espero que no ho 
noti. Però no ho sé...

—Sí.
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El conductor d’aquell exprés cap a la mort torna a 
mirar cap endavant i posa l’intermitent dret, tot girant 
suaument. Reconec el carrer i sé que el viatge s’acaba. Que 
tot s’acabarà d’aquí a poc.

Just en el darrer moment, reuneixo les restes esmico-
lades del meu valor i faig una ullada per sobre l’espatlla... 
Al seient de darrere, còmodament instal·lada, la caixa me-
tàl·lica de Pandora em torna l’esguard amb indiferència. 

 *    *    *

Recordo que sempre m’havia preguntat què hi havia 
a la caixa metàl·lica, aquell maletí tan gran que en aquell 
moment estava fent petits saltirons al seient del darrere, 
mentre el meu pare em portava al seu lloc secret per un 
camí de muntanya. Aviat ho sabria... i aquella promesa em 
feia més il·lusió que no pas el cotxe teledirigit que cauria 
en algun moment del dinar d’aniversari, embolicat amb 
paper de regal i amb un llaç vermell. La caixa no en tenia 
de llaços vermells però alguna cosa em deia que guardava 
molt més que un cotxet per a nens: amagava una cosa per 
a gent gran. I aquell dia ho veuria jo, amb tretze anys. 

 *    *    *

Caront anuncia la fi del viatge:
—Hem arribat. Ho recordes tot?
Assenteixo amb el cap. Ho recordo tot, sempre ho recor-

do tot. Recordo que quan m’enfrontava a un examen em 
feia la mateixa pregunta a mi mateix. La resposta gairebé 
sempre era un “sí” rotund; però el problema no era aquell, 
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el problema era el moment. Just quan em posaven el full 
d’examen al davant, en aquell instant precís, el moment 
de la confrontació, és en aquell moment quan la ment i el 
cos responen... O no. Quan el valor sorgeix del ner vio-
sisme, apartant les ombres del dubte i executant l’acció. 
És el moment. 

 *    *    *

Recordo que el meu pare va parar el cotxe pitjant bo-
tons i palanques estranyes. Era rar veure com el cotxe del 
teu pare és diferent del dels altres pares, ja que el nostre 
tot terreny estava disposat per a una persona sense la mà 
dreta. Recordo que m’havien explicat de petit que el pare 
va perdre la mà en un accident. M’agradaria veure’ns més 
sovint perquè m’expliqués com va passar, però fa massa 
anys que no ens veiem i el temps és sempre la millor excusa 
per a l’oblit.

Recordo que, després d’aparcar, es girà cap a mi amb un 
somriure secret. Era el somriure que sempre em feia a mi i 
només a mi. Era el meu somriure, reservat només per a les 
sorpreses més agradables: els jocs més somiats, els regals 
més inesperats, les llaminadures més dolces... i aquell dia 
el feia mentre sortia del cotxe i obria la porta del seient de 
darrere. El feia mentre agafava el maletí metàl·lic amb la 
mà esquerra i em deia “Vinga, ja pots sortir”.

 *    *    *

Caront em mira i em recorda què he de fer després. Vaig 
fent que sí amb el cap observant-lo amb atenció simulada 
mentre penso en moltes coses i mentre intento alliberar-me 
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de la presa que l’atordiment fa en el meu cervell. El barquer 
m’ho repeteix dues vegades i em torna a preguntar si ho he 
entès bé. Li somric, distant, i li dic que tot va bé, però la 
tremolor del meu llavi em delata. Surto del cotxe i obro la 
porta del seient de darrere on m’espera la caixa de Pandora. 
Noto com espera que l’obri i en tregui el que guarda... 

 *    *    *

Recordo aquell moment intensament, quan el meu 
pare va obrir la caixa hàbilment amb la seva mà esquerra. 
Recordo com vaig esbatanar els ulls, sorprès i meravellat 
en veure el seu contingut. De sobte, dos cotxes més van 
posar-se al costat del nostre tot terreny i en van sortir quatre 
persones. Van saludar el meu pare, donant-li la mà esquerra 
i, a cau d’orella, li van preguntar què hi feia jo allà. El meu 
pare somreia tranquil i em va presentar com el seu fill, una 
“jove promesa”. Recordo que aquells quatre homes duien 
un maletí semblant al del meu pare, i em vaig meravellar.

Els cinc homes i jo, un nen de tretze anys, vam caminar 
durant uns deu minuts fins arribar a una casa que en la 
meva innocència vaig qualificar d’“antiga”. Un d’aquells 
homes va obrir la porta gruixuda de fusta fosca i van co-
mençar a entrar. Recordo que, un d’ells, un home gran i 
fort, em va despentinar els cabells i, somrient, em va guiar.

Recordo que vam baixar moltes escales i que feia una 
“pudor rara”. Poc després una sala estreta però molt llarga 
es va obrir davant meu. Hi havia una mena de taula llarga 
i unes fustes verticals que la dividien en petites cel·les. Els 
amics del meu pare van obrir les seves caixes de Pandora, 

Humanitas



52

i el meu pare també. 

 *    *    *

Ja està, és la fi. Caront se n’ha anat fa deu minuts. Estic 
intentant reunir forces i valor. El meu rellotge crida que 
és l’hora i premo el botó que silencia l’alarma amb força 
i decisió. Començo a caminar cap a l’aparcament públic, 
baixo les escales fins la darrera planta, amb cura que cap 
de les càmeres de vigilància em guaiti la cara. Surto de les 
escales i observo al meu voltant: no es veu gairebé ningú. 
És normal, perquè ja és tard i la gent dorm. Sento l’eco 
típic d’un aparcament que em porta el so d’unes passes.

Camino decidit cap al punt previst. El lloc de l’examen. 
Estic nerviós, la suor em regalima per la cara i s’esllavissa 
esquena avall. Sento com l’estómac es queixa per l’excés 
d’acidesa i, involuntàriament, vaig accelerant la marxa 
cada cop més i més. 

 *    *    *

Recordo que el dia del meu tretzè aniversari va ser el 
primer de la meva edat adulta. A partir de llavors, l’ésser 
petit i innocent que duia dins va morir amb el primer tret. 
La caixa de Pandora es va obrir i en va sortir la mort. Ho 
vaig entendre mentre els trets ressonaven monstruosament 
en aquella galeria clandestina. Recordo que a la tele els trets 
no sonaven així. No sonaven com si a cada tret li seguís 
un silenci tan sonor. Tan mortal.

El meu pare em va donar la pistola i em va mig obligar 
a disparar mentre els seus amics omplien l’aire de pólvora 
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i mort.
Recordo com en aquell moment de confusió i de por, 

una llàgrima es va esllavissar per la meva cara mentre 
sostenia l’arma. El canó no parava de bellugar-se amunt 
i avall, a esquerra i a dreta. Però no es tractava de tocar el 
blanc. Es tractava de saber si dispararia. Era el moment.

I recordo que, enmig del plor, vaig tancar els ulls durant 
un segon i vaig prémer el gallet.

 *    *    *

De reüll veig una altra càmera de vigilància i inclino el 
cap perquè no em senyali. El meu viatge acaba aquí. Noto 
com s’acosta el moment i aquest és inexorable. 

L’home és alt i una mica corpulent. Sempre es tracta 
d’un home normal o d’una dona normal que estan en el 
lloc previst en el moment previst. 

El desconegut duu una cartera de pell agafada amb la 
mà esquerra. La seva mà dreta està escorcollant la butxaca 
de l’abric. Està en el punt previst, al costat del seu cotxe. 
Girat d’esquena a mi.

M’acosto mentre trec el que guardava la caixa de Pan-
dora i agafo aire a l’hora que carrego el percussor. Clic. 
L’home es gira pel so que sent a la seva esquena i, per un 
instant, les nostres mirades es creuen i els nostres ulls es 
contemplen. Veig sorpresa i por. La mà esquerra deixa 
caure la cartera de pell com un pes mort i m’adono que la 
mà dreta no escorcollava la butxaca, sinó que era un munyó 
amagat. Un segon en blanc passa lentament. El moment és 
aquest i l’elecció no ha estat mai tan dura...

Empasso saliva per tirar avall un gemec insofrible i, 
per no veure el reflex de la mort d’una part de mi, tanco 
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els ulls i premo el gallet mentre una llàgrima regalima per 
la meva galta... 
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Ell no ho sap encara, però els seus companys li han pre-
parat una festa sorpresa. En realitat, mai els ha considerat 
com a companys perquè no treballen sota el mateix sostre; 
per a ell, només comparteixen pàgines de diari. Tot i així, 
el coneixen prou bé com per saber que la festa ha de ser 
sorpresa: al millor crític literari del país no li agraden les 
celebracions i menys si són per disfressar d’alegria la tristesa 
d’un comiat. De fet, odia els comiats. I aquesta festa, a més 
de suposar-li aguantar un ambient de gresca, li obligarà a 
acomiadar-se de cada un dels periodistes, havent d’adoptar 
el to malenconiós que sempre ha intentat eludir.

Quan ha entrat al diari, tothom, com sempre des de fa 
més de trenta anys, ha fet veure que no l’ha vist. El crític 
hi ha anat a recollir l’últim llibre què haurà de ressenyar. 
És un itinerari que coneix bé. Setmana rere setmana, cada 
divendres, el dia després de la publicació del suplement 
cultural, acudeix a les sis de la tarda a la redacció per com-
provar que s’hagi respectat el seu escrit final fins la darrera 
coma i, sobretot, per emportar-se un exemplar de l’obra 
que li hagin assignat de cara la setmana vinent. 

