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- Marc Romera amb el llibre EL MANUAL DEL ÉXITO INTERIOR

en tots els llibres

T

an sols els vam donar dues consignes. Tres, si comptem
l’extensió: que fossin de gènere, que els ubiquessin en un
context local –més pirinenc que no estrictament andor·
rà– i que no s’enfilessin més enllà dels 8.000 caràcters. El
resultat és aquesta breu antologia amb una desena de contes curts,
no arriben a microrelats, que s’escoren obertament cap al negre, el
terror i el fantàstic, amb un polsim de mala bava, un grapat de cadà·
vers i una punteta de suau erotisme. Segueixen l’estructura canònica
del gènere, amb el reglamentari tirabuixó final i el risc que això com·
porta: una resolució brillant salva el més mediocre dels arguments,
d’acord, però una conclusió previsible, precipitada o massa recargo·
lada pot arruïnar sense contemplacions el millor exercici d’estil. Ara
bé, quan aquests dos elements lliguen, ai: llavors sí que salta l’es·
purna de la literatura. I en les pàgines següents salta, ja ho veuran.
La nòmina d’autors combina veterania i una relativa joventut, noms
consagrats i altres que per primera vegada tasten la ficció –com a
mínim, en públic. Però el valor afegit d’aquest recull rau en les il·
lustracions que acompanyen els relats: cada artista va reinterpretar
la història que li va tocar en sort amb completa llibertat, i d’aquí la
suculenta varietat conceptual, tècnica i formal de les vinyetes. Tot
plegat conforma un petit tast del vibrant moment que viuen la lite·
ratura, la il·lustració –gènere semioblidat– i, en general, la creació
artística al nostre país: la millor notícia és que la plantilla d’autors
en actiu donaria per aixecar dues o tres antologies més com aquesta.
Finalment, no ens podem estar d’agrair la deferència de Sergi Mas,
el patriarca de les arts plàstiques d’aquest tros nostre de Pirineu, i
probablement també de l’altre, que va accedir a il·luminar la nostra
portada. I ho va fer amb la humilitat, l’entusiasme i l’exquisidesa ha·
bituals. Un privilegi. Doncs aquí tenen aquest número especial de
Sant Jordi, una obra col·lectiva concebuda, creada i executada amb
unes quantes tones d’afecte i –esperem– unes quantes engrunes de
talent. BonDia del llibre, bona lectura i fins l’any que ve.
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Arsenio
(Fragment d’una novel·la inèdita)

E

s van aturar davant de la ferreteria on comprava l’alcohol
perquè els conductes de la calefacció de les cases dels residents que ell tenia l’obligació de mantenir en bon estat
no petessin aquella setmana de fred a què s’havia reduït
l’hivern. Van continuar amunt. Les restes de l’esllavissada que no
s’havia endut ningú encara eren visibles. El tranquil·litzava que hi
hagués coses que canviaven molt a poc a poc, com les parets de
roca de davant de la benzinera, com la parsimònia dels turistes que
conduïen per carreteres estranyes, com la flor del tabac abans de
tallar-la, com l’olor de la mà que anava de la palanca del canvi a la
cuixa i se’n retirava cada cop que premia el pedal esquerre. Ella
li va regalar la marrada deixant la carretera perquè pogués confirmar que la papereria resistia i que es continuava tallant la carn
amb gest decidit. La farmàcia. El banc. El cementiri. Un altre pont i
més amunt, enllà del càmping, fins que tot es feia molt més estret,
la carretera, la vall, el riu i la distància entre els dits.
“Vas poder viatjar, al final”.
“Per tot arreu. Fotògrafa freelance. Vaig estar a totes les guerres.
M’he vist en cada merda que no dormiries en anys si les sabessis.
Venia, feia el que havia de fer i me n’anava cada vegada més lluny,
cada vegada més temps. Sobretot quan em van prohibir de veure’l,
que ja s’havia fet gran i em van amenaçar que els metges no volien
que res trenqués el seu equilibri fràgil. Va ser quan et vas convertir
en el seu tiet. Em vaig sentir més tranquil·la i això és tot. I tu?”.
“Només aquests darrers dotze mesos. No em preguntis com ho
he fet, però una cosa en va portar una altra i ja saps com soc. Fins
avui, que he tornat i has hagut de recollir dos paquets quan només
n’esperaves un”.
No van somriure. Ell li va agafar la mà quan ella acabava de reduir per negociar el revolt que venia després de la casa vella i la
va acompanyar en tots els moviments que van seguir. També quan
es van encongir quan un gall fer els va passar per sobre en un vol
que més aviat dissimulava un bot. Racons coneguts com les rascades a la pell de l’infant que quan es tanquen deixen la cicatriu que
la memòria s’obliga a oblidar. Mossèn Cinto. La mina. El projecte
d’una casa. La ziga-zaga abans de la recta. El refugi del Pipes. Les
tres paelles i de cop se’t feia present, com una sorpresa, que no
per sabuda deixava de ser inesperada. Encrostada a la falda de la
muntanya, sota l’herba de dall que hi creixia escardalenca, hi havia
un sostre ben baix per una borda amb tanta vida. Ningú no havia
pogut entendre com és que ella s’hi amagava, amb la quantitat de
diners que havia heretat i que tothom afirmava que havia de tenir
invertits ves a saber on i que donaven tant. De veure’s no s’havien
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vist durant aquells anys, però sí que van haver de suportar com tothom els parlava de l’un que hi era i de l’altra que no hi era i del que
feia l’una i del que deien que feia l’altre. Havien passat els hiverns i,
pel que es veia, sense que ho digués ningú aquesta vegada, encara
hi vivia. Va aparcar a tocar de la paret del darrere, en l’única ombra
on cabia un cotxe. Va treure la clau del pany i se la va guardar a la
butxaca exterior de la bossa de pell de ren que l’acompanyava des
de la pubertat. La va deixar entre els pedals. Va esclafar la burilla
que havia quedat entre els seus llavis al cendrer. El va tancar i es
va despullar. El vestit de flors que duia posat li va sortir pel cap. No
hi havia res més que li cobrís aquella pell roja amb què l’havia seduït cada vegada que es compartien. Va arronsar les cames, se li va
agafar al clatell i va passar a sobre seu, agenollada sobre el seient,
amb els pits de nina de porcellana a tocar dels seus llavis tancats.
Li va descordar la camisa i es va refregar contra el seu pit pelut i
magre. Li va agafar les mans i se les va posar una a cada galta del cul
i les va prémer contra la seva carn turgent tensa noble i vigorosa.
No es van besar. Això podia esperar. Àgil i subtil com era, va poder
abatre el seient de l’acompanyant on reposaven fins que els seus
llavis van trobar els llavis d’ell i s’hi van quedar. Ell va obrir la boca
i la va mossegar amb dolçor mentre ella es contreia, s’estremia i
retornava. Ell va treure la llengua i els va separar i els va humitejar
i els va excitar i va continuar com no hauria d’haver-se aturat fins
que va poder beure de la font dels desitjos insatisfets. Sense perdre
el contacte d’aquells llavis, ella es va girar i com un felí encès li va
descordar el cinturó, la bragueta de botons i va estirar avall, avall
tota la roba. No li va caler fer cap numeret especial perquè aparegués un òrgan viril en plenitud, tenint en compte l’edat, l’hora que
era i la calor que ho cremava tot. Ell movia el cap entre les seves
galtes com si ballés un bolero que tenia la veu de la Maite i els dits
al piano del Tete i ella seguia el ritme amb els malucs mentre la
seva llengua ho llepava tot, els seus llavis ho resseguien tot i la seva
boca s’ho empassava tot. Ella es va escórrer gemegant dos minuts
després que ell, com vint anys enrere quan no en sabien més. Ell no
va dir res, també com sempre. Què havia passat. Per què havia passat. Havia de passar. Immòbils no es feien cap pregunta de tan lluny
com volien estar de la veu enquistada en uns principis cansats i
sense esma per refer-se. Respiraven i sentien la respiració de l’altre
cos. Es van atrevir a tornar. Amb tots els dits ella va continuar acariciant-li els collons. Amb un sol dit ell li resseguia tots els forats en
què volia caure. Això era una novetat per a tots dos. Improvisaven
i els agradava. Ell es va acabar de treure de sobre la camisa, es va
incorporar amb delicadesa, li va acompanyar l’esquena i les cames
mentre ella no deixava de tocar-lo fins que va quedar ajaguda al
seient. Ella el va deixar anar i va obrir els braços. Era una llenca de
foc a punt de consumir-lo. El seu silenci roent se li feia irresistible.
El cridava. Ell no es podia explicar que la passió no l’hagués abandonat i s’hi va llançar amb tot l’equip que li quedava. La va penetrar amb intensitat i ella el va acollir amb ràbia. Tots dos van afer-

