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Als vint contes de Si menges una llimona sense fer ganyotes s'hi barregen situacions
quotidianes i fantàstiques que aprofundeixen en emocions comunes. L'amor no correspost, la
desconfiança, els lligams familiars, l'excés de solitud o de companyia són alguns dels elements que
identifiquen aquest llibre. Amb una mirada irònica, penetrant i continguda, Sergi Pàmies tracta de les
servituds d'uns personatges vulnerables, esclaus d'unes circumstàncies, com les llimones, combinen
l'acidesa amb les propietats refrescants.
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L'ALTRA VIDA 

Vaig haver de morir-me per saber si m'estimaven. En vida, mai no vaig ser gaire popular, i això
em va crear un problema que vaig combatre amb molta disciplina i poc èxit. A casa, si jo no iniciava la
conversa, ni els fills ni la dona no sentien la necessitat de dir-me ase ni bèstia més enllà dels
comentaris estrictament funcionals. A la feina, quan em posava malalt, ningú no em trobava a faltar.
Per això no em van sorprendre les reaccions que va produir la meva mort. La discreta consternació
que va envair el domicili familiar tenia més a veure amb el trasbals que acompanya situacions
d'aquesta mena -sumat a una certa inquietud econòmica- que no pas amb una pèrdua irreparable. Un
cop va quedar clar que cobrarien l'assegurança, els fills van mostrar-se tan inexpressius com sempre.
Només quan, a la sala de vetlla del tanatori, la petita va acariciar el taüt de mala qualitat on m'havien
enxubat, vaig percebre una punta d'aflicció relacionada, em va semblar, amb alguns records
d'infantesa. Al funeral, la majoria d'assistents va mirar el rellotge durant el sermó -massa llarg pel meu
gust- del capellà. Ni una sola llàgrima: el silenci de circumstància que acompanyava la condolença
era prou explícit per no interrompre'l amb manifestacions de dolor que, d'altra banda, haurien estat
artificials. Els dies posteriors a l'enterrament, la meva dona va reaccionar amb serenitat. En una
setmana, va empaquetar, a més del dol, la meva roba en caixes de cartró i les va donar al rodamón
que pidola davant del Kentucky Fried Chicken. Dues setmanes més tard, es va tallar els cabells, es
va pintar les ungles dels peus, va deixar de fumar i va començar a riure més fort i més sovint. En vida,
jo havia sentit el rebuig dels altres, però la indiferència que em dispensaven era suportable. I si, per
un error de càlcul, em feien notar d'una manera massa barroera que no comptaven amb mi, jo em
limitava a fer el cor fort i els ulls grossos i a refugiar-me en la resignació lacònica dels refranys: tal dia
farà un any; qui dia passa, any empeny. De vegades, quan l'evidència de l'aïllament m'era difícil de
pair, pujava en cotxe fins al mirador de l'Arrabassada, a fumar i a pensar mentre, dins dels vehicles
aparcats al meu voltant, les parelles follaven amb la intensitat pròpia de la joventut o l'adulteri.
L'entusiasme, expressat pels xerrics dels amortidors i els gemecs esmorteïts pels vidres entelats, em
contagiava una força una mica perversa, d'acord, però força al capdavall. Va ser tornant d'una
d'aquestes excursions que vaig morir. No puc dir que fos un accident. Conduïa amb la prudència
habitual, admirant la bellesa de la ciutat estesa als peus de la muntanya, escoltant el butlletí
informatiu pels altaveus de l'autoràdio. Als últims metres d'un revolt vaig sentir la necessitat
d'abandonar, així, en el sentit més ampli del verb «abandonar». No és cap suïcidi, vaig pensar, més
aviat un atac d'irresponsabilitat. Primer no vaig respectar el senyal de limitació de velocitat. Tot seguit,
un stop pintat damunt l'asfalt (amb la primera lletra tan gastada que vaig llegir-hi top). Finalment, un
semàfor vermell. Pocs metres abans d'arribar a la ronda, vaig veure una parella de vells que creuava
el carrer. Per esquivar-los, vaig accelerar i, amb una maniobra brusca, vaig canviar de carril. No vaig
frenar. El cotxe va topar contra la tanca de protecció, la va trencar, va volar tres o quatre metres i, de
morro, es va estimbar al carril dret de la via ràpida. No va provocar -miracle- cap col·lisió. Vaig trigar
disset minuts a morir, durant els quals em va sorprendre que, malgrat la violència de la trompada, la
ràdio continués funcionant. «Fins aquí les notícies», vaig sentir que deia una veu femenina
acompanyada per un indicatiu grandiloqüent. La mort no va ser ni dolça ni amarga. Més complicada
que no em pensava, potser perquè en vida no hi havia pensat gens. Una suma de paràlisis física i
emocional em va impedir sentir dolor. Em va semblar que, en un nivell de percepció diferent al que
havia fet servir fins aleshores, filtrava la realitat que m'envoltava com un fenomen que tenia més a
veure amb els altres que no pas amb mi. Abans que em donessin definitivament per mort, vaig passar
una estona dins d'una ambulància. Gràcies a l'habilitat d'un infermer amb halitosi, vaig mantenir
algunes -no gaires- constants vitals. Desproveint la situació de qualsevol component emocional, vaig
considerar que no pagava la pena esforçar-se. La cruïlla entre una sobrevida invàlida i una mort
imminent em va il·luminar la consciència amb la força d'una revelació. El rètol que indicava el camí
de la supervivència era espectacular, amb neons intermitents, ofertes de pagui'n dos i emporti-se'n
tres i un desplegament molt llaminer de senyals. El camí sense retorn, en canvi, s'insinuava amb una
bombeta de seixanta watts. Vaig estimar-me més no fer res i, si de cas, esperar els esdeveniments.
Impulsat per la inèrcia de molts anys, vaig veure'm a mi mateix enfilant el camí menys il·luminat,
convençut que tot s'acabaria de seguida, sense sospitar que m'esperava aquesta oportunitat de sentir
com la vida dels meus no solament continua perfectament sense mi, sinó que, a més a més, millora.
Mireu-lo com riu, el fill gran que abans no badava boca i que ara practica el cibersexe amb un home
suís que es fa passar per una au pair brasilera. Mireu-la com xala, la petita que abans sempre trobava



suís que es fa passar per una au pair brasilera. Mireu-la com xala, la petita que abans sempre trobava
excuses per no anar a l'institut i quedar-se al llit, i que ara es lleva de matinada per fer piscines i més
piscines només per ser a prop d'un monitor depilat. Mireu-la a ella, gran amor, com busca el seu reflex
als aparadors, per veure com n'està, de guapa. I, com si aquesta fos la primera victòria després de
tants anys, sento la necessitat de somriure perquè, finalment, els he fet feliços.



LA NOSTRA GUERRA 

En el moment de seure davant de l'ordinador tinc el propòsit d'escriure la història d'una batalla
sense que es noti a favor de quin dels bàndols estic. Si puc, explicaré els fets amb un distanciament
que refermi la idea -no gaire original, ja ho sé- de l'absurditat de les guerres. Quan hagi de descriure
el carnatge provocat per les bombes llançades damunt d'una trinxera no em recrearé en l'atrocitat de
l'escena. Començo a escriure, doncs, amb voluntat d'asèpsia. Tres hores més tard, quan ja he situat
l'acció en un camp de batalla qualsevol, em pregunto a què treu cap tanta contenció, i si aquest desig
d'equanimitat no deu ser, en el fons, una mena de por: la por de manifestar allò que realment vull dir.
No és un dubte nou, i tinc arguments per combatre'l. Per exemple: de la mateixa manera que hi ha
escriptors que practiquen la torrencialitat de paraula i l'anàlisi minuciosa de la psicologia dels
personatges, en altres la parquedat i la manca de detalls descriuen, per omissió, tot allò que no diuen.
Sempre he pensat que l'excés d'informació distreu el lector, però ¿encara ho penso? Un cop ja he
explicat que les bombes han caigut i que gairebé tots els soldats són morts, sento una veu interior
que em xiuxiueja: «Digue'n alguna cosa més.» La temptació de transgredir els manaments que jo
mateix m'he imposat és forta: em moro de ganes d'acostar-me al sergent que, molt malferit, agonitza.
Si em continc és perquè m'havia proposat no particularitzar cap personatge i contemplar el dolor com
una suma informe d'aberracions. La veu interior, però, insisteix: «Hauries d'agenollar-te i escoltar què
diu.» Ho faig, doncs, conscient que aquesta transgressió del propi codi és un símptoma de debilitat i,
sospito, d'envelliment. Descobreixo que el sergent parla en rus. Malgrat que no en sé ni un borrall, em
sembla que he de traslladar aquestes últimes paraules com si tingués la responsabilitat de
memoritzar-les per transmetre-les als seus fills, a una vídua inconsolable o a les generacions futures.
A l'hora de posar-me a inventar què diu el sergent, lluito contra els prejudicis de fer servir una llengua
de la qual s'afirma que no té argot propi, a diferència d'altres, que poden descriure qualsevol realitat
amb versemblança i precisió. M'acosto als llavis del ferit i paro l'orella, disposat a traduir el lament a
un català potser no tan prestigiat com l'anglès, l'alemany, el castellà o el francès, però igualment
eficaç. Res digne de passar a la posteritat, constato: renega. En rus, és cert, però el renec en rus d'un
moribund en una trinxera és extrapolable a totes les llengües i a totes les trinxeres i és, en
conseqüència, universal. Per tenir un referent en el qual inspirar-me, m'imagino com devia renegar un
sergent catalanoparlant ferit en una guerra, la Guerra Civil espanyola, posem per cas, que és la que
em toca de més a la vora. Mentre aquest propòsit es defineix, recordo tota la gent que m'ha parlat de
la guerra. I com això m'ha retingut d'escriure'n res, precisament perquè em semblava que se'n parlava
massa i, sobretot, sempre de la mateixa manera: com en parlava el pare, que, de tan pròpia com la
sentia, en deia la nostra guerra. I m'imagino com devien renegar aquells combatents entre el juliol de
1936 i l'abril de 1939. Com que la ficció permet certes llicències, canvio d'opinió i faig renegar el
sergent rus com renegaria jo si ara fos en aquella trinxera. M'apropo molt a la boca del sergent,
procuro abstreure'm de l'estrèpit de les bombes i dels gemecs dels ferits i, un cop escurçada la
distància que, per disciplina, intentava conservar, faig l'adaptació del que, en un idioma que no
entenc, li sento dir: «La puta mare que els va parir.» D'entrada, em sobta la virulència dels renecs, tot i
que de seguida me'n faig el càrrec: acaben de seccionar-li la cama amb una bomba caiguda del que
ell, entre dents, anomena «cel del déu que els va parir». Si m'hi acosto encara més, puc sentir-lo
remugar l'equivalent en rus d'«aquests fills de la grandíssima puta m'han destrossat la cama». En
l'expressió verbal del dolor hi ha, observo, un component d'alleujament, com si el fet de blasfemar li
permetés resistir una mica més el pànic, l'esqueixament i la impotència. En altres soldats, el dolor es
manifesta amb plors, gemecs, pregàries o els crits de, per exemple, el caporal, que, a tocar, es
dessagna com un porc en dia de matança. Com que m'angoixa molt mirar-lo, ho faig per persona
interposada i escric que el sergent observa de dalt a baix el caporal, amb els timpans rebentats i els
ulls encegats pel fang. Contagiat del dramatisme de l'escena, l'imito: alço el cap per mirar un cel que,
en realitat, és el sostre de l'habitació -amb una esquerda que recorda la silueta d'un llamp- per on
desfilen els avions. I m'esfereeix adonar-me que, d'un moment a l'altre, els avions tornaran a
descarregar, i que no podré evitar-ho. I escric que el sergent alça els ulls -blaus i alhora vermells de
sang- no pas cap al sostre d'una habitació, sinó cap a un cel que m'hauria estimat més amarat per
una pluja de llamps i trons. Llàstima que això no sigui tan versemblant, me n'adono, perquè tinc entès
que, en condicions climatològicament adverses, és difícil volar. I que els dies ideals per bombardejar
una població -innocent, anava a escriure, però m'aturo, perquè, encara que la innocència de la
població és un concepte que donaria per fer un article d'opinió o fins i tot per un assaig, ara no ve a



població és un concepte que donaria per fer un article d'opinió o fins i tot per un assaig, ara no ve a
tomb- són els dies assolellats, amb una visibilitat d'aquelles que, quan anàvem amb el pare al parc
d'atraccions del Tibidabo, li feia dir: «Allò d'allà és Mallorca.» I jo no veia res, però estava tan content
que m'hagués dut al parc que li deia que sí, per no contradir-lo, o qui sap si perquè, en el fons, potser
sí que hi veia l'ombra d'una ombra remota de Mallorca. Doncs una visibilitat per l'estil, suposo, que
permetés al comandant de l'esquadrilla de bombarders fer l'enèsima passada i dir per la ràdio: «Goita
com cauen les bombes, si no tenen ni bateries antiaèries, si, per no tenir, aquests arreplegats ni tan
sols tenen vergonya: rojos, moros, jueus, japonesos, separatistes, xarnegos, drogoaddictes,
sudaques, maricons.» Incapaç de conduir la narració amb la fredor que m'havia proposat, faig que el
comandant també renegui, tot i que, en aquest cas, tant me fa en quina llengua. Perquè seria poc
creïble que només renegués el sergent de la trinxera bombardejada, penso. I seria igualment
inversemblant que un exèrcit renegués i l'altre no. Encara que un dels exèrcits tingui un armament
més sofisticat i uniformes nous de trinca. Encara que un dels exèrcits sigui legítim i l'altre facinerós.
Encara que un dels exèrcits sigui el candidat a vèncer i l'altre el condemnat a perdre. Perquè la
llengua militar és la mateixa a tot arreu, afirmo per a mi mateix en un rampell d'opinió, i sobretot enmig
d'una batalla que, repeteixo, m'hauria agradat ambientar en un dia de pluja. Un dia amb gossos
bordant arran de carretera, embogits per la pólvora i el terror. Com en aquelles fotografies de la guerra
del Vietnam, amb la població corrent despullada, aterrida pel napalm. I aleshores, d'una manera
fugaç i que em farà perdre momentàniament el fil, pensaré en el napalm com en l'arma de la meva
època. I en el fet que cada generació té la seva guerra i cada guerra té una arma pròpia de destrucció.
Encara que, ben pensat, la meva generació no en va tenir cap, de guerra, i, gràcies al contagi dels
mitjans de comunicació, va adoptar la del Vietnam, potser perquè s'estimava més aquesta, distant i
retratada pels fotoreporters de la revista Life, que no la dels pares, tan sòrdida, tan devastadora, tan
propera. Això, però, ho pensaré com si fos una llavor d'opinió que bandejaré per reprendre l'argument
i concentrar-me en la sang que raja dels budells dels soldats que ja s'han mort, sense absolució,
sense testament, sense últimes paraules. Perquè al front no hi ha temps per pronunciar últimes
paraules, decidiré sense estar gaire segur de la certesa d'aquesta afirmació. Ni per reunir els fills al
voltant del llit i dir-los alguna cosa transcendent, que és el que hauria fet el pare si en el moment de
morir m'hagués tingut a prop i jo no hagués estat tan lluny com l'ombra de l'ombra de Mallorca. Però
no m'he posat a escriure per parlar de la mort del pare, ni de les raons per les quals no vaig ser al seu
costat quan va morir. Perquè em conec, i maleeixo aquesta tendència a perdre'm en digressions que
no m'agraden en les històries que escriuen d'altres i encara menys en les que escric jo. M'ho retrec i
em dic que, a aquestes altures del relat, en comptes de perdre'm en excursos que no porten enlloc,
hauria de concentrar-me en la història i posar-me de nou en la pell del sergent, ser capaç de
transmetre tota la ràbia i la impotència que li raja de l'ànima. Una ràbia que s'expressa en renecs
remullats amb una saliva que, a mesura que s'espesseix, s'esgota. Una ràbia oceànica, que és un
adjectiu que mai de la vida no hauria fet servir, perquè un dia li vaig sentir dir al sindicalista López
Bulla (ho recordo perquè vaig pensar: ves quina manera més estranya de parlar; i sobretot un
sindicalista). Un adjectiu que ara, en canvi, no em fa nosa, tot i que, si hi penso gaire, potser me'n fa
una mica, però concloc que si m'ha sortit així deu ser per alguna raó i que, més endavant, ja buscaré
algun sinònim menys emfàtic. Perquè la prioritat d'ara no és l'adjectiu sinó continuar, em dic. I ja no
relaciono l'adjectiu amb el sindicalista, sinó amb l'escena que, en aquest primer esborrany, estic
descrivint. I penso que he d'afanyar-me abans no tornin a passar els avions, abans no descarreguin
més bombes. Unes bombes inútils, escric, perquè tots són morts o estan a punt de morir. Perquè totes
les cases de tots els pobles ja han estat destruïdes, afegeixo. Perquè ja fa estona que no queda res
per bombardejar i, malgrat això, continuen llançant bombes. Però m'aturo i tiro una mica enrere
perquè, ben pensat, inútil és un adjectiu que no hauria d'aplicar-se a les bombes: sembla que vulgui
dir que n'hi ha d'útils. Abans que els avions tornin a passar, deia, vull fixar-me en els ulls del sergent.
Com si pogués acostar-m'hi i, des del privilegi d'un primer pla, captar tots els detalls d'una mirada que
té la consciència de veure el món per última vegada. I sé que d'aquesta descripció en dependrà, en
bona part, el sentit de la narració. I que, en acabat, hauré de triar, polir, retallar, canviar, envernissar
cadascuna de les paraules que configuraran la descripció d'aquesta última imatge. I l'hauré d'escriure
d'una manera que qualsevol la pugui llegir i, a més a més, entendre. Escriure-la perquè la pogués
llegir el pare, per exemple (que no la llegirà), i, potser, sentir-se'n orgullós i entendre tot el que conté
la visió del sergent. Una visió poc grandiloqüent, emmarcada per un dia tan assolellat que, per no
enlluernar-me, m'obligarà a concentrar-me en la mirada del moribund, que amb prou feines és capaç
de seguir els contorns de l'únic núvol que s'allunya i es desentén de la batalla -això no ho diré jo: ho
pensarà el sergent-. I, un cop en aquest punt, per no acabar d'una manera massa abrupta, preveig