Un cop és al despatx del cap del suplement, li arriba la 
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primera decepció. Després d’unes breus paraules de comi-
at, li ha allargat el títol amb què haurà de treballar tota la 
setmana: l’arxiesperat tercer llibre de contes de l’escriptor 
més venut en la seva llengua. L’autor, publicat a més de 
vint països, li va fer passar un bon calvari quan va haver 
de criticar els seus dos primers volums de relats. 

Fa un parell d’anys encara hi hagués hagut de tornar. 
Ara, com que envia les recensions a través del correu 
electrònic, és conscient que és l’última vegada que trepit-
ja el diari. Els seus col·legues aprofiten que encara és al 
despatx per ultimar tots els preparatius necessaris per a la 
festa. Saben que la seva primera intenció serà abandonar 
l’edifici tan bon punt traspassi la porta que aïlla el cap del 
suplement cultural de la resta de la redacció. 

Dóna la mà al seu cap i surt. Quan es disposa a enfilar el 
camí de tornada, els redactors reaccionen a temps i comen-
ça la xerinola. Per a ell, és la segona decepció de la tarda.

L’endemà es posa a treballar d’hora. Després de la festa 
va quedar esgotat i va preferir anar a dormir de seguida. 
Va decidir començar la lectura així que es llevés.

A les vuit veu com es confirma el que es temia. Tal i com 
ja li va succeir amb els dos volums anteriors de relats breus 
de l’autor, no pot llegir els contes de manera seqüencial. 
Quan ja és a punt d’arribar al final de l’escrit, veu amb la 
cua de l’ull el desenllaç de la peça. El que no constituiria 
cap problema en més del noranta per cent dels llibres de 
relats que es publiquen, quan es tracta d’una obra de l’au-
tor que té entre les seves mans és una autèntica tragèdia. 
L’escriptor en qüestió teixeix unes històries complexes, tot 
i que amagades al darrere d’un estil en aparença simplista, 
que sempre conclouen amb un fet sorprenent, inesperat, 
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que atorga sentit a totes les ratlles precedents. Veure el final 
abans d’hora, doncs, li suposa una gran decepció perquè no 
li permet acabar la lectura. Des del moment en què coneix 
el desenllaç, es veu incapaç de continuar passant els ulls 
per les lletres del text. No veu per què hauria de fer-ho. Un 
cop desvetllat l’original truc final, ell mateix seria capaç de 
reproduir el to de les vint, trenta, dinou... a vegades, en 
el millor dels casos, dotze línies que li resten per arribar 
a les deu, quatre, set, vint-i-quatre, quinze o trenta-cinc 
paraules enginyoses que precedeixen el punt i final.

Les altres dues vegades ja ho va intentar tot. Des de 
tapar amb una de les dues mans el tram final del conte fins 
a concentrar totes les seves forces en la vista, per tal de no 
fer-la avançar més del compte. Però res li va funcionar. No 
podia controlar la seva mirada. Els ulls se li anaven cap al 
final del text, com si un imant els atragués. Quan cobria el 
full amb la mà, tot eren picors. Així que es rascava, ja no 
calia que tornés a preocupar-se d’amagar la desembocadura 
del riu de lletres: era massa tard. I quan la desesperació el 
feia optar per una concentració de contenció aferrissada, 
perdia el fil del relat, cosa que encara embolicava més la 
troca.

L’única esperança que li queda és que en el nou títol 
hi hagi un gran nombre de contes que finalitzin en les 
primeres ratlles d’una pàgina parella (a vegades veu de 
reüll el truc final d’un conte que conclou en una pàgina 
imparella des de la pàgina precedent). Quan constata que 
només n’hi ha sis dels trenta de què es composa el llibre, 
esbufega i es deixa caure amb violència al respatller de la 
cadira, abatut.

Al crític no li hagués fet res llegir els diferents contes del 
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llibre de manera selectiva en el benentès que, en comptes 
de sis, fossin més els relats que li permetessin mantenir la 
tensió argumental fins al final. Com que, ben al contrari, 
comprèn amb resignació que només els contes dos, tres, 
quatre, cinc, dotze i catorze no li faran interrompre la 
lectura a mitges, decideix continuar per l’ordre ortodox, 
no fos cas que li passés per alt una possible estructura 
circular. Almenys el tranquil·litza la idea d’assegurar-se 
conèixer el desenllaç dels quatre següents relats a l’hora 
que l’autor ho pretenia. D’aquesta manera espera poder 
guanyar temps per pensar-se noves estratègies, fer-se una 
idea de l’última obra que haurà de ressenyar i, sobretot, 
reposar-se del disgust que ha patit quan, a poques ratlles de 
cloure la lectura del primer conte, ja ha vist d’esquitllada 
com era la companya de feina del protagonista la que li 
trucava de matinada demanant per una tal Dolors amb 
un marcat accent piemontès.

Comença a llegir el següent conte, el segon. Interromp 
un moment la lectura per interrogar-se sobre què ha de 
fer amb el llibre que sosté així que hagi travessat el petit 
oasi que l’ocupa, així que surti d’una banyera relaxant 
per capbussar-se en un mar ple d’agitament i d’angoixa. 
S’intenta convèncer de no acabar-lo. Desisteix de pressa, 
envaït per un cert romanticisme: creu convenient escriure 
el seu últim text amb una gran propietat. A més, sap que 
l’obra tindrà milers de lectors i que si en fa una lectura 
incompleta la crítica resultant se’n ressentirà. I, tractant-se 
d’un autor de gran repercussió, no pot permetre que el seu 
article descobreixi una lectura parcial. 

Mentre llegeix el cinquè conte del volum, se li acut una 

Toni Duró Crehuet



59

altra idea: començar el setè conte —si el sisè li ha tornat 
a revelar altra vegada el desenllaç abans d’hora— pel dar-
rer paràgraf per després, de mica en mica, anar escalant 
fragments fins arribar al principi. No sap ben bé què pot 
traure’n d’aquest experiment, però creu que paga la pena 
de provar-ho. Té la sensació que desfent el text, com a 
mínim, aconseguirà, encara que tan sols sigui per una 
vegada, invertir l’ordre dels esdeveniments. 

Un cop acaba el sisè conte, ja n’està del tot convençut. 
Tirarà endavant la idea. No li ha servit de res concentrar-se 
a fons i concedir-se una nova oportunitat. Tot semblava 
controlat. El narrador explicava com els germans Grimm 
anaven completant el seu funest itinerari. I ell seguia 
amb mirada reposada, sense avançar-se ni precipitar-se, 
la travessa dels protagonistes, narrada amb una ironia 
magistral. Però, de sobte, els seus ulls, probablement in-
quiets i intrigats, amb ganes d’endevinar abans d’hora el 
desenllaç de la història, han descendit una mil·lèsima de 
segon per colpejar el peu de la pàgina, temps suficient com 
per provocar una lectura incompleta, sincopada. Aquesta 
immersió ocular d’última hora, reveladora d’unes ratlles 
finals que expressen, a través d’un naufragi, la foscor de 
l’existència, també li ha fet avortar la lectura de manera 
sobtada per situar la vista al darrer paràgraf del conte que 
fa set. Comença a llegir. 

Descobreix que el protagonista del conte no té altre 
remei: ha de començar la lectura del setè relat del llibre 
a l’inrevés. Ha pres aquesta decisió després de guaitar el 
final del conte precedent abans d’hora. Llegeix que aquest 
procediment li sembla la millor de les opcions. Dedueix 
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que n’ha pres d’altres amb anterioritat. Efectivament, 
després d’intuir que el protagonista és un crític literari, 
coneix les altres idees que ha rebutjat per pal·liar el seu 
problema. Un problema que més que mai ha cregut conve-
nient solucionar quan ha vist com només un percentatge 
molt petit dels contes del volum que sosté compleixen el 
requisit de cloure en les primeres ratlles d’una de les planes 
parelles, proporció prou insuficient com per fer-li perdre 
la consciència de tenir un problema. Va coneixent encara 
amb més detall el motiu del malestar del protagonista a 
mesura que va llegint el conte cap amunt: el protagonista 
de la història, a mesura que va llegint el text cap avall, es 
va trobant amb l’origen del seu malestar, que no és altre 
que descobrir, mogut per algun estrany impuls ocular o per 
una curiositat i impaciència extremes —i malsanes—, el 
desenllaç de l’escrit quan encara no toca. És una inconveni-
ència preocupant perquè es veu que els contes de l’autor en 
qüestió són molt breus, dedueix que d’unes poques planes 
i que sempre els conclou amb un giravolt que donen sentit 
a la història. Un cop s’adverteix el final abans de passar la 
mirada per cada una de les ratlles immediatament prece-
dents, després ja no cal fer-ho perquè el lector pot deduir 
automàticament el to de la resta del text. A mesura que 
va desfent paràgrafs encara va sabent més fets vinculats al 
protagonista: el narrador li informa que el dia anterior a 
la presa de consciència del problema va gaudir d’una festa. 
Més endavant, o més enrere, depenent de com es llegeixi, 
s’adona que no va gaudir de la festa perquè per a ell va ser 
una decepció. Concretament, la segona de la tarda. Però 
intrigat per conèixer quina va ser la primera decepció de 
la tarda, ara comença a llegir a més velocitat. Una velocitat 
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que, lluny de disminuir, només farà que augmentar, fins al 
punt que després de conèixer que el protagonista és l’última 
vegada que trepitja el diari on treballa i de confirmar que 
realment es tracta d’un crític literari que pateix la seva 
primera decepció de la tarda quan li lliuren el títol que 
haurà de ressenyar —d’un autor que, segons llegeix, li és 
problemàtic per una sèrie de raons que ara ja coneix—, no 
pot evitar trencar el fil il·lògic de lectura per, amb tant sols 
una llambregada, descobrir que el títol del conte que està 
llegint el protagonista del conte, un home que més tard 
—i ja sense ganes— descobrirà que és rutinari, esquerp 
i poc amant de comiats i festes sorpresa, no és altre que:
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Primer dia
Arribo a primera hora del matí a l’estació de Santa 

Apolònia. Els reflexos metàl·lics del riu Tajo m’impressio-
nen. Des de les finestres de l’Exprés Lusitània veig el barri 
de l’Alfama, intueixo el brogit de Lisboa. Baixo del tren, 
arrossego les maletes lentament i em dirigeixo cap el hall 
de la popular terminal lisboeta, demano un taxi i me’n 
vaig cap a Sintra. Des del cotxe veig l’Atlàntic i les luxoses 
cases de Cascais i Estoril. Penso en els sis dies que hauré de 
romandre a Portugal per assistir a la Convenció Europea 
de Fabricants de Catifes. Sempre m’han agradat aquestes 
reunions, són una bona oportunitat per fer negocis.