rar-se al cos on volien esborrar-se
fins que es van enganxar. Ella suava
i ell es bevia les gotes salades al coll,
al front, als mugrons, als pits, a les
aixelles, als colzes, als dits, al nas.
Aleshores va passar el que no havia
passat mai. Ella li va clavar una bufetada sola, única i plana a tota la galta.
Se’l va mirar fins al fons i van tornar
a ballar amb un ritme molt arrossegat, al començament, molt sòlid després, constant i que es traduïa en un
contrapunt en què cadascú s’expressava amb una melodia íntima. Ell va
provar d’omplir l’espai buit que hi
havia entre totes les parets del seu
interior i ella va riure i riure i riure
fins que li va enfonsar les ungles a
l’esquena i va començar a fer força
amb els dits i força i més força i li va
traspassar la pell. Es va escórrer des
de molt endins. Ell no va fer el ridícul
tot i que s’hi acostava, però quan ella
va llepar-se els dits per on regalimava la seva sang no va poder més i va
explotar amb el poc que retenia com
si encara conservés alguna espurna
del jovenet que havia estat, aquell
noi que no tenia cervell i que el poc
que se li suposava l’exhibia en aquell
òrgan tan inconstant i variable. Va
semblar que un ratolí que campava
pel prat de dall havia fet un crit, però
només ho va semblar. Quan es van
desencastar, ell va obrir totes dues
portes per buscar una mica d’aire i
ella es va encendre un altre camel.
“Què penses fer amb aquest paquet de pólvora que portem al seient
del darrere, Berta?”.
Autor

Antoni Caus

Il·lustradora

Montse Mayol
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OFERTA NOMÉS AVUI,
23 D’ABRIL
vermut, patates i olives

‘Dégueulasse’

A

un bon relat negre, segons els qui hi entenen, li cal un
detectiu privat, una esposa rossa desconfiada, glamurosa, de cames boniques; un parell (o més) de gintònics, un
quadre o una fotografia a la paret de Jean Seberg i JeanPaul Belmondo a la pel·lícula Al final de l’escapada, un Mercedes negre amb matrícula andorrana personalitzada i un altre cotxe atrotinat, una màquina de fotografiar, i un hotel.
L’esposa, Neus Benet, es presenta al despatx de Pere Canut, prestigiós detectiu andorrà, instal·lat en un local llardós, amb els fluorescents cansats que a penes il·luminen la pols acumulada sobre els
mobles vells i els arxivadors despintats. La senyora Benet té la sospita que el seu marit l’enganya i ho anuncia, malgrat la rossor dels
seus cabells, amb una veu més semblant a la de Jean Russell que no a
la de Marilyn Monroe. Una veu greu de naturalesa, a més d’una mica
trencada pel tabac. En resum, una visita per una qüestió de banyes.
El detectiu, acostumat a fer sovint el paper de psiquiatre, de confessor i de coixí de llàgrimes l’escolta amb un posat atent i professional tot i que li costa treure l’ull del seu escot. Per dissimular, però, de
tant en tant mira el pòster de Jean Seberg, amb la samarreta de màniga curta blanca i Belmondo, americana, corbata i barret, fumant
una cigarreta als Camps Elisis de París.
Sap que és una imatge d’una pel·lícula francesa de la qual no recorda el títol, ni molt menys el director, però li va agradar molt. La va
anar a veure amb una amiga un dia entre setmana, creu que era un
dimarts, als cinemes Verdi, al barri de Gràcia a Barcelona.
La pel·lícula i el seu desenllaç era molt més apassionant que seguir el senyor Benet, enxampar-lo en ple adulteri i fer-li unes fotos
ben compromeses: un avorriment d’encàrrec, però s’ha de guanyar
el sou. És autònom, paga, segons explica als seus amics, una fortuna
cada mes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i, per acabar-ho
d’adobar, ara surt aquell home amb accent francès que mana allà, i
del qual tampoc recorda el nom, i assegura que haurà de continuar
treballant fins als 67 anys i que li augmentaran la cotització, o els
punts, o no sap ben bé quina cosa de la jubilació.
Abans deia que era detectiu i la gent el mirava amb una barreja d’admiració i perplexitat. Ara, amb el personal entretingut amb
vagues de funcionaris, casinos, el ràfting incògnita i els llaços grocs
que es posen i es treuen, és com si expliqués que és Ken, el company
de la Barbie o el creador del jingle de Mercadona. Ni cas. I a sobre
en comptes d’investigar evasors fiscals que venen a emportar-se els
diners que tenen a Andorra, o d’investigar, per encàrrec del CNI espanyol, si hi ha algun d’aquests polítics independentistes catalans
refugiat a Fontaneda o al camp de Claror i li ha de posar un loca-
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litzador al cotxe, té aquella dona al davant que li dona detalls dels
costums, horaris, trajectes i recorreguts del marit.
Li ensenya una foto amb el seu mòbil ultragalàctic de darrera generació. El senyor Benet té un aspecte porcí. Porta el cabell engominat cap enrere com si fos un èmul del Mario Conde i dels de la
cultura del pelotazo, té una papada formidable i cara de mam, d’ha-