que hauré de parlar del color blau cel del cel, i del reflex del sol als fuselatges dels avions. I de com,
amb un cansament oceànic (o un sinònim més convenient), el sergent mira el cadàver del caporal
mort i els cossos de tants soldats, també morts. I de com, just abans de morir, just abans que esclatin
dues bombes (primer una, després l'altra) molt a prop seu, no pensa ni en la família, ni en la infantesa,
ni en la dona desconsolada que rebrà el condol oficial, ni en els fills que ja no podran tenir, sinó en
unes últimes paraules que, del rus al català, traduiré provant de ser fidel a una realitat que també serà
ficció: «Quina merda, quina gran merda, quina grandíssima merda.»



COM DUES GOTES D'AIGUA 

Quan neix, la gota encara no sap que d'aquí a dos segons s'esclafarà contra la pica de la cuina.
Il·lusionada, llisca per l'últim revolt de la canonada i treu el cap per la desembocadura de l'aixeta. La
llum dels fluorescents l'enlluerna. Se sent com la passatgera de tren que, després d'haver concentrat
la mirada en un llarg túnel, surt finalment a cel obert. Encuriosida, s'atura al bec de l'aixeta. La inèrcia
fa que trontolli i que, després d'un lleu balanceig, caigui al buit. Durant els primers mil·límetres
d'aquesta trajectòria -iniciada amb més esperança que no pas convenciment-, l'envaeix el vertigen.
Volar l'estimula tant com passar desapercebuda. En efecte, la seva presència no modifica l'ordre
d'una cuina que, tot i l'esforç del decorador per convertir-la en l'expressió de la família que la fa servir,
encara s'assembla massa a la fotografia del catàleg que la va inspirar. A banda dels mobles i dels
acabats, prevalen alguns detalls no previstos en el projecte inicial: l'olor d'un caldo acabat de fer i,
aferrats a la porta de la nevera, imants de la família Simpson que subjecten el menú de l'escola d'un
nen que, tot just ara, mentre la gota descobreix el plaer de llançar-se al buit, s'ennuega al menjador
del col·legi amb un os de pollastre. La distància entre l'aixeta i la pica és d'un pam i mig, un trajecte
tan curt com l'estona que la gota trigarà a recórre'l. No perd el temps: filtra la llum dels fluorescents i
reflecteix l'esfera del rellotge, que assisteix a un nou encreuament, històric, de les busques. Comparat
amb quan encara formava part d'un corrent, el present li sembla fascinant. A primer cop d'ull potser no
se li nota, però si augmentéssim la imatge de la gota, si l'aturéssim i la reproduíssim en tres
dimensions i li donéssim moviment (un moviment virtual, s'entén, estructurat sobre una hipòtesi
seqüencial a escala ampliada i per ordinador), hi detectaríem el batec gairebé imperceptible d'una
emoció basada, d'una banda, en la inconsciència del perill que suposa la caiguda i, de l'altra, en la
manca d'informació sobre el propi entorn. La cadència, per exemple: una gota cada tant, sempre el
mateix tant, com en una cursa ciclista contra rellotge. O descobrir que el fet que una aixeta no tanqui
bé o que, a causa de l'erosió de la junta, degotegi pot canviar-li la vida i provocar que, un cop
convertida en gota, aquell trajecte, banal en aparença, es transformi en privilegi. Com una frontera, la
part alta de la pica marca l'últim tram. L'horitzó és a tocar. A mesura que cau, la gota augmenta de
pes, de volum i de tensió interna. Li costa mantenir una forma esfèrica. La inèrcia li tiba la pell. Tant,
que li agradaria ser de mercuri. El paisatge s'enfosqueix. Des d'un punt de vista humà, tot passa molt
de pressa. Per la gota, en canvi, aquesta estona conté part de la vellesa i tota la maduresa. El temps
necessari per oblidar el que ha viscut més recentment i recordar només els primers temps de vida; per
reconèixe's en la gota que, amb més atreviment que no pas ella, comença a treure el cap per la
mateixa aixeta. S'assemblen com dues gotes d'aigua, comprova. I li fa la impressió que haver vist
aquella filla (o germana), justifica haver viscut un viatge que s'acaba com estava previst: xof. La gota
esclata i s'escampa en mil bocins que, indiferents al tacte d'acer inoxidable de la pica, tornen a reunir-
se, no pas en forma de gota sinó d'esquitx, no-res, un fil escarransit que, després de salvar l'escull de
restes d'oli de gira-sol, s'escola -blop- aspirat pel forat.



MONOVOLUM 

No sents cap simpatia pel veí del segon primera. No t'ha fet res, tot i que l'experiència t'ha
demostrat que no cal que algú faci res per caure't antipàtic. D'ençà que el veí ha arribat a l'edifici l'has
observat a distància, només per confirmar una impressió inicialment negativa. Potser tens una actitud
poc madura, però et fa l'efecte que si no projectessis certes dèries sobre el teu entorn la vida et seria
més difícil. Si tens preferències de paladar que ni tu mateix t'expliques, i t'estimes més un plat de
llenties que no, posem per cas, un d'espinacs, ¿per què no ser igualment arbitrari amb els veïns?

Vas detestar-lo tan bon punt va trucar a la porta per presentar-se, juntament amb la seva dona.
Vas correspondre al ritual de la salutació sense deixar-los entrar, amb una fórmula convencional i
eixuta de benvinguda. En acabat, vas ficar el veí (la dona, no) dins del pot mental de les persones
detestables. Durant un temps, admets que aquesta tendència a l'antipatia no argumentada
t'amoïnava. Ara, en canvi, et sembla tan legítima com l'amabilitat indiscriminada que practiquen altres
persones.

Al pàrquing, vas comprovar que el veí aparcava just davant de la teva plaça. Si coincidíeu, et
limitaves a una salutació esquerpa que ell provava d'allargar amb comentaris sobre el temps. Una
tarda, vau trobar-vos en el moment de sortir dels vehicles respectius i no vas saber treure-te'l del
damunt. Ell va aprofitar l'avinentesa per preguntar-te si n'estaves satisfet, del monovolum. No vas
detectar cap segona intenció en la pregunta i vas respondre que sí. Fins i tot vas mostrar-li el prodigi
de la porta lateral, que permet entrar i sortir en llocs estrets.

Dos dies més tard, va trucar a la porta. Després d'un circumloqui que intentava justificar
l'atreviment de venir-te a veure sense avisar, et va preguntar si podíeu parlar. Com a càstig el vas fer
seure al tamboret de la cuina, amb l'excusa, li vas dir, que la teva dona dormia al sofà del menjador i
que no volies destorbar-la (aleshores la teva dona ja se n'havia anat, i qui dormia al sofà eres tu,
perquè el llit del dormitori era massa gran per ocupar-lo tot sol, però això no li ho vas dir perquè creus
que com menys coses de nosaltres sàpiguen els veïns, millor).

Vau parlar del monovolum i el veí va confiar-te que estudiava la possibilitat de comprar-se'n un.
Malgrat que la notícia et va doldre, vas fer el cor fort. N'estaves molt satisfet, del monovolum, i ell ho
sabia per la manera com n'havíeu parlat. Alhora, eres conscient que no t'agradaria veure models
idèntics al teu arrenglerats al pàrquing com a l'aparador d'un concessionari. Part de la satisfacció que
senties es basava precisament en el fet que ningú del teu entorn no en tenia, ni cap company de
feina, ni cap soci del bufet, ni cap familiar, ni, sobretot, cap veí.

Vas calcular que, si n'exageraves els defectes, el veí podria endevinar que volies dissuadir-lo.
Amb paraules mesurades, doncs, vas optar per l'elogi matisat, convençut que seria més efectiu per
generar-li dubtes que no pas una desqualificació frontal. Vas comentar-li que el vehicle sumava
moltes virtuts i també algun defecte, que vas enumerar. T'hi vas estendre fins que vas notar que ell se
sentia incòmode: no havia previst que hi esmerçaríeu tanta estona. Finalment, i amb la convicció d'un
venedor, vas concloure: «Si fos tu, me'l compraria.»

Van passar uns dies fins que, una nit, aparcat a la plaça d'ell, vas veure-hi un cotxe esportiu, nou
de trinca, descapotable. T'hi vas acostar: seients de pell i acabats d'una sofisticació gens apegalosa.
Mentre te'l miraves, va aparèixer la dona del veí, riallera, i et va dir: «¿T'agrada?» Vas procurar
respondre amb un «sí» circumstancial, però el cert és que t'agradava força. Ella va afegir: «Ja sé que
ens vas recomanar el monovolum, però al final hem optat per aquest. Ens l'ha recomanat el veí del
tercer primera.» Va obrir la porta i va engegar-lo. A la plaça buida del pàrquing hi va surar, durant uns
segons, l'eco elegant de l'arrencada.

No vas gosar girar-te per mirar el monovolum. A l'ascensor, el mirall et va retornar la imatge d'un
home desconcertat. Quan vas arribar a casa, vas estirar-te al sofà. Amb els ulls ben oberts,
observaves el sostre i provaves d'imaginar la distribució dels mobles del pis de dalt, el color de les
parets, l'estil dels quadres penjats. A poc a poc, et vas adonar que el que et sabia més greu no era
que el veí hagués comprat aquest vehicle magnífic, sinó que, tot i haver fet el que tu volies, s'havia
estimat més el consell del veí del tercer primera que no el teu.



SANG DE LA NOSTRA SANG 

Després de molts anys de no fumar, el pare encén una cigarreta. Ho va deixar quan va néixer la
seva filla i, d'ençà d'aleshores, ha estat massa ocupat per trobar-ho a faltar. El fum li crema els
pulmons amb una boira aspra que, en comptes de combatre, reactiva amb pipades compulsives. Fa
una estona, la filla li ha explicat les raons per tant de temps de silenci, mal humor, problemes, insomni
i discussions: no suporta ser l'única noia de l'institut amb pares no separats i els ha demanat, sisplau,
que se separin. «Vull ser normal», els ha dit poc abans de sortir de l'habitació amb llàgrimes als ulls.

El pare i la mare no se'n saben avenir. Asseguts al sofà, i malgrat que ja ha passat un quart
d'ençà que la noia se n'ha anat, encara no reaccionen. Els pensaments de l'un i de l'altra s'han unit a
través d'un silenci que conté els records que la memòria comuna els permet compartir. Cap dels dos
no va voler delegar en l'altre la missió d'educar-la i s'hi van posar amb fermesa i un entusiasme que
encara els fa sentir orgullosos. De la infantesa de la nena només en recorden coses bones. Una filla
única i amb salut en una família emocionalment estable i econòmicament situada era la combinació
perfecta per no fracassar.

Tant el pare com la mare pertanyen a la generació que va aprendre a projectar aquestes coses,
amb una previsió que va tenir en compte els dies fèrtils i una data de naixement adequada per, un
cop esgotat el permís de natalitat, empalmar amb les vacances. Res no va interrompre un creixement
convencional, amb les incidències previstes pels pediatres i cap episodi d'alarma o accident.
Previsors com eren, no es van deixar sorprendre per l'anunciat distanciament postpart de les parelles.
Van ser capaços de reservar-se el temps necessari per no ensopir-se i no van renunciar al sexe ni a
les aficions, ni a les sortides amb amics.

La nena ho vivia amb una col·lecció de somriures immortalitzats en vint-i-tres cintes de vídeo i
disset àlbums de fotografies. Ni la guarderia ni els primers anys d'escola no van ser conflictius.
Encara que no s'ho deien en veu alta, planyien els pares amb fills psicològicament problemàtics o
amb retards acadèmics. D'entrada, que fos filla única els havia amoïnat. Per això, van ser molt
curosos a l'hora d'evitar excessos de protecció i ho van resoldre amb visites freqüents a casa dels
cosins i un tracte continuat amb veïns i companys de classe. Amb aquests precedents, res no feia
presagiar els dos últims anys que han viscut.

La pilositat a les aixelles i al pubis, quan la nena tenia deu anys, els va fer témer una precocitat
aguda. D'entrada, fins i tot ho van considerar una virtut. Ara, en canvi, si poguessin parlar, haurien de
reconèixer que, davant de l'evidència d'una adolescència prematura, van reaccionar com calia. Van
consultar-ho al metge, que, com sempre, els va dir: «No patiu.» Igual que altres vegades, van
observar el fenomen sense obsessionar-se, com el símptoma d'altres transformacions imminents. N'hi
va haver moltes: la nena va començar a fer una olor diferent, li van sortir grans a la cara i, en poc
temps, va canviar d'amigues i de vestuari.