 Arribo a l’hotel i m’instal·lo, surto cap el Palau de Con-
gressos, on té lloc la convenció. Les reunions de treball se 
succeeixen, parlo amb col·legues de Pakistan, del Marroc, 
de Canadà... Passo una bona tarda. El coffe break em fa 
coincidir amb gent d’arreu; conec una senyoreta amb fort 
accent sud-americà, el seu nom és Maria Soledad Peña, 
cap de compres de la companyia panamenya Pielfombra 
SA. S’interessa pel treball de la meva empresa i quedem 
per sopar junts a la Pousada Afonso, un excel·lent restau-
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rant situat al centre de la ciutat. La trobada és agradable; 
parlem de negocis, del futur de la fabricació de catifes i 
dels processos de comercialització del producte. Acabo 
el dia prenent una copa al bar de la Pousada. Dinarem 
plegats l’endemà.

Segon dia
Estic posat en matèria. Em llevo d’hora, passejo una 

estona per les boniques arbredes de Sintra i camino mun-
tanya amunt fins el Castelo de Mouros. Torno a l’hotel, 
esmorzo i, després de canviar-me de roba, me’n vaig a la 
convenció. Escolto amb atenció les conferències. Parlo 
amb alguns dels assistents, comento coses diverses. Surto 
del Palau de Congressos apressat, he quedat per dinar amb 
la Soledad Peña. Durant el dinar intercanviem catàlegs i 
ens convidem mútuament a visitar les nostres respectives 
empreses. A l’hora de les postres, la senyoreta Peña em 
pregunta amb cara d’intriga:

—Bé, senyor Muntada, ara que ens tenim confiança 
permeti’m que li pregunti quan podrà servir-nos el material 
que li hem sol·licitat.

Sense saber massa què li he de dir —no tinc constància 
de cap comanda de Pielfombra—, li comento que la nostra 
productivitat és molt bona, som una empresa líder. La 
Soledad Peña insisteix:

—Sí —em diu tot rient—, li ho vam demanar a través 
de Francisco Gílvez, el nostre home a Barcelona. És el cap 
de vendes de Financisur.

No puc deixar perdre un negoci com aquest per un 
descuit estúpid. Li dic a la cap de compres de Pielfombra 
que pot donar per fet el lliurament, li dic que no recordo 
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els detalls de la comanda però li asseguro que telefonaré a 
Barcelona i ho solucionaré tot.

Tercer dia
Telefono a Barcelona a primera hora del matí. Parlo 

amb la meva secretària.
—Neus! Sóc el Muntada, el Josep Muntada. Escolta! 

Mira si hi ha una comanda de catifes a nom de Pielfom bra 
SA, de Panamà.

La negativa de la Neus m’enfurisma, penso que hem de 
treballar més seriosament, no podem perdre les comandes 
com si res; es tracta de diners, de molts diners, la gent de 
l’empresa depén de les meves operacions comercials.

 Dic a la Neus que busqui per tots els racons de l’ofi-
cina la comanda de Pielfombra i que em telefoni a l’hotel 
demà al matí.

 Avui no hi ha sessions de treball, està prevista una visita 
a una fàbrica de Coimbra i una recepció a l’Ajuntament 
de Lisboa. Ens passegen amunt i avall en autocar, ens 
conviden a dinar i a berenar, passem un dia molt mogut 
enmig dels viatges i dels actes institucionals. Arribem a 
Sintra ja ben entrada la nit. Alguns dels participants de 
la convenció aprofiten per anar a fer unes copes abans de 
tornar a l’hotel, jo me’n vaig de dret al llit. Estic cansa-
díssim, no puc més.

 Durant tot el dia he estat donant-li voltes a la coman-
da de la Soledad Peña, m’adormo pensant que demà em 
telefonarà la Neus i ja estarà tot solucionat.

Quart dia
Em desperta el telèfon, la tendra veu de la Neus em sona 
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a glòria. Parlo amb la meva secretària una bona estona i 
augmenta la meva desesperació; “això no pot ser” —pen-
so entre mi. No hi ha comanda, ningú no l’ha vista, tota 
l’empresa està trasbalsada.

 Mentre em dirigeixo cap al Palau de Congressos penso 
en la Soledad Peña, necessito veure-la immediatament, he 
de demanar-li excuses i lligar el negoci el més aviat possible. 
Busco nerviosament amb la mirada a la cap de compres de 
Pielfombra per l’auditori, no la veig, estic perdut.

 Acaben les sessions matinals, me’n vaig a dinar, torno 
a la Pousada Afonso. Mentre menjo em toca una mà a 
l’esquena. Quina sorpresa! És la Soledad Peña en perso-
na. La convido a seure, abans de poder dir res la senyora 
comença a xerrar:

—Quan tindrà el material? On ens el lliurarà? Ens 
convé ara mateix!

Explico a la Peña que no tenim cap comanda de la 
seva empresa, acte seguit li dic que podem servir-li el que 
vulgui, quan vulgui, només cal que en parlem.

—Està bé, senyor Muntada —diu la dona amb cara 
mal hu morada—, li diré el que vull i com li ho pagarem, 
però permeti’m dir-li que els fabricants espanyols són poc 
se riosos.

Tres mil catifes vermelles amples, cinc mil catifes petites 
i quatre catifes de cerimònia de color groc. Aquesta és la 
comanda de la Peña. Avui mateix telefonaré a Barcelona i 
passaré l’encàrrec. El material s’haurà de lliurar per avió, 
a La Havana, quan els homes de Pielfombra el rebin, la 
Soledad em pagarà en efectiu i en dòlars. Treballo tota la 
tarda en l’afer i me’n vaig a dormir d’hora, estic cansat.
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Cinquè dia
Avui és dia de descans, la Convenció ens dóna dia lliure. 

Aprofito per baixar a Lisboa, passejo per la ciutat, em perdo 
pel Rossio, compro vaixella i prenc un cafè amb llet en un 
bar del centre de la ciutat. Després de dinar agafo un taxi 
cap Estoril, em passo la tarda jugant al Casino i no em va 
malament: guanyo cent mil escuts. 

 De tornada a Sintra m’instal·lo a l’hotel, endollo l’or-
dinador i em passo la nit treballant a l’habitació. Abans 
d’anar a dormir parlo amb Barcelona. La Neus, amb veu 
de son, em diu que l’avió ja és de camí.

Sisè dia
Avui és l’últim dia del congrés, he de mirar de trobar la 

Soledad, he de cobrar i enllestir aquesta maleïda operació. 
Fem la cloenda de la Convenció, parla el president de la 
Unió Internacional de Fabricants i Comerciants de Cati-
fes. Me’n vaig a la Pousada, allà trobaré a la Soledad Peña. 
Arribo al restaurant, la cap de compres de Pielfombra és 
asseguda, em crida per compartir la taula.

—Escolta Muntada —diu la Soledad— et penses que 
som babaus?

Estic desconcertat. No entenc res.
—No us ha arribat el material? —pregunto.
La Soledad continua parlant amb to d’indignació.
—Hem rebut un munt de catifes, de tots els tamanys i 

de tots els colors. Estem fent una guerra, no estem moblant 
una casa. Si no ens subministreu les armes ara mateix no hi 
haurà tracte. Les comprarem als libis, que són més seriosos. 
Et vam demanar tres mil fusells, cinc mil pistoles i quatre 
míssils. En l’argot dels traficants són catifes vermelles, 
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catifes petites i catifes de cerimònia.
Mentre la dona m’explica això el local s’omple, sobta-

dament, de policies. Ens apunten amb les seves armes. Em 
trobo emmanillat i dins d’un furgó camí de la Comissaria 
Central de Lisboa. Em passo tota la nit a la garjola. Al matí 
m’interroga un policia amb cara de mala llet. Busquen a 
un tal Carlos Fajardo, traficant d’armes, vist per última 
vegada a Barcelona, que es fa passar per comer ciant de 
catifes. Aclarit el malentès em deixen en llibertat i em 
demanen disculpes. Abans de marxar de les dependències 
policials em diuen que la Soledad Peña es diu, en realitat, 
Mar Galíndez. És una perillosa terrorista de l’Exèrcit Pa-
nameny d’Alliberament. La Interpol estava sobre la pista 
i feia dies que la controlava. Havia quedat amb Fajardo a 
la Convenció per comprar-li armes.

—Què hi tinc jo a veure amb això? —pregunto als 
policies.

