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M. Victòria Lovaina i Ruiz

Guanyadora del 21è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet

El nen està convençut que és un bon observador, 
encara que la mare no valori aquesta virtut seva. Per 
exemple, des que va conèixer el veí del cinquè segona va 
pensar que l’home tenia cara de peix, però no en va dir 
res. I avui, dos anys després d’aquell dia, està convençut 
que el veí ha perdut la fesomia de peix i que aquest fet ja 
és irreversible. Avui tampoc no n’ha dit res. 

 La primera vegada que el va veure va ser un divendres 
cap al tard, quan tornava de llençar les escombraries als 
contenidors de vora la plaça. Ell recorda aquell moment 
amb fidelitat notarial. A mitja tarda, abans de netejar els 
peixos, la mare ja li va dir que baixés les escombraries. Ell 
va respondre que primer eren els peixos; les escombraries 
les baixaria més tard. La mare va fer una bufada llarga, 
incòmoda. Cada divendres neteja els peixos que li va re-
galar el pare i sembla que la mare no ho recordi. Els treu 
de la peixera amb el colador. Els diposita en un recipient 
amb aigua. Neteja la peixera. Retorna els peixos al seu 
món líquid amb aigua prèviament reposada. Els llança les 
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8 M. Victòria Lovaina i Ruiz

escates de menjar i les bèsties es belluguen alegres i ben 
vives. Els peixos viuen. El seu pare, ja no.

Aquell mateix dia, quan havia netejat els peixos, va anar 
a llençar les escombraries que tant preocupaven la mare. 
Quan tornava, abans d’entrar a la porteria va fer com fa 
sovint. Es va aturar uns instants en el lloc on feia quasi un 
any havia vist la rotllana de gent que encerclava aquell em-
balum, com si en fer-ho pogués retornar a aquell dia, quan 
tornava d’escola. Aquell dia, entre l’escletxa que deixaven 
dues persones, va veure la imatge d’un cos estès a la vorera 
i tapat amb una manta fosca de la qual només eixien uns 
peus amb sabatilles. Eren les sabatilles de quadres verdosos 
que un dia la mare havia comprat en el mercat. Així va 
saber que era el pare. El pare havia mort d’una manera 
absurda, si per absurda s’entén la caiguda daltabaix de la 
finestra quan col·locava una cinta de persiana que ell mai 
no havia vist estripada. Aleshores va pujar a casa i allà va 
trobar la mare mirant el món amb els ulls perduts. Al cap 
dels dies, però, quan s’havia refet una mica, li va explicar la 
caiguda i ell va respondre que no estava estripada, aquella 
cinta de la persiana. «Tu no t’hi fixes, no t’hi fixes mai», 
va escridassar-lo la mare, ofesa per l’indici de dubte. «I tu 
m’enganyes», va dir el nen amb una veu monòtona que 
era com una glopada de ràbia glaçada de la qual mai més 
es desempallegaria.

I aquell divendres, tornant d’allò de les escombraries, 
després de l’instant d’observació de la vorera buida i a la 
mateixa porta de l’ascensor, va trobar el veí amb cara de 
peix. Aleshores, l’home el va convidar a entrar amb una veu 
untuosa, d’aquelles que allarguen algunes vocals i parlen 
als nens amb paraules de forçada naturalesa menuda, com 
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9Cara de peix

si fossin idiotes. Era gras i tenia el rostre vermell, com si 
estigués a punt d’esclatar amb aquella mirada un pèl fixa 
i astorada que feia tot l’efecte que no tingués parpelles. 
Per aquest motiu el nen va recordar aquells peixos seus 
que havia netejat a mitja tarda. Un cop dins l’ascensor, el 
nen li va dir que anava al cinquè i ell li va respondre que 
ja ho sabia, que ell també hi anava, al cinquè. El nen es va 
recloure en l’angle de l’ascensor més allunyat de la porta. 
Mentre l’ascensor feia el seu camí, el veí li va preguntar 
per la mare. «Bé, a casa», va afirmar mirant fixament els 
ulls boteruts de l’home. De vegades les persones es miren 
com si volguessin trobar un pessic d’ànima amagada al fons 
de les pupil·les alienes, però el nen no va saber trobar-hi 
res, en aquells ulls. L’home potser també va cercar alguna 
cosa en els del nen, un pessic d’ànima o un breu somriu-
re, però l’home amb cara de peix tampoc no hi va trobar 
res, res de sòlid ni tangible, més que una lleugera fredor. 
Després d’escodrinyar-se els ulls, tots dos van dedicar-se 
a contemplar fixament el fluorescent de l’ascensor, en la 
llum blanca del qual van descobrir unes pampallugues 
inquietants. Aquell dia el nen va adonar-se de l’existència 
de l’home i, sobretot, de la seva cara de peix.

La segona vegada que el nen va veure el veí amb cara 
de peix va ser al passadís de casa seva, un dia quan tornava 
d’escola i la seva mare li va presentar una mica a correcuita, 
com si tingués pressa que passés aquell instant. El nen va 
mirar-lo fixament; ja no va pensar que l’home feia cara de 
peix, això ja ho tenia interioritzat. Aquell dia va pensar 
que era un vell, un vell que ni tan sols havia tingut cura 
de pentinar-se ni d’arreglar-se una mica per visitar la seva 
mare i que anava tot ell desmanegat, amb la camisa per 
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10 M. Victòria Lovaina i Ruiz

fora, els pantalons un xic caiguts i aquelles sabatilles de 
quadres verdosos que la mare havia recuperat dels peus 
morts del pare. Mentre sopaven una pizza que havia fet 
la mare, també va pensar que tenir aquell home dins de 
casa, assegut en el mateix lloc de la taula on seia el pare, 
era com trair la memòria d’aquell home que havia mort 
arreglant la cinta de la persiana. 

El nen sempre més va pensar que aquell dia, mentre 
sopaven, el veí amb cara de peix ja tenia decidit que faria 
la seva vida amb la mare i amb ell. Ni al veí ni a la mare 
no els importava gens la diferència d’edat que tenien i que 
els feia semblar desaparellats. Al nen, però, no li agradava 
anar amb ells quan deien de sortir a passejar una estona. 
La mare era guapa i s’arreglava molt i hi havia gent que la 
mirava pel carrer; homes, sobretot homes. Ell, en canvi, era 
només un vell que li portava més de vint anys, semblava 
el seu avi. I el nen, mentre se’l mirava, pensava en els 
peixos que li havia regalat el pare poc abans de morir. 
Els peixos neden dins aquella peixera de vidre abombollada 
i ell els neteja amb molta cura cada divendres, com si fes 
un petit homenatge al seu pare, recordant el dia que els 
hi va comprar, el dia que el va veure entrar amb aquella 
riallada fresca, amb aquella il·lusió lluminosa a la mirada, 
amb la bossa a la mà i els peixos groguencs saltironejant 
alegres. També recorda els dies que l’anaven a buscar a la 
feina, amb la mare; tots tres prenien un gelat i ell encara 
sabia somriure. Els divendres, mentre neteja els peixos, es 
produeix un ritual de gestos còmplices, de pensaments, 
de records d’un pare absent.

Deu fer vora el parell d’anys que el veí viu amb la mare, 
el nen i els peixos. I avui, quan el nen ha arribat d’escola, 
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se l’ha trobat a terra, al mig del passadís. Quan l’home l’ha 
vist, l’ha mirat com si fos la seva taula de salvació. El nen 
s’ha quedat quiet; aleshores, ha mirat com estenia el seu 
braç cap a ell, com se li estroncaven les paraules, trencades 
dins la gola com vidres esquinçats, i el passadís s’ha omplert 
de la crispació dels seus gestos de peix que s’ofega en un 
mar de fusta. El nen ha observat les òrbites dels ulls ben 
obertes, la mirada fixa i aterrida, les còrnies ensangonades, 
les parpelles de bat a bat, com si no hi fossin, i la boca que 
s’obria i es tancava, com unes brànquies de peix que ab-
sorbien l’aire insuficient d’aquell lloc. Mentre se’l mirava, 
el nen ha tingut la certesa que era la mateixa imatge del 
peix groguenc i boterut que es passa la vida al fons de la 
peixera, aquell que el pare va pronosticar que aviat moriria, 
però que es va equivocar del tot perquè el peix ja té ben bé 
tres anys, els mateixos que fa que el pare havia arreglat la 
cinta d’aquella persiana. Només quan el veí ha deixat de 
respirar i ha perdut de sobte el color envermellit, el nen 
ha pensat que el veí ha deixat d’assemblar-se a un peix per 
sempre i s’ha convençut que la mare no té raó; ell sí que 
s’hi fixa, i tant, que s’hi fixa. Aleshores ha arribat la mare, 
ni tan sols s’han mirat, i ell se n’ha anat a netejar els peixos 
perquè avui torna a ser divendres.
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A LA PLAÇA DE LES TÓRTORES

Miracle Sala i Farré

—Ei, li porto menjar. 
Cada matí, quan sent aquesta veu d’or, la veu de la 

Rosita, en Flo s’eriça tot, com un preludi de les queixalades 
que farà més tard a l’esmorzar. Però també s’esborrona una 
mica perquè la dona té por dels gossos i ell, que és l’etern 
acompanyant d’en Petu, el vagabund que dorm a la plaça 
de les tórtores, val més que desaparegui pel bé de tots. 
La Rosita s’ha convertit en una qüestió de supervivència. 
Però no tolera la presència de l’animal, malgrat que vulgui 
veure l’home, i per això pregona la teca només posar el 
peu al terra de la plaça, quan encara falten vint metres per 
arribar al banc d’en Petu i en Flo. En Flo s’aixeca d’una 
revolada tot movent la cua i, amb aquells ulls de gos que ho 
entén tot, s’esquitlla al darrere de les troanes, vora la font, 
s’ajaça sobre les fulles dels plataners i fica el morro entre 
les potes davanteres, espiant, quiet com si fos de marbre, 
l’encontre de la dona i el vagabund, parant bé les orelles 
per seguir-ne el diàleg, que emmascaren les tórtores amb 
el seu parrupeig infatigable. Sap que l’escena tindrà un 
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14 Miracle Sala i Farré

bon final: l’una es retirarà de la plaça, l’altre el convidarà 
a compartir l’esmorzar.

La Rosita s’acosta amb passes petites i ràpides al banc 
d’en Petu i se li atura al davant. El captaire no es mou i 
alça el cap amb una mitja rialla, escurant-se la gola per 
saludar-la amb un estirabot. Els ulls li brillen com un 
mirallet on la Rosita és el sol.

—Si no és llagosta, no te l’accepto pas —respon en 
Petu, i després obre la boca de bat a bat, tot acabant la rialla 
començada, i ensenya les dents, grogues, fumades. A en 
Flo li agrada aquest home perquè sempre està content: per 
això, des que el coneix, l’ajuda a buscar burilles pels terres 
de carrers i places. Una nit d’hivern, en Petu va trobar el 
gos arraulit a l’entrada d’un pàrquing i se li va ajeure al 
costat com si fos una estufa. En Flo va acollir la seva manta 
prima, els cartrons, el cos amb sang calenta i fins el tuf 
d’home gastat. Des d’aleshores que van plegats. Ningú es 
fa l’amo i sí que es fan companyia. La Rosita mira de biaix 
el racó del gos, allà enllà, i hi dona el vistiplau. L’animal és 
a prou distància perquè la dona es mantingui assossegada. 
A la testa d’en Flo, s’inicia aquest matí, per primer cop, el 
fil d’un pensament: «Si jo no existís…»

—No en quedava, de llagosta: s’haurà de conformar 
amb un entrepà de llom —continua la dona, i s’ajup una 
miqueta. En Flo no es belluga del seu cau, però segueix 
amb atenció els moviments pausats d’en Petu, que agafa el 
paquetet de plata ofert per la dona, tots dos procurant no 
tocar-se els dits, i se’l posa damunt les cuixes primes. Els 
narius del gos celebren aquella aroma coneguda, camuflada 
entre terra humida, fullaraca, burilles i excrements. Però 
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15A la plaça de les tórtores

avui ho fan amb un punt de nostàlgia, perquè el pensament 
tot just encetat s’envigoreix: «I si van mal dades…»

—Molt bé, maca. Doncs benvingut el llom. Per un 
dia, menjarem senzill —contesta el perdulari, però no 
desembolica l’entrepà. 

Si van mal dades, en Flo recorrerà a bars com el que hi 
ha en un cantó de la plaça. De vegades s’hi atansa i s’espera 
un tros lluny, entre jardineres i cadires, observant els clients 
i els seus gossos, a qui proveeixen amb bols d’aigua i trossos 
de pa o altres requisits. Molts, com que ja van tips de casa, 
menyspreen els regals. Llavors en Flo surt de l’amagatall 
amb una corredissa i ho aprofita tot.

—Encara és calent. Se li posarà bé. Perquè aquí deu fer 
molt fred, oi? —La dona gesticula amb els dits ficats dins 
la butxaca del xandall gris. 

En Petu sempre ha viscut al carrer, des que en Flo el 
coneix. Es passen la major part de l’any a les places, i 
quan arriba el fred cerquen refugi en caixers o magatzems 
abandonats. Les tórtores continuen escridassant-se des de 
dalt les branques, i el gos aplana les orelles. Li molesten 
aquests crits eixordadors, i la temença de ser esclafat per 
un niu maldestre. 

—Em vols a casa teva? —deixa anar en Petu amb to 
desvergonyit però també còmplice. Ja hi ha confiança per 
fer aquesta mena de bromes.

A la zona assolellada de la terrassa del bar, la gent 
mastega croissants i xarrupa el cafè amb llet. Alguns es 
tomben vers una furgoneta de transport urgent que circula 
pel carrer i en llegeixen la propaganda: «Més de 30.000 
entregues diàries satisfactòries ens carreguen d’optimisme.» 
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16 Miracle Sala i Farré

—El meu home no ho entendria gens. —El que en 
Flo no acaba d’entendre és aquesta història d’en Petu i la 
Rosita. Per què no fan un cop de cap? Quan parla del seu 
marit, aquella veu d’or es torna moixa—. No li agrada 
gaire que surti de casa, sap?

El gos interpreta que la Rosita té una vida trista, des-
tinada a servir les atencions d’un home sec i autoritari 
després d’haver pujat uns fills que ja són fora de casa. 
Que ningú li ha reconegut res, que és una de tantes dones 
condemnades al silenci de quatre parets aixecades per un 
matrimoni desastrós.

—Que és broma, bonica —riu en Petu, mirant al cel—. 
No em fa res dormir sobre aquest banc o qualsevol altre. 
Així, de nit, puc comptar les estrelles.

La Rosita, que ha tingut un rampell de fred, s’estira el 
jersei del xandall i es frega els braços. Ella mai no s’asseu 
al banc d’en Petu. Parla dreta just al seu davant, molt a 
prop, però sense tocar-li els genolls. 

—No m’ho crec. Segur que troba a faltar l’escalfor d’un 
bon matalàs. —I somriu, com esperant una resposta que 
ja coneix.

En Flo es regira damunt el seu llit de fulles de colors, 
llençols apedaçats amb groc, carbassa, vermell. La tardor 
encara és una estació amable.

—La teva escalfor m’estimaria més. —A en Petu li 
agrada llançar-s’hi i saber que el joc és mutu. Les tórtores 
es desesperen i en Flo s’estremeix. La dona es tira una 
mica enrere.

—Si em diu això, no tornaré, eh? —Tots dos saben que 
són amenaces de joguina i les assaboreixen amb lentitud. 
Ningú té pressa. Però en el fons hi ha aquell desig que en 
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17A la plaça de les tórtores

Flo intueix, que es llegeix en el to de veu, en les paraules, 
mirades i gestos mesurats. «Potser els podria ajudar…», 
rumia en Flo, i fa un sospir.

—No marxis pas, encara. O potser t’aparta la meva 
catipén?

De roba, rai; no n’hi manca, a en Petu. En pesca bos-
sades als contenidors de «roba amiga» i en altres que no 
especifiquen res. I a vegades en troba al costat del banc 
mateix. Però la muda no és diària, ni setmanal.

—Per què no prova d’anar a algun centre d’aquests 
que ajuden la gent? O un aixopluc, no ho sé, algun lloc que 
sigui més acollidor que aquest parc? 

Quan era cadell, en Flo va viure en un balcó esquifit 
d’un pis minúscul: hi dormia, hi menjava i hi feia les neces-
sitats. Al vespre, el deixaven entrar al menjador a jugar amb 
la canalla. Fins que li van créixer massa les potes i la gana, 
i la família va decidir que al mercat el cuidarien més bé. 
Una nit se’l van emportar amb el cotxe, van parar davant 
de l’entrada principal, el van fer baixar i el van enfurtegar 
entre caixes de verdures. Li va costar molt d’esborrar-se la 
ferum d’enciam podrit. 

—Tenia calés i una casa i el banc m’ho va polir tot. Ara 
soc d’un altre banc. No t’agrada aquesta plaça?

Després del seu abandonament, en Flo va intentar so-
breviure sense tornar al mercat, però des que va conèixer 
en Petu cada tarda hi feien una ronda entre les parades. 
Sovint hi havia baralles per aconseguir el millor botí, però 
no marxaven mai amb la panxa buida. I després passejaven 
per carrers poc transitats i en Flo s’esplaiava corrent d’una 
banda a l’altra, saltironant al voltant d’en Petu, pixant 
desvergonyidament al repeu de portes i fanals.
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18 Miracle Sala i Farré

—Per esmorzar-hi està bé, la plaça. Però no per dor-
mir-hi cada dia.

En Flo ara s’imagina el futur immediat de la dona: 
tornarà a casa, netejarà el seu pis senzill i endreçarà quatre 
coses. Després agafarà diners i un cabàs i sortirà de nou. 
Comprar, fer el dinar, engegar la tele, esperar el marit, 
dir amén al que ell li demani. La Rosita no sembla que 
mai s’hagi discutit amb ningú, ni que mai hagi defensat 
cap dret, cap llibertat. «I si jo puc canviar les coses?», es 
pregunta el gos.

—Vaig brut, noia, però dormo en un llit d’aire i de 
fulles. —Només en Petu li diu noia. Però en Flo pensa 
que la Rosita ja deu tenir els fills grans i emancipats—. 
No tinc cap horari per no fer res, menjo de la taula del 
carrer i converso amb les noies que se m’acosten perquè 
els faig pena.

La Rosita és menuda, rodoneta, no es maquilla i la cara 
se li omple d’arrugues quan somriu. I porta un xandall que 
té les costures ratades. No dorm al carrer, però tampoc 
entre llençols de setí. 

—Veig que vostè és una mica barroer i alhora una 
mica poeta.

El seu marit no sap que va a la plaça. Ni els seus fills. 
No hi porta cap amiga. 

—Tu ets fina i t’agrada la poesia.
Està sola.
—Al meu home no li agrada que m’agradi.
«És en Petu qui li fa companyia», pensa en Flo.
—Vigila, que estàs més a la meva banda que a la seva.
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19A la plaça de les tórtores

Tres seria un bon nombre, però a ella no li agraden els 
gossos. En Flo es promet que farà alguna cosa. I serà avui 
mateix. Ja ho té decidit.

—No sé què vol dir.
Agita els cabells de palla, d’aquell color de dona que es 

fa gran. Les tórtores, excitades, no deixen de replicar-se. 
En Petu s’obre la jaqueta de pana com si hagués entrat en 
calor, però encara no ha tocat l’entrepà. Manté les cames 
juntes, perquè no li caigui de la falda. Si s’alcés del banc, 
seria tan alt com ella. O tan baix. 

—Vull dir que fas més cara de viure al carrer que no 
en un iot.