Cap dels dos no sabria dir en quin moment va deixar de ser la nena i els va provocar el dilema
de si continuar dient-li així o per la versió abreujada del nom. Davant d'ella, era impossible dir-li nena,
perquè això li agreujava els canvis d'humor, cada vegada més freqüents. El pare no es va conformar
amb el que la mare repetia com una pregària: paciència, atenció i amor. Ell era pacient, li dedicava
tota l'atenció del món i l'estimava com no havia estimat mai ningú, però no suportava no entendre res
en l'actitud de la filla. Va parlar amb els tutors, amb els professors, amb el director de l'institut, que el
va remetre a un especialista. La conversa, celebrada en una consulta tètrica, va ser enriquidora. La
mutació de la nena, va dir l'especialista, era perfectament lògica i estava documentada per una
experiència ancestral i tota mena de diagnòstics i estudis científics. Cap motiu per patir, doncs.

El pare no va quedar tranquil. A casa, la nena era cada vegada més insolent, d'una rebel·lia
arbitrària, sovint estúpida, i qualsevol intent de càstig o de diàleg era simètricament estèril. A través
d'un soci de l'empresa va contactar amb un neuròleg reputat que li va fer una conferència sobre els
últims avenços en matèria d'evolució mental dels adolescents. Mentre l'especialista parlava, el pare
va tenir la sensació que cada paraula, cada precisió avalada per la recerca, l'allunyava més de la filla.
El neuròleg li va parlar de saturació hormonal, vulnerabilitat, efervescència, evolució dels lòbuls i d'un
combat entre dopamina i melatonina, estrògens i testosterona.

«És la pubertat», deien els altres pares. I s'encongien d'espatlles, com si, amb un grau
d'immaduresa que el treia de polleguera, donessin la batalla per perduda. Ells, en canvi, van
perseverar. Quan convenia distanciar-se'n una mica, ho feien. Quan convenia estar-hi més al damunt,
hi estaven més al damunt. Al pare li recava admetre que havia fracassat en una primera fase. Més



hi estaven més al damunt. Al pare li recava admetre que havia fracassat en una primera fase. Més
ben dit: estava disposat a admetre la possibilitat del fracàs sempre que hi hagués una explicació. Ni
la tensió dels pitjors moments no els va desunir. Plegats com en el moment de concebre-la i portar-la
al món, van escapçar totes les temptacions pròpies d'aquesta fase de l'existència: la dèria pel risc, les
males amistats, l'espiral de la droga, l'anorèxia, la bulímia, la fugida sectària.

En aquest llarg procés també van haver de cedir en algunes coses, però eren cessions
intranscendents: la decoració de l'habitació, un curs d'anglès a Irlanda o un pírcing, llargament
negociat fins a aconseguir que no fos ni a la boca ni al melic. No podien preveure que, després de
tants esforços, el problema fos que no haguessin pensat mai a separar-se. Ara tenen la mirada fixa en
el núvol de fum que, procedent dels pulmons i de les cigarretes del pare, ocupa l'habitació. Sense dir-
s'ho, són conscients que ja no els queden forces. S'estimen. Tant, que ja no els cal ni dir-s'ho. Per
això, quan el pare acaba l'última cigarreta del paquet, s'aixequen i s'abracen, encara en silenci. «Avui
començaré a buscar pis i parlaré amb l'advocat perquè iniciï els tràmits», diu ell finalment. I ella,
commoguda, li diu: «Ara truco a la nena per donar-li la notícia. Es posarà molt contenta.»



BRINDIS 

Al final d'una taula rodona ella es presenta, et diu que està totalment d'acord amb la teva
intervenció, que ha llegit tots els teus llibres i que segueix «amb devoció» els articles que publiques
al diari. Tu li ho agraeixes amb un comentari falsament modest. De passada, li mires la boca i els pits.
També mires el rellotge, recordes que en les pròximes hores no tens cap compromís i la convides a
fer una copa. Quan sortiu al carrer l'empenys suaument per l'esquena, just per comprovar si duu o no
sostenidors (afirmatiu), i li proposes d'anar al bar d'un hotel que hi ha a prop. Asseguts en un sofà
situat en el racó més discret de la sala, demaneu xampany. De seguida perceps que les respostes a
les preguntes que li fas no t'interessen gens. Ella se n'adona i reconverteix el desinterès que sents
per la seva feina en atenció per la teva. T'afalaga escoltar-la, malgrat que, fugaçment, s'allunya del
discurs monotemàtic -tu- per fer alguna referència al seu marit, un dramaturg inèdit i, diu, amb molt de
talent. Et delectes en l'adulació amb la satisfacció de qui sent a les espatlles les mans d'una
massatgista. Buideu dues ampolles amb una successió de brindis farcits de referències literàries (de
Nabòkov a Rabelais, de Joyce a Mognes) i, en acabat, sents la proximitat dels seus genolls. Com un
nen davant d'un pastís, tens, de sobte, la urgència del tacte. Després del primer petó constates que
els petons amb dones acabades de conèixer continuen sent vigoritzadors. No solament vols que no
s'acabin sinó que t'agradaria repetir-los. Ho fas. Se t'encenen algunes alarmes al cervell: problemes,
malalties de transmissió sexual, fins i tot et sembla detectar, molt lluny, la silueta agotzonada del
dramaturg. Tant me fa, penses, probablement perquè la barreja d'excitació i xampany t'estova la
prudència. Pagues el compte i, a la recepció del mateix hotel, demanes una habitació. El
recepcionista actua amb una inexpressivitat cent per cent professional. Les portes de l'ascensor
s'obren amb un sospir. T'estàs d'acariciar-la: t'estimes més posposar l'atac i recrear-te en la
imminència del que és a punt de passar. Imagines què li faràs. Imagines què et farà. És el millor
moment: quan l'expectativa encara és un mar infinit, en aquest cas tempestuós. Abaronat, doncs,
prefereixes salpar cap a l'horitzó que no tornar a port. No t'espanta el mareig que et produeix l'ascens
supersònic de l'ascensor (i que fa que el xampany et xarboti al cervell). Maneges el timó amb decisió,
amb l'excitació de qui obre una ruta marítima que els cartògrafs immortalitzaran en el futur. Ets el
pirata borni que crida «Terra a la vista!» i, alhora, el capità indomable que saluda amb el garfi les
processons de dofins. Si els radiotelègrafs haguessin de descriure-ho, els costaria adaptar la prosa
eixuta del seu gremi a l'eufòria del teu rumb. Imagines que potser no caldrà arribar fins al llit, perquè
qui sap si us vindrà de gust fer-ho contra la paret, tu agenollat entre les seves cames, concentrat en el
plaer d'ella, com una declaració de principis o un protocol d'emergència: les dones primer. Per la
manera com et mira, sospites que voldrà que no la despullis. I pressents que es manifestarà en
gemecs exagerats (que no calgui lligar-se al capçal del llit!, pregues) i que, quan haurà arribat al
primer orgasme (de pressa, com si volgués donar-te a entendre que l'excites tant que no ha pogut
contenir-se), voldrà repetir de seguida. I aleshores sí: preveus que hauràs de despullar-te, perquè el
plaer protagonista ja no serà tant el seu com el teu. Pels altaveus invisibles de l'ascensor sona un
vals. Mentalment, paladeges la imatge d'ella traient-se la faldilla, seguint el compàs de tres per
quatre. I et veus a tu mateix preguntant-te si la tria de la roba interior, tan ben conjuntada, no respon a
la voluntat premeditada d'ensenyar-la. I t'ensumes que, quan sentis la seva satisfacció, començaràs a
dubtar (l'amenaça del dramaturg serà més propera: li veuràs la caspa, el blanc irritat dels ulls i el tel
de nicotina a les dents). I prenuncies que, a mesura que avançaràs mar endins, la nau et semblarà
més inestable. Intueixes que, just aleshores, t'adonaràs -massa tard, com sempre- que tot ha estat
preconcebut. I això, lluny de saber-te greu, t'estimularà encara més. Potser fins i tot li diràs porcades,
un costum poc habitual en tu (no per res: et fan riure). Per la manera com frega les parets de
l'ascensor, amb moviments de rèptil, diries que ho agrairà, perquè qui li estarà dient porcades no serà
un home anònim sinó l'escriptor del qual, diu, se sap alguns contes gairebé de memòria. Et passa pel
cap un llamp d'alarma, i penses que la motivació que l'ha dut fins a tu potser no és una admiració
autèntica, sinó la conseqüència d'una aposta, i que, d'amagat, ho deu estar enregistrant tot. Abans de
treure'm els pantalons, hauré d'assegurar-me que no duu cap magnetòfon a la bossa, decideixes per
apaivagar aquest atac de paranoia. Ara ja no tens dubtes: saps que t'adonaràs que, malgrat que en
primera instància t'havia semblat que se'ls sabia de memòria, els contes, i tot i que t'havia enlluernat
recitant una frase i relacionant-la amb un llibre determinat (La piscina de Cleòpatra), recordaràs que
la frase no era ben bé així, ni corresponia a aquest llibre sinó a un altre (La primavera no té res a
veure amb la tardor). I diagnosticaràs que aquesta confusió no respon a la fidelitat lectora de la qual



veure amb la tardor). I diagnosticaràs que aquesta confusió no respon a la fidelitat lectora de la qual
es vanta sinó a una estratègia del que, per entendre'ns, podríem anomenar col·leccionisme. No et
semblarà malament. D'una banda, perquè t'imagines que estaràs per la feina i, de l'altra, perquè ja
t'està bé que hi hagi dones que s'estimin més deixar-se seduir per homes més o menys públics.
Aquests pensaments t'allunyaran tant del fragor de la batalla que miraràs d'enllestir amb una certa
precipitació, per fer-li entendre (quan ella comenci a sentir la temptació de la indolència, de la
cigarreta compartida) que potser hauríeu de fer un pensament. I sospites que, aprofitant el moment en
què ella insistirà a dormir una mica («només cinc minuts»), desitjaràs vestir-te, sortir de puntetes de
l'habitació, pagar el compte i marxar de l'hotel, amb els dits encreuats, pregant perquè aquesta no
sigui de les pesades, de les que no prenen precaucions, de les boges, de les que es pengen. I, per
contrarestar l'efecte alarmant de la hipòtesi, sospesaràs la presumpció contrària: quedar-te mig
adormit i que ella surti nua del bany, i se t'acosti i, després d'uns comentaris innocus, deixi anar la
frase que, mentre l'ascensor frena amb una suavitat hidràulicament i tecnològicament alemanya, és
tota una amenaça: «Jo també escric.» Pots veure l'escena com si ja l'haguessis viscut: la tens al
darrere. Al davant, s'estén el finestral de l'habitació, que emmarca un decorat d'edificis irregulars,
il·luminats pels focus dels helicòpters de la policia. Ella t'acaricia i t'explica que també escriu.
«Contes», especifica. «Perquè s'ha de començar pels contes», afegeix (mare de déu senyor!). Ja no
fingeixes que l'escoltes: l'escoltes. Et parla dels contes i, de passada, de les obres inèdites del
dramaturg. Unes obres molt bones però difícils d'estrenar «perquè no coneixem ningú», afegeix. I
aquest «coneixem» et sona a parany, tot i que, en comptes d'aixecar-te i tocar el dos, en comptes
d'entomar el comentari amb cara de pòquer i mostrar-te impermeable als perills de la primera persona
del plural, respons: «M'agradaria molt llegir-les.» Aquí el pensament t'estimula tant que fa un petit salt
en el temps i permet que passin els dies, no gaires, els suficients perquè quedeu i ella et doni un
sobre amb dues obres del marit i, com qui no vol la cosa, sis contes escrits per ella, aplegats sota el
títol de Pantocràtor, obsidianes i la mel al fons del dia. Dins del sobre també hi haurà una nota,
manuscrita amb una informalitat aparent però que, deduiràs, haurà estat pensada i repensada. La
nota et farà entendre que els contes no són importants i les obres sí, de manera que, tal com ella
volia, sentiràs la curiositat immediata de llegir-los i deixar les obres de banda. I voldràs fer-ho allà
mateix, a la terrassa del bar on preveus que quedareu, malgrat que ella et pregarà que no ho facis
davant seu («Ai, no, quina vergonya!»). I, a diferència del dia que us vau conèixer, tindrà pressa. I no
acceptarà quan li proposaràs de tornar a l'hotel. I que no vulgui tornar-hi t'excitarà. I l'acompanyaràs
fins al pàrquing. I allà, dins del seu cotxe, t'ho farà amb la boca. I sortiràs inquiet del vehicle, una mica
decebut. I ella, amb el vidre abaixat i el motor en marxa, et recordarà que no t'oblidis del sobre (te
l'estendrà com un albarà que haguessis de segellar). Un cop a casa, llegiràs els contes -tot i haver-li
promès que començaries per les obres del dramaturg-. La lectura t'incomodarà, perquè hi veuràs
coses massa semblants a les que escrius tu (i a les de tants altres), i començaràs a patir per com dir-
li-ho sense ofendre-la. I, quan ella et telefoni -tot i que no li hauràs donat el teu número-, li diràs que
els estàs llegint, sí, però notaràs que la curiositat d'ella és més intimidadora que no pas cordial.
Finalment, li comentaràs que, bé, t'agraden, sí, i, per no haver d'enfrontar-te tot sol a un veredicte
desencoratjador, trucaràs a un editor amic (si es pot parlar d'amics en el món de l'edició) i li
anunciaràs que li envies un original. I quan ella et torni a trucar -a una hora intempestiva, intueixes-, li
explicaràs què has fet amb els contes («buscar una segona opinió», diràs, com si haguessis de
confirmar un diagnòstic) i ella s'enfadarà molt. I quedareu. La primera mitja hora serà difícil perquè
ella tindrà els ulls entelats de ràbia i fumarà d'una manera compulsiva. Ja no farà cap referència a les
obres del dramaturg sinó que et retraurà que hagis enviat els contes sense consultar-li-ho. Que tot
eren esborranys i que calia treballar-los, insistirà amb una indignació convincent. Però, aleshores,
canviant radicalment el to, et preguntarà què li han semblat, a l'editor. Tu li diràs la veritat: que encara
no hi has parlat. T'acostaràs, perquè ella durà un vestit molt curt. Fracassaràs: et tornarà a dir que té
pressa i, de nou, en un altre pàrquing però dins del mateix cotxe, t'ho farà amb la boca, d'una manera
mecànica, més humiliant per a tu que no pas per a ella. I, a la nit, quan arribis a casa, et trobaràs el
missatge d'ella al contestador, entusiasmada, que haurà rebut la trucada de l'editor, molt interessat a
veure-la. I ella t'ho agrairà, de tot cor, i, aleshores, en un segon missatge, et recordarà que, sobretot,
no t'oblidis de les obres del dramaturg. Tindràs un mal pensament que serà, alhora, una llavor
d'inspiració per a un possible conte: ¿I si el motor de tota aquesta conducta és el dramaturg?, ¿i si
ella fa tot això només per amor o una perversa dependència psicològica? El personatge del
dramaturg amargat que empeny la dona a rebaixar-se per ajudar-lo professionalment et semblarà tan
fascinant com el d'ella. No podràs evitar sentir curiositat per saber fins on poden arribar, i trucaràs a
un amic, crític de teatre (si es pot parlar d'amics en el món del teatre), i, l'endemà, li faràs a mans la