Hotel Tudel

Plaça Coprínceps, 8,
Escaldes-Engordany
Tel.: +376 820 563
A/e: info@hoteltudel.com
Web: www.hoteltudel.com

ver-se passat el matí al bar Curro
bevent solysombras i fumant caliquenyos pel carrer. El seu despatx
és a la frontera entre Escaldes i Andorra la Vella, a l’edifici d’oficines
El muntanyenc, on en comptes de
piolets, xiruques, motxilles i mapes
de l’Editorial Alpina s’hi concentren assessories financeres, empreses d’import-export i despatxos
de gestors tributaris.
Segons la senyora Benet, el seu
marit surt entre les sis i dos quarts
de set de la tarda de l’aparcament
amb el seu Mercedes negre i matrícula personalitzada. Abans de
les sis, el detectiu Canut ja és al bar
d’un hotel proper al despatx. Hi ha
algun turista, homes i dones de negocis, professionals liberals, jubilats per a l’hora del te, membres de
la colònia britànica al país. Es pren
un parell de gintònics perquè això
de no beure alcohol durant les hores de servei només passa als telefilms americans.
Des del bar veu la sortida de
l’aparcament del despatx d’en Benet. L’home apareix a un quart de
set conduint el Mercedes i ell el segueix amb el seu Renault Clio atrotinat i que fa quatre mesos hauria
d’haver passat la ITV. Només desitja que no l’aturi la policia que als
últims dies està fent controls aleatoris. Els ha vist al darrera de l’Estadi Nacional i a la Margineda.
Però ara mateix la seva preocupació no és la policia, sinó les rotondes, que n’hi ha a cada cruïlla. Ja
ha tingut problemes per no perdre
el Benet a la del quilòmetre zero.
Encara sort que un parell de camions han alentit el ritme i ha tornat a tenir contacte visual abans de la
rotonda d’Engolasters. A partir d’aquí, el segueix amb discreció professional i ajudat pel fet que el Benet pot enganyar a la dona, però
respecta els límits de velocitat a Valira Nova.
El trànsit comença a disminuir passat Encamp i, a partir de la
rotonda de Meritxell, en Pere Canut va just al darrera. Ha acabat la

temporada d’esquí i ja no hi ha russos caminant al costat de la carretera amb les botes i els esquís a l’esquena. Passen Canillo, el Tarter i
a Soldeu, el Mercedes entra a l’aparcament d’un hotel que també té
un petit centre termolúdic i un restaurant on el plat que s’anuncia
més curt a la carta són les vieires, saltat d’espàrrecs, tirabecs, carxofes, alvocat, llima i una reducció de salsa kabayaki.
El detectiu aparca al costat d’un petit cementiri tot preguntant-se
si és allà on reposa un aviador nord-americà, del qual no en recorda
el nom, però sí alguns articles que van sortir al diari BonDia. Mai
llegeix les pàgines de cultura, però li agrada com escriu el periodista d’aquell rotatiu. Perquè té una mica de detectiu, d’investigador i
redacta molt bé.
En Canut entra a l’hotel amb la seva americana barata que el fa
semblar un venedor de cotxes de segona mà i espera deu minuts
perquè els prolegòmens del coit solen ser poc fotogènics i, sobretot,
perquè els has d’agafar en plena feina. No li costa massa enredar el
noi de la recepció quan li ensenya un carnet que sembla de la policia.
No vol problemes perquè ja ha tingut prou sort que en acabar la
temporada d’esquí l’agafessin com a recepcionista, ja que té la xicota
al Pas de la Casa i desitja continuar a Andorra. Encara que la seva
ciutat sigui Salta, a l’Argentina i li diguin la linda prefereix el Pirineu
malgrat els problemes que tenen els monitors argentins i les diverses associacions del gremi.
Ja a l’ascensor, el detectiu només pensa que li surtin bé les fotos.
Té una Canon i va fer un curset, però sempre es fa un embolic entre
l’automàtic, l’ISO i altres històries. Li van explicar a les classes que
anés en compte amb l’ús del flaix perquè els ulls surten vermells
com si fossin personatges de la saga Crepuscle. Força la porta de l’habitació amb la targeta que li serveix per obtenir descompte a la benzinera. En la penombra, els dos cossos ja s’han acoblat.
El Canut prepara la càmera i encén el llum. La dona xiscla i en Benet afegeix al seu aspecte porcí el d’esbufegar com un búfal, però el
detectiu s’adona de la inoportunitat de la comparació quan observa
que sota el Benet, i sobre uns llençols amb pètals de rosa perquè
s’acosta Sant Jordi, hi ha la senyora Canut. Així que el búfal, pel banyam, és el detectiu. Es queda de pedra.
Aquí apareix la darrera cosa que li cal a un bon relat de novel·la
negre. Una Smith & Wesson del especial, com la de la cançó de Pedro
Navaja, que carga encima pa’ que la libre de todo mal. La senyora
Canut, espantada per la sobtada irrupció a l’habitació, l’agafa de la
tauleta de nit i dispara sobre l’intrús sense adonar-se que és el seu
marit, que acaba com el Michel (Jean-Paul Belmondo), d’Al final de
l’escapada, traït per la dona, abatut a tirs i dient abans d’expirar:
“Dégueulasse”.
Autor