A la Rosita podrien no agradar-li els gossos, però sí 
acceptar en Flo, que és diferent, tan manyac i bon jan 
que ja li ha promès fidelitat, la mateixa que ha regalat 
a en Petu, passi el que passi, malgrat que els budells li 
rondinin de gana.

—No m’agrada el mar. 
En Flo només coneix l’aigua de la font.
—Ni el teu home. —En Petu, ben arreglat, encara po-

dria fer goig i les dones se’l mirarien. De moment, és tot per 
a ella: barba escadussera, cabells esbarriats, roba folgada. I 
uns ulls que li diuen, abans no el deixi, que ja l’enyoren.

—Me’n vaig. —En la veu de la dona no hi ha ombra 
d’amenaça. Al contrari, s’acomiada lenta com la carícia que 
no gosa fer. A les capçades dels plataners, les tórtores no 
callen. El gos arrufa el musell i s’espolsa les orelles.

—Adeu.
«Ara!», es diu en Flo per donar-se coratge, i surt de 

darrere les troanes com una exhalació, amb un salt i una 
bordada alhora, i encalça la Rosita, i es torna agressiu, 
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perquè vol que la dona, vençuda pel pànic de veure’l 
damunt seu, s’aturi i xiscli, vol que en Petu s’aixequi del 
banc, el foragiti, corri cap a ella, i ella i l’home s’encarin 
i es donin la benvinguda amb el tacte, amb l’esguard, 
amb la tremolor que els vindrà de sobte a tots dos, quan 
reconeguin el desig i el vulguin protegir amb un bes, una 
abraçada, quan es diguin que poden provar de seure junts, 
o potser dormir, o potser viure. Ni que sigui una estona, 
una temporada, ni que sigui en un banc, ni que sigui en 
un llit. Que s’oblidin d’en Flo, que, per no fer nosa, fuig 
de la plaça i del bar, renunciant a l’esmorzar d’avui —que 
ha quedat a terra, als peus de la parella—, i segurament al 
de molts altres dies. Des d’una cantonada, lladruqueja un 
comiat discret i es perd carrers enllà, lluny de la cantarella 
de les tórtores. No sap si joiós o afligit.
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Gemma Santaló

I jo que li dic: «Jan, vols fer el favor d’anar a la dutxa?» 
I ell que em diu que ja va net. I jo: «Net? T’has dutxat, 
avui?» I ell que no, que ahir, a futbol. «Doncs has de tornar 
a fer-ho —dic— i posar-te desodorant, que les hormo-
nes…» I ell que ai, que el deixi. I jo que obri la finestra 
del dormitori i tregui les sabates a fora, que es ventilin, 
per l’amor de Déu! I ell que ja ho farà, que ara no, que no 
el molesti, que està a mitja competitive i que el banejaran. 
I jo que n’estic tipa, de tant d’ordinador, que es quedarà 
cec. I ell que calli, que el desconcentro. I jo que pari ja!, 
o… I ell que me’n vagi a la merda.

A la merda? Jo?
Tanco el puny i les dents. De bona gana aixecaria 

la mà i li etzibaria un clatellot que el faria rebotar contra la 
pantalla, i la puta partida i el puto joc sí que se n’anirien 
a la merda! Maleducat, parlar-me així… «No et mereixes 
res, res! En mala hora…» Aguanto les ganes de calbot i les 
paraules-bufetada. Respiro; un cop més, i abaixo el cap. Em 
retiro de la seva cambra. La fúria em cou a les ninetes. Val 
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més que vagi a fer un volt i a aclarir-me les idees, penso. 
Serà el millor.

Prenc l’abric i la bossa d’una revolada, i inspiro fort. 
Sortiré al carrer, a airejar-me. Regiro les butxaques buscant 
les claus, no les trobo. Obro els calaixos del moble del 
rebedor i ensopego amb mi, al mirall: encara tinc els ulls 
botits i les galtes envermellides de l’esforç de contenir la 
ràbia. «A la merda?», quina barra! Una vena massa dilatada 
em divideix el front. Sento la col·lisió de les dues parts, 
arrugues a banda i banda. Intento tranquil·litzar-me, 
tampoc no és qüestió de mostrar segons quina fila… 
Em quedo quieta. Tanco les parpelles, noto el pols que em 
percudeix les temples, miro de controlar la respiració, de 
fer-la melòdica. M’imagino sola, fent un tomb. Els car-
rers estaran buits. L’aire de la tarda començarà a refrescar 
i em rentarà la cara. Amb la mà dreta aguantaré la bossa, 
l’esquerra la duré penjant, buida, òrfena del meu nen, que 
fins fa quatre dies s’hi agafava, era una part de mi, una 
prolongació. Ara, aquesta prolongació s’ha inflamat; ella 
soleta, i sense demanar permís, s’ha autoamputat. Jo seré 
a fora, passejant el dolor del meu membre fantasma. Ell 
serà a casa, davant d’una pantalla, disparant als fantasmes 
que se li posin al davant.

I caminaré sense rumb. M’ajustaré la jaqueta al coll i 
concentraré el pensament en botigues de sabates i apara-
dors. Sempre m’ha distret. No és que compri res, ni tan 
sols m’emprovaré res, només miraré, i miraré, i l’excés 
d’informació que entrarà pels ulls silenciarà el soroll del 
meu cervell. I m’evadirà. M’ajudarà a respirar. Els colors, 
de mica en mica, guanyaran terreny i encerclaran el 
«ves-te’n a la merda» i el faran petit. La música repetitiva 
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servirà de bressoleig. Trobaré alguna amiga, la farem pe-
tar. Compartirem cataclismes d’adolescència i acabarem 
fent-nos-en un fart de riure, de la nostra desesperació. 
Cinc botigues més tard gairebé em trobaré en estat tabula 
rasa, una mar en calma, un llac. No sabré quant de temps 
haurà passat. Agafaré el telèfon per mirar l’hora i veuré 
onze trucades perdudes d’en Xavier. Que n’és, d’exagerat, 
quan no em troba!, pensaré. Deu haver arribat de la feina 
i… Hi haurà un missatge: «Vine a casa, corre». Corre? Li 
trucaré: al mòbil, i no l’agafarà; al fix, i tampoc. El cor se 
m’impacientarà. Notaré un nus a la panxa, com si es fes 
el buit. Em posaré nerviosa, giraré cua i m’afanyaré cap al 
pis. De camí, el cap em dispararà ràfegues d’imatges, de 
desgràcies; no, no, em diré, no és això, no ho pot ser, negaré 
davant de cada escena. Ho hauria intuït. Ja se sap que les 
mares tenen un sisè sentit! Oficines, cafeteries, despatxos 
i fins i tot cadenes de muntatge en van plens: anècdotes 
de mares perfectes, rodones, que són a la feina i de sobte 
s’inquieten, just abans de rebre la trucada d’una baralla; 
o que es desperten a mitjanit per descobrir que al fill li 
ha pujat la febre, tot i que el dia abans ni tan sols feia 
mala cara. Ho intueixen. Jo ho hauria pressentit… Aviat 
arribaré a la boca del carrer. Les cames em tremolaran pel 
cansament de la tornada. Tota jo tremolaré, de l’esforç de 
reprimir la por. Davant del meu edifici hi haurà ambulàn-
cies. Un esglai em recorrerà el cos i em dirà: Ho veus, ho 
veus…! I tu sense creure’m, amb això que ho hauries intuït. 
Si amb el nen de mesos et costava llevar-te quan plorava, a 
qui vols enganyar? Els llums estridents evidenciaran que 
s’haurà fet fosc i intensificaran el silenci. Cediran tots els 
murs de contenció. Correré. A l’entrada del bloc hi haurà 
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un policia. Em pararà. «Visc aquí», diré, tot esbufegant; 
«al tercer segona». La cara li agafarà un to d’hivern i de 
fulles seques. Em deixarà entrar. Al fons de la cuina hi 
haurà en Xavier. «Què passa?», preguntaré amb desfici. 
Ell plorarà, m’abraçarà, «el nen, el nen!» Notaré l’espatlla 
plena de llàgrimes i de saliva. No podrà parlar. «La dutxa 
—barbotejarà entre sanglots—, ha relliscat.» Callaré, no 
el creuré. «A la dutxa? No, no… No pot ser!» Aniré a la 
cambra de bany. Estarà plena de gent, alguns faran fotos: 
a la cortina trencada, a l’aixeta tacada de sang… Veuré els 
peus d’en Jan que sobresortiran del marge de la banyera. 
Anirà despullat; no ho voldria que la gent el veiés així, 
pensaré, però no diré res. Un senyor l’examinarà, a prop 
seu. Em fitarà. Em parlarà. No l’entendré, no el voldré en-
tendre. Notaré un forat, el nus a l’estómac que s’obrirà pas 
i es farà cada vegada més gran, amb violència, un llampec 
amb origen al melic, que retrunyirà a la pelvis, i a la boca: 
m’esberlarà per dins. Entraré en el buit, en caiguda lliure.

Continuaran, inexorables, els dies i les nits. Despertaré 
de tornada d’escenaris horrorosos, angoixada i esqueixada. 
Incrèdula, pensaré que tot era un malson. Per uns segons, 
en Jan serà viu i jo estaré feliç, tranquil·la. Però la 
tranquil·litat se m’esquerdarà, se m’omplirà de sospites-
sonda que s’acumularan fins que m’adonaré que no, en 
realitat no; que és cert, que en Jan no hi és. I reviuré la seva 
mort una vegada i una altra: aquella tarda que jo estava 
mirant vestits i ell relliscava.

I si va quedar malferit?, pensaré. I si l’hagués pogut 
salvar? I si va viure uns instants i va cridar «mama»? I 
m’enfonsaré en el fang a buscar forats de cuc, la passera 
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per burlar la relativitat de l’espaitemps, un diable que em 
vulgui comprar l’ànima…

Obro els ulls i ensopego amb mi, davant del mirall, 
encara. I m’observo l’abric, i el to pàl·lid de la cara, i la 
mirada remota, vinguda de molt lluny. Les mans, no sé 
com, sostenen les claus. Noto que pesen molt, massa. Tor-
no a deixar-les al moble del rebedor. Vaig a la seva cambra 
i obro la porta, de nou, a poc a poc. El contemplo: tan jove, 
tan guapet. El llum de la pantalla li il·lumina el rostre. Ell 
em fita, desconcertat. Entro, l’abraço i li faig un petonet. 
És viu i és aquí. I què, si m’ha engegat a la merda?, segur 
que no ho pensava…

—Mama, collons! Que no t’ho he dit, que em descon-
centres? Vols parar?
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CAÇA MAJOR

Josep M. Palau i Garrabou

Que Déu, si és que existeix, em perdoni pel que estic 
a punt de fer. El fred contacte del canó de l’escopeta em 
crema a la galta, tot despertant-me després d’una nit ina-
cabable. Un sol que no escalfa, deixatat per la boira d’un 
gèlid matí d’hivern, malda per acomplir l’etern cicle dels 
astres, indiferent a les tribulacions humanes.

Des de la talaia privilegiada de la borda de Cal Galtes, 
arraulit en la quietud de l’albada, contemplo els camps nus 
gebrats de tristesa, el verd cansat de les alzines i el mas de 
Can Falconet, que ix superb entre els turons bromosos.

El pare mai no va fer mal a ningú. Per això, quan va es-
clatar la guerra, no va voler marxar tot i els benintencionats 
consells d’alguns veïns. Ser el mestre del poble el convertia 
en una figura pública, segurament massa notòria. Fins ahir, 
instal·lat en una adolescència expectant on el món era ple 
de promeses de futur, jo no era pas conscient de tot plegat.

Grumolls de sang seca se m’escampen per les mans in-
sensibles. Em recorden la fugida precipitada al capvespre, 
amb el vell Winchester en bandolera com a única com-
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panyia, allunyant-me de casa per les fondalades curulles 
d’esbarzers, furetejant entre els marges farcits d’argelagues 
espinoses. Emparat per la celístia, en una nit sense lluna, 
vaig arribar panteixant a la cabaneta de pedra. Exhaust, 
afamat, amb els braços i les cames esgarrinxats. Els xiscles 
de les òlibes omplien la nit amb una estranya lletania.

No puc plorar, no em surten les llàgrimes. Ni quan va 
morir l’avi aquella primavera de pneumònia, ja fa anys, 
vaig aconseguir exterioritzar aquell sentiment estrany. 
Amb el pas dels dies i les setmanes, la constatació de la 
irreversibilitat del temps va canviar quelcom dintre meu. 
Desencisat, vaig entreveure un pou d’aigües negres, del 
qual vaig provar, debades, d’escapolir-me. Ara la sensació 
és diferent: l’angoixa i la desolació són molt més pregones. 
Covo la ràbia per apaivagar la impotència.

A casa dels pares, si res hi havia, eren llibres de tota 
mena. D’ençà d’aquella pèrdua em vaig lliurar a la lectura, 
amb desfici i vehemència, ignorant, orgullós, les recoma-
nacions de la mare i les orientacions del pare. Vaig llegir 
sobre les passions humanes, la joia i la tristesa, l’amor i 
l’odi, el bé i el mal, la fragilitat del cos i la voluntat, l’èpica 
heroica de les conviccions i la raó, l’existència de Déu, el 
sentit de la vida i també, és clar, la mort.

De què m’ha servit? El miratge d’aquesta evasió, 
d’aquesta assossegada reflexió erudita, s’ha desfet fa menys 
de vint-i-quatre hores, quan el conflicte, fins ara latent, 
s’ha abraonat sobre el poble. La brutal realitat ha irromput 
en el meu món particular. Cops a la porta de casa a hora 
foscant. Els brams del cap de l’escamot: «On és, on és el 
senyor mestre?» Crits sufocats, fressa d’empentes i de mobles 
arrossegats, enrenou d’objectes que es trenquen. I jo, amb 
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els ulls closos, amagat a les golfes rere unes velles caixes de 
fusta, traspuant covardia amb les ungles clavades al palmell 
de la mà. Repetint, dins meu, les darreres paraules de la 
mare: «Passi el que passi, no et moguis d’aquí, fill.»

M’acarono la galta, amb la mà balba pel fred rellentós 
del matí. L’última imatge que tinc de la mare és aquell 
mig somriure consirós d’ahir. La del pare, la mirada ex-
traviada mentre dinàvem en silenci tot escoltant, inquiets, 
el noticiari de la ràdio. Després, la tarda curta es va anar 
esllanguint amb un neguit creixent que s’instal·lava a cada 
racó de la casa, a cada pensament.

Un sol tènue, difuminat i mandrós, comença a aixe-
car-se sobre la serra Grossa. Des del finestró de la cabana 
albiro algun moviment a Can Falconet. És la germana gran, 
que surt de munyir les vaques a l’estable. Com qualsevol 
altre dia, com si res no hagués passat, talment com si la 
plàcida quotidianitat no s’hagués esquinçat i la terra no 
estigués xopa de la sang vessada.

El pare es referia al Winchester, mig de broma, com 
«l’escopeta de caçar senglars», tot i que mai l’havia vist 
agafar una arma. Jo tampoc l’havia usada mai. Fins ara. 
Era de l’avi, que havia fet posar uns guarniments de llautó 
com a decoració a la culata de fusta. Ara que m’hi fixo bé, 
la culata està ben clivellada i el canó, mig rovellat. Sembla, 
gairebé, una peça de museu. On vaig amb això?

Segons m’explicava l’avi, els senglars es cacen en colla, 
fent una batuda. Però jo estic ben sol i la meva cacera haurà 
de ser a l’aguait, com la d’un cérvol. Vacil·lant, surto de la 
cabana a la gatzoneta. Des d’aquesta distància em podrien 
veure a contrallum. Avanço uns metres i em refugio rere 
el tronc d’un enorme roure esfullat i solitari. M’estiro a 
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terra sobre una catifa de fulles ocràcies, ennegrides aquí i 
allà, mig descompostes. La humitat rellentosa de la rosada 
putrefacta em penetra l’ànima.

Després dels crits i sorolls es va produir un llarg silenci. 
I, de cop, es va alçar una veu imperiosa: «Au, va, cap enfo-
ra. Tots dos», que tot seguit afegí: «On és el vostre xicot? 
També el detindrem, com tota la resta de males bèsties 
que corren per aquí.» La veu prima de la mare contestà, 
entre sanglots: «Ell no ha fet res, deixeu-lo estar.» El pare 
increpà, poc després, algú de l’escamot: «No li posis la 
mà a sobre, Guenyo; si ton pare et veiés, s’avergonyiria 
de tu.» «Això no ho sabem, perquè és mort», respongué 
l’altre, faceciós. Tot seguit van esclafir, esmorteïdes per la 
distància, una, dues, fins a tres detonacions seques. El cor 
em botà dins el pit amb l’ensurt i em vaig sacsejar en el 
meu improvisat catau. M’entraren unes ganes irreprimi-
bles d’orinar. Encara vaig sentir, mentre marxaven, la veu 
grollera del Guenyo renegant: «Feina feta no té destorb. 
Demà tornarem a escorcollar la casa.»

El Guenyo, l’hereu de Can Falconet, havia estat alumne 
del pare. Un noi espavilat, però més interessat a empaitar 
les dones, no calia que fossin joves, que no pas pels estu-
dis. Tot el poble n’anava ple, però a ell tant se li’n donava. 
Era quatre anys més gran que jo, de complexió robusta i 
mirada altívola. Durant una temporada, ho reconec, vam 
ser companys de bretolades. De nen, admirava la seguretat 
amb què parlava i actuava, i acompanyant-lo en les seves 
malifetes, em pensava que esdevindria adult més de pressa. 
Però això va passar fa molt de temps, abans que la mare 
m’expliqués velles rancúnies entre les dues famílies per la 
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propietat d’uns oliverars rere les granges del Mateu. I molt 
abans que em capbussés en els llibres.

Estirat, de bocaterrosa, amb la culata ben afermada a 
l’espatlla dreta, espero. Tinc l’estómac regirat per la gana i 
la por. Ha d’haver passat força estona perquè el sol s’entre-
veu alt a l’horitzó, entre uns núvols pàl·lids. Ran de terra, la 
boira no s’ha esvaït del tot, per bé que la visibilitat és molt 
més bona que a la matinada. Contemplo perfectament la 
portalada del mas, per on tard o d’hora apareixerà aquell 
miserable.

Tinc la musculatura encarcarada. La fredor glaçada de 
l’alba se m’ha ficat als ossos. Potser hauria d’haver escapat 
del poble per buscar refugi a casa els oncles, rierol amunt, 
on aquesta barbàrie encara no deu haver arribat. Aquí tinc 
mala peça al teler. M’acabaran trobant i, si em veuen armat, 
em faran la pell. Ja no m’importa. Des d’ahir a la tarda una 
força atàvica em posseeix i foragita qualsevol espurna de 
precaució. És l’odi, crec. Mai no l’havia experimentat amb 
aquest ímpetu, res a veure amb les emocions despertades 
per cap novel·la. Més que un sentiment dins el meu cap 
és, sobretot, quelcom físic que em dona energies per seguir 
endavant, per dur a terme el que he vingut a fer. 

Em deixo endur, llisco a poc a poc bancals avall, fent 
equilibris entre els marges de pedra seca. Mentre m’acosto 
al casalot se m’accelera el pols, un batec tens em rebla les 
temples. La sang em bull d’ira i venjança. I tot plegat, mal-
grat saber que aquesta acció no em tornarà els pares, 
malgrat pensar que si dubto en el darrer moment, potser 
seré jo qui acabarà en un clot.