fotocòpia de les dues obres, sense ni tan sols llegir-les. Sorpresa: el crític et trucarà pocs dies més
tard i et dirà que si s'hi fa algun retoc (canviar el sexe, l'edat, la raça dels protagonistes, el moment
històric i el títol), les obres són perfectament estrenables. Com que no sabràs què dir, diràs que te
n'alegres. Li trucaràs, però o bé comunicarà o bé tindrà el telèfon portàtil desconnectat. Li deixaràs
missatges -tres o quatre- i no en tornaràs a saber res més fins que, al cap d'una setmana, l'editor et
telefonarà per convidar-te a un sopar a casa seva («amb uns quants amics», dirà). Tot i la mandra que
et farà, hi aniràs. I allà et trobaràs amb la sorpresa que hi són tots dos, ella i el dramaturg, eufòrics,
amb els cabells lluents gràcies a la mateixa gomina. Ella estarà tota l'estona a prop de l'amfitrió i,
durant el sopar, s'aixecarà per ajudar el nou i flamant nòvio de l'editor, deu anys més jove que
l'anterior. Durant la sobretaula, el dramaturg insistirà a seure al teu costat, i, posant-te una mà de
gegant damunt l'espatlla -que malinterpretaràs com el primer gest d'una agressió imminent-, t'agrairà
de tot cor el que has fet per ell. Et sorprendrà comprovar que no serà, ni de bon tros, com l'hauràs
imaginat: alt, ben plantat, sense cap rastre d'odi a la mirada, amb unes dents blanquíssimes. Tu no
sabràs de què et parla fins que, per la conversa, entendràs que, sense dir-te'n res, l'amic crític ha
enviat l'obra al Teatre Nacional i que estan entusiasmats i, si no hi ha res de nou, inclouran una de
les dues obres a la programació de l'any vinent (canviant-ne alguns detalls; no res: en comptes de set
personatges, serà un monòleg; en comptes de passar a Madagascar, passarà a Badalona; en
comptes de titular-se Membranes de magnòlia es dirà Caos ma non troppo). Per l'expressió de la
mirada, el dramaturg no et semblarà cap estratega. I ella, aleshores, tornarà de la cuina amb un
somriure de triomf. I l'editor-amfitrió, després d'un primer brindis farcit de referències literàries (d'Ors a
Rusiñol, de Goethe a Labittrhude), la presentarà com l'escriptora més prometedora del seu catàleg.
Tu somriuràs, per descomptat, perquè la barreja de xampany i fascinació t'haurà estovat la capacitat
de sorpresa, i, sabent com saps que t'hi deixaràs caure, en aquest parany, mirant-li descaradament
els pits mentre avanceu pel passadís de l'hotel, penses: tot això ho hauria d'escriure abans no sigui
tard. Però ja és massa tard, perquè ara ja sou dins l'habitació, tu agenollat entre les seves cames i
ella, contra la paret, gemegant, d'una manera una mica histriònica: sí, més, oh, sí, més, oh, sí.



EL POU 

El xarlatà predica davant del pou. «Qui s'hi llanci de cap», diu, «serà feliç». Els que ens aturem a
escoltar-lo refrenem la curiositat amb un posat incrèdul. Estem atents, però. D'una banda, perquè
l'home sap fer-se escoltar i, de l'altra, perquè no tenim res millor a fer. A diferència d'altres pous,
aquest es va fer popular quan, amb l'ajut d'una megafonia sensacionalista, el xarlatà va començar a
anunciar-lo com si fos una atracció de fira. No cobra entrada, només demana la voluntat. Després de
setmanes de pensar-hi molt, un dia m'hi llanço. Abans li pago el que em sembla just a canvi de sentir-
li dir «seràs feliç», així, sense donar detalls. En un primer moment, l'excitació m'impedeix
experimentar res especial. Caic, això sí que ho noto, i també percebo que el pou és molt fosc, i que el
forat pel qual he entrat s'allunya ràpidament. Sense veure-m'hi gens, sento que l'obscuritat s'eixampla
i que, encara que no en tinc cap prova, no estic sol. Crido. Torno a cridar. Com que ningú no respon,
dedueixo que els altres també criden i que no els sento perquè cadascú deu cridar per a ell mateix.
Caic. I encara caic més. No m'hauria imaginat mai que seria un pou sense fons. Però, quan em va
temptar perquè m'hi llancés, el xarlatà no va especificar res, només va dir que, si ho feia, seria feliç. I
el cert és que, mentre em precipito cap a una tenebra encara més intensa que la de fa una estona -o
de fa mesos, o de fa anys, ara no té importància-, acompanyat per altres éssers que només intueixo,
potser sí que sóc més feliç que no era abans. Però fa de mal dir perquè d'abans no me'n recordo, tu.



CONVALESCÈNCIA 

Quan despenja el telèfon per interrompre el tercer ring, l'home mira el rellotge: un quart de deu de
la nit. Sense donar-li temps a dir res, la dona li explica que ha hagut d'anar urgentment a l'hospital
perquè han ingressat el seu pare. L'home pensa en el sogre i se l'imagina entubat, pàl·lid, envoltat
d'infermeres. La dona el tranquil·litza: no és greu, tot i que, per si de cas, s'estima més quedar-s'hi a
dormir. «Vull ser al seu costat quan es desperti», diu. També li pregunta si podria dur-li el necesser
amb el líquid per rentar les lents de contacte i el raspall de dents. L'home s'ofereix a portar-li alguna
cosa més: un entrepà, el pijama, la ràdio, el Lecturas. La dona insisteix: «Només el que t'he
demanat.» Pengen. L'home entra al lavabo i observa els flascons diversos, ordenats de petit a gran:
sabó aromàtic, crema hidratant, loció netejadora, gel reafirmant, condicionador per a cabells secs,
xampú anticaspa, llet corporal. Surt del lavabo i remena els calaixos de la còmoda. Al de sota, hi
troba el necesser. En el moment d'agafar-lo, topa amb un objecte dur, situat al fons del calaix. De
seguida s'adona que és un vibrador. D'entrada, somriu, fins que aquesta primera impressió de
sorpresa es transforma en un sentiment de decepció. Recorda quan es van conèixer. Aleshores,
alguna vegada havien fet servir estris semblants. La convivència, però, els ha erosionat l'entusiasme i
ara viuen el sexe com una gimnàstica de descompressió compartida. L'home sospesa el vibrador. Té
una aparença metàl·lica, cromat de dalt a baix, un fus perfecte amb una anella de plàstic a la base
que, si es gira, posa en marxa un mecanisme de vibració amb quatre graus d'intensitat. Que funcioni li
sembla la prova que la dona el deu haver fet servir fa poc, i això l'inquieta encara més, com si, de
sobte, descobrís una realitat desconeguda d'algú que creia conèixer a fons. Desa les coses que la
dona li ha demanat dins el necesser i, no sap si amb el propòsit de llençar-lo o de demanar-li
explicacions, s'enduu el vibrador. Cinc minuts més tard, enfila la carretera que l'ha de dur a l'hospital.
Ha deixat el vibrador damunt del seient del copilot i, de tant en tant, el mira de cua d'ull. El pensament
s'atomitza en mil hipòtesis, sospites, contradiccions, intents de comprensió. L'home no és dels que
s'atabalen amb facilitat. Al contrari: analitza qualsevol situació amb un sentit comú molt elogiat per
tots els que el coneixen. Quan va acabar la carrera de dret, fins i tot va sentir la temptació d'arribar a
ser jutge, però quan va conèixer la seva dona, es va estimar més acceptar l'oferta d'un consorci de
logística i pujar el primer graó d'una llarga llista d'èxits que l'han portat fins a la situació benestant en
què viu ara. Mentre condueix li fa l'efecte que el parabrisa reflecteix els moviments que li ballen pel
cap: llums contra direcció, rètols que fugaçment li aporten informacions innecessàries, insectes
suïcides i, en general, un sentiment d'estar avançant cap a una situació d'inestabilitat que, malgrat
que s'esborra amb cada moviment del netejaparabrisa, es repeteix immediatament. Aplicant el mateix
criteri que fa servir a la feina, destria els elements per ordre d'importància i conclou que, ara per ara,
el primer de la llista és la salut del sogre. La imatge del malalt va lligada a conceptes tan
transcendents com lleialtat, agraïment, estimació. Per la manera com la dona li ha parlat per telèfon, li
fa l'efecte que se'n sortirà. Tot i això, la presència del vibrador no deixa d'incomodar-lo. Quan arriba a
l'hospital, troba una plaça al pàrquing i desa l'estri a la guantera. A l'habitació, la dona parla amb un
metge. Es presenten. El metge l'informa de la situació del sogre: un desmai, probablement causat per
una successió de petits infarts cerebrals, per sort, sense conseqüències sobre la mobilitat o la parla.
Caldrà fer més proves i molt de repòs, i també revisar la dieta, però, en principi, no hi ha res que no
pugui curar-se amb una llarga convalescència. La dona, alleujada, somriu. «¿On deixo el
necesser?», li pregunta l'home quan es queden sols. Mentre ella entra al lavabo de l'habitació, ell
mira el sogre. S'acosta i li agafa la mà, connectada a un tub transparent que s'estén fins a una bossa
penjada, en forma de ronyó. Dorm pausadament. Amb la dona gairebé no parlen. L'home procura
tractar-la com sempre, establint un diàleg basat en preguntes pràctiques, respostes breus i llargs
silencis. Li somriu per animar-la, espera que passin prou minuts per no semblar descortès, li fa un
petó al front i li diu que se'n torna cap a casa, que ha d'acabar un informe i que, si necessita res, no
dubti a despertar-lo a qualsevol hora. Un cop al cotxe, treu el vibrador de la guantera, l'observa, sent
la curiositat d'olorar-lo i, després de mirar pel retrovisor i haver comprovat que no ve ningú, ho fa: és
inodor. Fugaçment, es pregunta si no deu ser una broma d'alguna companya de feina de la dona, o
un caprici, conseqüència d'un rampell, que encara no ha estrenat. El deixa damunt del seient i posa
la clau al contacte. És conscient que, a poc a poc, està pactant amb si mateix, com tantes vegades ha
fet amb els seus clients. Els pros i els contres s'entrecreuen en una ràpida negociació: vida sexual
insatisfactòria contra estabilitat, estabilitat contra passió, passió contra costum. La discussió es
planteja en uns termes molt raonables. Subterràniament, però, bullen altres sospites: ¿i si el vibrador



planteja en uns termes molt raonables. Subterràniament, però, bullen altres sospites: ¿i si el vibrador
és el regal d'un amant que pretén recordar-li una arrauxada intimitat clandestina? No és la primera
vegada que pensa en la infidelitat. És prou intel·ligent per saber que, si ell n'ha comès alguna (se
sent estranyament orgullós de poder-les comptar amb els dits d'una mà), ella també deu haver-ho fet.
Però aquesta compensació mai no l'ha admesa del tot i, en el fons, té la vanitat de creure que ella no
ho necessita tant com ell. Un cop a casa, agafa el vibrador i el neteja. Se serveix una copa de Porto i
hi mulla la punta del vibrador per, en acabat, llepar-lo. Ara ja no està tan segur de controlar l'exposició
de les dades del cas. Buida la copa. Es despulla. Es tanca al dormitori i s'estira damunt del llit. Sent,
en la distància, un clàxon llarg, greu, probablement d'un camió d'alt tonatge. Tanca els ulls: llums
contra direcció, avançaments temeraris i, de tant en tant, la imatge d'algú que, des del voral i enfundat
en una armilla reflectant, demana ajuda. La punta del vibrador li baixa fins al melic. Es tomba. No hi
ha cap raó per pensar que m'és infidel, pensa. Separa les cames i empeny suaument, atret per una
barreja de sorpresa i dolor.



EL JOC 

La idea és del fill: s'amagarà dins d'un armari i, quan el pare passi pel davant, l'espantarà. La
criatura obre les portes, s'instal·la sota el prestatge més baix i, silenciosament, tanca des de l'interior.
Al cap d'una estona, sent la veu del pare. D'entrada, el crida en un to normal. Després, hi afegeix una
inquietud creixent. Amunt i avall de la casa, el pare repeteix el nom del fill, cada vegada més fort,
cada cop més irritat. Quan, per la proximitat de les passes i dels crits, endevina que el pare deu ser a
tocar, el fill obre sobtadament les portes i, divertit, crida: buh! El pare tot just té temps de veure's
reflectit al mirall de l'armari. Espantat, empal·lideix, sent una forta pressió al pit, cau de genolls, posa
els ulls en blanc, fa una ganyota, s'ofega, es convulsiona, treu bava per la boca i, mig minut més tard,
és clínicament mort. Horroritzat per la reacció del seu company de joc, el fill comença a plorar. Quan
veu que el cos del pare no reacciona, s'hi arrapa amb una desesperació que contrasta amb l'alegria
que, fa mig minut, li il·luminava la mirada. Mentrestant, i envoltada d'uns efectes especials d'alta
intensitat lumínica, l'ànima del pare surt disparada del cos, fffiiiuuu, cap al cel. Quan arriba al taulell
de recepció d'aquesta gran superfície, sant Pere la repassa de dalt a baix. «¿Què vol?», li pregunta.
«Tornar», respon l'ànima. Sant Pere somriu. «Tots dieu el mateix», comenta. L'ànima insisteix en
l'absurditat de l'escena que, fa una estona, acaba de provocar l'orfandat d'un nen, sol, enmig d'un
passadís, d'una ciutat amb una inseguretat creixent, d'un món sense pietat. Sant Pere no s'arronsa.
«Haver-s'hi repensat abans de jugar a un joc tan perillós», diu. L'ànima apel·la a la bondat universal i,
d'una manera volgudament retòrica, es pregunta com és possible ser tan cruel i deixar un pobre nen
de sis anys abandonat. I, mentre verbalitza una temença que li serveix per adonar-se de la gravetat
de la situació, enumera els problemes que, si no torna ara mateix, amenacen la criatura: fracàs en els
estudis, crisi emocional, dislèxia, seqüeles d'un cop tan fort que es traduiran, ben segur, en aïllament,
violència, addiccions, psicopaties, traumes, deutes, dubtes sobre la identitat sexual, desnonaments.
«¿Li sembla just?», pregunta l'ànima, conscient del to que fa servir i del risc que, vistes les
circumstàncies, pot comportar. En un primer moment, sant Pere s'arronsa d'espatlles, però, potser
perquè no té cap altra ànima a prop ni gaires ganes de treballar, li diu que d'acord, que faci el favor de
tornar-se'n i que, la pròxima vegada, jugui a coses més instructives, com ara l'escrabble, el monopoly,
el penjat, la xarranca o el tetris. L'ànima s'emociona. Havia sentit a parlar de la bondat de sant Pere,
però temia que fos, com tantes altres coses, una llegenda. Li dóna les gràcies d'una manera
exagerada, amb reverència inclosa, però, amb un somriure tenyit de malenconia, sant Pere li diu que
no estigui tan content i que ja se'n penedirà, d'haver tornat. El retorn és tan fugaç com l'anada:
fffiiiuuu. De cop i volta, l'ànima del pare torna a formar part d'un cos damunt del qual, histèric i fora de
sí, plora un nen. El pare sent els batecs del propi cor i també els del fill, molt més accelerats.
S'abracen. Es miren. L'emoció mútua és la imatge d'un equilibri simètric. S'aixequen. El pare agafa el
fill a coll i el nen, entre rialles, encara amb els ulls entelats de llàgrimes, li pregunta: «¿I ara a què
juguem?»