Il·lustradora

Bru Noya

Astrid Janer
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ANÀLISIS CLINIQUES
EXTRACCIONS A DOMICILI
TRACTE PERSONALITZAT

Infidel

K

im volia que escrivissin el seu nom amb Q. Així doncs,
quan el vaig cridar
–Kim
hi va haver una expressió de dubte summament elegant abans de decidir si girar-se. No em va reconèixer.
–Kim.
Podria dir que en aclucar els ulls es va produir una sort de reverberació oriental al seu rostre si no fos perquè mai van acabar de ser
pròpiament occidentals aquells ulls blau marí que et feien dubtar
per un moment a què. Venies.
–Però... No m’ho puc creure!
Ens vam abraçar, ens vam tocar la cara com si fóssim cecs, vam
riure del que havíem i no havíem canviat.
–Què fas aquí, nena?
Passaven els anys i em continuava avergonyint malviure de la història, així que vaig alçar a mode de justificació una carpeta gastada
de la universitat per a la qual treballo. Com si servís. Va somriure,
vaig somriure i l’escenari va canviar de cop i ens va instal·lar, de
nou, nou anys enrere, al menjador lluminós del nostre pis d’estudiants.
Vam ser agrupats atzarosament per aquella agència cara, cinc
ànimes tènues en aquell pis de sostres alts i llargs passadissos. Els
altres tres estudiants, res a dir; nosaltres, Kim i jo, érem correctes.
Ho érem de forma quasi natural, ho seriem excepte perquè excedíem la cortesia en un exercici de camuflatge i distància que no enganyava ningú. Es retiraven del menjador cada nit i ens deixaven sols
a Kim i a mi. Ell es cargolava un porro i me’l passava, jo l’acceptava
més per posar la boca on acabava d’estar la seva que pel que em
pogués venir de gust. Ell besava el filtre en inspirar. Exhalava el fum
lentament. Me’l passava i els nostres dits es trobaven mínimament
i es demoraven uns instants més dels necessaris a deixar-se anar.
Notava la humitat de la seva boca als llavis i aspirava a poc a poc
mentre ell no mirava res. Era un ritual innocentment eròtic. Després ens deixàvem morir de son en un silenci cohibit fins que ell o jo
ens rendíem en un doncs... que convidava a donar la nit per acabada.
I així cada nit. Totes les nits.
–Ho entenc.
Ens vam recórrer cautelosos amb la vista, ens atansàvem, ens
allunyàvem un pas, alguna cosa s’accelerava i es frenava a les nostres mans excitades. Però érem molt destres a deixar morir l’ocasió.
De sobte vam quedar callats com llavors. Vaig voler pensar ràpid,
dir no importa què, qualsevol cosa adequada, enginyosament suggerent, deliciosament amable, però només alimentava un buit que
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començava a ser perillós i que contenia un insípid
doncs...
–Doncs... –el seu braç es va estendre elegant abastant el passeig en una invitació.
...
Vaig empènyer la seva barbeta amb el nas i vaig aixecar el meu braç que reposava al seu abdomen reclinat. Em va passar la cigarreta com llavors i, com llavors, vaig parar-me a notar el contacte dels seus dits.
Les meves cames entre les seves, el meu pit dormia
a les seves mans. Aspirava lentament buscant la humitat dels seus llavis en els meus, vaig exhalar lentament i li vaig tornar.
–Què en va ser, de tu, Kim?
Un petó als cabells i anelles de fum que ens sobrevolaven tremoloses.
–Treballo en una empresa petita. Està bé. Tenim
força feina, em deixen fer una mica la meva. Què més.
Visc a un poblet, a deu minuts d’aquí, molt a prop, tinc
una casa bonica, t’agradaria. Em vaig casar. Fa dos
anys. I la resta, més o menys igual. No dedico gaire
temps a la música.
I expires llarg perquè no es noti res en la teva veu.
Ofegues en fum el sospir, i així sembla que no hagis dit
res. Però aquest truc ja el fèiem anar al menjador de
casa, i a mi se’m trenca una corda per dins. Què, més
o menys igual? Ni la teva pròpia empresa, ni aquella
masia familiar a reformar que dibuixaves en l’aire, ni el teu cabell
llarg recollit a penes, ni el teu nom als certàmens, t’has casat, Kim!
Jo estic igual, jo estic igual, en l’essencial continuo sent reconeixible, on et vas quedar tu? T’ha empetitit aquesta ciutat? Ho he de
saber, t’he d’allunyar de... Havies de ser diferent! Crear et feia diferent, estaves ple de llum i de projectes, les teves mans sobre el
paper, t’aïllaves de tot i dibuixaves o composaves amb tan bella feresa que no, no t’abastava res. Provaves, provaves, et malmeties, et
destruïes, t’aferraves al xelo afamat i li arrencaves l’ànima davant
els meus enamorats ulls muntesos. Parlaves amb passió, se’t crispaven els dits en explicar-me un moviment. I ara, de sobte, de forma
brutal, respirant el teu alè, amor, estàs submís i breu. Per què he
d’assistir a això. Jo vaig continuar lluitant, vaig rebutjar tot el que
dèiem que no, que mai, ho vaig fer, Kim. Vaig complir amb tot el que
projectàvem en els matins cansats que no anàvem a classe. Per què
he d’assistir al teu enderroc. Potser...
Queda’t amb mi, sortim d’aquí, tornem a Barcelona. Sí, conec un
apartament que s’assembla a... Concerts, els nostres CD, la taral·la
de Je vais t’aimer, els nostres texans abraçats al cubell, els passejos, les partitures, les teves mans al calaix del pa i la casa plena de
percussions i melodies i cordes i ganes i llum. Que tens una casa
bonica? Qui ets!