La Galíndez em va confondre, ja que el Fajardo venia 
de Barcelona i és un home baixet, grassonet i calb. La 
descripció correspon a la meva aparença física. Mentre 
torno a Barcelona, amb tren, penso en la mala sort que 
he tingut. He perdut una operació de primer ordre per 
no tenir el material. Si hagués tingut armes... Ho hauré 
de comentar a la gent de l’empresa, haurem d’obrir nous 
mercats. han estat sis dies profitosos.
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Diuen que la felicitat és la suma de les petites coses 
agra dables de la vida, i aquí podríem incloure tots aquells 
moments que et fan passar una bona estona, que t’il·lu-
sionen, que et fan somriure, que et fan riure per sota el nas 
o per les butxaques o que et donen un mínim de confort; 
però el que no diu tan obertament la veu popular, potser 
perquè sempre mirem per necessitat la part de l’ampolla 
que encara està plena, és que la suma de les petites coses 
desagradables de la vida són la infelicitat. I depèn de qui 
miri l’ampolla, amb quins ulls se la miri, on o amb qui se 
la miri, l’una serà més gruixuda que l’altra i la balança es 
decantarà per una de les dues concepcions vitals.

Si mirem amb deteniment un dia qualsevol, els mo-
ments d’infelicitat sempre superen els de felicitat, i només 
una ment oberta i positiva serà capaç de comptar només 
aquests darrers i no fixar-se amb l’embalum de moments 
infeliços.

Això és el que li passava a una dona gairebé ja gran a 
qui la vida no li havia donat opcions. Va néixer prop del 
mar i va créixer ensumant l’olor de peix acabat de pescar 
que transportaven les barcasses cada dia a mitja tarda. Va 
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anar a l’escola del barri, hi va fer amigues i als divuit anys 
es va casar amb un dels patrons de la flota. Va tenir un fill, 
ara ja casat, i s’ha quedat sola, amb el patró. 

Ningú no diria que té motius per ser desgraciada i si 
algun cop gosa dir-ho a alguna amiga aquesta se li llença 
a sobre amb un sac de retrets. Era doncs, d’aquesta mena 
de dones que sempre hi veuen tres peus al gat, que no 
troben mai res ben fet i que tot ho troben cagat i pixat. 
La seva cara mostrava l’arruga de les celles encongides, la 
del mal geni. També la ganyota de la boca que es tanca 
per no parlar, aquella que ha fet tantes vegades per no dir 
el que pensa. Quan riu ho fa per força, perquè no diguin 
que és antipàtica, però de fet no en sap de riure, se li van 
acabar les ganes qualsevol dia en ocasió d’alguna d’aquestes 
temporades amb grans dosis d’infelicitat. Es pentina com 
una jaia, a l’antiga, ajudada amb algun clip que li aguanta 
la clenxa. A vegades s’ha fet la permanent perquè se li lligui 
millor el cabell, però la perruquera ja li diu que el té molt 
indomable i que faci el que faci no se’n sortirà. De jove 
portava cua de cavall o trenetes, o també dues cues als 
costats, sempre amb la clenxa o el serrell tapant-li el front, 
amb un cabell morè i estirat que no es podia dominar de 
cap manera. De gran no gosa fer-se cua per allò de l’edat, 
i el tallat tipus garçon que li fa la perruquera és el més 
suportable. No està contenta amb el seu cabell, sobretot 
perquè té ben a prop exemples de cabells preciosos com els 
estirats però dominables, que poden portar algun arrissat 
al final; els cargolats que no necessiten de permanent; o 
els dobles i consistents. El seu era fi com la seda, relliscós i 
greixós, malgrat tots els xampús antitot, i estirat com una 
escombra de les d’abans. Per més potingues que s’hi posa-
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va més escombra es tornava, així que decidí no esmerçar 
més esforços amb el seu cabell i el deixà tal i com estava, 
estirat i malgirbat.

Però aquesta no era l’única infelicitat. Cada dia en 
llevar-se es mirava al mirall i es deia que més valdria no 
ser-hi perquè així, si no hi era, ja no caldria mirar-se cada 
matí al mirall i veure la cara d’espant que veia: el cabell 
d’escombra, els ulls enfonsats, la boca de rap, les orelles 
a punt d’emprendre el vol, el nas —o millor nàpia— de 
quilòmetre i un alè que faria enretirar una estàtua. A més, 
sempre havia estat grossa com un bocoi, rodona com un 
arbre monumental. Havia fet tants règims alimentaris que 
només li havien escurat la butxaca... Va començar amb el 
de les barretes de xocolata i vainilla. Una per esmorzar, una 
per dinar, una per berenar i una per sopar. Però com es pot 
menjar una barreta havent cuinat un suquet de peix, una 
escudella amb carn d’olla o peix fregit amb salsa? Ella hi va 
trobar la solució: es menjava el suquet, l’escudella o el que 
havia cuinat i, de postres, la barreta. Confiada que no li 
faria cap mal, va pensar que ja que menjava poca cosa, que 
no tenia la gosadia de posar-se un plat ple fins a dalt com 
abans i només se’n posava un tall de cada, es menjava la 
barreta per postres. També va passar una temporada bevent 
te xinès abans de menjar; és un te que promet resultats 
miraculosos i una gran dosi de felicitat als que hi confiïn, 
però ho va deixar córrer perquè li produïa una diarrea des-
comunal. Va fer el règim de no barrejar aliments. Aquell 
de proteïnes sí, però sense hidrats de carboni. Aleshores, 
com es menja el suquet de peix amb patatetes tan bones 
com són? Ella s’ho troba tot molt bo, encara que l’home 
sempre li rondini, que si avui no t’ha sortit prou bé, que 
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si massa fred, que si massa calent, que si cru, que si cuit... 
Ella se’n menjava una i prou, de patata, i després una al-
tra i encara una altra. Per una no passarà res, es deia, i el 
romesco podia més que tots els règims del món. I encara 
hi havia un altre règim que li deia exactament el que havia 
de menjar cada dia: per esmorzar, una llesca de pa amb 
llet descremada; a mig matí, una poma; a migdia, una 
amanida sense amanir i un bistec a la brasa; a la tarda, un 
iogurt; i a la nit, verdura. No hi havia res que pagués la 
pena; la llet descremada no tenia gust de llet sinó d’aigua, 
la poma sola li feia basca, l’amanida sense amanir és com 
el menjar dels conills, el bistec a la brasa era un sabatot, 
el iogurt —ecs— i la verdura —brrr—. També havia 
provat el règim dels sucs, que l’afartava el dilluns de suc 
de taronja, el dimarts de poma, el dimecres de verdures; 
i així tota la setmana. Acabava els dies amb mal de cap, 
amb les cames fluixes a punt de caure a terra demanant que 
avisessin l’ambulància. Va provar el dejuni, que res tenia 
a veure amb actituds religioses, però va haver d’aguantar 
un sermó del metge de guàrdia, del seu marit i de tota la 
família. Finalment, es decidí a fer el règim del plat petit. 
Menjar de tot però en un plat petit, així et fa la impres-
sió que menges com els altres però en realitat, menges la 
meitat. El que no diu el règim és que està prohibit repetir 
i és això precisament el que feia ella: repetia. Com podia 
cabre-li en un plat petit tota l’escudella barrejada que feia 
a l’hivern? No hi havia altre remei que repartir-ho en dues 
o tres vegades. Així primer es posava el tall, el pollastre, 
la carn i la cansalada; després s’escudellava els cigrons, la 
patata i la botifarra blanca i negra; i després, encara, la 
sopa i el brou. Després de dinar una escudella de les seves 
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quedava estarrufada al sofà, sense capacitat de dir ni ai i 
sense poder donar un pas per fer el cafè. S’adormia davant 
la infelicitat de saber que no servia ni per fer un cafè. La 
sopa, que l’home havia trobat crua o massa cuita, o salada 
o dolça, l’havia deixat completament absent.

Mentre es mirava al mirall del lavabo pensava encara si 
pagava la pena fer-hi res per arreglar-ho. Si pagava la pena 
pentinar-se i canalitzar les clenxes i els cabells que sembla-
ven rastes de Jamaica. Si calia fer-se les celles i pintar-se 
una mica els ulls i les pestanyes, o pintar-se els llavis —o 
els morros, com deia el seu home— o comprar-se unes 
arracades que afavorissin una mica les orelles d’elefant. Es 
treia la camisa de dormir i començava a vestir-se sabent 
que res de res no li estaria bé. Esmorzava una d’aquestes 
llesques que no tenen gust —integrals, en diuen— i s’hi 
posava melmelada ligth —que en català vol dir qualsevol 
cosa menys melmelada— i es bevia el got de llet descrema-
da amb el cafè sobrant i la sacarina. Sortia al carrer amb el 
cistell i la bossa de comprar i es dirigia al súper. Feia massa 
calor a l’estiu i massa fred a l’hivern, s’hauria quedat a casa 
amb molt de gust si no fos perquè li diuen o li manen 
que surti, que camini, que camini molt per cremar unes 
quantes calories. Ho intenta, però es cansa i entra al bar a 
demanar un entrepà de pernil, que és la millor felicitat del 
dia. Quan ja se l’ha acabat els remordiments li proporci-
onen una pujada d’infelicitat considerable, paga i se’n va 
de pressa perquè ningú no la vegi. Les bosses comencen 
a pesar, les cames també, i decideix tornar a casa i acabar 
de passar-hi el matí. 