El Guenyo acaba de travessar el llindar de la porta. Ha 
encès una cigarreta i mira d’esma, amb uns ulls vidriosos 
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d’embriaguesa, al seu voltant. Recolzo l’arma sobre un 
petit muret mig enrunat que em fa de parapet. Apunto, 
com havia vist fer a l’avi en la meva infantesa despreocu-
pada. No sé pas si els vells cartutxos funcionaran encara, 
els hauria d’haver provat. Ara ja tant és, les cartes estan 
jugades. El meu índex tremolós s’acosta al gallet i tempteja 
la fina peça de metall.

Des de la meva posició, la figura mig desmanegada, amb 
la camisa fora dels pantalons, no imposa gens de respecte. 
Em sembla que encara va begut. Seria fàcil enllestir-ho ara 
mateix… De sobte, però, el Guenyo fa un gest estrambòtic 
i comença a recular. Sospito que m’ha vist. M’empasso, 
amb dificultat, un glop de saliva. Les mans em suen. D’una 
revolada salto del precari amagatall, perquè em vegi bé, 
per mirar-lo als ulls. Una ganyota li desfigura el rostre. 
Sembla que començarà a cridar, però es reté. Es palpa la 
cintura cercant la pistola… Un tret, un únic tret, esclata 
en l’aire… i uns tudons, espaordits, aixequen el vol des 
d’un bosquet proper.
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CARTA AL FILL, O ELS ESGLAONS 
DEL MOT 

Albert Gener Martínez

Tornaràs a casa, fill meu, però hauràs de fugir de la teva 
terra, hauràs de creure en el camí i fer-lo possible passa a 
passa. Ningú no té la culpa de la teva soledat ingrata, no 
molestis les dones que dansen en l’espai de la llum blava, 
no pertorbis la teva pau trencada, perquè tornaràs a casa, 
fill meu, però no encara. 

Sortiràs sense res d’aquesta tenda semítica i trobaràs 
els monstres que ronden els mites secrets, i Ítaca serà 
molt lluny, però confiaràs en el poeta que t’ha explicat, a 
cau d’orella, què és l’amor i què vol dir i com sonava en 
el seu tacte. Encara la somniaràs molt, encara la ploraràs 
quan ningú no et vegi, però no tinguis por de témer, no 
tinguis por de fugir de la terra que estimes. De vegades 
és defugint-se que les coses s’obren, prodigioses, als ulls 
del viatger —que no les cerca—. Fes camí, fes camí i 
que el camí et faci. No saps com tornaràs, no saps si els 
teus dits seran grassos o ben magres, no saps si els teus 
ulls brillaran o seran opacs com l’escorça morta d’aquest 
arbre. No saps si reeixiràs o cauràs en l’abisme fred. No 
sabràs res; al principi, no sabràs el sentit de cada passa, no 
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sabràs el soroll de la pedra que travesses. No sabràs res, 
quan surtis, i això obrirà, encara que estigui corcada, la 
porta fràgil de les possibilitats: prova de no tallar-les amb 
la pressa, perquè aquests són els fils de la lentitud, que no 
fan fressa, que s’entenen lleugerament si t’hi enfiles a poc 
a poc, contemplatiu, cap al miracle. 

Quan comencis, a tothom li passa, esperaràs d’aquest 
viatge totes les grandeses del món, i el desig serà tan ample 
que quasi hauràs oblidat la tristor que et va fer marxar 
de casa. Quan comencis a caminar ho faràs molt ràpid, 
colpejaràs els quilòmetres amb els peus i tot et semblarà 
molt gran i tot ho veuràs molt gran i només sabràs veure 
les coses grans. Passaran molts dies i moltes nits, però 
la celístia et xiuxiuejarà amors i arribarà el fred fiblant; 
recuperaràs, entre els dits, la distància que et separa de la 
teva terra, i tremolaràs: l’ombra ve a besar-te. Recorda, per 
primer cop en el viatge, que fuges. 

M’he casat de negre amb la solitud,
em tremola la mà: tremolarà 
molt més encara i vindrà el fred cru
d’aquest rostre sense esguard ni paraules. 

Si soc cec, si soc pobre, si soc pluja 
fina o forta o tempesta: el diluvi 
d’aquest silenci moll, de la pell seca. 

Si soc veu o crit o cant o la lira 
de tota la melangia dels déus 
dels mercats de Corint i Dinamarca, 

creu-me capaç d’emprar la veu rabiosa: 
el glaç irat d’aquest vas irreal, tot buit. 
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No he vingut a dur la pau, no ho dubtis. 
Això no és un sonet, sinó el dolor. 

Veuràs terres prodigioses, fill, i una llum et prendrà 
l’ànima. Veuràs regnes foscos, i la negror et passejarà la 
pell com una amant. Sentiràs com a les cantonades criden, 
els homes públics de toga càndida, totes les mentides que 
surten de les pedres, i el teu esguard descansarà tristíssim 
quan t’adonis que, en aquest món que ens ha tocat, en 
aquest temps desencaixat, els cossos tenen un preu d’argent 
obscur. Veuràs que els monstres són com tu i com jo, i 
que mai no sabrem si tu i jo som monstres. El dolor que 
abans tenies, fill meu, serà molt més gran que quan vas 
sortir de casa, però trobaràs homes savis i dones doctes, 
i et deliràs d’escoltar-los, de seguir-los, de qüestionar el 
món i de qüestionar què som i per què som i si hi som 
perquè d’altres ja no hi són. Deleix-te de la saviesa i de la 
bellesa que trobaràs en el camí, i si et vol conquerir l’enyor, 
contempla cada terra i tots els ulls que et mirin, perquè 
neixen en aquest precís instant i reneixen tostemps encara 
que no els vegis. Plau-te en la sorra de l’art, perquè d’aquí 
no en sortirà cap cosa, d’aquí no en brollarà cap moneda 
preciosa, però et sadollarà sencer: trobaràs la deu del déu 
mot imprescindible. 

Però abans de trobar la font, oloraràs molts perfums, 
perfums voluptuosos, de carn i de paraula, i una sibil·la 
lliurarà la veu a un càntic pregon, prim, preciós com les 
perles que els mandarins treuen de dins dels melons o del 
gust humit de les magranes que els amants mengen a la 
porta de la tenda —la bugia els il·lumina—. Mira-la, no 
pas la sibil·la: mira-la. Prova la magrana, acosta’t el fruit 
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odorant als llavis, nota la fragància dels nards pell amb 
pell, entra a la llacuna de cos sencer i nota el fred de l’ai-
gua viva, mira com es nua sota la llum de la lluna, en el 
gorg. David, toca-la, toca la nota, rei d’Israel, toca l’acord 
primer, el so primigeni, la resposta als homes tristos: toca-
la, rei jove, rei fona, rei astre. Toca-la, perquè si l’amor es 
nodreix de la música, toca-la. I la sibil·la cantarà perquè 
un prodigi t’haurà trobat, i cantarà molt lluny de tu, tot 
just a la porta de tenda, i cada mot tindrà un bes i cada 
bes, una fruita. Somriu, home trist, perquè hauràs nuat 
el cel. Somriu, melangia home, perquè el gorg un dia serà 
casa teva. Somriu, home foll, perquè una llum et durà a 
casa, però no encara. 

Deixa que aquesta nit et somniï, 
perquè on són els braços del plaer? 
On és l’esguard de pont vermell i de muralla?
On dorm la ciutat que se’ns va fondre entre els dits? 

On jau el cos que s’agombola 
i que em va mirar tan pregonament
que vaig esdevenir més pou que home,
i vas pouar tendrament i serena, 

i vaig lluitar amb un desconegut 
de nit, armat amb poc més que mots buits
i un esguard covard: sota l’ala covo, 

a desgrat i sense ganes, 
desesperat per la flama del temps, 
un desig que no diré a ningú. 
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El vent et semblarà terrible, perquè quan bufi i ens 
transmeti la salvatgia, quan Orfeu no commogui el teu 
interior de fel, recordaràs que vivim en un món que no 
hem triat. No riguis de totes les coses senzilles que et dic, 
un dia aprendràs que les paraules repetides mil vegades o 
tres o només una arriben a profunditats que desconeixí-
em —m’ho va dir un poeta a la tardor—. Tu també en 
coneixeràs, perquè no ets l’únic que emprèn aquest viatge 
incert. Et trobaràs altres homes que fugen, altres dones 
que escapen. Una poetessa parisenca et dirà paraules que 
no entendràs mai però que et semblaran delicadíssimes, 
i un barbamec de l’Argentina et dirà tu ets el teu fill i ets 
el teu pare, tu mous el bressol i hi dorms calmadament, 
en llençols blanquíssims. Són joves com tu, i busquen el 
miracle: sigues vehicle del prodigi, sigues acompanyat cap 
a l’indret on romanen tranquil·les les aigües. 

Travessaràs jungles plujoses, creuràs rius plens de coco-
drils, pujaràs a un altiplà en què, durant segles, s’ha amagat 
un món ocult. Pujaràs a avions d’argent, solcaràs la mar 
en vaixells d’escata, veuràs les set meravelles en un cos o en 
molts, i en massa veus o en una de sola. Excavaràs la terra 
per trobar l’anell del faraó, caminaràs descalç sobre la sorra 
i entendràs que ningú no pot guanyar la mar. Les ciutats 
et semblaran altes, sorolloses, mobilitzades o adormides. 
En bars nocturns reconeixeràs quasi totes les teves tristeses, 
però també aniràs a viure amb monjos que treballen la talla 
d’una marededéu estrangera. Un dia, però, et mossegarà 
una sangonera, i et semblarà l’ésser més absurd del món. 

La mudesa et prendrà els mots, i aleshores entendràs 
que tant se val si els déus existeixen o si tan sols ens queden 
els dimonis trapelles. Aleshores entendràs, potser, moltes 
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coses que jo no et puc dir. Aleshores entendràs, fill meu i 
pare meu, que només importa la companyia. Passar dis-
cretament o cèlebre, viure amb totes les riqueses del món 
o amb ben poca cosa: no importa quasi res, però sempre 
ens importarà la companyia. No destorbis, doncs, les dones 
que dansen en la llum blava, i espera pacientment que algú 
entri a la teva tenda —la bugia restarà encesa—. I si no hi 
entra ningú, no et desesperis; i si ningú no estima els teus 
mots, espera amatent. No vulguis entrar de cop a la deu 
del déu mot imprescindible —ho faràs, fill, com jo ho he 
fet—, i si aquest silenci et dol com a mi, espera. L’amor 
se’ns farà tan gran que ens sadollarem en la sensibilitat 
imperceptible, i ja no importarà on anem ni d’on venim, ni 
el passat ni el que vindrà; sols serem, nus, com els nadons i 
els pètals blancs; esdevindrem plàcidament com els rierols 
silvestres d’on germinen les veus dels oblidats; no venguis, 
doncs, per cap moneda trista, la teva soledat immensa. 

Mai no sabràs si aquest és el camí o si bé n’hauria de ser 
un altre, espurnejant i lluminós, amb altres cares. Mai no 
sabràs si aquest és el camí ni si ve l’home del sac ni si tens 
els dits que calen i els peus i les drassanes. Mai no sabràs 
si aquesta és la nau ni si l’hauries d’haver construïda amb 
fustes més nobles o sense rems ni brúixola. Mai no sabràs 
si aquesta és la veu que et concedirà creuar la flama que va 
enfonsar tots els vaixells de Troia. Desitjaràs mai no haver 
escrit res, esmicolar les paraules magres que et queden, 
cremar les cartes que un dia vares besar i que llençares al 
vent terrible, però ja és massa tard: has lliurat el teu cor 
de sang al ventre poruc de la poesia. No és un camí fàcil, 
el camí cap a Ítaca. Un dia, amic meu, tornarem a casa, 
però no encara.
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COMIATS

Jesús Pacheco Julià

La literatura és una defensa contra 
les ofenses de la vida.

Cesare Pavese
 

2014

La dona jove riu molt. La dona jove riu perquè se sap 
el centre de totes les mirades de la gent que contempla 
l’escena. Avui, la dona jove, a qui anomenarem Virgínia, 
ha vingut amb les seves amigues a aquest local tan animat 
a passar el seu comiat de soltera.

1941

Avui m’he posat pedres a les butxaques del vestit. He sentit 
la veu de la meva mare. Ara la tinc davant i la veig, la veig 
molt bé. La meva mare em diu que tot estarà ple de mort i 
de destrucció. Les he triades rodones i grosses, que pesin. La 
meva mare em diu que encara vindrà més i més barbàrie.
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Tot ha anat molt bé: el sopar en un bon restaurant 
(marisc i peix regats amb bons vins), moltes rialles, alguns 
regals eròtics (molta altra gent parlaria d’objectes obscens) 
i, per sobre de tot, el fet de comprovar l’alt grau d’amistat 
amb les seves amigues. El local està amenitzat per nois 
joves i musculosos als quals no cal buscar un nom i que 
fan aquesta feina de bon grat.

No vull resumir la meva vida. Interessa poc. Bé, potser sí… 
El meu marit, que tant m’estima, ha fet tot el possible per tenir 
cura de mi. Però jo ja no tornaré a ser normal. Potser no ho 
he estat mai, d’allò que se’n diu normal. Soc diferent. Quan 
tenia tretze anys, ho vaig voler solucionar tirant-me des del 
balcó. La meva mare m’ho va impedir en l’últim moment.

Tot ha començat fa uns pocs minuts. La Virgínia, a qui 
les seves amigues han denunciat com la propera núvia, ha 
estat requerida per aquest jove atlètic i tot guapot. Després 
ha començat el joc-espectacle: el noi jove només portava 
uns pantalons texans curts que, amb certa gràcia, s’ha tret. 
Té un bon cul, ha pensat la Virgínia. El noi només s’ha 
quedat amb un bòxer força arrapat.

Hem fet un petit viatge a la casa de Mecklenburg Square. 
I hi he descobert l’horror. Tot era ple de runes. La nostra casa, 
destruïda! Les bombes dels nazis ho han arrasat tot. Diuen 
que som en l’any 1941. No ho sé… Diria que tornem a ser 
al 14. I a més a més la gent diu, entre ells el meu marit, en 
Leonard, que aquest cop serà pitjor, molt pitjor.

Després, el noi ha fet que ella el toqués per tot el cos. 
La Virgínia ha pensat que era divertit. L’influx de l’alco-
hol begut durant tota la nit, la il·luminació relativament 
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sensual i el soroll de fons han fet que la Virgínia actués 
com tothom pensa que ha d’actuar.

La barbàrie acabarà amb la sensibilitat. Està predestinat 
a ser així. I jo no trobaré mai el meu lloc. Vaig començar a 
escriure quan tenia trenta-tres anys, l’edat de Jesús el Crist o 
d’Alexandre el Magne quan van morir. Quina coincidència, 
no? Sort que porto el bastó que m’ajuda a no perdre l’equilibri. 
Les pedres pesen molt.

El noi l’ha grapejada tota i pertot arreu. Ella ha fet veure 
que no ho volia, però s’ha deixat fer. Al final, ella també 
l’ha grapejat. El noi ha fet que li tragués el bòxer mentre 
s’anava movent rítmicament tot recordant un moviment 
que ja forma part de l’inconscient col·lectiu humà. I quan 
tothom s’esperava que el noi es quedés nu, s’han trobat 
amb un diminut tanga que tapava la cosa justa.

Ja em falta poc per arribar al riu: el riu Ouse, la meva 
dolça tomba. Sé que en Leonard m’estima molt, però ell no 
pot fer res per lluitar contra el mal. I he passat molta por, 
però ara ja no en tinc gens.

I ha estat en aquest moment quan ha començat el joc 
de veritat. El noi, un tros de carn sense nom, ha obligat la 
Virgínia a estirar-se damunt de la barra. I ha començat el 
joc sensual pel qual li paguen. S’ha estirat damunt d’ella, 
apropant-se-li al màxim, i ha obligat el seu cos musculós a 
fer un conegut vaivé que no ens diferencia gaire de certes 
espècies de mamífers. Després, el noi ha continuat el joc 
pujant cap amunt i sempre fent el mateix vaivé. Ha pujat 
des de l’entrecuix fins a arribar a la boca, tot entretenint-se 
en els pits de la Virgínia. Quan el maluc del noi ha estat a 
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l’altura de la boca d’ella, li ha aixafat el contingut del tanga 
gairebé sense deixar-la respirar. La Virgínia no s’ha estat de 
res i li ha grapejat les galtes del cul fortament.

Miro el riu, miro els arbres. Intento copsar l’instant que 
ens explica el món, un món sense mort. Jo ja estic morta abans 
d’ofegar-me. Avui he acabat Entre actes i no n’estic gens 
contenta. He netejat la pols de l’escriptori i he sortit de casa. 
Sento la natura que palpita plena de vida. I ja només soc un 
fantasma que passeja entre els camps i els boscos.

I en aquest moment, mentre els altres espècimens hu-
mans contemplen aquesta escena amb morbositat, armats 
amb tubs de vidre que contenen líquids etílics, es detura 
el temps. La Virgínia no sap què passa. No sap si el temps 
s’ha aturat només per a ella o per a tothom. Ho esbrina: 
la il·luminació es manté, el so dels tambors africans que 
sonaven també s’ha quedat palplantat en una sola nota. 
I tota la gent resta immòbil. La Virgínia veu, sorpresa, 
que tot és quiet, fins i tot el noi que és damunt d’ella. Se 
n’escapa com pot, s’incorpora i s’asseu a la barra.

M’ha arribat una altra vegada la imatge de la mare. Estic 
imaginant que vol treure’m les pedres del vestit, però que no 
pot. La seva no-corporeïtat no pot lluitar contra la gravetat 
de les pedres. A més, ja no vull imaginar més que ella pugui 
treure-me-les.

I tampoc sap per què, però rememora escenes de la 
seva vida, contemplant els qui la contemplaven. Recorda 
alguna escena de la seva infància i moltes de la seva ado-
lescència: quan va començar a sortir amb en Ricard; quan 
va aconseguir la feina de secretària; quan va conèixer en 
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Carles, que és amb qui es casarà; també recorda el primer 
dia que es va enllitar amb en Gerard, el seu cap de perso-
nal. I recorda també les escenes immediatament anteriors 
a això que li estava succeint. Es gira i veu el noi musculós 
(carn de canó) encara en la mateixa posició.

Podria explicar moltes coses, però tampoc no vull fer-ho 
d’una manera minuciosa. Per exemple: la meva relació amb 
Vita Sackville-West serà poc coneguda. Ara recordo, dolça-
ment, el dia que em va regalar en Flush, aquell encantador 
cocker spaniel. Fins i tot vaig escriure una novel·leta breu 
sobre ell.

La Virgínia reflexiona una estona mossegant-se una 
mica la llengua. Baixa de la barra i veu la cara bavejant 
d’un imbècil que l’estava observant. Mira les cares de les 
seves amigues i veu els ulls alcoholitzats en cadascuna. 
Pensa que es podria aprofitar d’aquesta situació: per què 
no? Ho torna a meditar i ho deixa córrer.

No entenc el temps. Tothom l’accepta de la mateixa 
manera, però jo no vull ni ho voldré mai. Moltes vegades, 
quan tinc un atac, el temps desapareix i no existeix. És com 
si estigués en ple somni i m’hauria de despertar, però no vull 
i no ho faig. I així sempre.

Li ve al jardí de la seva memòria el dia que es va enllitar 
amb en Gerard. I es fixa en un detall al qual mai no havia 
donat gaire importància: és curiós que no recordi tant el 
dia que per primera vegada va fer l’amor amb en Ricard 
(molt tendre, ell), ni les moltes nits que ha estat amb en 
Carles (un bon home), que serà el seu marit. No. Només 
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recorda perfectament les nits passades amb en Gerard, el 
malparit d’en Gerard i el seu sexe salvatge i brut.