Av. Meritxell, 105 - 107, 2n 8, AD500 Andorra la Vella
FAX: +376 867 225 · A/E: lbiolab@andorra.ad

–Et vas separar, Kim?
Me’l va passar amb cura perquè no caigués cendra.
–No –el va recuperar en l’últim moment per fer una pipada profunda–. No, no m’he separat.
La cigarreta arribava a la seva fi.
- I tu, estàs amb algú?
Vaig deixar el seu pit per retirar-me a un costat i un dolor de decepció em va empènyer, no sé amb quin pretext, a guanyar-li la mà
moral.
–No, jo no.
...
Un molest campaneig interrompé la meva voràgine, el meu desesperat allunyar-me pels carrers estrets fugint de l’incessant colpeig de la frustració, del gust metàl·lic de veure’t desconegut. Fora,
fora, surt d’aquí.
Era l’Ernest.
–Com va tot, s’estan portant bé? Et deixen tafanejar els seus arxius?
–Bé, fa sol, bé.
–Què passa, tot en ordre?
–He trobat el Kim, te’n recordes? El Kim.
–No.

Silenci.
–Així dius que fa bo. Molt bé.
–Sí, fa... Ernest...
–No, que no me n’oblidi, ha trucat ma germana, els fa molt bo també, les nenes estan tot
el dia a la piscina. Li he dit que l’Anna, sobretot, la pell, que...
–Sí, sobretot, perfecte.
–Bé, doncs ens veiem demà.
–Si no surto ja. Faré cap per sopar.
–Ah, molt bé. Llavors ens veiem a casa.
–Ens veiem a casa, Ernest.
...
(Vam agafar Santa Clara fins a prop del Pont
de Pedra, vam pujar les escales velles d’un
dels edificis. En silenci. De la mà. No hi cabia
dolçor al gest, només una clara intenció de retenir. No marxis ara. Ens estrenyíem amb força de salvació, ens clavàvem les ungles. No es
podia dir res.
Ens vam colpejar amb el moble del passadís, respiràvem tan fort, amb una tan antiga
necessitat, amb un tan afamat contacte en
abraçar-nos. Em vaig aferrar al seu desig amb
violència, agafant-me amb força del seu cabell,
prement el meu front contra el seu, mossegant
la seva boca generosa. Ens oloràrem frenèticament mentre ens arrencàvem la roba; vam beure l’olor de l’altre
en un reconeixement salvatge i desendreçat, borratxos, feliços, iracunds, primaris. Mans, llavis, genolls, tot nou per tocar, esgarrapar,
descobrir suavitats, revelar buits, caure en clots, tangents, retenir
corbes tantes vegades imaginades. Ens degustàvem per parts, ens
mossegàvem. Tot s’oferia per ser arrasat, per sucumbir, per ser devorat amb una tendresa antiga i familiar. El seu cos tan blanc, l’espai
del seu ventre llis, espatlles nues, explanades infinites, comissures
perfectes que aïllaven en la seva boca la flor del desig. Ens ho vam
dir tot. Als ulls, a l’esquena, xiuxiueig, crit. Exploració que no cessa
de cossos tan barrejats, suor, alè, victòria, llum en els teus ulls blau
marí a penes oberts).
...
I vaig voler regressar-te a casa nostra. Però ja no existíem. I aquell
pis de l’Eixample havia estat habitat per altres jos i altres tus que es
miraven furtivament al sofà. Al nostre sofà. I parlaven també dels
seus plans vers l’absolut i també rebentaven de llum.
Autora

Il·lustrador

Maria Alaminos

Jordi Casamajor
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Feina feta no fa destorb