Davant la tele s’empassa una pel·lícula darrere l’altra. Els 
serials, que tots són iguals i sempre acaben de la mateixa 
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manera; els concursos, amb preguntes estrafolàries; els 
informatius, que només ensenyen desgràcies; i les sèries, 
que quan comencen ja saps com acabaran. Li agraden molt 
les sèries d’hospitals, perquè ella de jove volia ser inferme-
ra. Va començar fent uns cursos a l’escola d’infermeria i 
es va col·locar d’auxiliar a l’hospital, però ningú no la va 
ajudar quan el seu home li va dir que ho havia de deixar, 
que no podia fer aquests horaris tan estranys que fan als 
hospitals perquè ell s’havia d’aixecar d’hora per anar a la 
barca i necessitava algú a casa. Els seus pares li van donar 
la raó al seu home i les seves germanes també, així que 
no va tenir altre remei que deixar-ho tot i dedicar-se a la 
casa. S’aixecava de matinada per preparar l’esmorzar i el 
dinar del marit i, com que ja s’havia desvetllat, es quedava 
aixecada i feinejava. Probablement aquesta fou una gran 
infelicitat que l’ha portada a moltes altres posteriors. Ha 
quedat arraconada en una casa que tufeja sempre a peix 
i s’ha allunyat de les seves companyes d’escola, totes col-
locades en empreses i en botigues, guanyant no grans sous 
però sí suficients per ser independents. 

Quan va néixer el seu fill, ella es pensava que li passa-
rien tots els mals i totes les cabòries infelices que tenia. Era 
rodonet i bufó, inquiet com el cul d’en Jaumet, prou llest 
per aprendre tot el que li ensenyaven però, gairebé sense 
adonar-se’n, el nen es va fer gran i, de sobte, va i es casa i 
se’n va a viure a l’estranger. No es pot dir que tenir un fill 
que s’ha fet gran és causa d’infelicitat, però li ha durat tan 
poc, ha estat tan vist i no vist que no ha tingut temps de 
veure’l créixer ni de fruir-lo.

A vegades seu al sofà i pensa en la seva vida, en el temps 
passat, en el fill, en el seu home. Pensa que tot hauria po-
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gut ser molt diferent i millor, però també pitjor. I davant 
la felicitat que creu tenir perquè no se li ha mort ningú, 
perquè tots tenen feina, tenen salut i són bones persones, es 
troba amb la infelicitat de moltes altres coses, segurament 
estúpides, coses quotidianes que no pot contar a ningú, 
que no pot explicar perquè la prendrien per beneïta. Són 
aquells moments desastrosos en què se t’aferra l’estofat a 
la cassola i no hi ha res pitjor que l’olor de recremat. “Se 
sent olor de cremat...”, diu ell, com aquell qui no diu 
res... o quan et cau la sucrera a terra o el saler, amb aquell 
cric-crec sota els peus que dura una setmana. La pols que 
s’endinsa en tots els pots de ceràmica, en els quadres i en 
les decoracions que li han arribat de tots els racons del 
món procedents de les veïnes, la cunyada, l’amiga soltera... 
El cafè insípid o el cafè fort, mai no li encerta el punt; 
l’arròs caldós o cru o al dente —com diuen ara—, tampoc 
no l’encerta mai; o el peix massa fet, massa poc fet; el vi 
massa fred o massa calent, l’oli que es crema; l’aigua que 
bull quan no ha de bullir; l’ou ferrat que s’aferra, la truita 
que es desmunta... Tot i que a vegades les coses li sortien 
bé, perquè després de tants anys n’havia après de fer de 
cuinera per a la minúscula família, sempre hi havia algu-
na cosa que ho espatllava tot. La tomaca amb massa gust 
d’all, l’allioli amb poc all, el pebrot que repeteix, la ceba 
poc cuita, els calamars crus, la daurada a la sal salada com 
un dimoni, les sardines que empastifaven tot el veïnat... 

Va sortir a donar un tomb, amb les claus a la butxaca 
i sense moneder per por a la temptació d’asseure’s a bere-
nar; no li agradava que li fiessin i així segur que no aniria 
enlloc a demanar res. Va mirar una a una les barques que 
acabaven d’arribar de mar fins que va trobar la del seu 
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home. Va allargar el braç per fer-li saber que hi era, però 
va recular. Al costat d’ell hi havia algú que... qui deuria 
ser, si els tripulants ja havien baixat tots? Amb qui parlava 
amb tanta...? Amb qui...? Fins que la va veure. Ningú no li 
havia dit però ella ho sospitava. Des de feia temps que ho 
sospitava, tot d’excuses d’avui vindré més tard, demà no 
m’esperis que tinc molta feina, ara vinc, vinc de seguida, 
vaig a fer una manilla, vaig a veure fulano... Cada dia una 
excusa o una altra i avui ajuntant-les totes ho ha entès 
molt bé. Així que de tornada a casa va passar pel davant 
del bar on esmorza pa amb pernil i va girar el cap, s’havia 
de mantenir digna davant l’amenaça d’una depressió que 
li podia caure en qualsevol moment. Va arribar a casa i 
s’instal·là al balcó, mirant el carrer, els cotxes que passaven, 
els que venien de la llotja amb els carretons de peix, les 
furgonetes dels restaurants carregades i a punt d’esbudellar 
els llobarros, la canalla que xisclava... Va pensar que havia 
estat una dona feliç, que durant vint-i-quatre anys de ca-
sada no li havia passat mai res i que si ara tenia una mala 
temporada què hi anava a fer; no tot és perfecte, sempre 
hi ha algun entrebanc que et fa ensopegar, que t’estira 
o que t’arronsa, les infelicitats són moltes i no es poden 
comptar; les felicitats, en canvi, són petits moments que 
sí que es poden comptar. No, ben bé no és així, va pensar, 
les felicitats són massa genèriques, massa grans; tenir un 
fill, per exemple, és una felicitat; casar-se amb un home a 
qui s’estima és una felicitat, però ara... Què ha de pensar 
ara...? Potser la culpa era seva: tanta exigència, tant de 
mira’m i no em toquis, tant d’orgull i tanta mandanga. Ja 
no podia tornar enrere, ni podia imaginar-se un caràcter 
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diferent i menys altiu que el seu. Era el que li havia tocat; 
això del caràcter és com una loteria, als uns els toca ser 
simpàtics i als altres bledes i als de més enllà orgullosos, 
com ella mateixa. S’aixecà i es dirigí a la cuina per prepa-
rar-se un cafè amb llet. Volia prendre-se’l pacientment al 
balcó, mentre pensava en la seva vida. De sobte sentí com 
se sobreeixia la llet i els fogons s’embrutaven. Agafà el pot 
de cafè i el llençà a terra, després escampà tot el sucre per 
terra i abocà la sal d’una vegada. Si havia de tenir un dia 
infeliç, almenys que ho fos completament. 

Tancà la porta de la cuina que pudia a llet esbravada 
i a barreja de sucre, sal i cafè, que faria les delícies dels 
escarabats adormits pels racons. Se serví una copa de vi i 
sortí al balcó mentre tocaven qualsevol cosa per la ràdio. 

S’empassà les llàgrimes, la calor i el tuf de peix i, a poc 
a poc, anà buidant l’ampolla de vi. Esclafí en una rialla 
potent que se sentí per tota la barriada i va pensar que calia 
ser infeliç almenys amb una mica de bon humor.

Infeliçment...
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Y todo a media luz, que brujo es el amor, a 
media luz los besos, a media luz los dos...

La vella tonada d’aquell tango. L’estreta distància dels 
seus cossos. La màgia. A mitja llum i la catifa. 

La nit del 25. I els records. La milonga i les dues co-
pes que encara esperen pacients a la vora de la taula de 
vidre forjat de la saleta. Les llàgrimes d’aigua. Les passes 
compassades i argentines. L’olor ensumada i barrejada de 
menta i canella.

Aquell era l’ambient i la situació que determinaven una 
vetllada feliç i plena d’esperits romàntics. De fet, ells ho 
compartien tot. Tan sols tres mesos abans, després d’una 
forta crisi matrimonial, aquella reconciliació va ensorrar 
amb cruesa i força aclaparadora els problemes que els 
havien dut a la separació temporal. Avui, noranta dies 
més tard, han aprés del passat proper i, més units encara, 
comparteixen una bella i vella celebració molt íntima. 
“Som pares”, es repeteixen una i altra vegada a cau d’una 
orella propera i tendra.

Però aquell tango els determina. Ballen amb els ulls 

Y TODO A MEDIA LUz
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clucs. El balanceig acompanya la melodia surenya. El 
champagne francès de què parla la cançó els recolza en els 
moviments. No hi ha rosa vermella, però no la troben pas 
en falta. I els somriures.

—Puc parlar-te? —fa Ella lentament.
—No parem, no hi pensis, escolta l’acordió.

Si supieras que aún dentro de mi alma conservo 
aquel cariño que tuve para ti...

—Amor. És important —persisteix l’esposa.
Ell s’atura, la seva cara el delata. No li agrada gens que 

l’interrompin en el tango. El ball és el ball.
—Ha de ser molt important suposo.
—Ho és, no en dubtis. Pots aturar la música?
—Ara ve “Caminito...”
—Si et plau.
L’equip de reproducció no és massa lluny d’allí. Tan 

sols unes passes pesades i inconformistes. I arriba el si-
lenci. I res.

—Ja està. Explica’m el problema —diu Ell, seriós.
—No serà un problema per a mi.
—Vaja, i doncs, ho serà per a mi?
La calentor que fins aleshores desprenien els seus ulls 

s’ha tornat gèlida. Ella fa cara de preocupació. Ell, dempeus 
i immòbil, sembla esperar quelcom més que un simple 
petó a la galta.