Poca gent deu saber que seré recordada per un grapat de 
novel·les. Però no és una mica absurd resumir la meva vida 
ara que vull acabar-la, sabent que poca gent em reconeixerà?

Recorda com es va aprofitar d’ella. I com ella es creia 
les seves vanes promeses. La Virgínia sempre ha pensat que 
l’amor és injust: sempre t’enamores de qui no t’estimarà 
mai. I és que només et volen per cardar.

Fa molt fred. He posat un peu al riu. He tirat el bastó 
força lluny. L’aigua també està molt freda. Però jo sé que seré 
recordada i, fins i tot, lloada per alguns. El meu marit no ho 
sap, però jo sí: el dia que em trobin i després m’incinerin, to-
carà al costat d’altres amics músics la cavatina del 13è quartet 
en si bemoll major, Opus 130, de Ludwig van Beethoven.

Medita una bona estona sobre aquest fet. I després 
pensa que, perquè el món continuï girant, s’ha de tornar 
a posar com estava abans, amb el noi aixafant el contingut 
del tanga contra els seus llavis.

També sé que un obscur escriptor argentí (o la seva mare, 
potser) traduirà el meu Orlando. I sé que, molt més tard, 
faran diverses pel·lícules sobre mi i sobre els meus llibres. Una 
altra vegada la figura de la mare apareix i vol treure’m les 
pedres. Però tanco els ulls i li ordeno que marxi. Així ho fa.

La Virgínia es col·loca bé i tot continua de nou: la 
música, la llum, la gent i el noi. Després, sorprenentment, 
simula cara de luxúria i arrenca el tanga del noi, que gairebé 
no la deixava respirar. I quan tothom pensa que començarà 
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una fel·lació en tota regla, la Virgínia agafa el membre mig 
erecte del noi i el mossega amb tota la força que és capaç. 
El noi crida com un boig i la gent obre les respectives 
boques quan la Virgínia tanca la seva tota plena de sang, 
mentre pensa que avui serà el feliç inici d’una nova vida.

Ara m’endinso en el riu. Em mullo les cames, el ventre, els 
pits, el coll. I camino una estona dins el riu. Miro per última 
vegada els camps i oloro el perfum de la Natura. I penso en 
la gravetat del temps. I recordo el «tot flueix» d’Heràclit. I 
ara, sense temps i sense pors, endinso el cap. I tanco els ulls. 
I ric, ric molt.
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GEÒRGIA

Raquel Casas Agustí

I said just an old sweet song,  
keeps Georgia on my mind.

Ray Charles

Mai no he estat a Geòrgia, i de totes les coses que la 
meva mare em portava dels seus viatges, el que m’ha cridat 
més l’atenció aquest matí ha estat una pàgina del Daily 
Mail que embolicava una figureta de jade i que després 
d’allisar m’he obstinat a traduir. El seu contingut hauria 
d’obsessionar-me tot el dia; tant, que, quan més aviat 
per avorriment m’he lliurat a aquesta tasca, tot just m’in-
quietava saber que la meva mare havia emmalaltit i que 
probablement mai no tornaria a viatjar. 

«Kelly Gissendaner, executada», deia una de les notícies 
en aquesta pàgina del diari. «Va ser sentenciada a la pena 
capital per planejar i conspirar en la mort del seu marit 
l’any 1997, juntament amb el seu amant, autor material 
del crim. Ell testificà en contra de la Kelly i només fou 
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condemnat a cadena perpètua.» Segueixo llegint; em sor-
prèn com va anar tot. La van acusar de voler matar el seu 
marit només per cobrar una assegurança de vida de 10.000 
dòlars i quedar-se amb la casa que compartien, una casa 
valorada en 84.000. La justícia va rebutjar els arguments 
de la defensa, que demanava que no rebés una pena més 
gran que la del seu amant i autor, al·legant que era mare 
de tres nens petits en aquell moment. Però el recurs no 
fou acceptat. La notícia ocupava un parell de columnes, 
més o menys. 

«Ja no t’agraden els regals que et porto, nena? Ni has 
obert la capsa, encara…», em va dir ma mare.

Amazing Grace, How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now am found 
T’was blind but now I see…

Sempre em diu nena, ma mare; encara m’ho diu i jo 
també li ho dic a la meva; crec que s’ha convertit en una 
tradició familiar. Li responc que de seguida obro la capseta, 
que m’ha encuriosit una notícia que hi ha al full de diari. 
Llavors deixo un moment la lectura i li dic: «M’encanta el 
penjoll, mama, me’l posaré aquest vespre quan sortim a sopar. 
Deixa que endreci els paquets perquè el guiri està a punt 
d’arribar.» El guiri és un dels clients de ma mare; el millor, 
segurament, per la quantitat de diners que es deu haver 
deixat en les foteses que ella li ven. Fa anys que ve per aquí 
i gairebé s’ha convertit en un membre més de la família.

Mentre acabo de traduir la notícia, la meva mare parla 
amb el senyor Bartleby, que ha arribat molt puntual, com 
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sempre. Envoltat de tapissos, sedes, capsetes de plata i 
d’ivori, el senyor Bartleby té a les mans un petit ocell d’or 
i pedreria i també es mira un joc d’escacs fabricat amb peces 
de jade i incrustacions de robins i maragdes. Tot això s’ho 
endurà, segur, i la casa quedarà sobtadament enfosquida. 
Però a mi no m’importa gaire on van a parar les belleses 
que ma mare porta d’arreu del món. Avui m’interessa més 
desxifrar, amb ajuda del diccionari, algunes paraules que al 
principi em semblaven buides, simples grafismes, i que, 
a poc a poc, prenen cos i van convertint-se en conceptes 
ja assimilats, o sigui, maduren i deixen anar el seu suc, 
dens, verinós. Assassinat, passadís, condemna, injecció. S’hi 
resumeix la història d’una dona que va encarregar assas-
sinar el seu marit i que després d’un llarg procés, després 
de disset anys tancada i fins i tot havent obtingut la inter-
venció del papa Francesc, va ser executada a la presó de 
Jackson, al sud-est d’Atlanta, el mateix dia en què la meva 
mare emprenia el seu viatge de retorn. La Cort Suprema 
de Geòrgia la va declarar culpable de l’assassinat i li dictà 
la pena màxima: pena de mort. Durant la lectura de la 
sentència, la dona es mostrà immutable; només xiuxiuejà 
t’estimo a la seva mare, que la mirava de prop.

T’was Grace that taught my heart to fear 
And Grace, my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed…

El senyor Bartleby té unes mans llargues i fortes, d’un 
blanc gairebé fosforescent, amb algunes taques marrons i 
els dits grossos i nuosos. Mans d’estrangulador, això és el 

Cara de peix.indd   49 20/8/18   11:52



50 Raquel Casas Agustí

que em semblen. I la delicadesa de la figureta que aquests 
dits sostenen em fa pensar en una rosa que està a punt de 
desfullar-se.

Rere les grans vidrieres de l’hotel, diu la meva mare, els 
mosquits formaven a la nit una ingent massa marronosa. 
Si de sobte els vidres es trenquessin, milers i milers de 
vides infinitesimals t’ofegarien. I algun es va colar per una 
escletxa i em va inocular el virus. Però què hi has d’anar 
a fer, a Atlanta; a ple estiu, amb la calor que hi fa, només 
es pot viure als hotels.

El senyor Bartleby somriu —més aviat estira els llavis— 
i assenteix. Per un moment em pregunto si és guapo o lleig, 
vell o jove, i no arribo a cap conclusió. Com deu ser nu? 
Aquest últim pensament m’espanta, perquè de cop i volta 
se m’acut que ell no té nuesa: les seves robes, folgades i 
grises, semblen formar part del seu cos, i en ell es renoven 
com en les aus: cada any els reneixen les plomes de les ales. 
Ales, d’àngel, de dimoni, no se sap bé què és el senyor 
Bartleby. He de deixar de mirar-lo, perquè crec sentir al 
meu costat la presència intangible de la mort.

Through many dangers, toils and snares 
We have already come. 
T’was grace that brought us safe thus far 
And grace will lead us home, 
And grace will lead us home…

Va ser, doncs, executada, Kelly Gissendaner, amb una 
injecció letal. Què devia fer els darrers minuts sola a la 
cel·la? Què va demanar de menjar per última vegada? Li 
van trucar els seus fills? Segurament que sí, perquè feia 
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molt que l’havien perdonat. Argumentaven que s’havia 
reformat i fins i tot van intercedir a favor d’ella en diverses 
ocasions. Al cap i a la fi era la seva mare.

La cronista diu que la Kelly va morir entonant les 
primeres estrofes d’una cançó molt emotiva. La veu clara 
i dolça de la Kelly s’alçà lleugera a l’habitació. Hi havia 
sis testimonis a la sala de la mort: els advocats i una dona, 
Rhonda Cook, una periodista de l’Atlanta Journal Cons-
titution que posteriorment va compartir la notícia amb el 
Daily Mail. Sis persones assegudes en uns bancs de fusta, 
uns bancs d’església, mirant cap a un vidre enorme que 
donava a la cambra d’execució. La Kelly estava estirada, 
lligada i amb els braços, d’on sobresortien dues vies en-
dovenoses, en creu. La llitera tenia una lleu inclinació que 
li deixava el cap una mica més amunt. Tot i això, havia 
d’estirar-lo per veure els testimonis de la seva mort, o sigui, 
una dona a punt de morir mirava com un grapat de per-
sones seien en uns bancs. «A les 0.21, complint una ordre 
del tribunal, Kelly Gissendaner fou executada segons la 
llei. Tot just uns minuts abans, feu una última declaració 
i demanà que se li permetés resar.»

Quan tot va acabar, les persones que seien als bancs 
van marxar. Abans —la cronista fa marxa enrere i en cert 
sentit és com si rescatés la vida de la condemnada—, el 
cap de la presó li va preguntar si volia dir unes darreres 
paraules. «Us beneeixo a tots. T’estimo, Susan», digué a la 
seva advocada. «Digues als meus fills que me’n vaig anar 
cantant Amazing Grace. Digues a la família Gissendaner 
que lamento molt que un home tan extraordinari perdés 
la vida per culpa meva. Si pogués revertir-ho, ho faria. 
Només espero que trobeu la pau i la felicitat.» I començà 
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amb les primeres estrofes de la cançó, clares i precises, fins 
que les drogues la van silenciar.

Kelly Gissendaner, de quaranta-set anys, va morir 
després de rebre una injecció letal a la presó de Jackson, 
Atlanta, fet que la va convertir en la primera dona execu-
tada a Geòrgia des del 1945.

Amazing grace, How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost but now am found 
T’was blind but now I see…

Tot és fred, sec, definitiu. Ningú pot impedir que el 
dia acabi. Hi haurà un moment en què el senyor Bartleby 
tancarà el tracte amb la meva mare, s’aixecarà i avançarà 
cap a la porta, com una gran ombra. Però ara mateix ella 
encara li està parlant dels viatges, dels primers que va fer, 
quan viatjava per plaer per tot el món, quan era molt jove. 
Li parla amb nostàlgia dels pobles i les ciutats de Geòrgia, 
li explica les mateixes històries cada vegada abans d’acomi-
adar-se. Històries que ens sabem de memòria, anècdotes 
que potser no tornarem a sentir. Parla dels huracans; dels 
captaires que de tant en tant l’assetjaven a la sortida de 
l’hotel; dels nens que jugaven feliços al carrer; de les enor-
mes figures de gel que abans, fa molts anys, quan encara no 
hi havia aire condicionat, es fonien als jardins dels hotels 
per refrescar l’ambient; dels mecanògrafs del palau de 
congressos; de les dones que treballaven construint cases; 
de la gent que tocava i ballava pel carrer a qualsevol hora, 
i de la Billie Holiday, que cantava Georgia on my mind a 
tots els bars. La meva mare somriu i torna a la discussió 
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de sempre en un bucle exquisit que tant el senyor Bartleby 
com jo coneixem massa bé: la defensa aferrissada de la ver-
sió que feia la Billie i no la de Ray Charles, el seu creador. 
I després d’exposar els seus millors arguments, després que 
ja ningú no li porti la contrària, exclama: «Ah, Geòrgia…, 
Billie…, velles amigues…»

Was blind, but now I see.

Crec advertir que ell ho comprèn, i per això l’anima: «Ja 
hi tornaràs, dona. Aquest no ha estat el teu últim viatge, i 
portaràs moltes coses boniques que jo et compraré. Segur 
que tornaràs a Geòrgia.»

Però després em sembla que el senyor Bartleby no ha 
pronunciat aquestes paraules. Està dret, davant de la meva 
mare, que té els ulls tancats, com si somiés fins que comença 
a avançar cap a la porta, gran, aparatós. Jo abans em reia de 
les seves aparicions. Avui, no. Però, almenys, em consolo: 
sé que no tornarà.
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LA DONA DEL QUADRE

Josefina Maymó i Puig

Una vegada més, en Geb s’assegué a la butaca de davant 
de la dona del quadre que penjava damunt de la llar de 
foc de la casa familiar. Ja de menut li havia semblat que 
aquella dona li volia dir alguna cosa. Alguna cosa que se 
li escapava, però que sabia important i alhora misteriosa. 
Havien estat moltes les ocasions en què havia hagut de 
frenar en sec les seves corredisses infantils amunt i avall 
del saló per girar a mirar-se-la en sentir la seva enigmàtica 
presència, o que s’havia trobat de sobte alçant el cap del 
moviment del tren elèctric o del cotxe a propulsió perquè 
la força de la seva mirada l’interpel·lava constantment. 
Ara, ja a la vintena, i a punt de fer el pas de demanar a la 
Nut, la filla de la donzella amb qui havien crescut junts, 
que unís la vida a la seva, en Geb sentia més que mai la 
necessitat d’entendre allò que s’ocultava rere el quadre.

Quant temps feia que el quadre penjava de la paret, nin-
gú no ho sabia. Era la casa on havia viscut la seva família, 
generació rere generació. La dona de trets suaus però de 
gest ferm hauria estat testimoni de naixements, casaments i 
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morts, hauria vist créixer, enamorar-se i envellir tots els seus 
membres, sabria de les seves passions i desamors, els seus 
més íntims secrets i il·lusions, els seus dubtes, inquietuds i 
contradiccions. Tot un univers familiar només a l’abast de 
la dona de pinzellades suaus traçades amb decisió. En Geb 
ho hauria donat tot per una revelació.

Encengué una cigarreta i novament posà tota la seva 
atenció a intentar entendre el que des de petit se li volia 
mostrar dins d’aquell llenç emmarcat en una motllura 
artesanal amb acabats de pa d’or. Era de grans dimensions, 
rectangular, i disposat de manera vertical. La dona era a peu 
dret, el cos mig de perfil, al costat d’una finestra oberta, i 
mirava cap a l’espectador. Amb una mà mostrava l’exteri-
or, convidant al defora, a traspassar el llindar. L’altre braç 
descansava paral·lel al cos i al capdavall la mà subjectava 
un llibre on es podia llegir per títol El salt. Tota ella enig-
màtica, misteriosa. El marc de la finestra semblava actuar 
de límit, un marc que potenciava la tensió psicològica 
del quadre. Era jove i bonica i el seu vestit auster i negre 
fins als peus contrastava amb la riquesa de tonalitats de la 
seva mirada i el cromatisme vívid que s’insinuava enllà del 
finestral. La cabellera ondulada, d’un ros tirant a pèl-roig, 
queia esponjosa damunt de l’espatlla i el pit, i una cinta 
prima, a manera de sanefa, li ornamentava el front. Dar-
rere d’ella, a la paret del fons, un quadre igual dintre d’un 
quadre que alhora era dintre d’un quadre… El marc dins 
d’un marc de manera infinita. Tot plegat, a ulls d’en Geb, 
molt inquietant. Inquietant i alhora narratiu. Talment 
un pacte amb la literatura, amb la vida. Una història dins 
d’una història, que portava inclosa al seu torn una història 
i així successivament. Un laberint.
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I dins d’un laberint és on es trobava precisament ara 
mateix en Geb. Sabia que els seus pares no aprovarien el seu 
casament amb la Nut. Malgrat que l’estimaven i l’havien 
vist créixer, ella era filla de la donzella, que els feia també 
de cuinera, i de pare desconegut. En canvi, la seva era una 
família benestant i de renom, que ocupava un lloc insigne 
a la societat, destacada a totes les esferes de poder. Mai no 
permetria que el seu únic hereu subvertís l’ordre establert 
unint-se a algú de diferent condició social. La Nut també 
ho pressentia i per això evitava parlar de projectes i futur. 
Ell no es volia rendir, hi trobaria una solució. Primer, però, 
li calia treure enfora tota l’angoixa que portava dins.

Sense ni adonar-se’n, es trobà dialogant en silenci amb 
la dona del quadre i s’imaginà que potser altres membres 
de la seva família, de generacions passades, es devien haver 
assegut a la mateixa butaca on era ara ell, davant del mateix 
quadre, mastegant les seves inquietuds, buscant en aque-
lla mirada de matisos rics i en el gest de la mà estesa que 
mostrava el defora l’assossec als seus neguits, la resposta al 
camí a seguir. Li hauria agradat parlar en veu alta amb ella, 
però temia que algú a la casa el pogués sentir. S’hi dirigiria 
per escrit. Prengué un plec de papers i una estilogràfica i 
començà a destrenar el fil de la teranyina que li oprimia 
el pit. Li explicaria a aquella dona de gest suggeridor tot el 
que havien compartit ell i la Nut. Li parlaria de quan eren 
criatures; de com junts omplien la casa de rialles i jocs; 
de com des de ben menuts se sentien ànimes bessones; de 
com cadascun havia après de l’altre fins i tot el posat i el 
gest, la manera de bellugar-se, de caminar, el moviment. Li 
posaria sobre el paper l’afinitat afectiva i intel·lectual que 
sentien mútuament. Li tremolaria la mà en escriure-li com 
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ell podia llegir i llegir-se en la mirada de la Nut i ella en 
la d’ell. Li descriuria la compenetració d’aquella primera 
vegada, ja adolescents, que es banyaren nus al riu i, encabat, 
ajocats damunt l’herba humida, es van estimar llargament, 
entre olors d’espígol i farigola. Li glossaria totes les altres 
vegades que seguiren a aquesta primera: a la platgeta de 
rere l’espigó o a les cales del camí de ronda, prop del far 
o entre les sureres, al carrer dels Petons o amb la ciutat 
estesa als seus peus al capdamunt del mirador. Li contaria 
de les converses substancioses que tenien, l’angoixa vital 
i les inquietuds que compartien i els versos de Carner i 
Riba recitats en veu alta a la vora del foc.

Sí, li ho va narrar i descobrir tot, amb la complicitat 
de la Nut, que ara seia al seu costat llegint amb avidesa 
les últimes línies d’aquella confessió. Era ben entrada la 
matinada quan va posar punt final a la seva emotiva nar-
ració. S’observaren esbalaïts, sabedors i temorencs de la 
força del que quedava escrit.

—Això és tot. Així és com ocorregué —digué ell.
—Tot? Molt em temo que això nostre no hi cap pas, 

dins del paper —feu ella, mentre desviaven intermitent-
ment la mirada de manera inquiridora, gairebé suplicant, 
cercant resposta en la dona dels matisos rics. Una vegada 
més, el finestral obert, el gest de la mà suggeridora, el títol 
del llibre que ella sostenia i el quadre dintre d’un quadre, 
la història dintre d’una història que alhora contenia una 
altra història, semblava voler dir-los alguna cosa, empè-
nyer-los a alguna acció que se’ls escapava i que no eren 
capaços de retenir.