A

vui hem sabut la mort d’Esteve Nera Bruix, altrament conegut pel Cargol. El Cargol va néixer en un poble de mida
mitjana. Abans de néixer ja feia tres mesos que l’havien
donat per mort. No el sentien respirar. El metge li va dir
a la mare: deixa fer i tard o d’hora sortirà. Finalment, i de pressa i
corrents, una nit de trons i llamps van haver de córrer a cridar la
llevadora i, entre espelmes perquè se’n va anar la poca llum que hi
havia a l’habitació de matrimoni, van començar a estirar l’Esteve,
que venia de cul. De resultes d’això, el nen va quedar una mica geperudet i la llevadora va dir: “Si això no se li arregla, sempre podrà
fer de monjo en un convent”.
Era el petit de cinc germans: un noi, una noia, dos nois més i ell.
Amb el més petit es portaven sis anys. Ell va ser una relliscada. La
infantesa va ser feliç. La padrina l’ensenyava a llegir i a fer sumes i
restes de ben petit i el padrí el portava a passejar i li explicava coses
de la natura. Al col·legi, els companys se’n reien d’ell. Era un col·legi
religiós. La seva mare volia el millor per a ell. Allí li van començar a
dir Cargol –Cargolet, gepa gran i petit xiulet. Sempre era el primer
de la classe. I això feia que alguns li tinguessin mania i d’altres li toquessin la gepa perquè se’ls encomanés la seva intel·ligència, però
amb to foteta. Un dia li digué a l’Emília:
–Em diuen que soc geperut perquè a casa no em volíeu i això és
un càstig de Déu.
–I tu què creus?
–Que no és veritat.
–Doncs amb això n’hi ha prou. Deixa’ls dir, ja se’n cansaran.
I aquell Cargol –Cargolet– cada cop s’assemblava més a la bestiola que li donava nom: solitari, esquívol quan algú se li apropava,
tancat en el seu món de periòdics, llibres i estudi. Tenia 12 anys i les
nenes també jugaven al carrer i les veia diferents. I elles a ell també
i se’n reien, i els nens també. Aleshores, el Cargolet retornava cap
a casa i s’endinsava en el seu món. I així un dia i un mes i un any
darrere l’altre. A casa sempre s’havia rebut La Vanguardia Española
i El Caso. La Vanguardia era propietat privada del pare i només la
podia fullejar d’amagat i quan no hi era. Era molt avorrida, només
parlava de Franco i els seus amics i quatre carallades de Sociedad.
Ell bàsicament hi buscava informacions de metges que li poguessin
arrencar aquella closca maleïda de l’esquena i poder ser un noi normal. Si no hauria d’esperar a estudiar medicina a Barcelona i trobar
ell mateix la solució. Fins ara el metge de capçalera només li donava
calmants per al dolor i li receptava paciència fins que algun dia es
pogués operar. L’altre, El Caso, era molt més entretingut: relatava
amb pèls i senyals tota mena de crims, violacions, robatoris i com la
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guàrdia civil en treia l’entrellat i detenia els malfactors.
L’Emília li havia explicat que
el pare el comprava i el feia
llegir, sobretot a les dones de
la casa, perquè prenguessin
consciència del que no havien de fer, de com no havien
d’anar vestides ni de quins
llocs no havien de freqüentar.
Però a ell li donava un altre
tipus d’idees: cada cop que
llegia una d’aquestes històries la víctima tenia una cara
concreta, la cara d’algú que
li havia fet mal i el malfactor
era ell. I la història prenia
una veracitat tan brutal en el
seu cap que, si no fos perquè
li mancaven les forces, les armes i potser el coratge, hauria sortit disparat de casa a fer una reconstrucció dels fets. Però no.
Ell era un bon noi. Aquestes coses no es podien fer. Però li produïen
molt plaer, tant o més que una masturbació, quan també es veia
amenaçat pel mossèn que els deia a classe que se’ls assecaria el fil
de l’esquena si ho feien i ell pensava: “Encara pitjor del que estic?”.
El Cargolet era llest i es podia parlar de moltes coses amb ell, no
només de cotxes i futbol, però era tan poc agraciat que feia por. La
gepa, gros perquè no podia córrer ni fer gaire exercici per culpa de
l’esquena, tímid com una granota fins que no t’agafava confiança,
sempre amb la mirada a terra per por de no veure que algú el mirava amb estranyesa o se’n reia d’ell. Tots els seus companys de classe
o tenien núvia o voltaven alguna noia. Ell no. Quan se n’atansava alguna, encara que fos per demanar-li alguna cosa, quedava petrificat
de por. Por de fer el ridícul, por que li diguessin alguna barbaritat
i ja no diguem que a alguna mossa se li hagués acudit de dir-li que
l’acompanyés a fer una volta.
Aquell estiu va dir que volia buscar feina per estalviar i poder
anar a estudiar a Barcelona. Tenia 15 anys i n’hi faltaven només dos
per acabar el batxillerat superior i el preuniversitari. No va ser fàcil,
ni de cambrer, ni de dependent, ni en una fàbrica no podia treballar
per problemes físics. Va ser per la intercessió del pare i de l’Emília
que es va poder col·locar d’ajudant de comptable a la fàbrica de mo-

bles. També aquell estiu va arribar al poble el que tothom en deia
un curandero. Un personatge vingut de l’Índia i a qui d’entrada van
maleir el capellà i els metges oficials establerts. Ell només oferia
massatges i herbes naturals. El Cargolet, ràpidament, el va anar a
veure d’amagat sortint de la feina. El curandero no li va prometre
res, però li va dir que no creia que fos un mal irreversible, sinó que
era una mala col·locació dels ossos.
Cada dia, sortint de la feina, al migdia, anava al curandero. A casa
els deia que es quedava a la feina a treballar i es menjava un entrepà. L’Emília cada matí li deixava preparat per a l’endemà. Un dia, al
vespre, va dir a casa que haurien de començar a mirar residències a
Barcelona. L’Emília li va etzibar què hi volia anar a fer a Barcelona,
que si t’estomacaran el primer dia, que si està ple de delinqüents,
que si no has sortit mai de casa, que si no parles amb ningú... Ell li va
contestar que hi volia anar a estudiar medicina per ajudar la gent.
–I la gent què farà per tu, eh?
–Jo no ho faig perquè em tornin el favor.
–Així, ves fent. Doncs que sàpigues que diners no en tenim per
pagar-te una residència. T’ajudarem en el que podrem però, si vols
estudiar, hauràs d’estudiar i treballar. En aquell moment li va venir
al cap una de les històries d’El Caso: una família que havia donat estudis als fills grans però al petit no perquè el volien a casa a ajudar

a fer de pagès. I el fill petit se’n
va venjar!
– Està bé. Ja m’ho pensaré –va
dir el Cargolet.
L’endemà, a l’hora del curandero, li va dir que no tenia diners
però que, si ho volia, li pagaria
fent d’aprenent i treballant per
a ell quan hagués acabat els estudis. Tracte fet.
Al cap de set mesos la gepa
del Cargolet havia desaparegut i
amb ella tots els seus dolors. A
casa seva estaven esgarrifats i
tot el poble n’anava ple: “És cosa
de bruixes, s’ha venut l’ànima al
diable...”. Molts dels que deien
això després anaven al curandero.
Cosa de bruixes va ser que el
Cargolet no va anar a estudiar
a Barcelona, no va acabar ni el
batxillerat perquè el van repudiar a l’escola cristiana per haver-se convertit en una persona
normal. Va anar a treballar amb
el curandero i a aprendre els secrets que havia portat de l’Índia. I va ajudar moltes persones a tenir
una millor vida.
Però durant aquests anys va seguir tenint la fama de bruixot. Molta gent que es va relacionar amb ell va acabar malament. Accidents
de cotxe inexplicables, gent que es moria amb la llengua blava com
les serps, altres que no bevien acabaven amb unes cirrosis brutals,
gent que no mataria una mosca acabaven pelant la dona o el marit
i ara són a la presó per a tota la vida, dones violades que no podien
donar cap descripció de l’atacant i que els científics no van trobar el
mínim rastre de qui havia pogut ser. I al seu costat sempre hi apareixia un exemplar d’El Caso.
Avui ha aparegut mort, a l’edat de 62 anys, a la butaca de casa
seva, llegint El Caso, i l’Emília, la seva mare, estirada, dormint al llit
des de feia tres anys. Momificada. La resta de la família i el curandero ja feia temps que havien traspassat. A la porta d’entrada hi
figurava un cartell que deia: “Feina feta no fa destorb”.