EXPERIMENT 

L'Artur es lleva sempre a la mateixa hora. No canvia mai d'itinerari per anar a la feina i creu que
la sistematització dels costums és indispensable per a la bona marxa del món. Els rituals quotidians
que practica són més l'afirmació d'una voluntat d'ordre que no pas l'expressió d'una personalitat
capriciosa. En els últims mesos, però, sent que el respecte per aquesta mena de codis (horaris, hàbits
dietètics o indumentaris) és incomprès per tots els que l'envolten. Els fills, per exemple, se'n riuen i li
comenten que si es refugia en aquesta rutina és per por d'enfrontar-se a les circumstàncies variants
de la vida.

L'Artur no discuteix. Tampoc no dissenteix quan la dona li retreu una convivència marcada per
l'agenda: dilluns, televisió; dimarts, cinema; dimecres, supermercat; dijous, televisió; divendres, pista
de gel; dissabte, visita als pares; diumenge, missa. Per ell, qualsevol canvi en el programa suposa un
contratemps. Malgrat això, també entén que, de manera excepcional, cal adaptar-se als imprevistos.
Encara més: considera que aquesta excepcionalitat és l'argument que més reforça la necessitat de
l'ordre com a norma. A la feina, l'Artur també hi detecta aires nous. El director, que fins fa poc li
elogiava les aptituds i la discreció amb què les practicava, es mostra més atent amb els treballadors
imprevisibles, poc constants i, segons diu darrerament, «creatius». Per a l'Artur, aquesta pretesa
creativitat maquilla les negligències amb l'eufemisme d'«iniciativa personal». Potser sí que és més
excitant treballar d'aquesta manera, però quan hi contraposa el treball discret i programat, s'estima
més el seu camí que no pas el dels altres.

Percep que els valors que de sempre ha practicat no estan tan ben considerats com abans. No
solament a casa i a la feina s'entesten a desacreditar els seus mètodes, sinó que a la pista de gel o
als diaris també ensopega, amb una freqüència creixent, amb testimonis que elogien la submissió a
l'atzar com el gran què de l'existència. A les pel·lícules i als programes de televisió, observa que es
glorifica el canvi d'opinió i la incoherència emocional. I es potencien els personatges que,
obertament, confessen haver canviat de vida només perquè, un dia, mentre esmorzaven amb la
persona amb qui feia vint anys que convivien, van sentir la necessitat de marxar, d'abandonar la feina
i, de vegades, fins i tot el país.

A l'hora de combatre aquest proselitisme de la inestabilitat, l'Artur fa un esforç per no enfadar-se:
això equivaldria a mostrar debilitat davant de l'adversari. Se sorprèn que cada cop hi hagi menys gent
que s'adoni que la imprevisibilitat no ens portarà res de bo. Com un híbrid d'experiment i de juguesca,
decideix canviar lleugerament de costums, no pas per convicció, sinó per refermar-se en la seva
actitud, no des de l'arbitrarietat sinó des del coneixement.

Els fills, mentrestant, li repeteixen: «¿Com pots saber que no viuràs més bé si no ho has provat?»
L'argumentació, d'una innocència esfereïdora, li fa témer que són víctimes de la frivolitat general.
S'està de contradir-los, en part perquè els estima i en part perquè no es veu amb cor de repetir
obvietats, com ara que tampoc necessita beure's una ampolla de lleixiu per saber que fa mal.
L'experiment comença el dia que l'Artur canvia determinats costums d'una manera prou discreta per
no alarmar els qui l'envolten.

Primeres mesures: arriba vint minuts tard a la feina, vestit amb un jersei informal -verd lloro, amb
l'escut d'un club de criquet damunt del cor- en comptes de l'americana habitual, i, a la nit, quan estava
previst que s'assegués al sofà i es disposés a mirar un parell de programes prèviament pactats amb
la dona, li proposa d'anar a sopar a un tailandès. En tots dos casos, topa amb la incomprensió dels
implicats. El director li retreu el retard i el repassa de dalt a baix, amb cara de preguntar-se on s'és vist
que ell, que tota la vida ha anat vestit de la mateixa manera -dos conjunts de jaqueta i pantalons
idèntics, alternats setmanalment- aparegui amb un jersei d'universitari de pel·lícula anglesa.
L'oferiment d'anar al tailandès ni tan sols mereix una resposta per part de la dona. Toca l'ase, bufa,
seu al sofà, agafa el comandament a distància com si fos una pistola i dispara, plop, contra la
pantalla.

En comptes de desanimar-lo, el fracàs esperona l'Artur, precisament perquè li confirma que
l'actitud habitual és la correcta. Com que no vol deixar les coses a mig fer, una setmana més tard hi
torna. El dia previst per anar al cinema, i sense haver avisat la dona, li diu que s'estimaria més fer el
sopar i assajar unes receptes de bacallà que ha retallat del diari. La sorpresa de la dona es tradueix
en una contrarietat manifesta. No s'està de dir-li que si els dimarts tenen acordat anar al cinema, ¿per
quins set sous canviar?

L'Artur es limita a repetir els arguments que fa anys que li diuen: «De vegades convé canviar i,



L'Artur es limita a repetir els arguments que fa anys que li diuen: «De vegades convé canviar i,
encara que ens hàgim marcat uns objectius, transgredir-los per sentir-nos més vius.» La dona sospira
i li diu: «¿Què fem, doncs?» La irritació és tan notòria que ell, commogut, és a punt d'abraçar-la. És la
reacció que esperava. Van al cinema, a veure una pel·lícula que lloa la irresponsabilitat d'un pare
seductor i absent. A partir d'aquell moment, l'Artur comença a detectar que ni el tracte de la dona ni el
dels companys de feina és el mateix d'abans. Només els fills sembla que es diverteixen quan la mare
els explica les proposicions estrafolàries del pare («Anar a sopar al tailandès, quin disbarat!»). Però
és un somriure efímer, que es dissol quan reclamen més diners de paga o demanen permís per tornar
a l'hora que els vingui de gust.

Una nit, mentre l'Artur espera que tornin -com sempre, assegut davant de la porta, comptant els
minuts que passen de l'hora pactada, repassant mentalment les estadístiques d'accidents de moto-,
comença a preguntar-se si no seria millor ficar-se al llit i deixar de patir. I, posats a introduir canvis
«creatius», si no li convindria sortir a fer un tomb. Aprofitant que la dona dorm profundament -gràcies
a una dosi no receptada d'Orfidal-, es vesteix i surt al carrer. El sorprèn el xivarri, la intensitat del
trànsit i l'incivisme generalitzat, que s'expressa en persones que canten sorollosament, aparcaments
inaudits i vòmits i pixades gairebé a cada cantonada.

Quan torna a casa, a l'alba, abatut per l'espectacle que acaba de veure, ensopega amb una
escena que no havia previst. A la porta, l'esperen la dona i els fills. L'esbronquen per no haver avisat
ni deixat cap nota. Ell somriu, orgullós per la reacció familiar i convençut que serà capaç d'explicar-
los la naturalesa de l'experiment. Es neguen a escoltar-lo. La dona comença a plorar amb sanglots
molt breus i estridents, i els fills el miren com si fos un degenerat. L'Artur promet recuperar els hàbits
de tota la vida. Debades.

Els dies següents, observa una mena de conspiració entre els fills i la dona, un intercanvi soterrat
de mirades i silencis que semblen confabular-se contra seu. A la feina, també veu cares noves que
entren i surten del despatx del director (n'entren més que no en surten, i això l'amoïna). Quan, amb
tota la prudència del món, pregunta si hi haurà canvis, li responen que només al departament de
recursos humans i que no pateixi. El mateix dia, la dona i el director li diuen: «Hem de parlar.» Els
dos discursos tenen tants punts en comú que semblen la repetició del mateix argument: el fan fora
perquè han observat que es distreu i que ja no mostra la incombustible serenitat d'abans. Una
serenitat que tampoc era per aplaudir però que, com a mínim, no posava bastons a les rodes de la
relació (que el cap i la dona facin servir la mateixa paraula -«relació»- li sembla un altre símptoma de
la decadència general).

L'Artur no protesta en cap dels dos casos. En el fons, sent que la culpa és seva. No hauria
d'haver sucumbit a la temptació del desordre. A casa, empès per un ambient d'hostilitat que creix de
manera monstruosa, prepara les maletes just després de trobar una pensió a l'altra banda de la ciutat
i d'haver tramitat els papers de l'atur, sense gaires perspectives de trobar feina. Quan el criden per
una entrevista, torna a posar-se el vestit clàssic i, encara que li demanen aptituds tan contradictòries
com joventut i experiència, ell insisteix a oferir-los constància, rigor i responsabilitat. Els qui
l'entrevisten el miren amb menyspreu i, encara que no ho diguin, ell detecta que busquen perfils
creatius, inquiets, imprevisibles. No defalleix. A la pensió troba una altra mena d'ordre, amb menys
recursos però també amb menys responsabilitats.

El distanciament de la família l'afecta menys que no es pensava i, tres mesos més tard, ha
recuperat bona part de l'autoestima i li sembla que ha arribat l'hora de no descartar cap possibilitat.
Com que té més temps lliure, aprofita per llegir, visitar la biblioteca del barri i descobrir-hi alguns
exemples de personatges -sants, heretges, descobridors de la sopa d'all, músics- que ho van ser
sobtadament, després que un detall a la vida els canviés el sentit de l'existència. Sense trair-se,
doncs, manté els rituals d'una vida amb horaris respectats estrictament i una concepció rutinària dels
desplaçaments.

Amb menys mitjans, ha de fer anar la imaginació per trobar ocupacions que no li suposin ni
despeses ni imprevistos. Si no té cap entrevista per una feina que no li donaran, passa els matins a la
biblioteca i les tardes al poliesportiu, on observa les evolucions dels equips de voleibol d'aficionats
del barri. En la manera de viure els entrenaments, l'Artur també hi detecta aquest combat entre
creativitat i improvisació i constància i coherència. Les forces dels uns es complementen amb el talent
dels altres, acostumen a dir els que hi entenen. A força d'observar el joc, l'Artur conclou que,
estadísticament, són més de fiar la constància i la previsibilitat que no la rauxa del geni. Això
l'enforteix encara més en els principis tot i que, ara per ara i circumstancialment, ja no tanca la porta a
cap imprevist que, sense buscar-lo, li canviï la vida. És més: el desitja. Les primeres setmanes, amb
una certa impaciència. Més endavant amb serenitat. I amb el temps i molta perseverança



aconsegueix que aquest desig es converteixi en un costum.



FICCIÓ 

Escric la història d'un personatge de ficció que, a l'hora prevista, aterra en un aeroport. Aviso: no
és cap aventura espectacular, ni se situa en paratges perillosos (muntanyes que no ha escalat mai
ningú, boscos on es perden excursionistes i els equips d'emergència que miren de rescatar-los,
deserts amb tempestes de sorra tan destructives que ni els camells no gosen endinsar-s'hi,
aiguamolls, llacs i fangars on s'amaguen bèsties bulímiques, latituds i longituds on regna una
hostilitat parapsicològica mai no explicada per la ciència). El personatge de ficció sobre el qual em ve
de gust escriure no ha de passar cap tràngol. Ningú no prova d'enverinar-lo, ni ha de desenfundar cap
espasa màgica per enfrontar-se a un monstre de set caps o una pistola de raig làser per aniquilar un
extraterrestre llefiscós. Tampoc no té sang blava ni pertany a cap lògia conspirativa. Quan passa pel
control de passaports, no l'entretenen, ni l'obliguen a despullar-se per veure si duu droga amagada en
algun orifici anatòmic. No ha de conèixer el secret de cap recepta d'alquimista per trencar un
encanteri, ni recordar una contrasenya mil·lenària que s'ha de remugar en etrusc, de cara a la Meca o
llegint a contrallum d'una espelma un pergamí tacat amb tinta simpàtica. Res no li impedeix mirar-se
les sandàlies mentre, amb l'expressivitat d'una maleta, travessa la terminal per una cinta mecànica
que avança a batzegades. El clima tampoc no aporta res a la narració. De vegades, per justificar
determinades conductes dels personatges, les històries inclouen elements climatològics d'efecte
dramàtic. Si plou a bots i barrals, per exemple, és previsible que un tren descarrili, o que un vaixell
naufragui, o que l'avió, engolit per una espiral de turbulències, desaparegui de la pantalla del radar
de la torre de control mentre els passatgers preguen a déus complementaris. Per la finestra del taxi
que l'ha de dur a l'hotel, el personatge de ficció contempla un cel ni massa assolellat ni
excessivament rúfol, semblant a la roba que duu: d'entretemps. L'hotel no té ni el pedigrí arquitectònic
ni la clientela bohèmia d'altres establiments del ram. L'habitació, el servei, la pressió de l'aigua i la
rugositat de les tovalloles formen part d'això que, per entendre'ns, anomenem normalitat. Al vestíbul,
ningú no el confon amb qui no és i, en conseqüència, no s'escau el malentès com a motor de la
narració. I quan, després d'haver-se canviat, l'home surt a fer un tomb, ningú no intenta robar-li la
cartera, ni, en el moment de pagar, ha de regatejar per uns bongos que no pensa comprar, ni rellisca
damunt de cap pell de plàtan, ni topa amb el cantell de la vorera, ni perd la memòria ni té una
revelació que li canvia radicalment l'existència. Les hores que li queden fins al moment de ficar-se al
llit no presenten cap incidència digna de ser esmentada i, per tant, no en comentaré cap. L'endemà,
després d'una dutxa i de trenta-tres flexions vigoroses, el personatge esmorza una combinació
nutritivament equilibrada de lactis i cereals i espera l'inici d'una reunió que ha de celebrar-se al
mateix hotel. A l'hora convinguda arriben les persones convocades, entre les quals hi ha una dona
pèl-roja i atractiva. En moltes narracions, aquest primer contacte entre persones que no s'havien vist
mai acostuma a explotar-se com la llavor d'una relació sexual o sentimental. No és el cas. A la dona
pèl-roja ni tan sols li passa remotament pel cap de tenir res amb l'home, que, d'altra banda, es limita a
fer-li repetir el cognom, no pas com a tàctica de seducció per allargar el moment de la trobada, sinó
perquè Jjaäjejr de Frysseux és un nom difícil de capir a la primera. La reunió no tracta cap qüestió
que no pogués solucionar-se amb un parell de telefonades i, a tot estirar, una videoconferència. Tots
els participants comparteixen aquesta sensació, però acostumats a no qüestionar les decisions
d'empresa, procuren que la trobada sigui tal com mana el protocol: llarga i soporífera. El personatge
en surt amb prou temps per tornar a l'habitació, recollir l'equipatge, demanar el compte i, al vestíbul,
esperar el minibús que, cada tres quarts, surt cap a l'aeroport. El neguit de fer tard, la tensió de perdre
un vol de vida o mort, el nerviosisme de qui, atrapat en un embús de trànsit, veu que no podrà arribar
a temps han inspirat milers d'escenes literàries, cinematogràfiques i televisives. Això contrasta amb la
fluïdesa de la circulació i amb la placidesa del personatge que, amb la targeta d'embarcament a la
butxaca, fins i tot té temps per visitar la botiga de productes lliures d'impostos i comprar-hi un peluix i
un flascó de colònia Óscar de la Renta. El vol podria ser l'excusa per descriure una fòbia a l'alçada,
amb crisis d'angoixa aplacades amb hectolitres d'alcohol, però al personatge li agrada tant volar com
més amunt millor que s'entreté mirant per la finestreta, estudia la forma dels núvols i s'extasia amb la
geometria dels camps de conreu i l'urbanisme de ciutats on, segons explica el comandant, la
temperatura és de 24 graus centígrads. L'emoció de tornar a casa també ha inspirat molt de lirisme.
Les gotes de pluja a la finestreta del taxi, el retorn amb rètols lluminosos, detalls que preparen el
lector per a un desenllaç sorprenentment previsible. En aquest cas, el personatge condueix el cotxe
propi que, de manera previsora, va deixar aparcat abans d'agafar el vol d'anada i torna a casa