—Tens raó —diu Ella.
Ell la mira. I sol, inicia uns passos de tango, com si 

l’haguessin d’ajudar a pensar.
—Recordes “Por una cabeza”? La vam ballar al convit 

de noces —diu Ell.

Ferran Cascón Goñi
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—És molt probable que no superi el part.
Tot ha parat de rodar. Ell també. I es miren.

 *    *    *

—Pare, on anem?
—Avui fa els anys de la mort  la mare, fill. Hem d’anar 

a fer-li un petó.
—I ella ho sap?
—El què vailet?
—Que si sap que seguim estimant-la molt.
—No ho dubtis.
El vell tango ja no sona per ells. De fet, tan sols arriba 

a les seves orelles la melodia incansable de l’última ballada 
plegats, els sons inesgotables d’aquella celebració eterna.

Les passes d’Ella s’han tornat ara fruit en aquell petit 
marrec, un petit home espavilat i malencònic.

—Què fas, pare?
—Li reso. Parlo amb Ella.
—I què diu? 
—Que t’enyora.
—Digues-li que jo també a Ella.
—Ja ho he fet. T’envia un petó.
—Digues-li que en vull dos.
—Ja ho has sentit, amor —repeteix Ell mirant al cel—, 

tens un fill que segueix les teves passes.
—No crec que et senti.
—No hi posis la mà al foc, noi.
—Mare?
El pare somriu i l’admira.
—Mare, sóc jo. És que vull saber si em sents. El pare diu 
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que sí, però jo no m’ho acabo de creure. Perquè el cel està 
molt lluny i nosaltres estem parlant baixet. Aquí diuen que 
no es pot cridar. Ho posava en un cartell a l’entrada. Bé, 
que sàpigues que t’estimo i que el papa ara treballa molt 
i a mi em cuida l’àvia Mariona, que em fa suc de taronja 
cada matí per esmorzar i que me’l porta al llit. 

Espero que estiguis distreta i que tu també t’ho passis 
bé. T’enyorem tant! El papa plora cada nit, ell no sap que 
jo el veig, però et troba molt a faltar. Mama, que t’estimo, 
que ets molt bonica i que t’envio un petó. Muà.

—No sabia que...
—Jo no volia mirar, però un dia, que tenia set, quan 

vaig passar per davant de la teva habitació, doncs...
—No hi fa res, vailet. No és un secret per tu.
Lentament, la família s’allunya dels vells records que 

reposen sota aquell marbre repicat. Allà, per sempre i a cada 
visita, la mare i l’esposa restaran pacients per tornar a es-
coltar les tendres paraules que ben sovint els són dedicades.

I tanmateix, cada nit, sota l’encís de la lluna, les notes 
trencades, tristes i argentines del tango de la memòria 
envairan amb tendresa els seus alès , recordant els records.

 *    *    *

—És molt probable que no superi el part.
Tot ha parat de rodar. Ell també. I es miren.
—D’on ha sortit aquesta ximpleria?
—Els metges no ho veuen clar.
—Els metges no en saben prou.
—Potser. Però les possibilitats no s’han esvaït encara. 

La malaltia avança.

Ferran Cascón Goñi
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Ell camina. Es frega la cara, els ulls. Es rasca pertot 
arreu. Tot el cos li pica. Sua. S’enrabia. Colpeja la porta. 
S’acosta al reproductor i prem el play del tango. I plora.

—No ho entenc.
—Les llàgrimes no t’ajudaran, creu-me.
—Lacrima Dei.
—Com dius?
—Les llàgrimes de Déu. De què serveixen?
—Reguen les nostres ànimes. Perquè has posat la 

música?
—Ballem, la nit s’escurça quan arriba la calor.

 *    *    *

Els dos seuen a taula quan se senten dringar les claus 
de la porta del carrer.

—Mare! —el vailet s’ha aixecat ràpidament. El petó a 
la mare quan arriba de treballar és el més important.

—Fill! Atura’t un moment.
—Per què pare? Ha arribat la mare. Tan de temps 

esperant-la...
Les temoroses paraules del pare no aconsegueixen es-

vair la seva ansietat. Però a la porta no hi ha ningú. Resta 
tancada encara. I el passador posat. No se senten dringar 
les claus, no s’acosten les passes ballarines i desitjades.

I el nen plora. I el pare plora.

 *    *    *

—Doctor?
—És un nen. Un nen preciós.
S’abracen.
—I la mare?
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—La mare. No hem pogut. No ha superat el part.
—Ha mort.
L’home, impotent, assenteix.
—Ha mort.
L’espòs plora. I tanmateix desitja veure al seu fill. I 

tanmateix enyora veure la seva mare. Els genolls són ara 
els únics amics capaços d’aguantar el pes de la memòria. I 
els records. I aquella nit màgica. I el champagne francès. 
I el tango. I l’alegria.

—Les llàgrimes de Déu —mormola.

Ferran Cascón Goñi
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El Siu neda com un boig. És petitó, morè i prim com 
un fideu, i corre amunt i avall per la vora de la platja, no 
sigui cas que es torni a banyar, que la mare ja s’estira els 
cabells quan pensa com els té d’arrugats, els dits, el seu fill.

El Siu viu a Minúscula, una illa d’un quilòmetre qua-
drat amb quatre palmeres i envoltada, com no, d’una mar 
immensa que sembla a punt de menjar-se-la. Els pares del 
Siu —la Sau i el Seu— ja fa anys que hi van arribar moguts 
per un impuls que els permetria expressar, sense cap mena 
de pors i coaccions, la radicalitat del seu naturisme. Ara 
per ara, ja hi són ben establerts i eduquen el Siu sota els 
pilars de la llibertat i sotmesos a les lleis de la naturalesa.

Malgrat tot, en Siu sempre ha sigut rebel de mena. 
Des dels dos anys que neda quilòmetres i quilòmetres mar 
endins, i torna quan ja és ben fosc i quan la lluna tremola 
sobre el mar adormit. 

La Sau ja pateix, ja, quan el Siu li fa aquestes males pas-
sades. Li fa por que el nen marxi cap a la civilització, que 
renegui dels ideals que ella i el seu marit l’hi han inculcat 
amb tants i tants esforços. Però el Siu, prudent, sempre 
torna; i sempre es troba el plat de coco amb sardines sobre 

LA MAR DE MINÚSCULA
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la taula fred, que la mare que ja dorm, pobra dona, l’hi 
ha guardat.

És clar que el pobre nen se sent atret per allò que es 
troba tants quilòmetres enllà i que els seus pares diuen que 
és abominable, però, encara que no us ho pugueu creure, 
no és allò el que realment el xucla mar endins.

La mare li comença a notar alguna cosa estranya el dia 
que li llima les durícies dels peus amb un símil de pedra 
tosca. Sembla que els peuets del nen estan cada dia una 
mica més arronsats, i que les ungles reculin cada dia mig 
centímetre. 

La mare es preocupa. No sap pas què faria si el seu fill 
caigués malalt. L’única cosa que té clara és que no tornarà 
mai a allà d’on ve; per res del món.

Pocs dies més tard la mare passa una pinta de carei 
pel feix de cabells del nen, que estan tant encarcarats de 
salnitre que una infinitud de gruixudes crostes de sal es 
precipita des del metre i mig on es troba el cap del nen 
fins a la sorra nívia que els fregeix els peus. És llavors quan 
la Sau crida el seu marit perquè vingui a corroborar allò 
que ella veu. El Seu ho veu ben clar: el seu fill té tot el cos 
recobert d’unes menudes escates de color platejat. És com 
una capa gairebé imperceptible, tornassolada, que a cada 
passada de la mà del Seu a contra-escata fa un crec-crec, 
un cruixit tan suau que, fins i tot, fa por d’esforçar-s’hi en 
aquest moviment, no sigui cas que alguna de les escates 
salti, per l’amor de Déu.

Ni el Seu ni la Sau gosen mostrar cap mena de preocu-
pació davant del seu fill, que aquella nit vol anar a dormir 
a la vora, per sentir el “sííí, nooo, sííí, nooo” compassat de 
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les ones del mar indecises, que l’ajuda a endormiscar-se.
Aquella nit, però, els seus pares no poden dormir. 

Estirats sobre el llit de fulles de palmera, ella a la banda 
esquerra, ell a la dreta, resten en silenci mirant els estels 
que parpellegen per entre les escletxes del sostre, fet de 
branques i fang i que tants d’esforços els va costar construir. 

La Sau ha hagut de llevar-se, de tant preocupada com 
està. Fa estona que intenta aclucar els ulls, però la visió 
de les escates recobrint el cos del seu fill, tan perfectes 
i platejades, interrompuda pel soroll dels roncs del Seu 
(que, per fi, sembla que ha pogut adormir-se) encara li ho 
posen més difícil. De fet —pensa—, no entén res, no sap 
com pot ser que el seu fill de cop pateixi una malaltia així. 

Caminant sobre la sorra blanca, que a aquelles hores 
sembla ben bé la pols d’una perla esmicolada, s’atansa al 
Siu, que està estirat a tocar amb l’aigua, que s’estén com 
els tentacles d’un pop d’escuma blanca. La mare s’ajup, li 
passa la mà pels cabells, però quan li va a fer un petó recula 
espantada. L’olor de peix i salnitre és intensíssima, i les 
galtes del nen s’inflen i desinflen a un ritme espasmòdic, 
l’analogia de l’angoixa amb què respira un peix pescat amb 
un ham i un cop ha acabat de sortir de l’aigua. La Sau 
aguanta la respiració i, quan el Siu, en principi, inspira, 
aprofita que no té la galta inflada per fer-li un petonet. 
És després d’haver fet això que torna al llit i es tapa amb 
quatre fulles que l’abriguen de mala manera. Després de 
donar-hi moltes voltes, s’adorm.