Autor

Il·lustrador

Xavi Fernàndez

Martín Blanco
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Can Benet patrocina aquest espai cultural andorrà

20 anys d’experiència al seu servei
només amb productes de qualitat

Membre fantasma

N

’hi ha que, fins i tot quan encara som a l’úter matern, estem irremissiblement destinats a interpretar un paper
predeterminat, lligat d’una o altra manera als nostres
ancestres. Si som una mica afortunats potser acabem
donant continuïtat a la nissaga familiar d’advocats, cardiòlegs o gigolós, tot i que a voltes la tasca adquireix unes ressonàncies més
anòmales.
Per encaixar sense dificultats en l’aiguamoll d’expectatives i projectes parentals jo hauria d’haver nascut sent una altra persona. Els
meus progenitors mai es van recuperar de la desaparició del meu
germà gran, mort molt de temps abans que jo fos concebut i, per
aquelles coses del destí, i del dormir sense roba interior, quan ja
pentinaven algun cabell blanc, em van tenir a mi. Així és que, quan
vaig arribar, a qui tothom esperava era al primogènit, o a la seva
reencarnació –segur que em van fer més proves que a un aspirant
al Dalai Lama, per decidir qui dels dos era jo. Embriac d’alegria, en
veure’m vessar les primeres llàgrimes el pare no va tenir cap altra
ocurrència que sortir per cames de la sala de parts i, sense consultar-ho amb ningú, inscriure’m a corre-cuita al registre civil amb el
mateix nom que el meu antecessor, en un esforç (potser inconscient) d’omplir el buit que ell havia deixat. Molt hauria hagut de créixer jo, per cobrir un cràter d’aquesta magnitud.
A mesura que creixia em vaig haver d’habituar a veure la casa
infestada de fotos fantasmagòriques del meu germà espectral, protegides amb vidres i motllures hectoplàsmiques fetes a mida que
s’apilotaven i s’empenyien les unes a les altres per trobar el seu espai i recobrir cadascun dels escassos centímetres lliures de paret al
nostre domicili. Semblava el Generalísimo, el paio, amb fotos pertot.
Quan jo avançava pel passadís abandonaven a repèl la penombra,
que és on les imatges dels morts se senten més còmodes, i deixaven
escapar renecs, cruixits i grunyits que m’arribaven esmorteïts, però
no per això menys clars. Juraria que a totes elles el paio em mirava
de reüll mentre jo desfilava pel seu davant. Amb els anys vaig desenvolupar l’habilitat de moure’m a les fosques, amb els ulls tancats,
guiat únicament pel contacte de les puntes dels meus dits amb els
diferents marcs.
En contra del que pensaven els membres d’algunes tribus dels
seus encontres amb els primer exploradors, això és, que aquests
els robaven l’ànima amb les seves fotografies, per al que serveix realment una instantània és per rescatar-nos a tots del discórrer del
temps. Ens alliberen dels taüts, de la cremació, de les cendres, i els
receptacles de fusta i vidre esdevenen urnes criogèniques que condemnen als que són a fora a esguardar-les, a continuar veient els
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protagonistes de l’escena sempre iguals, incòlumes davant el rosec
corruptor del temps, que igualment necessita alimentar-se i acaba
nodrint-se de la nostra carn. Els difunts acaben enduent-se el gat a
l’aigua, i ens sobreviuen més enllà del que som capaços d’imaginar
cada instant d’aquells en què, ignorants de la realitat, ens planyem
per la seva absència. Són com paparres-vampir que, cada vegada
que ens aturem per observar-les, ens xuclen una mica d’energia vital, i acaben per revertir els rols: nosaltres experimentem un sentiment perenne de pèrdua mentre ells viuen com a marquesos al
cantó bo del vidre.
Els pares el van enyorar tota la vida, i es van consumir esperant
el seu retorn, com els partidaris d’Alfons XIII. Cada dia del món, a
la tornada de l’escola, vaig haver de suportar que la mare arribés a
corre-cuita a la porta i, confiant trobar-se l’altre, em regalés la seva
mirada de desencís. Tot i pronunciar un nom que el malparit del
meu pare havia decidir perpetuar, que em pertanyia, sempre que
em cridaven a mi, de fet, reclamaven l’altre. Igual que els qui pateixen una amputació senten el pes i el volum que el membre absent
ocupava en l’espai, tant que fins i tot a estones poden sentir que els
pica, juraria que ells sempre van notar coïssor a la secció que els
havia separat del nostre membre fantasma.
L’armari on es guardaven, com si fos una caixa forta, les camises,
els polos i els pantalons del meu germà, testimonis del seu cos, semblava no tenir fons, i estic convençut que tots tres podríem haver
viscut més amples allà dins que a la resta del pis. La mare s’havia
encarregat d’endreçar les peces combinant sempre un pantaló amb
un cinturó i alguna peça superior, de tal manera que el guarda-roba
semblava més un vagó de metro ple de zombis: cada vegada que, en
contra de la meva voluntat, s’obrien els portals que donaven pas a
aquell antre infernal, hauria jurat que els penja-robes pendulaven
tots al ritme d’un metrònom, tic-tac-tic-tac, en un intent inútil d’alliberar-se i llençar-se sobre mi per cruspir-se el meu cervell.
Penso en tot això ara que ja fa uns mesos que els pares la van
palmar. El seu trànsit va estar imbuït del mateix romanticisme que
havia caracteritzat la seva relació al llarg de dècades: zero. Això sí,
amb tant com n’eren, de fantasistes, s’haurien deixat espellar per
poder exhalar l’últim alè estirats l’un al costat de l’altre, al mateix
llit, agafats de la mà i amb música de Morricone sonant de fons.
Recordo que el meu pare, poc abans d’expirar, li va dir a la mare:
“T’estimaré sempre”. Un sempre que en el seu cas (quin gran fabricant d’eslògans que es va perdre la indústria publicitària) no es va
allargar més enllà d’uns minuts.
Qui sap si ella, més obcecada que ell durant tota la seva vida en