propi que, de manera previsora, va deixar aparcat abans d'agafar el vol d'anada i torna a casa
escoltant, com fa sempre, Catalunya Informació. El fet que cada quart es repeteixin les notícies,
gairebé idèntiques, li proporciona un cert benestar que expressa amb un somriure molt semblant al de
la criatura fotografiada al NO CORRIS, PAPÀ del costat del volant. No hi ha, tampoc, ensurts
circulatoris: cap cadàver esventrat damunt de la calçada, cap banda de delinqüents disparant armes
automàtiques des d'un tot-terreny robat, cap camió cisterna que supuri gasos tòxics, cap concentració
de pagesos indignats. El cotxe funciona perfectament i la carretera ofereix la mena de trànsit idoni per
mantenir, d'una banda, l'absència de riscos i, de l'altra, l'atenció dels conductors. El personatge
d'aquesta història tampoc no tindrà problemes per aparcar. La casa on viu té dues places de pàrquing
cobertes i, quan hi arriba, no s'hi ha declarat cap incendi. Hi regna un ambient de quietud acollidora
que, en el moment de ficar la clau al pany, gairebé el commou. El reben la dona, amb una complicitat
amable, i el fill, amb l'entusiasme del nen que espera l'arribada del pare i el ritual del regal. Un peluix,
dos petons, i, més tard, la reclamació de la lectura d'un conte abans d'anar a dormir. Aleshores, per
acontentar-lo, el personatge no poua en la simplicitat del dia que acaba de viure, sinó que, per fer
feliç la criatura, li parla de penya-segats altíssims amb ocells arran d'un mar d'onades de foc, prats
verdíssims amb cavalls de potes amples i crineres llegendàries, illes tan nítides com l'echtachrome de
Kodak i antídots preparats per alquimistes que salvaran la vida d'herois enverinats. El fet que el fill
s'adormi de seguida no és cap ofensa per al pare, sinó la prova que la ficció pot arribar a ser el
somnífer més efectiu.



LA VIDA DOLÇA 

Assegut en un banc de la rambla, compto les dones amb les quals m'agradaria anar-me'n al llit.
No és la primera vegada que m'entretinc d'aquesta manera, però mai no havia anotat en una llibreta
el resultat de les meves observacions. Cada dona que sí, un palet. Durant la primera hora, en compto
trenta-quatre. No sé si són poques o massa, ni sóc capaç de treure'n cap conclusió estadística. Entre
les seleccionades n'hi ha de rosses i de morenes, amb molt i amb poc pit, grasses i primes. La
primavera, concentrada en el sol que espetega entre les fulles dels plàtans, propicia l'ús d'una roba
determinant a l'hora d'afegir, o no, un palet a la llista. Nerviosament, m'alliso el bigoti. Me'l vaig
començar a deixar quan l'evidència de la calvície ja no podia dissimular-se ni amb moviments
estratègics de pinta ni amb tractaments de venda per correu. Tot i això, sóc conscient que no
m'afavoreix gaire i que, a primera vista, cap dona no m'inclouria en la categoria d'homes amb qui
anar-se'n al llit. Per esborrar aquesta convicció, afegeixo un palet a la llista, ara dedicat a una
patinadora que em passa pel davant. Me la imagino al dormitori d'un bungalou, no durant l'acte
sexual sinó en acabat, exhausta, amb els patins encara posats-i les rodes rodant- mentre jo fumo
recolzat contra el marc de la porta. M'amoïna que el desig que m'envaeix no sigui tant de sexe
pròpiament dit com de pròleg i d'epíleg. Aquest pensament, però, és interromput per l'aparició d'una
dona que baixa per la rambla. La manera de caminar, decidida, no solament fa ressaltar la perfecció
de les cames sinó també un caràcter probablement intrèpid. La coordinació entre les passes i el
balanceig dels cabells fa joc amb la seda de la brusa i l'ordre natural de l'univers. M'aixeco. Com qui
no vol la cosa, procuro situar-me a la seva trajectòria i miro de caçar-ne l'aroma. Inspiro amb força,
com quan, a la perfumeria familiar, jugàvem a identificar les mostres amb els ulls embenats. «Per a un
físic així, rialler i desimbolt, cal una aroma intensa però que no enfarfegui», recomano mentalment
imitant el posat expert que, després d'olorar-se el canell, feia servir la mare. La dona passa. Em
sembla reconèixer la fragància del Dolce vita, de Christian Dior. Intimidadora, diagnostico. Sense
repensar-m'hi, la segueixo per confirmar la hipòtesi. Em fa l'efecte que és del tot conscient de
l'admiració que desperta, encara que, a diferència d'altres dones, no manifesta cap enuig per les
mirades d'exaltació que provoca. Al contrari: acull els afalacs visuals i verbals amb una naturalitat que
encara l'embelleix més. Les mirades no són només masculines. Entre les noies que la miren també
n'hi ha que mereixen ser palet a la llista, i això provoca que, durant una estona, el bolígraf, la llibreta i
jo no donem a l'abast. Quan arriba al primer semàfor, la dona s'atura. M'hi acosto prou per confirmar la
marca del perfum i és aleshores quan ella em mira, somriu i pregunta: «¿Gasull?» Hi ha cognoms
que marquen i d'altres que no tant. Gasull és dels que no tant. A l'escola, ningú no en feia befa, però,
en silenci, jo envejava els Serrahima, els Barnils, els Farràs, els Argemí, els Sabater, els Subirats, els
Vendrell, els Bardagí, els Carandell, els Gavaldà, els Casteli. Pronunciat per ella, en canvi, Gasull em
sembla música celestial, com quan, a les pel·lícules en versió original que fan de matinada-i que, per
combatre l'insomni, m'agrada tant mirar-, alguna actriu diu caro, darling o chéri. I quan, després
d'acostar-se i de fer-me un petó, exclama: «Quant de temps!», començo a sospitar. Per força ens hem
de conèixer, tot i que, francament, no recordo de què. «Sóc la Pili», diu. El nom, inesperat, m'obre una
trapa sota els peus. Durant una llarga i alhora brevíssima estona que confirma la relativitat del temps,
llisco pel tobogan de la memòria. A cada banda d'aquest descens mental hi llegeixo rètols que
m'indiquen quant falta per arribar a l'objectiu: Pili, 14 anys de distància. No goso relacionar-la amb
cap activitat íntima: me'n recordaria. De moment, navego pels mars convencionals de la meva
biografia: estiuejos, feines temporals, cursets, comiats de solter, sales d'espera, visites a museus. El
perfum m'ajuda en la recerca i, a la manera d'un alltheweb.com, desenterra possibles respostes. Pili,
coi. Pili, és clar. Pili, i tant. Tardor del 1990. Perfumeria. Dues escenes a l'arxiu. La primera: el dia que
una representant de Dior entra a la botiga: ding, dong; no, la mare no hi és; sí, sóc el seu fill; sí, tothom
m'ho diu; ha sortit a fer una gestió; ¿vols tornar un altre dia o t'estimes més esperar-la? El diàleg
manté la pobresa de l'original. La imatge, però, és defectuosa, com en aquests rotlles de pel·lícula
dels quals, al cap dels anys, només se'n pot salvar la banda sonora, crepitant i malmesa. Malgrat
l'esforç de concentració, no aconsegueixo reconstruir la seqüència que em porta fins a la segona
escena, tant o més borrosa que l'anterior. Un hotel; un llit; una dona que, amb una dolçor que amb
prou feines amaga la contrarietat, xiuxiueja: «No t'amoïnis»; un cigarret que, mentre callo, ella fuma
recolzada al marc de la porta del bany; la tensió del silenci; un segon intent, que també fracassa;
l'orgull, més que ferit, esquarterat per una frase compassiva: «No passa res.» Amb una delicadesa
que li agraeixo, la Pili no me'n parla, d'aquella tarda. Pregunta per la mare, per la perfumeria i em diu



que li agraeixo, la Pili no me'n parla, d'aquella tarda. Pregunta per la mare, per la perfumeria i em diu
que he canviat molt. «Abans tenia cabells», dic mentre procuro estrenar la meva nova faceta de calb
que ja no nega l'evidència. «M'agrades més ara», respon ella. Amb les mans crispades a la butxaca,
amago la llibreta. «¿Fem un cafè?», pregunta. Responc una mena de «sí» que se'm trava entre les
dents i triem un local amb uns cambrers que, per la manera com serveixen, deuen haver trobat la
feina no pas perquè tinguin cap vocació, sinó perquè l'anunci deia: «Es prega bona presència.» Em
mantinc a la defensiva. De prop, el seu somriure ja no sembla tan lluminós. M'esforço per creure que
no és tan atractiva, però és inútil: la inclouria-com la cambrera que ens pren nota-a la llista, sense
dubtar-ho. En un temps rècord, la Pili resumeix tot el que li ha passat d'ençà que no ens havíem vist.
Dubto si explicar-li que vam traspassar la botiga i que, quan la vaig a veure a la residència, la mare
em confon amb el cardenal Jubany. Finalment, opto per respondre tant vagament com puc les
preguntes que em fa. No, no estic casat. Sí, visc sol. Sí, treballo pel meu compte. No, res a veure amb
els perfums. La informació que circula a través del silenci que s'instal·la entre nosaltres m'incomoda.
Quan comencem a no tenir res a dir-nos, m'aixeco per pagar. A la sortida de la cafeteria, intueixo les
mirades dels homes, no solament dirigides a la Pili sinó també a mi. Feia molt de temps que no
experimentava aquesta sensació. Un cop a fora, em fa un petó als llavis i diu: «Ja ens veurem.» «Sí»,
responc amb un somriure inexpressiu. Ella travessa el carrer i torna a situar-se a la part central de la
rambla. Es gira per veure si la miro. Mou la mà, com una nòvia d'andana d'estació, i jo li dic adéu,
aquesta vegada amb una expressió menys encarcarada, gairebé humana. Aleshores, ella aixeca el
cap, reprèn el ritme en la caminada i la decisió en la petjada, accepta de bon grat un parell de
mirades més lúbriques que no pas admiratives, somriu per entomar la floreta que li llança el
conductor d'una furgoneta, i es perd entre onades de gent. Sense saber què fer, m'assec en un banc i
m'eixugo la suor del front. Em trec la llibreta de la butxaca. Miro al meu voltant. Una parella. Una
monja. Una indigent. Encara sento, arrapada a les parets dels narius, l'olor del Dolce vita i no puc
evitar-ara perfectament -recordar el cos de la Pili, les pigues de la Pili, l'entusiasme de la Pili,
l'habitació de l'hotel i els intents generosament apassionats d'estimular-me. Aleshores em va fer por.
Catorze anys més tard, encara me'n fa. Arrenco la llista de dones amb qui, fins fa una estona,
m'hauria agradat anar-me'n al llit, i començo a trencar-la en bocins molt petits i els deixo caure al
terra, a poc a poc, com si fossin confeti d'una festa suspesa a l'últim moment.



UNA FOTOGRAFIA 

En aquest lloc sense ombres ni horitzó cadascú parla un idioma diferent i, tanmateix, tothom
s'entén. La primera impressió és que ningú no treballa, potser perquè ja no cal. Tots baden, somriuen,
es miren els anells, es lamenten o reflexionen sobre com podrien ser les coses si encara hi fossin a
temps. Fins ara ningú no me n'ha sabut dir res, de l'A. Quan els ensenyo la fotografia on apareix
damunt d'un poni, dos anys abans de l'accident, em feliciten per tenir un fill així, però ningú no el
coneix ni l'ha vist mai. Estic impacient: ara que he escurçat la distància que ens separava, em fa por
no trobar-lo. Que la vida sense ell no pagava la pena, he tingut massa temps per comprovar-ho. Ara,
per contra, m'adono que estar-me aquí sense ell serà encara pitjor. Per això insisteixo fins que, de
tant assenyalar la fotografia amb el dit, s'han anat esborrant uns trets que, a hores d'ara, deuen haver
canviat. D'ençà que he arribat, no he vist ni cementiris ni xemeneies. Aquí no es fa mai de nit i el sol
tampoc no surt, de manera que no sé si el temps avança, retrocedeix o s'estanca. Això explicaria que
encara no l'hagi trobat: potser tenim calendaris i rellotges diferents. Vull creure que, quan em vegi,
d'entrada s'endurà una sorpresa i que, passat el primer impacte, l'alegria de tornar-nos a veure serà
més forta que el dolor d'imaginar tot el que he hagut de fer per arribar fins aquí.



DESTINATARIS 

Envio sobres buits a gent que no conec. Fa temps m'agradava telefonar a un número qualsevol,
però me'n vaig atipar. El plaer que proporciona sentir una veu llunyana que despenja el telèfon a
mitjanit s'esvaeix massa ràpidament. M'estimo més els sobres buits, repeteixo. Escric el nom del
destinatari a màquina o a mà, depèn del que m'inspira. La forma, la mida i la mena de sobre varien en
funció de la identitat. Cada nom triat a l'atzar a la guia telefònica m'empeny a prendre una decisió o
una altra. Si, posem per cas, selecciono algú que es diu Sampedro Vílchez, de seguida intueixo que
el sobre ha de ser capitonat, amb les dades escrites a mà, amb retolador negre i majúscules. Per a
una empresa que es digués Mobles Ventura, en canvi, triaria un sobre rectangular de finestreta i
l'adreça l'escriuria a la carta i a màquina. M'agraden les adreces llargues: avingudes amb nom de
general, polígons, urbanitzacions, números dobles d'edificis, escales, pisos i, al final, la contrasenya
del codi postal. No hi poso mai remitent. Al principi vaig estar temptat d'inventar-me correspondències
misterioses entre persones escollides a l'atzar. Però aquest joc no s'adaptava al meu propòsit:
provocar un instant de dubte i aconseguir que, durant una estona o unes hores, la persona que ha
rebut el sobre pensi qui caram l'hi deu haver enviat i per què. No faig mal a ningú i no puc considerar-
me un psicòpata. A la televisió parlen constantment de gent que col·lecciona cadàvers d'insectes o
espia les veïnes amb un telescopi, per no parlar dels que assassinen, segresten o extorsionen. Això
meu amb prou feines és una dèria. M'agrada imaginar-me algú sense respostes davant d'un sobre
buit. Jo tampoc no en tinc, de respostes. Fa deu dies vaig pensar que seria una bona idea enviar-
me'n un, de sobre buit. No va ser fàcil triar-lo. Al final vaig optar per un d'invitació, amb paper bo i
pestanya llarga. A l'hora de tancar-lo, mentre llepava suaument la tira de cola ensucrada, vaig sentir
una esgarrifança que vaig interpretar com d'esperança de tornar-lo a veure. L'adreça la vaig escriure
a mà i, en el moment de deixar-lo caure dins la bústia, vaig intuir que, durant el trajecte que separa la
condició de remitent de la de destinatari, el sobre s'ompliria i em sorprendria amb un contingut
imprevist. Contràriament al que havia pronosticat, el sobre no arriba. Fa dies que espero el carter.
Quan entra a l'escala maldo perquè no se'm noti la inquietud de veure que avui tampoc no porta cap
sobre buit per a mi (tant me fan els secrets dels altres que porta). Suposo que deu haver-se perdut, o
que potser algú ha sentit la curiositat d'obrir-lo, i torno a entrar a casa una mica inquiet, malhumorat,
indignat per la negligència del servei de correus.