Tot d’una, s’apoderà d’ells el neguit d’on guardar aquell 
manuscrit. No el podien pas desar a qualsevol calaix o ar-
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mari a l’espera d’un encontre fortuït per un dels habitants 
de la casa. Una vegada més, la compenetració existent va 
moure tots els ressorts:

—El quadre! —van dir a l’una—. L’amagarem dins 
del quadre!

Entre tots dos el despenjaren de la paret. Amb prou 
feines el podien sostenir. El posaren cap per avall damunt 
la taula llarga del saló i els sorprengué la forma bombada 
que tenia la fusta posterior. Alguna cosa dins seu la pressi-
onava deformant-la notòriament. Amb molta cautela van 
procedir a desmuntar-la, traient una a una les peces metàl-
liques que feien de suport. Quan la van haver desmuntat 
no podien donar crèdit al que veien els seus ulls. El cor els 
començà a bategar fort, les mans els tremolaven, les cames 
els feien figa i els semblava que no els podrien sostenir. 
Estupefactes, se sentien incapaços d’articular paraula. No 
sabien ben bé què era el que tenien davant, però sens dubte 
ho intuïen important. Aquí i allà, una munió de plecs de 
fulls manuscrits, de distinta grafia, de diferents autors. 
Alguns esgrogueïts, d’altres més ben conservats. N’hi havia 
de tipus quartilla o de mida semblant al foli, quadriculats 
o blancs. Uns simplement aplegats amb un doblec, altres 
cosits amb una mena de bastes, relligats, encolats o engra-
pats. Eren conscients que es trobaven davant d’un tresor. 
Diversos membres de la família de diferents generacions, 
algunes distanciades per segles, segons constava per la 
data dels manuscrits, havien sentit la necessitat imperiosa 
de deixar els seus secrets o l’angoixa que els neguitejava 
per escrit, a manera de redempció, com si es tractés de 
l’alliberament d’una càrrega, l’alleugeriment d’una culpa 
o el trencament d’unes cadenes que els oprimien el pit. 
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De sobte, en Geb reconegué en un d’aquells plecs la lletra 
del seu pare. Era inconfusible. Li semblà que no li arribava 
prou aire als pulmons, que no podia respirar i que el cor se 
li havia d’aturar. No sabia si volia saber què hi deia. Desvià 
la mirada del manuscrit i dubtà. La Nut, que se n’adonà, 
el feu asseure, col·locà el manuscrit davant i, l’un ben a 
prop de l’altre, el començaren a llegir, en silenci, amb un 
silenci absolut, amb un silenci eixordador, que feia mal. 
Passaven els fulls amb ànsia, amb pressa, amb un desig 
vehement, llegint gairebé en diagonal. Cada paraula, cada 
frase els semblava un cop de puny a la boca de l’estómac. 
No creien poder-ho suportar. Arribaren al final, tornaren 
enrere i endavant, una vegada i una altra fins que es mira-
ren fixament als ulls, no sabien si amb vergonya o encara 
amb més complicitat que mai: eren germans de sang! El 
senyor de la casa havia tingut un afer amb la donzella, la 
cuinera, i aquesta relació havia tingut un fruit: la Nut. 
Compartien el mateix pare, eren de totes totes germans, 
i la seva, una relació incestuosa prohibida per la societat. 
L’un davant de l’altre s’observaven contenint la respiració, 
escrutant-se el rostre, buscant-hi no sabien ben bé què, 
si una resposta, un consol, un acte de rebel·lia o, ben al 
contrari, de contrició. Com era que no ho havien sospitat 
abans? Hi havia senyals: el somriure franc, la fondària de 
la mirada i la rodonesa d’aquells ulls que tots dos tenien, 
blaus i grans, o la taca a la pell que lluïen allà on l’esquena 
perd el seu bon nom. Emmudits, qui sap l’estona que es 
van estar contemplant mentre revivien, l’un en el rostre 
de l’altre, cadascuna de les escenes viscudes junts. Fins que 
a poc a poc la tensió a l’expressió es va anar asserenant, el 
somriure franc feu amb timidesa la seva aparició i s’anà 
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perfilant un gest d’aprovació que els portà a afirmar amb 
contundència que no se’n penedien pas.

—Si la finestra és oberta… —feu en Geb.
—… deu voler dir que hem de fer el salt —afegí la Nut.
I s’abraçaren amb una calidesa nova, acabada d’estrenar 

pels fets, sentint la sang bullir a les venes, una sang que 
compartien, sabent, ara sí, que ja no tenien por de res. 
Tot aniria bé.

Desaren el manuscrit del pare dins del quadre i afegi-
ren a aquell univers de secrets el plec que en Geb havia 
escrit amb afany durant tota aquella nit. Muntaren altre 
cop la fusta de la part posterior, que ara presentava una 
forma encara més bombada, com si estigués gestant dins 
seu una gran vida interior, i el penjaren de nou a la paret 
amb molta cura. Demà mateix convocarien la família per 
anunciar-los el seu casament. El pare ja no tindria argu-
ments per impedir-los-ho. Si apel·lava a la diferent classe 
social o a la inconveniència d’invertir l’ordre establert, el 
mirarien fixament als ulls, tots dos alhora. I amb la ma-
teixa educació i bones maneres de què ell sempre havia fet 
gala li dirien, no sense amagar una actitud provocadora 
o desafiant que ell entendria a l’instant, que ja algú, molt 
abans que ells, no havia tingut cap inconvenient a trencar 
aquest equilibri o ordre establert. El pare era intel·ligent. 
Intel·ligent i pragmàtic. Sabria que qualsevol cosa que 
digués sobre això li podria portar molts problemes en 
aquest món d’influències i aparador que ell havia triat. 
Callaria per sempre.

Callaria per sempre perquè finalment la dona del quadre 
havia parlat.
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LA PRINCESA DEL MEU CONTE

Belén Teruel Cuadros

Des de petit he viscut buscant la meva princesa. La del 
conte que ma mare m’explicava des que tinc ús de raó, 
quan m’arraulia dins el llit, entre llençols vells i foradats 
per les cigarretes que el meu pare consumia entre copa i 
copa. Ella s’asseia sobre les mantes, m’acariciava la cara i em 
repetia sempre les mateixes paraules: «Algun dia, tu seràs 
el príncep encantador d’una princesa.» I jo reia. I la mirava 
embadalit. 

—I com sabré qui és? 
—Ho sabràs quan la coneguis.
—Doncs ja ho sé. La meva princesa ets tu. —I ella reia. 

I em mirava embadalida. 
Durant els primers anys d’escola, des d’un racó, jo guai-

tava les nenes, que arribaven vestides cada dia amb xandalls 
de tots colors i pentinades amb trenes que els estiraven el 
cuir cabellut. Però eren sorolloses i lletges. La majoria no 
tenien dents, i els seus cossos plans i informes no eren els 
d’una princesa. «Hauràs d’esperar uns anys, encara», em 
deia la mare quan compartia amb ella el meu neguit.
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Però un dia, poc abans de fer els onze anys, em vaig 
quedar per sempre sense les seves indicacions. El meu pare 
em va explicar que la mare havia relliscat a la banyera i que 
ja no hi seria més. A partir de llavors vaig posar els meus 
cinc sentits a esforçar-me per ser capaç, tot sol, d’assolir 
el meu objectiu. «Ho sabràs quan la coneguis», ressonava 
al meu cap. El seu cos no era amb mi, però les seves pa-
raules i la seva imatge es mantenien intactes dins meu. I, 
de tant en tant, també la contemplava d’amagat del pare a 
les fotografies que ell m’havia fet guardar en una capsa de 
sabates que després va voler ocultar, sense sort, a les golfes. 

El darrer any d’institut, les noies començaven, per fi, 
a prendre la forma de la meva princesa. Duien els cabells 
llargs i deslligats, feien olor de colònia i havien canviat els 
xandalls per les faldilles o els pantalons acampanats, que 
acompanyaven amb samarretes ajustades. Algunes fins i tot 
es pintaven els ulls amb aquella línia negra, i els llavis amb 
un resum dels colors de l’arc de Sant Martí. A mesura que 
les anava observant i n’analitzava els detalls, vaig descartar 
les que no complien amb l’alçada justa, el pes adequat o el 
color dels cabells desitjat. Fins que finalment va quedar-ne 
només una. «Ara ja ho sé, mare, és ella.» 

Durant mesos vaig lluitar per fer entendre a la Marel-
la que ella era la meva princesa: protegint-la des de la 
distància, a poques passes d’ella quan sortia al carrer o 
apostant-me davant la porta d’entrada quan era a casa 
seva, regalant-li rams de roses que buscava allà on calgués 
i enviant-li cartes d’amor gairebé cada dia, on li detallava 
com l’estimava i que volia enredar per sempre la meva vida 
i la seva. Fins i tot una vegada li vaig fer arribar l’objecte 
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més preuat que tenia: una capseta de música on guardava 
un floc de cabells que havia tallat a la mare abans que 
l’enterréssim. 

Però la Marel·la semblava no entendre res. Com podia 
ser? Havia estat massa subtil? Potser necessitava més temps? 
Deu mesos no eren suficients? El que més em turmentava 
era que la mare no me’n pogués dir les respostes. Em con-
solava visitar-la al jardí, on el pare havia volgut donar-li 
sepultura per tenir-la més a prop, i fer-li totes aquestes 
preguntes, però no em contestava. 

Així que un vespre em vaig decidir. Em vaig esperonar 
a fer un pas més, a fer a la meva princesa una mostra de-
finitiva del meu amor. Vaig esperar a la cantonada de casa 
seva fins que la vaig veure tornar de l’institut. Però no em 
vaig limitar a observar-la. La vaig abraçar. Per sorpresa. 
Des de darrere. Ella no s’ho esperava, i de l’emoció va fer 
un crit que jo vaig ofegar amb la mà. «Princesa…», li vaig 
xiuxiuejar a cau d’orella, per mirar de calmar-la. En sentir 
la meva veu, els nervis d’advertir que finalment m’havia 
decidit a tocar-la la van fer cridar encara més. No vaig 
deixar-la anar, volia sentir-la tan a prop com fos possible. 
La vaig agafar en braços, igual que un nuvi agafa una núvia 
per traspassar el llindar de la porta de casa el primer dia de 
casats, i la vaig ficar al maleter del cotxe. Vaig notar que 
s’havia colpejat el cap en entrar-hi. Allà estaria còmoda fins 
que arribéssim a casa meva, als afores del poble. Durant 
bona part del trajecte anava fent cops amb mans i peus; 
vaig somriure perquè això indicava que volia sortir d’allà 
per poder-me abraçar. 

Quan vam arribar, vaig obrir el portaequipatge i ella 
era allà, quieta. La meva princesa tenia els ulls oberts. No 
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reia, però em mirava embadalida. Des d’aquell dia, cada 
nit, quan m’arrauleixo entre els llençols vells i foradats per 
les cigarretes que el meu pare consumia entre copa i copa, 
ensumo el floc de cabells que guardo en una capseta de 
música i que li vaig tallar abans que el pare i jo l’enterréssim 
al jardí, al costat de la mare.
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L’EFECTE IO-IO

Albert Grabulosa Reixach

L’O té quaranta-dos anys, pesa cent trenta quilos i està 
força a disgust amb els plecs i secs del seu cos. Una vegada, 
ara ja fa força temps, li van penjar l’etiqueta d’obès mòrbid 
i van rebaixar dràsticament la seva esperança de vida. A més 
a més, l’O sempre ha dit que cada quilo de greix sobrer 
resta posicions en l’escalafó de la travessa social. L’I, per 
exemple, la seva parella de tota la vida, el va deixar per un 
escalador i per una set d’aventures que l’O no podia satisfer 
de cap manera. L’E, el millor amic de sempre, el va anar 
excloent dels plans de cap de setmana. L’O sol afirmar 
amb rotunditat que els cossos feixucs són una nosa per 
a tothom.

L’O ha anat seguint dietes des que té ús de raó, però 
mai no se n’ha sortit. De ben petit ja li havien reduït els 
pastissos i les begudes ensucrades (una àvia dels temps de 
la postguerra l’atipava a força d’ous crus perquè, malgrat 
tot, el seguia veient denerit). D’adolescent havien afegit 
els embotits i el menjar ràpid a la llista de restriccions. I ja 
d’adult, res d’alcohol ni aliments superflus. La vida de l’O 
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es podria resumir com una croada en contra de l’heretgia 
del greix, i com una tràgica acumulació de derrotes. Totes 
les dietistes que l’han assessorat han acabat desistint tard 
o d’hora: no hi podien fer més. Algunes s’havien espolsat 
la responsabilitat invocant el fatídic efecte io-io, com si en 
aquell món imperfecte de bullits i fulles verdes s’hagués de 
fer front, tard o d’hora, a certs càstigs eterns i inevitables. 

Com que l’O ja n’està tip, ha decidit posar punt final 
a la seva vida. Creu haver escollit la més bonica d’entre 
totes les morts possibles. Ho té decidit, tant la manera 
com l’indret: dirigirà el cotxe contra un roure monumental 
(probablement mil·lenari) de la Vall d’en Bas. L’arbre el té 
clissat, i ha recreat mentalment l’escena infinitat de vegades 
(la brutalitat de l’impacte i la impassibilitat d’aquell arbre 
extraordinari). Tot i que potser li queda un pèl massa lluny 
de Barcelona, es prendrà el trajecte com una oda personal 
a aquest món injust. Fet i fotut, troba especialment seduc-
tora la idea de conduir gentilment cap a la pròpia mort (i, 
posats a dir la veritat, tampoc no s’acaba de veure amb el 
cap esberlat contra un mur de la ronda de Dalt). 

Com que és un dimecres laborable, la ciutat ja bull a 
primera hora. El trànsit i l’activitat fan que per un moment 
l’O recuperi una idea molt seva: suïcidar-se en dies festius 
fa de pobre. S’ha llevat aviat perquè té pensat regalar-se 
un bon esmorzar (sempre havia dit que al corredor de la 
mort demanaria ous ferrats i patates fregides) i li agradaria 
tenir-ho tot enllestit cap allà a mig matí. Ja fa un temps 
que els olis de fregir no se li acaben de posar del tot bé, i 
ara mateix no pot gaudir plenament del seu darrer àpat 
(està amoïnat per si hagués d’anar a morir amb la panxa 
regirada). A mig esmorzar, però, una trucada de la policia 
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li desbaratarà els plans. L’agent li comunica que aquesta 
nit passada han trobat el seu cotxe cremant en un revolt 
de la Rabassada. No és un fet inusual. A Barcelona roben 
cotxes per anar a fer curses nocturnes a la Rabassada. Al-
guns s’estimben i s’encenen. Les coses són així. 

A les dotze del migdia (hora en què més o menys tenia 
previst xocar contra el roure), l’O encara és viu i no té 
cotxe. Tot i que no ha sigut mai propens a endevinacions 
ni fatalismes, aquest cop fa una excepció i ho entoma tot 
plegat com un senyal del destí. Encara no li deu haver 
arribat l’hora. Alguna instància superior li està intentant 
dir que, per les raons que sigui, se li concedeix una sego-
na oportunitat. Potser és el moment d’anar pensant a fer 
alguns canvis importants. Evidentment, començarà per 
la dieta. Se sap la teoria perquè ha seguit pautes i mèto-
des d’arreu del món, d’Orient a Occident. I s’ha trobat 
fent coses inversemblants (com menjar-se més de trenta 
albergínies en un sol dia o alimentar-se només de xarop 
durant una setmana sencera). L’equip de l’Hospital Clínic 
fins i tot l’havia volgut operar en una ocasió (li reduirien 
l’estómac a la mida d’un iogurt). Li convenia fer-ho perquè 
s’hi estava jugant la salut i la vida, però a aquelles alçades 
la vida i la salut ja li importaven un rave. 

No s’enganyarà pensant que és un repte assequible. 
Li ha passat sempre que ha seguit una dieta. Al principi 
s’il·lusiona perquè les coses solen anar bé, però ben aviat 
es confia i comença a transgredir. Aquest cop s’ho pren 
diferent. Segueix al peu de la lletra tota la vèrbola dels 
cinc àpats i l’exercici físic. Exclou els aliments superflus. 
Modifica els hàbits. Introdueix canvis permanents. Camina 
una hora al dia, sense interrupcions. Sempre la mateixa 
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ruta. Surt del seu pis de la Travessera de Gràcia i s’enfila en 
direcció al Park Güell. Com a primera meta s’ha proposat 
coronar algun dia les escalinates del drac. I a vegades somia 
a encadenar els cims dels tres parcs: Güell, Guinardó i 
Creueta del Coll. De moment, però, sol quedar doblegat 
a la pujada del carrer Verdi. 

La tornada la fa sempre per la carnisseria de l’A. És un 
punt ineludible de la ruta de cada dia. L’O cerca motivaci-
ons, i passar per la carnisseria de l’A i veure’l rere el taulell 
vestit de carnisser no és una motivació com qualsevol altra. 
L’O i l’A havien anat junts a escola. En aquells temps ja 
llunyans, l’A i els altres li solien dir Porquet. A vegades el 
subjectaven entre uns quants i l’A li picava la panxa com si 
fes repicar un timbal. Al cap d’una estona li costava supor-
tar el dolor, però les llàgrimes de l’O encara esperonaven 
més l’A. «Porquet, mitja merda», deien. Malgrat el pas 
dels anys, l’A no ha canviat gaire (sempre ha sigut un sac 
de nervis). Encara conserva la desimboltura i aquells seus 
aires de triomfalisme. Com que és seductor i enginyós de 
mena, tothom li sol riure les gràcies. I la carnisseria és sem-
pre plena a vessar. L’O mai no hi entraria per res del món. 
Només s’atura una estona a l’aparador i es queda observant 
l’A (procura fer-se invisible, per si de cas). I aleshores sol 
gaudir d’una emoció estranya, contradictòria (i que no pot 
acabar d’entendre): juraria que es plau recordant aquells 
temps en què l’A i els altres solien humiliar-lo.

En contra de tot pronòstic, l’O aconsegueix aprimar-se 
quaranta quilos en poc menys d’un any. Però per ara 
prefereix ser prudent. Posposarà les celebracions per 
quan es planti als vuitanta (ha calculat que aquest seria 
el seu pes ideal). N’hi queden només deu, però seran els 
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més complicats. S’hi haurà d’aplicar com mai. El millor 
de tot plegat és que l’I ha entrat de nou a la seva vida. 
L’idil·li de l’I amb l’escalador no va acabar de quallar per-
què, segons ella, no estava feta per a la muntanya. Potser 
s’havia embolicat idealitzant una vida utòpica, una vida 
que l’anava allunyant de tot el que en veritat desitjava: el 
confort d’una llar i petites aventures quotidianes. Li sabia 
greu. En comptes d’aprendre a avorrir-se al costat de l’O, 
s’havia deixat encegar per un trist autoengany. Per tal de 
saciar el seu esperit aventurer, ara en fa prou anant a córrer 
de tant en tant per la carretera de les Aigües. L’O l’hi ha 
acompanyat algunes vegades, i es va trobant cada cop més 
en forma. Puntualment s’ha permès fins i tot el luxe de 
desafiar l’I a un esprint. L’O encara no l’ha poguda vèncer 
mai, però es conforma amb la mirada incrèdula de l’I: les 
distàncies es van escurçant. 