L’endemà al matí, el Siu ja fa set anys. No les han ce-
lebrat mai gaire, aquestes coses, però potser perquè el Seu 
vol distreure una mica la Sau —ja se sap com pateixen les 
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mares...— o potser perquè ell en té ganes i prou, decideix 
fer una celebració “com Déu mana”. La mare s’encarrega 
de fer el regal pel nen, que ja de bon matí ha saltat mar 
endins a fer una bona nedada. La Sau ja li ha dit que vingui 
d’hora abans no es fes tard, que és un dia molt espe cial, 
i totes aquestes coses que les mares fan per entendrir els 
seus fills. 

La idea del Seu ha funcionat: la Sau està tan enfeinada 
a construir un joc de daus pel nen amb una mica de fusta 
i la closca d’un coco, que amb prou feines se’n preocupa. 
El pare, d’amagatotis, ha collit unes floretes per a la Sau, 
que sap del cert que faran el fet. Ella sempre s’emociona 
amb aquestes coses i més sabent com en costa, a aquestes 
alçades, de trobar floretes a Minúscula!

A hores d’ara el Seu ja ha començat a encendre la fogue-
ra. Ha posat a la paella unes tallarines que amb el primer 
bri de foc ja s’obren, de tant fresques. Mentrestant, quan 
el sol ja sembla ben bé una moneda d’or que s’introdueix 
en la guardiola negra del mar, la Sau talla l’enorme tonyina 
que el Seu ha pescat fa una estona, prop de la vora, que 
saltava com una boja i que era tan forta i tan sana.

Ja ben cuiteta a la brasa —és com més li agrada al Siu—, 
la serveixen en una safata ben maca, que és al mig de la 
taula, just al costat de les flors que han fet emocionar la 
Sau. El Seu es disposa a cridar, amb un xiulet, el Siu, a 
veure si torna ja d’una vegada. L’home s’exclama:

—És que ja està bé, tu, ni el dia del seu aniversari es 
digna a arribar a l’hora, aquest nen!

El que els pares no saben —però que potser es temen— 
és que el seu fill ha estat el més puntual de tots, que ja fa 
estona que s’espera allà a la taula, sobre un llit de sofregit 
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de coco que faria les delícies de qualsevol.
En castellà diuen “de lo que se come, se cría”. Però, noi, 

en el cas del Siu, la Sau i el Seu, podem dir, malauradament, 
que “de lo que se cría, se come”. 

La mar de Minúscula
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Escriure una nota de suïcidi és molt més difícil del que 
la gent es pensa. Ho sé perquè n’he escrit moltes... Calculo 
que entre cent i cent vint. 

El més important és ser clar i concís, no allargar inne-
cessàriament el dolor dels familiars. He vist pares destros-
sats rellegint una vegada i una altra una confusa carta de 
suïcidi, buscant entre línies una explicació, un missatge 
ocult, un motiu creïble... I trobant tan sols un reguitzell 
de despropòsits escrits amb incapacitat, pressa o desgana. 

El meu germà petit va deixar una llarguíssima nota 
d’aquest tipus abans de penjar-se, la primera carta de suï-
cidi que vaig llegir a la meva vida. Estava plena de recrimi-
nacions, amenaces d’ultratomba, súpliques desesperades... 
Tot amb frases molt llargues, confuses, mal cons truïdes; 
de manera que cada poques línies es feia necessari rellegir 
l’escrit una vegada i una altra. La meva mare va trigar tres 
interminables hores en llegir-la i entendre-la, i durant tot 
aquest temps no va deixar de plorar ni un sol moment. 
Trencava el cor veure-la. Vaig odiar el meu germà per la 
seva mort, pel seu egoisme, pel seu menyspreu. 

Clar que ja l’odiava d’abans... 

Josep Camós Guijosa

FINAL
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Dies després del funeral del meu germà, vaig escriure 
la seva nota de suïcidi tal com hauria d’haver estat. Sin-
cerament, no sé perquè ho vaig fer. De vegades escric 
deixant-me emportar pels meus impulsos, més que no 
pas pel cap. Suposo que estava intentant donar-li sentit 
a una cosa que no en tenia... Potser intentava corregir 
amb l’escriptura l’error del meu germà; potser intentava, 
d’alguna manera orgullosa, reescriure el món. 

En el fons, la carta escrita per mi explicava el mateix: 
un trivial desengany amorós, l’addicció a l’alcohol que li 
havia destrossat la salut, un fracàs professional rere l’al-
tre... Però la vaig construir de forma que semblés escrita 
per un ésser humà. Mentre l’anava redactant pensava en 
les tres hores de tortura de la meva mare, innecessàries, 
imperdonables, evitables.

Canviant els noms propis i alguna referència, vaig publi-
car la nota en el meu primer recull de relats curts. El llibre 
va tenir molt bona acollida, millor de com m’esperava, i 
la nota de suïcidi va ser sorprenentment el relat més ben 
rebut pels lectors. Amb el temps vaig publicar altres llibres, 
novel·les, assajos, em vaig anar convertint en un escriptor 
moderadament conegut. Vaig escriure un llibre anomenat 
Final, format per deu elaborades notes de suïcidi en què la 
mateixa mort s’explicava de deu maneres diferents. En el 
seu pròleg vaig defensar l’opinió de què les cartes de suïcidi 
han de ser curosament meditades i preparades, posant com 
a exemple el desagradable cas del meu germà. Alguns em 
van acusar de morbós —i en part ho era, seria hipòcrita 
negar-ho—, d’altres van quedar encantats amb el llibre, 
que al cap i a la fi es va vendre bastant bé. I així la meva 
fama va anar creixent a poc a poc.

Josep Camós Guijosa
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Algun temps després vaig començar a rebre mails i 
cartes de lectors a casa meva i a la redacció de la revista on 
treballo. Algunes només eren opinions i comentaris, n’hi 
havia d’altres absurdes o insultants, i unes poques... Unes 
poques eren de persones que em demanaven que escrivís 
la seva nota de suïcidi en comptes d’ells. Estaven decidits 
a matar-se —això deien—, però no es veien capaços d’es-
criure la nota final ells mateixos. Volien acomiadar-se amb 
estil i de la manera menys dolorosa possible per als qui 
es quedaven enrere... Volien, en resum, poder explicar els 
seus motius sense ser malinterpretats. 

Vaig contestar a totes aquestes cartes demanant que 
m’enviessin més dades: el seu nom, edat, història, perquè 
volien morir i quan tenien planejat fer-ho. Suposava que 
parlant dels seus problemes veuria si realment estaven 
decidits a matar-se o no i, a la vegada, trobaria arguments 
per fer-los desistir. Vaig intentar dissuadir-los amb tots els 
meus recursos però, pràcticament ningú, no em va escoltar. 
Va ser una època angoixant. El meu llibre no era una apolo-
gia del suïcidi, és clar, però... En alguns moments em sentia 
responsable de la decisió que aquests lectors havien pres, 
com si el meu relat els hagués empès cap a la mort. Fins a 
quin punt un escriptor és responsable de les conseqüències 
que té la seva obra? Si escrivia la nota de suïcidi d’algú, no 
l’estaria empenyent a matar-se en lloc d’ajudar-lo a viure? 
Tenia dret a col·laborar en una cosa així? I si no feia res i 
simplement ignorava les cartes, com podria viure sabent 
que havia tingut a les mans la possibilitat d’ajudar a algú 
i no ho havia ni tan sols intentat? Contestava les cartes 
ràpidament, amb por de què arribessin massa tard... Però 
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encara no em veia capaç de prendre una decisió definitiva.
Així que em vaig decidir a parlar amb ells cara a cara. 
Durant llargues hores els aspirants a suïcida m’explica-

ven la seva vida, tot el que pensaven i sentien. Jo no parava 
de fer preguntes, potser empès pel costum de documen-
tar-se propi de tot escriptor. A qui aniria dirigida la nota de 
suïcidi? Pares? Dona? Fills? Quan va pensar en suïcidar-se 
per primer cop? Ha passat per depressions abans? Està 
prenent algun medicament, algun antidepressiu? Com és 
la relació amb la seva família? I així durant hores i hores, 
preguntant i escoltant. A uns pocs els vaig convèncer de 
què reconsideressin la seva decisió i es donessin una altra 
oportunitat... Però els altres estaven totalment convençuts 
de què volien morir i, resultava evident, que es matarien 
els ajudés jo a escriure la nota final o no. A aquests últims 
els vaig escriure les seves cartes de suïcidi tan bé com vaig 
saber. 

Més o menys cada mes m’escrivia un nou suïcida. 
El problema és que les notes de comiat no han de sem-

blar mai fruit d’un rampell sobtat. Els suïcidis impulsius 
sempre deixen un regust ridícul; semblen evitables, gairebé 
banals. Així que és necessari que cada nota estigui treba-
llada, polida, que sigui fruit d’un llarg procés, de moltes 
hores de treball. Cada cop vaig anar dedicant més i més 
temps a la seva redacció... Cada nota, cada cas, m’ocupava 
hores, dies, setmanes, mesos, anys. Mentre escrivia les car-
tes procurava pensar com el suïcida, posar-me al seu lloc, 
sentir el que sentia ell, tot perquè la carta sonés autèntica 
i personal. Així que al meu interior desenes d’homes i do-
nes em van abandonar, centenars de fills meus van morir 
en accidents, de sobredosis o de malaltia, em vaig quedar 
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vidu incomptables vegades, vaig perdre totes les feines 
imaginables, vaig fracassar una vegada i una altra, milers 
de persones em van odiar, despreciar i humiliar. 