OH, VERD AVET 

La sala d'actes de l'escola és plena de gom a gom. Els pares, més nerviosos que no els fills,
mantenen una actitud expectant. A la majoria no els anava bé venir, però el sentit de la
responsabilitat els fa exagerar una il·lusió que només tenen en part. A l'escenari, els alumnes de P3,
mudats i clenxinats, canten una nadala amb la indisciplina pròpia dels tres anys. Tothom somriu. Hi
ha somriures feliços, exagerats, tristos, commoguts, compassius i crispats, com el de l'Enric, que, a la
segona fila, s'eixuga la suor del front. Fa setmanes que la seva filla Clara ha començat el primer curs
d'escola i ell encara no s'ha adaptat a aquesta mena d'activitats. Cada tarda, quan va a recollir-la,
procura no relacionar-se amb els altres pares. Mentre sonen les nadales, la prohibició de fumar
enerva l'Enric. Necessita encendre una cigarreta amb urgència i no pot deixar de mirar el rellotge,
com si aquest gest contribuís a fer que el temps passés més de pressa. La cançó s'acaba després
que hagin desfilat pastorets, avets, ases, muntanyes nevades, sants, gallines amb sabates, mel i mató
i galls amb sabatons. La Clara no ha cantat gaire: semblava massa ocupada mirant les companyes
amb sorpresa i admiració. Tothom els ha aplaudit, fins i tot l'Enric, amb les mans suades i el cor
desbocat. Tot i que, per cortesia, hauria d'haver-se quedat a escoltar les cançons de les altres
classes, ha sortit al pati. Gairebé sense pausa entre pipada i pipada, ha fumat dues cigarretes.
Després de mitja hora durant la qual s'han succeït els aplaudiments, l'Enric s'ha situat a la porta de la
classe. Havia de recollir la bossa i la roba de la nena, desitjar bones festes a la professora i tocar el
dos. En acabat, quinze dies sense escola i la dificultat de combinar la paternitat amb una feina
autònoma i intermitent. A la porta, comencen a arribar altres pares. L'Enric només els coneix d'una
reunió durant la qual no va badar boca. Recorda que li tremolaven les parpelles i que patia perquè
havia deixat la Clara amb una cangur mastegadora de xiclet, és a dir: de poc fiar. Va escoltar sense
gaire atenció el discurs de la professora i se'n va tornar a casa ràpidament. La cangur jeia adormida
al sofà amb la nena en braços i una bombolla de xiclet esclafada a la punta del nas, folrant-li el
pírcing. L'Enric no va dir res. Les va despertar, va pagar la cangur i va ficar la Clara al llit.

Precedits per un corrent d'esvalotament i d'eufòria, els nens entren a la classe. El xivarri es
multiplica. L'Enric aconsegueix somriure a d'altres pares i acaronar el cap de les criatures que corren
entre cadires, anoracs, taules i motxilles. No recorda que, de petit, els pares el tractessin amb aquesta
simpatia i atenció exagerades. Intenta localitzar la professora, recull l'abric i la bossa amb la nena a
coll. S'obre pas, s'excusa i s'acomiada fins passat festes. Abans de sortir, just quan és a punt de
travessar el pati, es troba amb un home alt que duu, a més d'una jaqueta de pell de qualitat, ulleres de
sol. S'atura. Es miren. L'home es treu les ulleres, obre els braços, somriu i li pregunta: «¿Ja no
saludem?» Es produeix un parèntesi incòmode, durant el qual l'Enric no sap què dir. «¿És la teva
filla?», pregunta l'home. «Sí», respon l'Enric. «Jo tinc bessones», diu l'home de la jaqueta de pell.
«Ah», diu l'Enric. El diàleg no és gens fluid. Si fos un partit de ping-pong, correspondria a un jugador
bo i a un altre de molt dolent: cada vegada que el bo intenta iniciar la jugada, el dolent falla i la pilota
cau a terra rodolant. Tots dos intercanvien frases de compromís i triguen dos minuts a adonar-se que
la conversa és estèril. S'acomiaden. La nena continua somrient. L'Enric li fa un petó i, amorrada a un
biberó de suc de préssec, l'instal·la a la cadireta del cotxe, travada pel cinturó de seguretat. Pel
retrovisor, es veu a si mateix, nerviós, afectat per la trobada amb l'home de les ulleres de sol. Recorda
quan, fa anys, es veien gairebé cada dia. Com, de vegades, l'havia esperat durant hores. Com l'havia
buscat desesperadament, dies feiners, festius, Nadal, Cap d'Any, Corpus i Sant Esteve. Tenia tots els
seus números de telèfon. Li trucava a tothora. I, un cop a casa d'ell, sempre se sentia en inferioritat de
condicions, mirant d'arrencar-li un somriure o iniciar una conversa que amb prou feines servia per
omplir l'estona que trigava a preparar la dosi. Els primers temps, l'home deixava que l'Enric es punxés
a casa seva. Més endavant, ni tan sols no el deixava entrar i li donava la mercaderia amb la porta
entreoberta, protegida per un cadenat i un gos amb males puces. A les temples, l'Enric hi sent el
mateix tam-tam d'aleshores: la crida de la jungla, una tribu de bruixots invocant daltabaixos
emocionals al voltant de fogueres on cremen portes per les quals es pot fugir amb una facilitat
excessiva. El calendari d'aquella època és un trencaclosques que la memòria no ha aconseguit
recompondre. Els noms dels dies i dels mesos es barrejaven per engendrar espais de temps mutants,
com ara diumarts o juliembre. Van ser uns anys de llargues absències. L'Enric hi entrava mudat i
sobri i en sortia devastat, molt lluny de casa, amb una roba estranyíssima que no havia comprat i
vambes permanentment humides. Ni tot el dolor, ni tots els problemes que van venir després (els
períodes de tancament i recuperació en residències on tothom s'abraçava obsessivament -d'ençà



períodes de tancament i recuperació en residències on tothom s'abraçava obsessivament -d'ençà
d'aleshores que no ha tornat a abraçar ningú-, les setmanes de penediment, les recaigudes, cada
vegada més intenses, les crisis estomacals, el rastre dels excessos a la dentadura…), li fan oblidar el
material que li venia l'home de les ulleres de sol. D'ençà que va néixer la Clara, l'Enric sap que no
tornarà a viure res de semblant. Ara que ja no pot triar, no vol recaure. És un propòsit tan ferm com
absurd, una decisió de la qual discrepa i que, malgrat això, li permet tirar endavant, encara que,
sovint, tirar endavant li sembli més humiliant que no plantar-se o tirar enrere. Es concentra en la nena
perquè d'ell no se'n refia. Li fa l'efecte que ha substituït la dependència de la droga per una altra
dependència: la Clara; tot i que de seguida s'horroritza per aquest pensament. Ara mira pel retrovisor
com la nena dorm, amb les galtes rosades per l'esforç d'un dia agitat, cansada després d'un dia que,
com tants altres pares, l'Enric hauria d'haver fotografiat o filmat. «La pròxima festa, ho faré», pensa.
Engega el motor, posa primera, sent com les rodes s'aferren a l'asfalt i s'allunya mentre taral·leja amb
un ritme accelerat i obsessiu: caga tió, tió de Nadal.



ESCABETX 

Em desperto amb unes ganes intenses de plorar, però, com que avui tinc molta feina, decideixo
que ja ploraré més tard. Surto cap a l'oficina i arribo just a temps per la primera reunió del dia. Mentre
la directora general llegeix un informe sobre l'augment de costos i la retallada de despeses (o
viceversa), dibuixo una falç i un martell en un bloc de notes. A l'estómac encara em belluga una
bossa de llàgrimes que, tard o d'hora, hauré de rebentar. Un cop al despatx, collo proveïdors i
repasso escandalls. A les dues em poso l'americana i surto ràpidament per no fer tard a la reunió amb
la tutora del meu fill. Arribo a l'escola al mateix temps que la meva ex. Durant l'entrevista la tutora es
dirigeix més a mi que no pas a ella, i això m'incomoda, encara que potser em fixo en aquest detall
perquè no em ve de gust escoltar què ens explica. El nen té problemes, diu. Es distreu molt i
mossega les seves companyes, sobretot les -la tutora subratlla l'adjectiu- subsaharianes. Em
comprometo a prendre mesures, tot i que sé que, si el règim de visites dictat pel jutge només em
permet veure'l un cap de setmana sí i l'altre no, poc que puc fer-hi res. En el moment d'acomiadar-nos,
l'ex i jo intentem concretar un dia per parlar-ne amb tranquil·litat, però tots dos tenim pressa i ho
enllestim amb un «ja ens trucarem» poc convincent. Malgrat el col·lapse circulatori, arribo a temps a
la presentació d'un projecte per a un possible nou client. Exposo estratègies, desplego gràfics i
m'escarrasso per enlluernar el gerent de l'empresa candidata a contractar els nostres serveis, que
s'enduu, em fa l'efecte, una bona impressió. En acabat, la secretària em demana un consell. Amb un
fil de veu autocompassiva, m'explica que té una oferta d'una multinacional i que s'està plantejant si és
o no l'oportunitat idònia per canviar d'aires. Com que desitjo el millor per a ella, li recomano que
accepti la feina. Quan noto que això la desconcerta, dedueixo que només feia servir aquesta oferta
inexistent per aconseguir, a través meu, un augment de sou. Em decep però callo, perquè jo també
dec haver-la decebut alguna vegada. Prenc una pastilla vasodilatadora i, abans d'anar-me'n, parlo
per telèfon amb la mare («En comptes de venir diumenge, vindré dissabte»), la meva germana («T'he
enviat les mostres, però en falta una que encara no els havia arribat»), i la bústia de veu del capità de
l'equip de futbol sala de l'empresa («Duré la pilota»). Quan arribo a casa, sopo una llauna de tonyina
en escabetx i un iogurt. M'estic una estona arrepapat al sofà, calculant quantes hores falten per al cap
de setmana amb el meu fill. Em despullo al dormitori. Davant del mirall, em pessigo els sacsons. Em
rento les dents i m'hi passo un fil dental fins a fer-me sang. Assegut al llit, sospeso la possibilitat de
masturbar-me. Me n'estic. Després d'un moment de dubte durant el qual em pregunto si em queda res
per fer i em responc que no, apago el llum, m'estiro i començo a plorar, amb el cap contra el coixí, per
no molestar els veïns.



EL VIATGE 

A cada revolt el minibús frena d'una manera brusca. Cap dels viatgers no se'n sorprèn,
probablement perquè el paisatge justifica les maniobres del conductor i el patiment del vehicle. Els
setze seients estan ocupats per un munt d'ex: exlegionaris, expresos, excombatents,
exdrogoaddictes, exmilitants, exmariners. El mestre amb qui tenim l'esperança d'entrevistar-nos és
l'última oportunitat per a molts dels que s'acosten a visitar-lo. Viu dalt d'una muntanya, més enllà
d'una selva i d'una extensió d'aiguamolls defensada per exèrcits de mosquits. La llegenda diu que no
l'ha picat ni mossegat mai cap bèstia i que el mestre en té prou amb una mirada per diagnosticar-te
l'ànima. No cura malalties, només t'ensenya la sortida del laberint. En el meu cas, per trobar el camí,
sé que hauré de travessar zones molt obscures, però, per ara, em consola comprovar en els tremolors
dels que m'acompanyen símptomes de patologies pitjors que la meva. El minibús s'atura amb un
nyec triomfant de la palanca del fre de mà i un sospir d'alleujament de les portes automàtiques.
Baixem. El comitè de benvinguda està format per dos homes amb posat de monjos hospitalaris.
Sense intercanviar paraules, només gestos, ens acompanyen fins a un dormitori meitat pessebre,
meitat caserna. Ningú no se'n lamenta, potser perquè l'esperança resisteix qualsevol contingència.
Només queda temps per jeure, sospirar, adormir-se i esperar que la nit que ens separa de la trobada
amb el mestre passi de pressa. Les instruccions ja ens van ser donades i repetides abans
d'emprendre el viatge: a l'alba començarà la roda de trobades, deu minuts per persona, sense dret a
dir res ni a exigir un altre torn. Qualsevol condició hauria estat acceptada. L'estat emocional dels que
hem arribat fins aquí és de desesperació activa. Durant la nit, això s'expressa en malsons, xiscles,
suors fredes i en l'agitació de qui es desperta en un lloc desconegut i busca, debades, un ganivet o
una pistola per espantar els insectes de la ment. Quan surt el sol, el silenci és de supervivència. Les
cares expressen desig de curació i contenció en l'esperança. En els homes, els cabells blancs i
l'alopècia són la prova d'un desajust temporal: tots som prou joves per no ser ni canosos ni calbs. En
les dones, el passat es concentra en les ulleres i la pèrdua de pes. Deu ser per això que tolerem la
litúrgia i l'austeritat d'un esmorzar aigualit i pobre. Ningú no discuteix l'ordre d'accés a la sala del
mestre. Instintivament, les tandes s'organitzen segons la gravetat del cas i m'alegra constatar que,
sense haver-m'ho proposat, sóc l'últim de la fila. En comptes d'alliberar-me de l'espera, cada trobada
amb els qui em precedeixen fa més pesat el llast que em paralitza. Quan surten, tots fan cara d'haver-
se il·luminat, i alguns semblen més joves. En aquestes circumstàncies, tenir sentiments contradictoris
em sembla una obvietat, i faig un gran esforç per no pensar en res. Amb el cap en blanc m'aixeco
d'esma quan un dels monjos m'indica que m'ha arribat l'hora. Li miro els talons rosegats de les
sandàlies. Entrem en una sala sense gongs ni barres d'encens. Tampoc no hi ha sotanes gegants ni
imatges de cap màrtir penjades a les parets. Interpreto la idea del mestre: no afegir cap element
sobrer i, d'aquesta manera, facilitar la intensitat de la trobada. Enmig de la sala, el mestre seu en una
postura que, per pura incultura, relaciono amb el budisme. No duu, però, cap túnica tibetana. Mentre
m'hi acosto, recordo els episodis d'una sèrie de televisió en què el mestre era cec i el deixeble, un
karateca orfe i malenconiós, es convertia en els seus ulls. No és aquest el cas: els ulls del mestre
tenen la intensitat d'una cascada. Et netegen amb una força que contrasta amb la placidesa general
del seu rostre i se't fiquen per dins com si volguessin rosegar, en molt poc temps, totes les crostes de
l'existència. Jo em deixo fer, com el cotxe que es desplaça per les vies d'un túnel de rentat. No
recordo haver estat mai tan passiu. Detecto el seu esforç i la bondat de les seves intencions. Tot i
això, intueixo -massa d'hora- que, abans que ell pugui ajudar-me, jo ja m'hauré adonat que haver
vingut aquí no servirà de res. Aquest pensament m'acompanya mentre surto, i té a veure ja no amb
l'aprenentatge sinó amb l'evidència de la decepció. En la manera com, respectuosament, el mestre ha
abaixat la mirada, he interpretat el senyal inequívoc de fracàs. Al final fins i tot m'hauria agradat riure
però me n'he estat, per respecte a l'escenografia, tan austera com transcendent. Camino sense
pressa, potser perquè sé que darrere meu no hi ha ningú que s'esperi. A l'exterior, el minibús escalfa
motor. Mentre m'hi acosto, veig les cares dels meus companys, impacients per compartir en veu alta
la validesa d'aquesta experiència. Les portes es tanquen. Engeguem. De baixada el camí sembla
més fàcil i el conductor no s'atabala tant. No em sento decebut. Sospesava la possibilitat de la
decepció i, en conseqüència, no em dol haver fracassat picant a aquesta enèsima porta. No en
queden gaire més, ho sé. Alhora sento que s'apaga la voluntat de sortir-me'n i que això no per força
és dolent. Del viatge de retorn només puc dir que algú ha començat a cantar i que els altres l'han
seguit, units per una melodia de taverna, universal i eufòrica. Jo m'he quedat callat. M'hauria agradat



seguit, units per una melodia de taverna, universal i eufòrica. Jo m'he quedat callat. M'hauria agradat
dir-los que, de la mateixa manera que hauria estat injust avergonyir-se de la tristor i del pànic que
sentíem a l'anada, tampoc haurien d'enorgullir-se de l'entusiasme i la confiança d'ara. I ha estat
aleshores quan m'he aferrat a un pensament que m'ha reconfortat: si sentir-se bé significa cantar
d'aquesta manera, potser m'estimo més continuar com fins ara.