Com que l’O ha trobat feina en una distribuïdora de 
llibres i té menys temps lliure, no pot anar tan sovint 
com voldria a la carnisseria de l’A. Ara ja fa un temps 
que l’A ha començat a guanyar pes. L’O frueix d’aquella 
tendència alcista, però alhora no deixa de sorprendre’s pels 
paral·lelismes entre els dos processos: tot allò que un perd, 
l’altre sembla que ho guanyi. A vegades l’O es recorda 
d’El retrat de Dorian Gray, una lectura que probablement 
devien haver compartit quan anaven junts a escola. En 
comptades ocasions ha arribat a flirtejar amb la idea d’un 
sistema de vasos comunicants que els mantindria units 
i connectats de per vida, subordinats per sempre més a 
les variacions de pes de l’altre. No obstant això, l’O sol 
foragitar ràpidament qualsevol elucubració fantàstica i ho 
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acaba atribuint tot plegat a una simple coincidència. És 
molt de tocar de peus a terra, l’O.

Un bon dia, quan l’O i l’I ja han recuperat la mútua 
confiança, l’O confessa. Li parla a l’I del suïcidi, del rou-
re de la Vall d’en Bas i de l’incident de la Rabassada. Li 
parla de la desesperació. I també de l’A i dels assots al pati 
de l’escola i de la transformació de l’A (de com l’ha arribat 
a motivar la transformació de l’A). De seguida s’adona que 
acaba de cometre un error. L’I es mostra encuriosida per 
l’A, li agradaria veure’l. A l’O no li faria gens de gràcia que 
l’I i l’A es coneguessin (s’horroritza amb la imatge d’ell i 
ella seduint-se). Aquella idea esperpèntica fa rebrotar totes 
les inseguretats que l’O tenia emmordassades. D’entrada 
diu que no, que ni pensar-hi, però l’I insisteix tant que 
l’O ha d’acabar cedint.

Allà a la carnisseria l’I no es conforma a quedar-se a 
l’aparador. Tempta l’O (és del tot impossible que l’A el 
reconegui, diu) i finalment el convenç. Els pronòstics de 
l’I es compleixen: l’A tracta l’O com un client més. I l’O 
respira alleujat. Sembla que el negoci ja no rutlla tan bé 
com abans. Les cadires d’esperar tanda estan buides i l’A 
és l’ombra d’aquell venedor hàbil i astut que acostumava a 
ser. Somriu poc o gens. I se’l veu permanentment disgustat, 
com si no acabés d’acceptar la convivència amb aquell cos 
voluminós. L’O s’ha d’esforçar una mica per recordar-lo 
quan encara era un secall (intenta que no se li escapi el 
riure), i pensa per dins seu que no s’hauria d’haver deixat 
trepitjar mai de la vida per aquella bola de greix.

—Què hi posarem? —pregunta l’A.
—Porquet —diu l’O.

Cara de peix.indd   72 20/8/18   11:52



73L’efecte io-io

L’A reacciona com si per uns instants respirés uns aires 
familiars, aquella olor atrapada a la memòria, però les 
coses no aniran a més. De seguida claudica i s’abandona 
a la mecànica de la carnisseria. Els col·loca quatre-cents 
grams de llom, dues llonzes, una botifarra i mig quilo de 
cap de costella. Per tot plegat els cobra setze euros, i l’O 
ho troba exageradament barat. Paga amb un bitllet de 
vint i no es queda a esperar el canvi. Un cop fora, l’I el 
fita de reüll. No li ha agradat la seva actitud prepotent. 
El menyspreu no se’l mereix ningú. I posats a fer, aprofita 
per comentar-li una cosa que fa temps que barrina però 
que ha estat callant: troba a faltar aquella persona humil i 
senzilla que solia ser quan el va conèixer. La impertinència, 
diu, no l’afavoreix gens. 

Durant els dies següents la relació empitjora. Entren 
en una dinàmica de retrets, fins que un migdia l’I acaba 
traient tots els tòpics sobre les segones oportunitats: han 
d’estar satisfets d’haver-ho intentat, no tothom se’n surt, 
i ara saben que almenys poden quedar com a amics. 
L’O diu que com a amiga no la necessita per a res i que 
d’amigues en pot tenir tantes com vulgui. Abans del cop 
de porta de l’I, l’O ja s’ha penedit dels seus comentaris. 
I no només això. També pensa que l’I potser té raó, que 
potser el seu caràcter s’ha enrarit per culpa de tant voler 
remar contra natura. Per uns instants enyora la seva versió 
d’abans, aquella versió obesa però alhora menys rebuscada 
que havia sigut. Com que se sent força malament per com 
han acabat les coses amb l’I (i per tants altres motius), l’O 
surt al carrer a comprar-se un croissant. N’és plenament 
conscient: ha iniciat un procés irreversible. Però la decisió 
està presa. 
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Troba que menjar l’asserena. En pocs mesos recupera 
una quinzena de quilos i, un cop superada la barrera dels 
cent, l’O es queda sense feina. Aquell mateix dia se’n va a 
un dels restaurants més cars de la ciutat i es fa un homenat-
ge. Surt amb la cartera buida, i recita mentalment un dels 
seus lemes personals: «Cap concessió als remordiments.» 
Com que la carnisseria de l’A li ve més o menys de pas, 
ha decidit anar-hi a donar una ullada. Fa mesos que no 
en sap res, de l’A. I ara que se’n recorda, li fa certa gràcia 
aquella fantasia ja vella i desgastada d’una possible con-
nexió entre els seus cossos i les seves oscil·lacions. Enmig 
d’un somriure beatífic, l’O desitja de tot cor que l’A hagi 
pogut recuperar la felicitat. Inevitablement, però, juga a 
especular sobre quina versió de la història es trobarà, si la 
magra i reeixida, o la grassa i ruïnosa. Per uns instants li 
passa pel cap la imatge d’una reixa abaixada i d’un rètol 
que anuncia el traspàs. I l’O sent com si de cop i volta 
l’embolcallés una boira. Sent la buidor, i la soledat, i una 
mena de fiblada tràgica. S’afanya a impregnar-se dels 
records de quan l’A l’atonyinava fa molts anys a l’escola, 
però finalment ho ha d’assumir: l’absència de l’A suposaria 
un dels cops més tristos de la seva vida. Més trist, fins i 
tot, que el d’una antiga escena que ara torna amb més força 
que mai: la del seu cos projectat contra el tronc impassible 
d’un roure mil·lenari.
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L'HOTEL

Núria Sancho Subirats

Quan entres a l’Hotel mai tens gaire clar com hi has 
arribat ni que hi fas, aquí.

El meu últim record és estar passejant tranquil·lament 
i després, de sobte, estar davant del taulell de la recepció. 
Així, sense cap salt temporal, ni pèrdua de consciència, 
ni fos a negre, ni res que faci pensar que estàs somiant o 
que has perdut el coneixement i algú t’ha canviat de lloc.

La primera impressió que tens, en arribar, és la d’estar 
en un lloc que és, alhora, antic i nou. Tot sembla real i, al 
mateix temps, un decorat de pel·lícula.

La segona percepció és de solitud absoluta. Pitges 
el timbre que hi ha a recepció i ningú hi acudeix. Fiques el 
nas a l’interior del taulell i no hi ha ningú. L’única cosa que 
veus és el registre de l’Hotel, amb una llarga llista plena 
de noms i habitacions, alguns de guixats, i uns altres, al 
final, sense guixar. L’últim de la llista és el teu, però no té 
assignat cap número. Seria massa fàcil saber quina és la 
teva habitació des del principi. Sembla que això és quelcom 
que tu mateix has de descobrir.
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Trobar la teva habitació no sempre és fàcil. L’Hotel és 
enorme i ni tan sols sembla tenir un ordre lògic. No és 
necessari. Quan trobes la teva habitació, simplement ho 
saps. Això em va dir la Mara. Ella va trobar la seva deu fer 
cosa d’un mes. Va aconseguir resistir la temptació durant 
un temps, evitar aquella porta, però sempre hi acabava al 
davant. I, al final, va entrar-hi. El Nabil va trobar la seva 
cambra fa tres setmanes i hi va entrar tan aviat com la va 
veure. Va dir que ho havia fet perquè no suportava estar 
més temps en aquest lloc.

Érem cinc quan jo hi vaig arribar. Em van trobar poc 
després d’haver aparegut davant del taulell. La Xian Mei va 
desaparèixer l’endemà. Hi havia arribat feia dues setmanes 
i havia descobert la seva habitació tres dies abans d’apa-
rèixer-hi jo. A la noia la vam trobar poc després, tombada 
en un dels passadissos, amb els ulls oberts i un somriure 
als llavis. Al registre, al costat del seu nom, havia aparegut 
el número de la seva habitació. Era la 113. Vam dubtar 
durant un instant, però al final vam decidir que el millor 
era ficar-la al llit. No volíem haver de trobar-nos-la per 
sorpresa cada vegada que recorreguéssim els passadissos. 
Malgrat tot, quan vam anar a buscar-la, ja no hi era. En 
intentar accedir a la seva habitació, ens vam adonar que 
no podíem obrir la porta perquè estava bloquejada.

N’hi ha moltes, de portes barrades a l’Hotel. La prime-
ra, la principal. Suposo que deuen ser les habitacions que ja 
han trobat els seus inquilins. Sí. Perquè, en realitat, tu no 
trobes la teva habitació; és ella qui et surt al pas. Per contra, 
hi ha altres estances que estan del tot obertes. Algunes estan 
buides, altres contenen alguna cosa que només el seu amo 
és capaç d’interpretar: el seu malson més profund.
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No és arriscat entrar a les habitacions, els malsons aliens 
són com ressons i no poden fer cap mal, i de la mateixa 
manera que saps quina és la teva cambra, també saps que 
les altres no ho són. No obstant això, mai dormim en 
una d’aquestes habitacions. Ni tan sols en les que estan 
totalment buides. Ho fem tots junts al menjador o a la 
recepció, ja que de la mateixa manera que les habitacions 
no segueixen un ordre lògic, tampoc són mai al mateix 
lloc, i preferim mantenir-nos junts. És la millor manera 
d’evitar topar-nos amb la nostra habitació.

Però al final sempre passa. Caminem tots junts, buscant 
una sortida, una forma d’escapar del que sigui això, però 
en tombar una cantonada, de sobte t’adones que davant 
teu el grup ja no hi és; o, pujant les escales, entres en un 
pis i, quan et gires, veus que estàs sol. Així va ser com 
vam perdre l’Isaac. Va desaparèixer a la setmana d’arribar 
jo. Mai el vam tornar a veure. Sabem que va trobar la 
seva habitació perquè al registre va aparèixer un número 
acompanyant el seu nom.

Si has fet els comptes, potser ja t’has adonat de quina 
és la situació a hores d’ara.

Efectivament, m’he quedat sola.
La Mara va ser qui va aguantar més, la primera d’arribar 

i l’última de desaparèixer, fins i tot després d’haver trobat 
la seva habitació, però això va succeir fa ja una setmana. 
Intentàvem no estar mai soles, evitar que, sigui el que 
sigui el que s’activa quan entrem a la nostra habitació, 
pogués atrapar-nos, però al final sempre acabes caient. 
El dia en què la Mara va desaparèixer jo vaig descobrir 
la meva habitació. Era la 226. És curiós; quan obres la 
porta i t’enfrontes al que s’amaga al seu interior, el que 
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hi trobes és quelcom que mai t’hauries esperat, però, al 
mateix temps, penses: «I què més podria ser, sinó?» Això 
també m’ho va dir la Mara, però no m’ho vaig creure fins 
que vaig obrir la porta.

A l’interior de l’estança vaig trobar una vella escala de 
caragol, amagada en la penombra, que s’alçava com un 
masteler en un racó de l’alta habitació. De la seva part 
superior, amagada en la foscor, se sentien uns passos que 
avançaven.

El primer impacte va ser aterridor. Només vaig tenir 
temps de mirar uns segons abans de tancar d’un cop de porta. 
Però van ser suficients per recordar la vella casa de la meva 
àvia, les corredisses per aconseguir recórrer l’escala fosca 
en el menor temps possible i la necessitat, durant anys, 
d’encendre els llums, fins i tot quan encara hi havia prou 
claror, per pujar i baixar qualsevol tipus d’escala. Una por 
profunda i arrelada que, de més gran, vaig aconseguir 
ocultar fins i tot de mi mateixa, però, segons sembla, no 
superar.

Des d’aquest instant, l’Hotel sembla haver cobrat vida 
al meu voltant. Veig ulls que m’observen als espiells, les 
parets semblen respirar i pels passadissos sento una pre-
sència que em persegueix.

No és res nou, ho notes tan bon punt hi arribes, però el 
teu cap ho aparta a un costat. Com si tan sols ho veiessis 
de cua d’ull o a través d’un vel transparent. Des del mo-
ment en què trobes la teva habitació, aquest vel cau i no 
pots deixar de veure-ho. Corres pels passadissos intentant 
allunyar-te’n i acabes sempre davant de la teva porta. I 
l’obres una altra vegada, i l’horror et torna a omplir. Però 
cada cop és menys fort.
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Fins que, per fi, pots quedar-t’hi, palplantat, observant, 
somrient. I llavors sents que allò que habita a l’Hotel, allò 
que et segueix, gairebé t’ha atrapat per complet.

De vegades, a les nits, abans de dormir, conversàvem 
sobre el que crèiem que era l’Hotel. Una altra de les pe-
culiaritats d’aquest lloc és que els llenguatges es barregen, 
com a la torre de Babel, però a la inversa. Tots proveníem 
de països diferents, de cultures diferents, però ens enteníem 
sense problemes malgrat parlar cadascun la nostra pròpia 
llengua. També tots teníem creences diferents, a partir de 
les quals interpretàvem aquest lloc.

L’Isaac creia que ens trobàvem a la gehenna; el Nabil, 
al jahannam. Tots dos, pel que vaig entendre, sinònims de 
l’infern. La Mara, per la seva banda, creia que això era una 
espècie de purgatori, un lloc intermedi on alliberar-nos de 
les nostres pors i els nostres pecats per avançar fins a allò 
que sigui el que hi ha més enllà.

Jo crec que s’equivocaven tots. No estic morta: men-
jo (Déu sap d’on surt el menjar que apareix cada dia al 
menjador), dormo, vaig al lavabo… Tot i això, la Mara 
tenia raó en una cosa: aquest lloc purga les nostres pors. La 
meva opinió? L’Hotel està viu i s’alimenta de nosaltres, de 
les nostres pors, i un cop ja les ha absorbit totes, es desfà 
de les restes. De fet, crec que ja em queda molt poc; cada 
cop passo més temps a la meva habitació. L’última vegada 
vaig poder veure unes cames esquelètiques que baixaven 
de la foscor per aquella escala, abans de no poder més i 
tornar a tancar la porta.

Escric això a manera de testimoni i comiat, perquè 
estic sola, però sé que no soc l’última. L’Hotel necessita 
menjar. També ho escric com a consell. No sé com ni per 

Cara de peix.indd   79 20/8/18   11:52



80 Núria Sancho Subirats

què vaig arribar aquí, però no m’importa. Ja no tinc por i 
mai m’he sentit tan bé com ara. Sé que la pròxima vegada 
que entri a la meva habitació podré veure qui baixa per 
les escales i me’n riuré.

Si trobes això, si llegeixes aquestes línies, no lluitis, no 
et resisteixis. Ningú surt de l’Hotel.

I així està bé.
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ÀNGELA MARIA

Glòria Granell Barberà

Dalt del tractor, a la Margarida va semblar-li que el poc 
aire que corria encara feia més insuportable la xafogor de 
finals d’estiu. Una fiblada va travessar-li les entranyes i la va 
sufocar. «Àngela Maria —va dir-se—, aquesta menopausa 
et matarà.» I amb un mocador va eixugar-se la suor que 
li rabejava la pitrera enorme, se li escolava per la regatera 
i li recorria els plecs escanyats de sota els pits. Després va 
aixecar-se la samarreta de cotó rosada i va eixugar-se entre 
els sacsons del ventre abundant, que s’enganxaven uns so-
bre els altres com una muntanya d’hamburgueses calentes.

—Ramon, estimat —va dir al seu marit—, no corris, 
que no sé què hi tinc, avui, aquí dins.

Va recol·locar-se el mocador de dàlies vermelles sobre 
el cap. Alguns dels pagesos ja feia estona que treballaven, 
i els núvols de pols sorgien d’entre les tires d’avellaners i 
ho empastifaven tot. Es va regirar sobre el parafang de la 
roda del tractor, va arromangar-se la faldilla de pics i les 
cuixes van quedar-li a l’aire, exuberants com dos pernils 
tendres. Va estirar una cama i després l’altra, els turmells 
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se li havien inflat i les tenia mig adormides. Una altra 
fiblada va traspassar-li les entranyes, tan dolorosa que va 
tenir ganes de vomitar.

Feia mesos que no es trobava bé. Des de la menopausa 
s’havia engreixat força quilos, estava inquieta, abatuda, i 
sovint un patiment intens li turmentava l’estómac. «Hau-
ries d’anar al metge», li deia el Ramon. Però els metges 
no en sabien res de la Margarida i les dones com ella. La 
padrina, la mare, la tieta Eulàlia, no n’havien salvat ni una. 
Totes mortes del mateix mal. Els deien que estaven massa 
grasses, i que de tan grasses no sé quin cony de malaltia 
els corroïa els òrgans, com si els cucs se les mengessin per 
dins. I les atipaven a pastilles i medicaments, però al final, 
res; queien com mosques abans dels seixanta-cinc.

Però una no es mor d’uns quilos de més. Una es mor 
de trista, de maltractada i de no sentir-se estimada. Que la 
Margarida ho sabia del cert, que el que les havia matat era 
la repulsió i el menyspreu. Que tota la vida, tothom, son 
pare i sa mare, i després els seus marits, les havien tractat 
com a éssers repugnants que no mereixien res més que 
males paraules. Com si per ser dones i grasses tinguessin 
menys dret a viure. Perquè eren lentes en treballar, perquè 
feien de mal veure, perquè cap home les voldria. Son pare 
sempre la cridava: «Truja, més que truja, deixa de menjar 
i treballa una mica, que quedaràs per vestir sants.» I ella 
abaixava el cap i no deia res. I com més les menyspreaven, 
més s’inflaven. Fins que no calia que ningú els recordés 
com eren de menyspreables, perquè elles mateixes ja 
havien après a odiar-se, a fer-se fàstic i a creure que no 
mereixien res.
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I sa mare era al llit amb la mort que li embetumava la 
cara, i son pare de la Margarida encara li retreia: «Si no 
haguessis menjat tant, si t’haguessis cuidat com es cuidaven 
les altres…» I sa mare eructava, com un animal, vinga a 
fer rots. Com si ja no li cabés més aversió dintre, com si 
el seu cos no pogués suportar ni una paraula desagradable 
més. I aquell dia la Margarida va mirar sa mare als ulls, 
que més que ulls eren dues conques buides i cansades, i va 
dir-se a ella mateixa: «Ah, no, Margarida, així no és com 
moriràs.» I es va prometre que el seu final seria envoltat 
d’amor i bones paraules.

I l’endemà d’enterrar la mare, quan el Ramon va haver 
tombat la cantonada del carrer dalt del tractor, la Margari-
da va anar directa al mirall de la seva cambra. Es va treure 
la bata de flors, les mitgetes, la faixa i els sostenidors de 
color crema. Va deixar-se només la medalla de la primera 
comunió, la va prémer entre els dits i va pregar a la Verge: 
«Ajuda’m, Moreneta, que no sé pas si ho sabré fer, això.» 
I va mirar-se tota despullada i va dir-se: «Estima’t, Marga-
rida, que si no t’estimes tu, no t’estimarà ningú.»