A poc a poc, em vaig convertir en el més desgraciat 
dels homes.

Així que ara escric la meva pròpia nota de suïcidi, per-
què amics i familiars entenguin que no puc continuar així, 
que ja sóc només un mort en vida. M’he penjat, ofegat, 
disparat, he pres centenars de verins i pastilles, he caigut 
per barrancs i balcons, desenes de banyeres s’han omplert 
amb la meva sang... Potser una última mort, definitiva, 
autèntica, meva de veritat, pugui evitar que segueixi escri-
vint les maleïdes notes de suïcidi que em demanen tots 
aquests bastards... Perquè no puc simplement negar-me 
a ajudar-los, en tinc prou amb recordar a la meva mare i 
les seves tres hores de plors i sofriment perquè se’m fagi 
impossible negar-me a escriure una sola d’aquestes cartes. 
Tan sols hi ha una manera de no continuar escrivint, de 
no continuar patint. No se me n’acut cap altra. Adéu a 
tothom, doncs.

Té collons la cosa.

IKKYU SOJUN

Final
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La bagassa
Diuen les males llengües —diguem-ne llengües sim-

plement, no anem a buscar raons— que sovinteja les cases 
de putes, que li agraden jovenetes...

Era un capaltard qualsevol: les ombres, parsimonioses, 
reptaven allargassades pels carrerons de Ciutat, tot jugant 
a desdibuixar la realitat. El vaig veure arribar amagada rere 
les cortines florejades d’aquest niu. Aparcà el cotxe en el 
mateix carrer, un cotxe obscur, artificialment longitudinal, 
que devia valer una fortuna.

Traspassà la porta amb un posat seductor. Feia una olor 
exòtica: un ventijol primaveral perfumat de malenconies 
i enyors, acollidor com un bany d’aigües tèbies. Anava 
d’executiu triomfador amb un vestit gris, del gris trist de 
la realitat i amb sabates negres, com els ulls, que semblaven 
desmesuradament oberts per la urgència del desig.

Poques paraules...
Em pagà per avançat.
Em despullà.

Ens miràvem: les ninetes del seu esguard se’m clavaven 
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com queixals de llop, tal volta com els esperons d’una fera 
ferotge. A plom, sobre el llit, caigué el meu cos i es deixava 
fer, immòbil, talment femella en zel que amolla simulats 
grinyols de vici.

Amb la mà tremolosa, l’home em fregava les cuixes, la 
rojor del sexe eixut i, amb la llengua, començà a llepar-me. 
Llepava... Saliva i més saliva, brou prohibit per tot arreu. 
Per uns minuts vaig pensar que la meua pell era talment 
una llaminadura que gotejava sucre. Em llepava el cos, els 
peus amb especial fruïció: assegurava que l’olor a carcassa 
podrida que feien l’excitava especialment.

El plat més sucós, emperò, foren els pits. Li agradava 
mamar de l’euga —em deia euga—, gaudir de la humida 
carnositat dels mugrons. Mamava. Xuclava cap endins, 
afamegadot, amb força i ràbia, amb gelosia infantil, tot 
recordant la minyona negra que l’alletà de petit —també 
de jovencell— quan li venia de gust.

Sobtadament s’aixecà, imperiós i virulent, enfurismat.
—Euga del dimoni, puta cent vegades!
I amb uns ullots vivaços, de bestiola repugnant, guspi-

rejants de còlera, desembeinà una pistola que portava sota 
l’aixella i m’apuntà. La suor em traspuava la pell i els nervis, 
nuats, no em deixaven alenar.

Amb el dit al gallet m’obligà a masturbar-lo. Les gotes 
d’esperma xocaren espesses contra el sòl...

—Llepa i veuràs quin gust té —m’ordenà—. Tot, en 
els homes, té un sabor exquisit: les llàgrimes, les suors...

Arribaren a emmetzinar-me les entranyes —que crui-
xiren com bigues velles—, aquells calius de llet enganxosa 
que vaig haver d’engolir.

I després que la bístia s’empassés el darrer esquitx de 
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la saborosa escuma espurnejant, com si tingués el diable 
dintre, aquell home de mal averany li llançà un esplet de 
corretjades de pinyol vermell sobre el llom.

—Veig que no tens la pell espinada com la d’un esbar-
zer —deia l’home—. Els esbarzers la tenen molt forta i 
amb molts de fiblons perquè no se’ls pugui menjar ningú.

Just abans de marxar tornà a escatainar uns quants mots 
talment com un gall engabiat, amb infinita malignitat:

—Sols conec el plaer de provocar la paüra. Adoro el 
poder que em transfereix.

La secretària
La cambra estava emboirada de fum. Apagà la cigarreta 

i m’ordenà obrir dos dits la porta, per on començà a entre-
llucar-se una miqueta de llum fresca, d’intensíssima vivor. 
La reunió havia estat tot un èxit. El director havia anat 
preparant aquell negoci durant mesos i, a la fi, aconseguí 
que l’altre home de veu excrementícia i mirada lasciva 
simple, de burgès, panxacontent sense escrúpols, signés 
els documents.

De la sala de reunions vaig haver de sortir, amb un 
gest somrient a la cara —tal com em pertoca per la meua 
condició de secretària—, resignant-me a donar eixida a 
les llàgrimes, que s’haguessin escampat per tota la brusa. 
Vaig haver de respirar a fons, però, per recuperar l’alè, i 
amb un mocador em vaig eixugar la mica de suor que em 
regalimava entre els dits.

A vegades, quan estem sols al despatx, el director s’asseu 
a prop meu —jo, davant de l’estúpid ordinador, i els seus 
llavis prop dels meus, barrejant-se les alenades—. Me mira 
amb ulls de salvatgina: de traçat esbiaixat, gairebé anestèsic. 
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Noto la seua escalfor contra mi; noto els seus dits rugosos 
a l’entrecuix, freds, amb fredor de peix.

—És impossible, tanmateix, quadrar els cercles, ja ho 
saps, o ja ho hauries de saber. Per tant, balla la tonada que 
et toco o, pel contrari, m’encarregaré de minvar, a cops de 
destral, l’alçada que el destí te té preparada —m’entima. 

Signaren els documents i es felicitaren, aquells dos 
individus, el director i el panxacontent, i entaularen una 
conversa pudent —olor de soll—, vomitiva. M’hagués 
agradat omplir-los la boca amb un drap brut de caguerades 
d’ocell per no sentir el que deien. El director rompé el gel: 

—Avui ha estat un gran dia. Ho celebraré...
—I com t’ho faràs?
—Doncs, enforcaré en Truc, un dels meus cans de 

curses. El penjaré dalt d’un arbre de la finca. Ha comen-
çat a perdre corregudes i jo he deixat de guanyar doblers. 
Això és. Abans, però, m’estimava més fer patir l’animal 
ficant-li el cap dins una enorme alfàbia plena de sang de 
porc, espessa i filamentosa. M’omplia de goig el moviment 
espasmòdic en l’angúnia de la mort.

—Ha, ha, ha! —reien els dos homes: un concert de 
grunys, els uns més ferotges que els altres. La rialla els 
anava d’orella a orella.

—És un espectacle meravellós i sublim, veure com 
el gos agonitza, com tracta d’aferrar-se a la vida com un 
deses perat. N’he morts molts, de gossos, així. Els miro 
amb delectança mentre em bec una Coca-cola barrejada 
amb dos dits de ginebra. L’animal es retorç talment com 
una anguila dintre d’una paella. Tanmateix, la seua vida 
em pertany, com em pertany el nom que porta o aquesta 
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perdiu que es dedica golosament a les femelles, famolenca 
de sexe.

 L’ànima
És l’ànima d’un ca llebrer de curses qui us parla. Avui, 

la roda del temps ha acabat de donar la volta completa. 
Avui he pogut deslliurar-me de la cuirassa que m’empre-

sonava i he romàs dalt d’un ullastre durant alguns instants. 
He vist el cos que penjava —vencís al coll, encesos els 
ulls— d’una branca. He baixat. Li he acaronat el musell 
i l’hi he torçat una mica —gleves de sang que queien—. 
Un calfred m’ha travessat l’espinada. He escopit tres cops 
contra el sòl tot cridant: per què!!!

Sabeu?, sé del cert que les erugues i els escarabats de les 
despulles orgàniques, animals que faran una festassa amb 
tota la meua còrpora, tenen un coret sota el greix, que 
recorda i enyora, que estima i s’enamora...

Em consumia el desassossec. Un silenci de marbre, 
de claustre desolat, només trencat pel xiuxiueig del vent, 
adés calent, adés fred, omplia la buidor de la contrada. El 
paisatge era cru i erm, inhospitalari. La por s’havia apo-
derat d’aquell lloc, com s’apoderen les rates-pinyades de 
l’espai quan la nit conquereix el territori del somni. He 
plorat: les ànimes tenim sentiments. I he escodrinyat tots 
els racons de la raó per poder trobar alguna justificació a 
aquell fet i..., res de res.

Me n’he anat al meu país, el país de les Portes perdudes. 
Aquí es pot respirar, un aire nou i mariner omple els espais 
i, el cel, és més a prop. Els paisatges són ondulats, impe-
riosament tenyits del groc dels gira-sols, i la lluna voleteja 
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totes les nits. Em sent feliç aquí car no tinc la necessitat 
d’explicar l’inexplicable.

Una última llàgrima, però, se m’ha esmunyit per la 
galta...

Josep Pizà Vidal
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