EL DESENLLAÇ 

1 

La mare sempre dormia amb la finestra oberta. Potser per això la mort se la va endur mentre
somiava. Aquella nit vaig sentir un soroll que sonava com un presagi i em vaig aixecar. Quan vaig
obrir la porta de la seva habitació em va sorprendre el llit desfet i buit. La cortina, aspirada pel corrent
d'aire, em va xuclar la mirada fins a un paisatge il·luminat per una lluna plena, a punt de rebentar. De
seguida les vaig veure. Al darrere, la mare, que seguia amb dificultat les passes enèrgiques d'una
mort convencional: amb dalla esmolada i capa negra. Vaig calçar-me les botes, vaig agafar
l'escopeta, la vaig carregar i, en pijama, vaig sortir a empaitar-les. «Alto!», vaig cridar des del porxo
mentre procurava contenir el fred i la por. Es van girar. La mare feia cara de resignació, una expressió
que no s'adeia gens amb un caràcter habitualment optimista. «Deixa-la anar o disparo!», vaig
amenaçar. La mort va somriure (ho recordo perquè em va sorprendre que tingués dents). La mare, en
canvi, no va reaccionar com jo esperava. Va acostar-se un dit als llavis per demanar-me que callés i,
en un to autoritari, va ordenar-me: «Torna-te'n cap a casa, que encara et constiparàs.» Vaig abaixar el
canó de l'escopeta i vaig veure com s'allunyaven cada cop més. Els primers metres, a la mare li
costava una mica seguir-li el pas. Al cap d'una estona, però, totes dues corrien, gairebé ballaven, com
dues nenes ignorants dels perills del bosc. Un bosc on, encara ara, sovint hi veig ombres, hi sento
veus de malson, presències que no puc anomenar fantasmes perquè la mare em va ensenyar a no
creure-hi, en els fantasmes. Tot i que, de vegades, sobretot quan bec massa, no solament els veig
sinó que els empaito, els insulto i disparo perquè se'n vagin.



2 

La infermera que s'ocupa del meu pare em telefona per dir-me que hi hauria d'anar de seguida.
«És urgent», afegeix. Vint minuts més tard sóc al costat del pare. Li agafo la mà. M'impressionen la
fredor dels dits i la textura de la pell, de paper de vidre. Respira agitadament i fa una mirada d'espant
emmarcada per unes ulleres de vampir i les celles despentinades. La infermera recomana trucar a
una ambulància. Per la manera com ell m'estreny la mà, dedueixo que s'estima més que no ho faci. Li
pregunto si li fa mal res i respon amb un moviment de cap de negació rotunda, com si, ara per ara, el
dolor fos el que l'amoïnés menys. Fa temps que el metge ens ha dit que el desenllaç pot produir-se en
qualsevol moment i que ingressar-lo de manera preventiva podria empitjorar la situació en comptes
d'alleujar-la. «Desenllaç» és l'eufemisme que fem servir per referir-nos a la mort i, com que fa tant de
temps que en parlem d'aquesta manera, ja no em sembla tan ridícul com al principi. Amb la poca
força que li queda, el pare m'estira cap a ell i, a cau d'orella -i amb una veu que sembla sortir-li del
fons dels pulmons-, em diu que m'ha de dir una cosa important i que, sisplau, tanqui la porta. Li
demano a la infermera que ens deixi sols. El pare s'incorpora una mica i em demana aigua. M'adono
que té uns pèls enormes als narius i a les orelles, i el pijama tacat, probablement de sopa.

- ¿Què s'ha dit sempre dels icebergs?- em pregunta.
Sospiro. Em pensava que volia parlar-me de la mort, o donar-me un últim consell, o confessar-me

algun secret relacionat amb la mare, un fill il·legítim o el testament. No m'esperava una nova
elucubració sobre la matèria, l'espai o qualsevol de les obsessions que l'han ocupat d'ençà que va
deixar la feina. El miro amb compassió, somric, però ell continua excitat i espera, impacient, la meva
resposta.

- ¿Que els icebergs només ensenyen una petita part del que són?- dic amb un to d'alumne
aplicat.

- Exacte-respon.
- Que amaguen nou desenes parts del seu volum-continuo.
- Això mateix-diu.
No sé on vol anar a parar.
- ¿I?-li pregunto.
És una pregunta retòrica, una referència de complicitat, un homenatge a la manera com, des de

sempre, m'ha ensenyat a pensar. Durant molts anys, quan li explicava qualsevol cosa-amb
entusiasme o inquietud de nen, amb recança o prudència d'adolescent, amb indignació o arrogància
d'adult-, ell solia mirar-me fixament als ulls i preguntar-me:

- ¿I?
En funció de la circumstància, aquell «¿I?» arrebossat d'autoritat pedagògica resolia gairebé tots

els dubtes. Si la pregunta era atemorida, relativitzava els perills i m'indicava que havia de perseverar i
no arrugar-me davant dels obstacles. Si la pregunta era presumptuosa, em feia tocar de peus a terra i
adonar-me que només havia descobert una part ínfima d'una resposta global que requeria molt de
temps, esforç i reflexió. L'«¿I?», doncs, era una clau privada i, ara, pronunciada per mi en aquesta
habitació que put a resclosit, sona com una impertinència. El pare no capta la referència al nostre
passat i això m'amoïna. La dificultat per respirar i l'angoixa que transmet la mirada m'obliguen a
prendre'm seriosament el diàleg que ell intenta portar cap a un objectiu que desconec.

- Crec que molts icebergs no amaguen nou desenes parts i que això és una dada falsa, que hem
donat com a bona per mandra, perquè no ens hem pres mai la molèstia de comprovar si,
efectivament, tots els icebergs sempre amaguen nou desenes parts de la seva matèria-diu finalment.

Somric. D'una banda, per mirar de tranquil·litzar-lo; de l'altra, per tranquil·litzar-me jo mateix. No
sé què dir-li. Guanyo temps agafant-li la mà mentre busco paraules que, n'estic segur, no estaran a
l'alçada de la seva inquietud. Quan començo a trobar-les, sento que es crispa, que la respiració
s'apaga i que, de cop i volta, tota la força que procurava acumular desemboca en una llarga aspiració.
No crido la infermera. Sé que és mort, tot i que actuo com si encara fos un malalt. Continuo acaronant-
li la mà i puc sentir com els dits, que ja eren freds, encara es refreden més. Li pentino una mica els
cabells. El dolor que sento no té res a veure amb cap dolor anterior. No em puc moure. Voldria avisar
la infermera però sospito que, si obro la boca, vomitaré. Em fa l'efecte que li dec al pare una reacció
tan serena com la que va tenir ell quan va morir la mare. Espanto els records d'aquell moment perquè
sospito que no seré capaç de resistir-los i que, ara i aquí, em convé acumular forces i no debilitar-me.
Quan les intento moure, les cames no em responen. Tot i això, m'incorporo una mica i, amb l'ajut del



Quan les intento moure, les cames no em responen. Tot i això, m'incorporo una mica i, amb l'ajut del
respatller de la cadira, aconsegueixo posar-me dret. El dolor continua però no té, ara per ara, cap
manifestació externa. Miro el pare. Els músculs facials semblen haver-se alliberat de la tensió que el
corsecava quan he arribat. Coincidint amb el primer sanglot -una bafarada de tristor que m'explota a
la boca per sorpresa-, començo a pensar que he arribat a temps i aquest pensament inicia una llarga
caravana de raonaments que miren d'aplacar la part més dura del dol. Mentre ploro -ara desbocat,
sense contenció, amb una intensitat que em fa sentir una vergonya infinita-, penso que sóc un iceberg
a la deriva i que tant de bo tingués nou desenes parts de matèria sota meu.



L'EXCURSIÓ 

No oblidaré mai el dia que el meu pare em va portar a veure el Conflicte Generacional. Jo tenia
tretze anys i cap mal record, en bona part gràcies a les atencions i el caràcter dels pares. Una
setmana abans de l'excursió, en vam parlar durant el dinar i vam revisar el dia i l'hora de la sortida. La
nit abans, vaig dormir poc i malament, assetjat per la presència d'un fenomen del qual no hi havia
imatges en vídeo, ni fotografies, només les referències i els silencis explícits de tots els que l'havien
vist. El camí d'anada va ser una festa. El pare m'explicava anècdotes de la feina o de la guerra,
cantava i imitava els artistes i esportistes més importants del moment. Jo somreia, conscient que
aquella alegria compartida havia de ser, per força, el presagi d'alguna cosa. El paisatge, que fins
aleshores no era gens diferent del que jo coneixia -atzavares, palmeres bordes, pols, edificis ocupats
i extensions d'uralita- es va tornar més eixut, amb quilòmetres de planes semidesertes i un horitzó de
gepes irregulars. Al final d'un llarg revolt, vam començar a pujar. En arribar a dalt, el pare va aturar el
cotxe en una gran esplanada i em va demanar que baixés. «Continuarem a peu», va dir. El vaig
seguir. A terra hi havia marcat una mena de camí pel qual no vam trobar ningú. De tant en tant, un
rètol escrit a mà indicava la proximitat de l'objectiu. Hi havia una petita barana, una font que no rajava
i un banc. Hi vam seure. El Conflicte començava un metre més enllà, amb un penya-segat que
donava sobre un espai visualment vulgar però que produïa una sensació inabastable d'angoixa,
devastació i ressentiment. Ens hi vam estar molta estona, en silenci, i, al final, el pare em va donar un
parell de cops afectuosos a l'espatlla i em va dir: «Som-hi. Ara ja ho has vist.» De tornada, va posar la
ràdio i vam sentir els 40 principals. A la benzinera on vam aturar-nos em vaig fixar en una noia que
mastegava xiclet. Quan vam arribar a casa jo notava que alguna cosa havia canviat, però no li
donava importància. En part, em sentia una mica decebut. El pare semblava molt més distant, la mare
més gran, i l'alçada dels prestatges més accessible. No vaig voler veure la televisió al menjador. En
comptes de fer-los un petó abans d'anar a dormir, els vaig dir «Bona nit» amb la boca petita, com si
me n'avergonyís. Abans de tancar els ulls vaig sentir que el cervell m'anava a mil per hora i que no
aconseguia ordenar els pensaments. A partir d'aleshores no vaig tornar a sentir cantar el pare mai
més i vaig començar a tenir mals records.



PRECISAMENT PARLÀVEM DE TU 

El 13 de març del 2000, a quarts de quatre de la tarda, la meva dona em va dir: «Seu.» No va
mirar-me als ulls i, com si ho hagués assajat, va deixar-me anar que volia que ens separéssim, que ja
no m'estimava i que, tan de pressa com em fos possible, busqués un pis. Potser perquè m'ho
ensumava, no vaig provar de defensar-me.

Vaig trigar pocs dies a trobar un pis, i, no sé per què, li vaig dir a la meva dona si volia
acompanyar-me a mirar-lo. La portera que ens el va ensenyar ens va preguntar si era per a nosaltres i
jo vaig dir que només era per a mi. La meva dona em va mirar amb una expressió que ja no
arrossegava ni desesperació ni cansament.

Vaig tancar el tracte amb l'administrador i, en acabat, vaig emparaular un paleta, un lampista i un
pintor. Mentre van durar les reformes vaig dormir al mateix sofà on ella m'havia dit que no m'estimava.
Van ser uns dies estranys. Procuràvem mostrar-nos atents i, alhora, no gaire afectuosos.

Un dia em va dir que anéssim a dinar a fora i vaig acceptar. Em va preguntar quan tenia previst
d'instal·lar-me al pis nou. Li vaig respondre que ben aviat i li vaig proposar visitar-lo. Hi vam anar. Va
elogiar el color de la pintura de les parets i els quadres que havia penjat, i, tot i que no m'ho va dir, em
va fer l'efecte que li agradava que el llit del dormitori no fos de matrimoni.

Quan va arribar el moment d'acomiadar-nos, es va pessigar el llavi entre les dents i es va allisar
la camisa amb moviments nerviosos. Recordo que, al pis del costat, es van sentir una cançó
d'aniversari i uns aplaudiments. No ens vam abraçar ni ens vam fer cap petó. Li vaig tornar les claus i
li vaig dir que, si necessitava res, no dubtés a trucar-me.

Van passar dues setmanes. Jo provava d'acostumar-me a la nova vida. Els amics m'oferien
sortides de cap de setmana, estripades noctàmbules, anades al cinema. Jo m'excusava dient que
tenia molta feina i no em movia del nou sofà, més petit i d'un color més alegre que el de casa d'ella.
No veia gaire la televisió. Llegia els diaris, m'afaitava molt a poc a poc i escoltava la ràdio.

Un dia, al supermercat, me la vaig trobar amb una amiga seva. «Precisament parlàvem de tu»,
em va dir. Semblava més feliç. No sé per quina cosa que vaig dir, la vaig fer riure. Vam quedar de
trucar-nos, encara que sense que semblés cap compromís. Durant uns quants dies, vaig esperar la
trucada mirant de no il·lusionar-me gaire.

No n'he tornat a saber res més i em sembla que no he de trucar-la, perquè podria interpretar que
la pressiono. De vegades, em deixo convèncer per sortir i parlo amb persones que no conec i que em
tracten amb una afectuositat extraordinària, com si fos un nàufrag que ha sobreviscut a una dolorosa
experiència.

Fa una setmana, em vaig comprar una camisa i, en el moment d'emprovar-me-la a casa, em va
caure un botó. «És un presagi», vaig pensar. No m'afaito. No agafo el telèfon. Per la manera com
sona, penso que deu ser ella. Però si l'agafés i fos una altra persona, ¿com em sentiria? A la ràdio, he
sentit que si menges una llimona sense fer ganyotes, s'acomplirà tot el que desitgis, però em fa por
provar-ho, fer ganyotes i que cap desig no es faci mai més realitat.
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