Va fitar-se de dalt a baix, i fet i fet li va semblar que 
no hi havia res de desagradable en les seves formes arro-
donides; ans al contrari, que les seves carns eren tendres, 
amables i meloses, i feien goig d’observar. I li va saber greu 
no haver-se emmirallat abans.

I cada dia, quan el Ramon ja era fora, corria davant 
del mirall, es desvestia i se seguia descobrint, d’un costat, 
de l’altre, amb el cap aquí i els braços cap allà. I com més 
s’observava, més s’agradava. Es posava de quatre potes, 
d’esquena, amb les natges encarades cap al mirall i girava 
el cap. Li agradava contemplar la voluptuositat immensa i 
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redona de les cuixes i el cul, i al mig, la polpa de la vagina, 
que s’oferia carnosa.

A vegades, tota nua, estirada sobre el llit, s’embolicava 
amb el vel de seda cru del seu casament. Es posava de cos-
tat, amb una mà aguantant-se el cap, i la cabellera arrissada 
i llarga se li espargia com petits rierols sobre l’espatlla. I 
deixava que un pit s’insinués entre la tela i amb un dit 
humitejava el mugró rosat. I mentre es ventava, s’imagi-
nava com una deessa grega en un altar de marbre blanc 
que havien construït només per adorar-la a ella.

Un matí era al replà de l’escala preparada per sortir a 
comprar, amb la senalla i el moneder sota el braç, i va tenir 
una idea que la va fer enrojolar. «Àngela Maria, quines 
coses penses, Margarida.» Però com qui no vol la cosa, es 
va arromangar la bata, es va treure les calces i les va deixar 
al penja-robes de l’entrada. «Ja que hi ets —va pensar—, 
fes-ho bé.» I es va desfer uns quants botons i es va treure 
els sostenidors.

Mentre caminava pel mercat, somreia cofoia, perquè la 
bata era sedosa i li feia un pessigolleig suau als mugrons. 
I un aire fresquet li enfilava les cames i li remenava el par-
rús. Era tan agradable que va fer-se el mercat de punta a 
punta quatre vegades i encara es va parar en un banc i es 
va eixancarrar per sentir l’escalfor del migdia a l’entrecuix.

A casa, va acostumar-se a feinejar despullada; la roba li 
molestava. Un migdia, entrada la primavera, va baixar tota 
nua a collir prunes al pati. Li va semblar que a ca l’Aneguet 
una silueta l’esguardava des de darrere les cortines, però a 
la Margarida ja tot li era igual. Li agradava sentir la terra 
flonja sota els peus i les fulles més baixes amanyagant-li 
el clatell.
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El sol banyava les parets rosades  quan la Margarida 
va entrar a la cuina. Va deixar les prunes sobre la taula i 
va balancejar-s’hi a sobre per obrir la finestra. El cantell 
de fusta se li va encaixar entre les cames i amb el pubis va 
aixafar dues prunes que van esclatar, suculentes. El líquid 
que vessaven li va xopar la vulva i li va inundar els llavis. 
La Margarida va gronxar els malucs, endavant i endarrere, 
amb moviments circulars i lents. Les prunes li rodolaven 
acariciant-li el clítoris i li explotaven com volcans sucosos 
sota el ventre. Gemegava.

La primavera va esclatar-li a dins, centenars de ponce-
lles van florir-li per tot el cos i el seu nèctar exquisit li va 
regalimar per les cuixes i li va exaltar les papallones que 
li acariciaven la pell. La Margarida va semblar-li que un 
cor sencer d’àngels cantava només per a ella i que la flaire 
deliciosa de les flors dels cirerers li impregnava tots els 
racons. «Àngela Maria, Margarida —va exclamar—, que 
diria que el que acabes de tenir és un orgasme.» I es va 
deixar caure sobre la butaca, extasiada.

Quan el Ramon va entrar per la porta i la va veure 
tota eixancarrada va quedar-se palplantat, sense dir res. 
A la Margarida va semblar-li que un cop de vent li havia 
esbullat els cabells i l’havia trastocat. Perquè de sobte tenia 
els ulls oberts i una expressió desconeguda, com si tots els 
muscles del seu cos s’haguessin afluixat i dins del cap no 
quedés cap preocupació.

I el Ramon, que sempre havia parlat a trossos i bocins, 
amb una veu tremolosa i fluixa, va preguntar-li amb de-
cisió:

—Que puc, Margarida?
—I és clar, amor meu —va contestar-li ella—. Vine.
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I va agafar-lo de les mans i va acompanyar-lo fins davant 
seu. Ell es va agenollar davant la butaca, i la Margarida va 
fer relliscar el cul fins ben a la vora i va obrir les cames tant 
com va poder perquè pogués admirar els seus racons més 
secrets. I com qui veu per primera vegada la immensitat de 
l’oceà des d’un penya-segat molt alt, al Ramon les pupil·les 
van dilatar-se-li de cop.

—Que n’ets, de preciosa, Margarida —va sospirar, 
mentre els ulls li brandaven d’un costat a l’altre per no 
perdre's cap detall.

—Però si mai m’has desitjat, Ramon.
—Això ho dius tu, Margarida. Que et desitjo d’ençà 

que tenies setze anys i et vaig veure banyant-te a les Olles. 
Com si fos ara, portaves un banyador que tenia tres ratlles, 
una de vermella, una de crua i una de blau marí, i un llaç 
groc et recollia els cabells. Per què et penses que em vaig 
casar amb tu? Perquè em tornaves boig. Ets tu, qui no 
m’has deixat estimar-te.

I ben mirat, sí que en tenia, de raó, el Ramon. Que 
després de casats ell havia estat molt afectuós. I la tocava 
a poc a poc i amb delicadesa. I tot el dia se la mirava. 
Però a la Margarida li feia vergonya ensenyar el seu cos. 
Li agradava el Ramonet, sempre li havia agradat, però a 
qui podia agradar-li una truja com ella? I tots els muscles 
se li garratibaven, durs com una pedra, i per més que ho 
desitjava, no podia moure’s ni fer res. I va intentar-ho, 
perquè volia fills, però no hi havia manera, estava seca i li 
feia mal. El metge del poble li va dir que tenia el ventre 
erm i va deixar d’esforçar-s’hi. «Fet i fet —va pensar—, el 
Ramon s’ha casat amb mi perquè a la nostra edat ja no en 
queden gaires, de solteres, però segur que n’hi ha alguna 
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altra que li agrada més.» I tot i que sempre es van respectar, 
els anys van passar sense quasi mirar-se.

Però ara el Ramon era davant seu, amarat de suor, amb 
els braços gruixuts bruts de terra, la pell endurida pel sol 
i la seva mirada honesta clavada en el seu cos com si no 
existís res més bell en tot el planeta.

La Margarida va mossegar una pruna i va posar l’altra 
meitat entre els llavis del seu marit. Ell la va mastegar amb 
gust. I el Ramonet, que ja no semblava el Ramonet, li va fer 
rodolar els trossos de fruita que tenia enganxats al ventre 
i va acariciar el rajolí de suc que li humitejava els tombs 
de la panxa i li omplia el melic.

Va agafar-la amb fermesa per la cintura, va apropar-li 
l’alè calent sobre la pell i va començar a llepar-la tota: 
entre els dits dels peus, els doblecs de les cuixes, la carn 
de les mamelles, el naixement del ventre, la cavitat de les 
aixelles, el lòbul carnós de les orelles. I encara va donar-li 
la volta sobre la butaca i va llepar-li rere els genolls, entre 
les natges, al naixement dels cabells. I la Margarida no se’n 
sabia avenir, altre cop, de tant plaer que li pujava pel centre 
del cos i se li escampava per tot arreu com un pessigolleig 
deliciós. I ella respirava i respirava i li sortien uns esbufecs 
dolços que s’espargien per tota la casa i s’esventaven finestra 
enllà. D’entre les cames, li brollava una cascada i va sentir 
com la vagina se li obria com una rosa de Jericó. Va dir-li:

—Penetra’m, Ramon.
I el va fer seure sobre la butaca, se li va posar a sobre i 

el va cavalcar, amb les dues mans prement-li el pit i la seva 
mirada clavada en els seus ulls.

Des d’aquell dia no van parar, exaltats per una energia 
incontrolable. Ell li portava cabassos de fruita de l’hort, i 
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se la menjaven l’un sobre l’altra. I feien l’amor pertot arreu: 
sobre el marbre de la cuina, a la banyera, a les sis cadires 
del menjador, contra el vidre de la finestra, dalt i sota el 
pruner. Arribaven tard a la missa de set, i abans d’entrar-hi, 
la Margarida havia de pentinar el Ramon perquè anava 
tot el dia escabellat. I a dintre, mentre les jaies resaven el 
pare nostre, ell li agafava la mà molsuda i li feia massatges 
al palmell, entre els dits, i als canells, que eren la seva part 
preferida. I la Margarida es delitava sobre el banc de fusta, 
i cantava amb una veu celestial que ressonava per la cúpula 
central de l’església i feia somriure la Verge i tots els sants.

Però de tot allò en feia uns quants mesos. Perquè amb 
l’arribada de la menopausa va començar-se a sentir molt 
fatigada i no tenia ganes de res. La Margarida pensava que 
potser havia trigat massa a estimar-se, que tant de desdeny 
havia passat factura i que ara li tocava a ella morir rosegada 
per dins, eructant el menyspreu de tants anys.

El Ramon va ajudar-la a baixar del tractor.
—Margarida, amor meu, vols dir que no seria millor 

que descansessis?
—Aniré fent, Ramon, al meu ritme. No et preocupis.
Però fet i fet, hi anava perquè sabia que aquella seria 

una mala collita; les pluges de començament de setembre 
havien arrossegat les avellanes fins a tres o quatre marges 
més avall. I moltes de les que quedaven eren entre les so-
ques dels arbres i calien unes mans manyoses com les seves 
per agafar-les. El Ramon poca paciència tenia. «Ni una en 
plegarem, aquest any», es lamentava. «Confia, Ramon, 
confia —li deia ella—, que la vida és generosa si confies.»

El cel amenaçava tempesta. El Ramon va carregar-se 
la maquinària a l’esquena i va desaparèixer tira avall. La 

Cara de peix.indd   88 20/8/18   11:52



89Àngela Maria

Margarida va anar al maset i va agafar un rasclet i una 
senalla. Però les fiblades van fer-se més intenses, com si 
tot el cos se li enrampés, i abans d’arribar a la primera tira 
es va deixar caure de genolls al costat d’un avellaner. El 
dolor era tan intens que quasi no va adonar-se que s’havia 
pixat a sobre.

—Ramon… —va intentar cridar, però la veu no li 
sortia—. Encara no, per l’amor de la Verge, vull viure molt 
més temps. Deixeu-me tenir un final com Déu mana. Que 
no en tinc ni cinquanta.

No va ser fins a la vuitena o la novena punxada que la 
Margarida va obrir les cames per mirar què causava aquell 
patiment, i va adonar-se que la vagina se li havia obert 
com una cova i que es veia la closca d’un cap. «Àngela 
Maria, Margarida, que estàs parint.» I sense pensar-s’ho 
dues vegades, es va posar a la gatzoneta i es va agafar de la 
soca de l’arbre amb les mans. I va respirar ben profund, 
com quan tenia un orgasme. «Vinga, Margarida, escampa 
aquest dolor.» La suor la xopava sencera, i va saber que 
havia d’empènyer. «Vinga, Margarida, ara no és moment 
de dubtar», i es va imaginar que la vagina se li obria com 
quan s’excitava, humida, carnosa i ben ampla.

El soroll de les màquines de bufar les avellanes va em-
mudir els seus brams i ni el Ramon ni cap dels pagesos de 
la vora va sentir els plors de la criatura.

—Àngela Maria —va dir a sa filla—, benvinguda al 
món.

I la va amanyagar entre els braços, i l’Àngela Maria se 
li va enganxar al pit i va començar a xumar. La Margarida 
va pensar que no hi havia criatura més preciosa ni millor 
lloc per reposar que entre la tendresa amorosa del seu cos.
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Quan el Ramon va trobar la seva dona, mig despulla-
da i plena de sang, va espantar-se tant que va trigar uns 
minuts a adonar-se que el que hi havia embolicat dins del 
sac d’avellanes era un infant.

—Ai, Margarida, què en farem, d’aquesta criatura? —va 
preguntar.

Plorava.
—Estimar-la, Ramon, estimar-la.
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Ada Guiteras Canal

Quan la Mort va trucar a la porta de casa seva, el 
Gabriel seia a la butaca marró del menjador. Llegia una 
història sobre una ciutat nevada. Dublín. Una festa de 
Nadal a dins d’una casa enmig de la tempesta. Algú que 
tocava un vals amb el piano per acompanyar la dansa dels 
flocs de neu, que es balancejaven suaument fins a tocar el 
terra. I queien. Sobre el pont, sobre el mar, sobre la festa, 
sobre el cementiri. 

Una parella d’enamorats, però l’amor que es trenca 
amb el pes de la neu. 

El Gabriel sentia que vivia dins d’aquesta història des 
de feia temps. Se sentia com el cavall del relat que, acos-
tumat a treballar al molí donant voltes i voltes en cercle, 
mai va aprendre a caminar en línia recta i es va passar la 
vida en una espiral infinita. Es va fregar els ulls amb les 
mans i es va tocar les arrugues que li envoltaven els ulls, 
la cara, les mans. Potser les seves ganes de viure s’havien 
quedat atrapades entre alguna de les arrugues del seu cos 
vell. Potser s’havien esfumat per la finestra com havia fet 
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el seu gat, que no va poder suportar més el fred gèlid i 
l’olor de mort i de soledat que impregnava aquella casa. 

El Gabriel esperava la Mort amb ànsia, així que va 
tancar el llibre, i es va aixecar. 

En el mateix instant en què la Mort va trucar a la porta, 
el Gabriel ja sabia que havia arribat l’hora. A les cinc de 
la tarda d’un diumenge plujós. Tal com s’havia imaginat 
que seria. Tal com havia de ser. Va arrossegar les sabatilles 
blaves pel passadís fins a la porta d’entrada i va mirar pel 
forat. La Mort somreia. Va obrir la porta. 

—Ja pensava que no vindries mai a buscar-me —va dir. 
—Ja saps que tinc molta feina; havia de venir fa dies, 

però sempre hi ha morts d’última hora que he de cobrir. 
La veritat és que la gent no deixa de sorprendre’m; qui ho 
diria, oi?

El Gabriel va fer passar la Mort al menjador i li va oferir 
un te amb llimona. Es van asseure a la petita tauleta de 
fusta al costat de la finestra i van fer un glop de te tots 
dos alhora. 

—Feia temps que no ens vèiem —va dir el Gabriel 
deixant la tassa sobre la taula. El Gabriel se sentia estra-
nyament calmat amb la presència de la Mort, l’impressio-
naven aquells ulls blancs que tenia, com si fossin el reflex 
d’un paisatge nevat. A fora, les tulipes s’ofegaven amb una 
pluja cada vegada més intensa i es movien lleument amb 
el pas del vent. 

—Des d’aquell estiu. 21 de juliol, va ser, oi? Fa vint 
anys.

Tots dos van tornar a fer un glop de te recordant aque-
lla tarda càlida d’estiu vint anys enrere, quan el Gabriel 
tenia encara cinquanta-cinc anys. Havia agafat el cotxe per 
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acostar-se al supermercat del poble i conduïa amb calma 
escoltant un disc de John Coltrane. Es va arrossegar pels 
passadissos buscant tot el que la Gretta li havia escrit a 
la llista de la compra. L’únic que no va trobar va ser la 
melmelada de maduixa. Així que, després de dubtar uns 
instants, va decidir agafar la melmelada de préssec. Quan va 
arribar a casa, va carregar totes les bosses fins a la cuina i ho 
va col·locar tot al seu lloc minuciosament. Li queien gotes 
de suor del front i n’hi regalimaven algunes per l’esquena. 
Va agafar el pot de melmelada de préssec i es va dirigir a 
l’habitació per ensenyar-lo a la seva dona. «Gretta! No he 
trobat melmelada de maduixa! He comprat…» Però a me-
sura que s’acostava a la porta de l’habitació, va entreveure 
una cama estirada a terra i va córrer cap a l’habitació cridant 
el nom de la seva dona. El pot de melmelada li va caure 
de les mans quan la va veure. Estirada cara amunt, amb 
els ulls oberts, completament morta enmig d’un bassal de 
sang que s’escampava sobre la catifa de llana blanca. Els 
bocins de vidre brillaven com estrelles en un cel vermell. 
Abans de poder endevinar d’on sortia tota aquella sang, 
amb la vista mig ennuvolada per la calor i les llàgrimes, li 
va semblar veure la Mort, que va entrar ràpidament per 
la finestra i va marxar en un instant efímer emportant-se 
la seva dona i deixant només el cos inert a l’habitació. I 
entre llàgrima i llàgrima, mentre li va semblar sentir un 
crit que sortia d’ell mateix, també li va semblar veure la 
Mort picant-li l’ullet just abans de desaparèixer. 

Més tard, va saber que la seva dona s’havia suïcidat 
tallant-se les venes amb el ganivet de la cuina. 
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—Ja saps per què ho va fer? —li va preguntar la Mort 
fent-lo tornar dels seus pensaments. 

—Mai ho he sabut. Mai he entès per què ho va fer. Jo 
la veia feliç, sempre la vaig veure feliç. Per això t’he espe-
rat tots aquests anys. Necessito venir amb tu i veure-la. 
Mirar-la als ulls i preguntar-li per què ho va fer.

—Creus que si vens amb mi la veuràs? —És clar que 
sí. No ho crec, ho sé. Sé que ella m’espera.

—Però ella et va deixar, et va abandonar. Per què t’hau-
ria d’esperar ara?

El Gabriel va mirar fixament la Mort, que mantenia el 
seu somriure impassible. 

Va començar a notar un fred gèlid que se li enganxava 
als dits. 

—Tu ho saps, oi? Saps per què ho va fer. —Va notar 
com el fred li entrava dins els pulmons i les mans li co-
mençaven a tremolar. 

—Potser sí que ho sé. Tu què creus? Jo crec que a vega-
des és avorrit saber-ho tot, no trobes? —va dir, allargant 
encara més el seu somriure de gel, com una mitja lluna 
que es gronxa al cel. 

—Podem marxar ja? —Un calfred li va recórrer tot el 
cos. 

—Et penses que anem de vacances o què? Potser no 
serà agradable.

—Estic preparat.
El Gabriel va mirar la Mort amb una mirada desafiant. 

Havia esperat tants anys que a vegades li semblava que ja 
estava mort. Des d’aquella tarda d’estiu, esperava. S’asseia 
a la butaca marró i contemplava el rellotge de fusta durant 
hores. Contemplava com les agulles escombraven el temps 
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i s’imaginava donant voltes dins del rellotge, empenyent 
les agulles amb força. 

—Va deixar de regar les tulipes —va dir la Mort escu-
rant l’última gota de la tassa. 

—Què? —El Gabriel la va mirar perplex. 
—La teva dona. Va deixar de regar-les.
—I què coi significa això? Es va suïcidar perquè no 

podia suportar veure com es pansien les tulipes? —va 
replicar sense entendre res. 

—Les tulipes són el primer senyal. No era feliç, només 
ho semblava. Tothom pot semblar feliç. Però primer es 
panseixen les tulipes i després, un mateix.

El Gabriel es va quedar uns minuts pensatiu, assimilant 
aquelles paraules que li ballaven dins del cap. Es va pansir. 

—Per què m’expliques tot això?
—Em caus bé, la veritat. Però hem de marxar ja. El teu 

temps s’ha acabat. Pren-te aquests segons com una propina.
Va recordar el dia del funeral de la seva dona. La xa-

fogor l’oprimia i no el deixava respirar. El sol regalimava 
sobre un cel blau i clar. Però ell s’imaginava que nevava. 
Recordava aquell primer dia que l’havia vist: els flocs de 
neu queien sobre els seus cabells i un floc de neu divertit 
jeia sobre la punta del seu nas. Ballava amb la neu i reia. 
Però es va pansir. I entre els regalims de sol que li escalfaven 
l’esquena no podia veure res més que milers de flocs de 
neu caient silenciosos sobre l’herba bruta del cementiri, 
caient sobre tots els vius i sobre els morts. Milers de preguntes 
li colpejaven el cap i es convertien en llàgrimes efímeres. 
I mentre llepava una volva de neu amb gust de llàgrima 
que li havia caigut al palmell de la mà, el Gabriel no podia 
deixar de preguntar-se per què. 
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Per què es va deixar pansir? Per què ell també s’havia 
deixat pansir? 

—Hauria d’haver regat les tulipes —va dir el Gabriel 
mentre el cor se li refredava i se li encongia com un som-
riure. 

La Mort va riure. Un riure sord que va ressonar per 
tota la casa. 

—Ja és l’hora. —La Mort li va allargar la mà. Rugosa 
com el pas del temps.

Van marxar sota la pluja just a les sis i tres minuts 
d’aquell diumenge. Es van fondre com el sospir d’una 
flama a les sis i quatre minuts. I només va quedar el silenci.
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Eden Summerlee

 (La tardor s’acosta a embrutar la platja. A prop del llit 
una infermera ha deixat l’àlbum de fotos. Torno a estar sola. 
Si vull, puc estirar el braç i agafar-lo, però encara em sento 
una mica dèbil. Em fa por tornar-lo a mirar, per si ha canviat 
res, per si el temps ha tornat a embrutar-ho tot. La Rosie no 
tornarà fins demà, així que ho explicaré a la infermera, si 
té temps.)

La Breeze no semblava real. Portava aire d’esperit, 
envoltada de fum que no feia més que augmentar la seva 
delicadesa. No parlava com les altres infermeres. Tenia un 
accent de Cockney molt marcat, tot i que semblava de bona 
família per l’abric que portava quan no calia uniforme. Al 
principi pensava que em provocava fàstic; la manera com 
sempre es pintava els llavis abans de sortir a coberta, o 
com llegia cartes d’altres noies als pacients, amb una veu 
massa suau, sense remordiments, com si fos capaç d’en-
dinsar-se en el subconscient d’aquestes altres dones, tan 
lluny del canal de la Mànega.
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Potser era una qüestió d’alçada; jo semblava un gegant 
al seu costat, sobretot amb les meves espatlles de nadadora, 
que deformaven l’uniforme. O d’edat, ja que la Breeze te-
nia més de trenta anys, i era l’única infermera que portava 
anell de casada.

Jo estava promesa, així que tampoc li tenia enveja. La 
Breeze era una dona qualsevol, i segurament tenia un marit 
qualsevol. La Breeze no estava casada amb en Bruce, el meu 
promès, fill d’un terratinent i cosí d’un lord, que venia 
d’una família quasi tan bona com la meva. En Bruce i jo 
feia unes setmanes que sortíem quan va esclatar la guerra, 
però dos dies després que la seva tropa arribés a França em 
va arribar la primera carta. M’escrivia cada setmana amb 
puntualitat. Parlava de tot, excepte dels morts, i em pre-
guntava si m’agradava de debò, això de ser infermera. «No 
et deus haver enamorat de ningú, no?», em va preguntar 
en Bruce en una carta, i de sobte vaig trobar la resposta, 
agafant-se a la meva mà com una serp de foc.

Soc de família conservadora. Vaig anar a un dels millors 
col·legis del país, només per a noies, i mai havia sentit res 
estrany cap a les cinc-centes alumnes amb qui compartia 
la infància. El concepte mateix de l’homosexualitat era per 
a mi com el canibalisme o la bruixeria; coses amagades, 
de contes del passat, d’indigents sense principis ni moral.

Però allò que sentia per la Breeze no tenia res a veure 
amb les ombres; era tan real com la guerra mateixa. Quan 
treballàvem juntes em trobava distreta; observava com 
els seus cabells, tan clars que semblaven de neu, li queien 
sobre els ulls de sorra mullada, i amb els guants tacats de 
sang la desitjava com mai havia desitjat ningú. Mentre els 
alemanys avançaven cap al sud i els aliats començaven a 
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tremolar, jo, tan orgullosa com soc, em trobava amb un 
abisme interior al qual no volia apropar-me, perquè sabia 
que aquell fàstic que havia sentit en un principi es mani-
festaria en la Breeze quan s’adonés del que sentia per ella.

Li ho havia de dir. Abans que algun doctor ho sospi-
tés, abans que la pell se’m tornés blava o que em sortissin 
granotes saltant per les olleres havia d’informar-la del que 
havia fet amb mi. Potser li faria gràcia, pensaria que aquests 
sentiments eren cosa de la joventut, perquè llavors tenia 
només vint-i-un anys, i no podia madurar sense alguna 
bogeria. Però mai arribaria a dir-li res. Vam topar amb un 
torpede alemany mentre ens dirigíem al sud de la costa 
francesa i la majoria dels tripulants, la Breeze entre ells, 
van endinsar-se al Canal en un remolí de foc i aigua. Si no 
m’hagués caigut a sobre la llitera en què em transportarien 
després, segurament m’hauria ofegat aquella nit buscant-la.

Després de la guerra, en Bruce i jo ens vam casar i vam 
decidir començar de nou als Estats Units. Allà em recupera-
ria de l’aflicció de la Breeze enamorant-me de l’home amb 
qui m’havia promès a correcuita i que no coneixia gaire. 
Ara que ho penso, el matrimoni havia sigut un comodí per 
si les nostres respectives famílies resultaven mortes i no en 
quedava ningú, però tothom va sobreviure, a excepció del 
meu cosí socialista. M’agradava la idea de fer nova vida en 
un país que s’estava convertint en el centre del món, i tot 
i que encara arrossegava els peus i els notava mullats per 
la pena de la Breeze, la primera vegada que vaig fer l’amor 
amb en Bruce no vaig poder evitar pensar que el record 
d’aquells dos anys durant els quals vaig estar enamorada 
d’una dona havien estat fabricats per un trauma bèl·lic.

Cara de peix.indd   99 20/8/18   11:52



100 Eden Summerlee

M’agradava psicoanalitzar-me a mi mateixa, sobretot 
quan ens vam trobar com a participants en aquella societat 
tan tensa. Vivíem a Carolina del Nord, treballant ell per 
a una agència tributària i jo com a mestressa de casa. A 
vegades deia que m’avorria massa, que després de sis anys 
de guerra, de no parar, aquella caseta blava i les tertúlies 
amb les noves veïnes americanes començaven a semblar 
una presó.

Mai em fixava en les dones que venien de visita, però 
estimava en Bruce amb inquietud. Em despertava agafada a 
ell cada matí, segura que el rebost d’heterosexualitat s’hau-
ria esgotat, però m’equivocava, i amb confusió recordava 
aquella dona envoltada de fum.

A en Bruce li agradava la caça, i allà les armes de foc es 
podien adquirir amb més facilitat que a casa. Passàvem les 
vacances al llac de Pocosin, on en Bruce es transformava de 
nou en un soldat, però a mi mai em deixava pacients; els 
cérvols els anàvem dissecant, penjant-los en el menjador 
de casa, omplint-lo d’una manera tan exagerada que vam 
haver-ne de treure alguns dels quadres que havíem comprat 
abans de fer la mudança.

El quatre de juliol del tercer any que érem a Carolina del 
Nord vaig decidir explicar-li aquell fet, aquells sentiments 
tan desgavellats que em connectaven amb una dona, que 
va durar dos anys i que la vaig estimar, però de veritat. 
El riure d’en Bruce va provocar que s’apaguessin tots els 
llums, i no vaig sentir com esclataven els castells de foc 
aquella nit del Dia de la Independència.

De sobte em sentia massa petita, com si l’amor d’una 
dona, fos per qui fos, es consideraria sempre superficial. 
Haig de deixar clar que no va ser el fet que fos home el 
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que va canviar els meus sentiments per al meu marit. Va 
ser aquell riure, aquella gràcia que li va fer el meu ena-
morament d’una dona que ja era morta. Dues setmanes 
després vaig tornar sola a la Gran Bretanya.

M’havia de tornar a casar. Em feia gran, massa gran, i 
encara no tenia fills. El problema era que als anys cinquanta 
sobraven dones, i no hi havia suficients homes amb qui una 
senyoreta, encara casada, pogués procrear. Mentre en Bruce 
i jo organitzàvem el divorci a distància, la vaig conèixer. 
Passejava per la planta baixa d’uns grans magatzems, per la 
secció dels LP, buscant una cançó que havia sentit per 
la ràdio. Aquella mateixa cançó la taral·lejava ella, mentre 
ordenava la secció de jazz. Li vaig demanar, amb una veu 
potser una mica autoritària, si venien aquí aquella cançó, 
i de sobte vaig notar com la sang s’omplia d’aquell perill 
tan familiar. Es deia Rosie, i va decidir regalar-me aquella 
cançó de les Roc-A-Jets perquè, segons ella, algunes coinci-
dències eren massa maques per a embrutar-les amb diners.

No vaig sortir de casa en tres dies; vaig considerar con-
vertir-me al catolicisme, o buscar un país sense dones on 
migrar, fins que aquella sang calenta em va dur de nou als 
grans magatzems on treballava. La Rosie em va veure, em 
va somriure i em va preguntar si volia prendre un te a la 
tercera planta. Vaig estar a punt de dir-li que no, perquè 
estava segura que si passava més d’un minut al seu costat, 
no seria capaç d’estimar ningú més en la vida. Però la vaig 
acompanyar i vam seure al costat d’una finestra, observant 
la ciutat reconstruïda.

La Rosie estava casada i tenia tres fills. Era lesbiana, i va 
dir que jo també ho era, tot i que era normal que pensés 
que no, perquè les realitzacions d’aquesta mida triguen 
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bastant. Al principi la Rosie venia a casa meva, on els 
somnis de la Breeze eren de sobte tangibles, però sempre 
amb molt de compte, perquè els veïns no se n’adonessin. 
La portàvem bé, la doble vida. Quedàvem a l’hora del te, 
passejàvem per Londres, entràvem als grans magatzems, 
als museus, travessàvem el riu i passàvem només mitja 
hora juntes en el meu pis de soltera. No ho suportava. En 
el moment en què em vaig endinsar en la relació volia la 
mateixa llibertat que havia tingut amb el meu exmarit, 
volia vacances al llac, petons en públic, anar agafades de la 
mà, i el fet que no poguéssim m’estressava massa. A vegades 
m’invitava a casa seva, on el seu marit em picava l’ullet, i 
jo mirava cap a un altre costat, enrabiada.

Va ser el marit de la Rosie qui em va presentar l’Arnold, 
un vidu de Manchester. Des d’un principi sabia que no li 
agradava. Era massa alta, mentre que l’Arnold no superava 
el metre setanta. Però la seva ironia, i aquella forma que 
tenia de parlar sobre la reina Elizabeth, per alguna raó em 
va atraure. Jo li vaig deixar clar que havia votat i sempre 
votaria el partit conservador, «soc una dona blava i sem-
pre ho seré», li vaig dir, i ell em va mirar com si parlés un 
altre idioma.

A la Rosie li feia molta gràcia el meu festeig amb l’Ar-
nold. Estava convençuda que no podria estimar-lo, però 
tres anys després que em regalés aquell disc vaig dir que si 
em casava, el que teníem s’acabava. Ara, amb els anys, sé 
que la manera com la vaig deixar no va ser del tot justa, i 
jutjar-la per voler casar-se i tenir fills sense estimar el seu 
marit tampoc va estar bé per part meva. Per a la Rosie no 
hi havia una alternativa, era una mentida o l’ostracisme 
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social. Tot i això, no me’n penedeixo, perquè al cap i a la 
fi no estàvem fetes l’una per l’altra.

Durant aquest segon matrimoni, vaig poder omplir una 
casa de criatures, criatures conservadores, tot i que l’Arnold 
votava Labour cada any. Cridàvem molt a casa, però per 
primera vegada, d’ençà que havia tornat al Regne Unit, em 
sentia important; tant, que em vaig embolicar en la política 
uns anys, des de la perifèria, com podien les dones llavors. 
No vaig viure una mentida amb l’Arnold, el vaig estimar 
de debò, però cada tres anys tenia un nou amant, el sexe 
del qual era irrellevant, perquè la meva orientació sexual, 
com diuen avui dia els grups d’activisme LGBT, no té res 
a veure amb la quantitat de gent de qui em vull enamorar.

La Rosie i jo encara som bones amigues, ens trobem 
a la tercera planta dels grans magatzems a prendre el te. 
Em vaig trobar la Rosie el dilluns de la setmana passada i 
va portar un àlbum de fotos d’abans de la guerra del seu 
exmarit, on sortia l’Arnold amb la seva primera dona.

No me’n va parlar mai, d’ella. Només sabia que havia 
mort, i per alguna raó, coneixent-lo a ell, la imaginava 
com una espia francesa. Quan em va passar l’àlbum ja 
obert, em va dir: «Mira que jovenet, l’Arnold», i jo només 
vaig veure la dona al seu costat, envoltada de fum, mirant 
cap a un costat. No portava l’uniforme, però la vaig reco-
nèixer a l’instant. Aquella fumerada es va ficar dins meu, 
agafant-se a un cor que batega cada tres anys, i quasi em 
va deixar morta.

Però encara soc aquí, i ara, si ho vull, puc obrir de nou 
aquell àlbum, i demà, quan vingui la Rosie a visitar-me, 
podré explicar-li com vaig conèixer la Breeze.
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No és un cel de neu. És un floc de silenci el que cau al 
damunt del teclat. Un tel de dubtes que emboira el cervell. 
Una sinapsi que trontolla. Una molla que no dispara cap 
impuls creador. Punyeters turons de plàstic negre, pintats 
amb l’abecedari maleït que segueix un ordre que a mi em 
desconcerta. El canal que us separa no és navegable. I els 
meus dits no fan el cim ni salten de turó en turó. Odiós 
teclat que reposa a les meves cuixes. 

He vist dos avis que entraven al portal de ca seva. 
Enfilats pels ulls des d’aquest observatori. Una gàbia de 
segons, de rutines mil, de fracassos privats. Nou de set o set 
de nou. No hi ha castell que s’aixequi si no mires enlaire. 
Nou de trinca voldria un text cada cop que crec tenir una 
base ampla, prou braços per sostenir el pes, prou paraules 
per alçar pis a pis alguna construcció mínimament estable. 

Ni sé arribar al set de direcció, a la cambra màgica on 
tot es planifica i es decideix. 

Maleït Milkybar de plàstic, trufat de negror. Et men-
ges els meus neguits, la lluïssor del tou dels meus dits. 

PROU QUE HO SÉ

Francesc Xavier Simarro Montané
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Em deixes sense pa per cruspir. Bereno sota la incertesa 
de trobar una guspira de llum. De nou el cel sembla que 
vulgui ser neu.

Mínim tres o mínim sis fulls. Si com a mínim enllacés 
quatre mots; folls, falsos, fluixos, flocs caiguts des de la 
grisor. Hi ha cota màxima de dolor?

Reposen els meus ulls a la fondària dels canals de la pell. 
Replecs carnals. Canons ressecs per on circula violent el 
polsim invisible. Acordions de la dermis. Fills de la tor-
rentada de segons. El temps escrostona les meves mans. 
Els dits suspesos damunt de cada lletra pidolen valor per 
pitjar, per avançar, per esclafar el blanc líquid de la pantalla. 
La crema hidrata el càstig que el calendari m’infligeix. Res 
lubrifica la sequera de frases. 

Em penjaria de frustració de la cortina que em barra 
el pas. De la diagonal tèxtil que oculta la plena visió de 
l’exterior. Finestra dels meus horitzons. Vidres entelats 
aquesta tarda freda. Observo que l’avi no troba la clau. El 
seu peu vacil·la mentre les mans busquen amb desesper. 
Massa simultaneïtat. Ni impulsa prou bé el seu cos per 
pujar el graó del carrer ni emergeix triomfant cap clau de 
les butxaques. Opta per esperar la dona, que arriba al cap 
de pocs segons. Ha oblidat on hi ha la porta; l’objecte, la 
persona? N’és conscient, de la pèrdua? De la companya 
que el segueix a tocar? De la gelor que embolcalla aquesta 
hora? Del fred metall, convertit en una frontera insalvable? 
No pot franquejar la barrera que el separa de la certesa, de 
la seguretat del seu pis, d’una escalfor artificial que encara 
pot pagar. Són dues fragilitats que fan l’aleta del seu viure. 
Farà llenya el seu castell. Han cremat desenes de fulls de 
calendari. 
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Prou que ho sé, que el cel no és nou. Mai contemplat 
pels mateixos ulls, tot i ser sempre els meus. Els que vaig 
rebre en préstec. Com el teclat, que se m’ofereix mansoi 
però cruel, prest a negar-me les claus de cap escriptura. 
Prest que oblidi la dona que m’acompanya; la soledat, a 
voltes la tristesa, les ganes de plorar per tants i tants motius. 

És un espai artificial que cal protegir. Un conjunt de 
dunes de plàstic on arrossegar la meva sequera. 

Què deuen fer els vells? La soledat els recorda que han 
viscut molt i les distàncies separen les pells que s’han es-
timat. La tristesa de no ser visitats els acompanya. Potser 
ploren ocults a les mirades com la meva. Tenen motius 
per seguir vivint? 

L’observatori em resguarda del fred exterior però em 
deixa a la intempèrie enfront del meu abisme. M’ofereix 
una butaca, uns prestatges colgats de llibres, unes parets 
que necessiten una mà de pintura, una porta que du al 
rebedor, una taula plena de diaris, revistes i papers oblidats. 

Què deuen fer els anys? Els dies em recorden que el 
temps s’esgota i la distància al final s’escurça. La tristesa de no 
escriure sovint m’acompanya. Oculto el plor. Miro de no regar 
les dunes de plàstic que cavalquen damunt les meves cuixes. 

Tinc motius per seguir escrivint?
Una tempesta de silenci em va calant. He oblidat on 

em porta. Setmana rere setmana miro de trobar la clau. 
D’arribar a girar-la per poder somriure davant de la derrota 
del pany gris. Simultàniament miro per la finestra, visc, 
el cor batega.

Opto sovint per esperar, tot i que al cap de pocs segons 
res arriba. Tot fuig. Tot flueix en contra de la meva volun-
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tat. Que voldria aturar-ho tot: la dansa del cel, la neu, la 
pluja, els flocs, la crema incessant dels fulls del calendari.

Voldria conèixer que sé prou sobre la meva ignorància. 
No és nou aquest intent d’esbrinar quelcom sobre el terra 
esquarterat que em sosté. 

Esmorteïda, m’arriba la fressa. Al fons del passadís, a 
la cuina, la sogra, la dona i la cunyada preparen canelons. 
Bullir la pasta. Cuinar el farciment. Omplir-los un a un. 
Cobrir-los de beixamel i enfornar-los. 

Prou que ho sé, que és perillós que caigui cap molla 
damunt del teclat. Es pot col·lapsar, embrutar. Si com a 
mínim enllacés algun mot…

Veig el llum encès del menjador del pis del davant. De-
uen cuinar el sopar i deuen haver posat la calefacció. Aviat 
seuran a taula. Els canelons de casa encara no estan a punt. 

Ha quedat pasta del dinar. Senten els avis el meu tecleig?
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