comú, tant que va acabar esquarterant i devorant la seva ànima, libant lentament la seva substància vital, va morir sabent que havia guanyat
potser no totes les batalles, però sí les més importants. Sovint, quan camino erràticament per
carrerons semideserts, he cregut sentir les veus
d’un home i una dona d’edat més o menys avançada. Cada cop tinc més la certesa que provenen
dels aparells fonadors fantasmals dels meus pares, que no volen deixar-me oblidar que amb la
seva mort ara habiten, per fi, la mateixa dimensió que el meu germà, i m’ho refreguen pels morros. Tan segur estic que m’observen que mai, fins
avui, he gosat visitar la tomba on reposen tots
tres per por a trobar-me’ls allà esperant-me asseguts, translúcids, petant-se de riure.
L’observo com riu per sota el nas en una fotografia amb tons sípia recolzada a una làpida de
gust dubtós. Ignoro si el gest va adreçat a mi perquè, anys enrere, quan ja sabia que estava malalt, va intuir que un dia ens tornaríem a veure
les cares, o si m’està reconeixent en aquest precís instant. Aleshores em plantejo si realment val
la pena seguir vivint sempre pendent d’ell, o si
valdria més la pena fotre’m dos trets, anar-me’n
amb els tres a l’altre barri a rebentar-los la festa
amb la meva presència. Llavors m’assalta la mateixa idea que em castiga des que soc conscient
del que passa, i m’estic també de fer un intent
de creuar el llindar entre els dos mons per fer-li
saltar les dents.
Si jo morís ara mateix, segur que el molt cabrit
trobaria la forma d’intercanviar-se per mi per seguir torturant-me: a mi em tocaria aguantar els
vells donant pel sac durant tota l’eternitat, i ell
continuaria sent l’etern absent. Em demano si no
és ell qui, en el fons, fa anys que controla la meva
biografia a distància, si el nom i els cognoms del
mort, cisellats en aquesta llosa funerària, són realment seus o meus. Al final, el gran interrogant
per al qual no tinc resposta es saber qui és el viu i
qui el mort, l’espectre. Ell, per molt que li aguanto la mirada, no piula. Només somriu.
Autor
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Menús migdia
Càtering

Art abstracte

U

I
n, dos, tres, quatre... Feia estona que havien perdut el
compte. Una trucada a quarts de dues de la matinada els
advertia d’una troballa. Una dona de mitjana edat passejava el gos pel camí Ral quan de sobte el va perdre de vista.
El va trobar rosegant un os.
–Au va Foc anem que es fa tard!
Molt a prop hi havia una borda aparentment abandonada. Les finestres romanien tancades i l’accés era d’allò més agrest. Feia mesos
que ningú no es molestava a treure les herbes, i les pedres caigudes
arran de les pluges complicaven l’accés a la porta principal. Tot i així
l’inspector es va apropar. Feia mitja hora que l’havien trucat de la comissaria per un assumpte urgent. Una dutxa ràpida i tres quilòmetres fins al lloc dels fets foren temps suficient per maleir els ossos de
les dones insomnes que treuen els gossos a hores intempestives.
–A veure, tu, com et dius?
–Paco, senyor
–Fes el favor de deixar el mòbil i portar una pala. Ja pots començar
a treure pedres. I que t’ajudi el Carles a tallar l’herba. I feu via que no
tinc tota la nit.
En arribar havia trobat el Manel amb el rostre pàl·lid i els ulls desorbitats. A dos mesos i escaig de jubilar-se, aquell policia que creia
haver-ho vist tot en trenta-cinc anys de servei començava el recompte per cinquena vegada consecutiva. Setze, disset, divuit...
Una obra d’art de quinze peces. Quinze caps alineats, amb els cabells de tots colors i formes. I el pitjor de tot: perfectament recognoscibles. Feia sis mesos que investigaven nombroses desaparicions
i després de trencar-se el cap seguint pistes falses que no els havien
dut enlloc, com qui no vol la cosa els havien trobat. Bé, el que aparentment quedava: uns caps magistralment conservats.
A mesura que identificaven les víctimes, el Manel es desencaixava una mica més, i la tristesa i l’horror es feien més evidents al seu
rostre. A poc a poc repassava el llistat de persones desaparegudes
i afegia una creu al costat del nom d’aquelles que es distingien més
fàcilment. La resta les deixava per als agents nous, perquè ell no tenia
cap intenció d’apropar-se gaire més a aquella abominació. Prou en
tindria donant explicacions a les autoritats i trucant a les famílies per
confirmar allò que feia temps que tots sospitaven.
Pluja un altre cop, com cada dia des de feia mesos. Els agents s’afanyaren per tal de recollir totes les proves abans que l’aigua no les
fes desaparèixer. Amb molta cura taparen aquella enorme escultura i
entre sis aconseguiren aixecar-la i pujar-la a un camió per dur-la a la
comissaria. Calia prendre totes les mesures necessàries per no alte-
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heretat dels meus avis–no hi havia tornat
a pensar mai més des que em varen lliurar
les claus– era el lloc ideal per poder-ho fer
tot de forma discreta, ja que es trobava emplaçada en un lloc no gaire transitat. Allà hi
guardaria els cossos sense aixecar sospites
i, sobretot, disposaria de l’espai suficient en
cas d’acumulació.
Quan vaig començar, el meu estat físic
encara em permetia poder fer front a una
possible resistència, i la tria fou bàsicament
aleatòria. Passats uns mesos, però, la malaltia s’evidenciava cada cop més i les forces ja
no m’acompanyaven. Els treballs eren cada
vegada més imperfectes i les víctimes més
joves i escanyolides.
Al cap de poc temps sabia que res d’allò
havia funcionat, i que la meva mobilitat cada
cop mes reduïda no em permetria sortir
de cacera amb tanta freqüència. Arribat a
aquest punt deixar proves era la menor de
les meves preocupacions. En poques setmanes estaria mort. Abans, però, calia donar
pau a nombroses famílies i la meva vena artística semblava haver-se despertat.

rar les proves i sobretot per arribar
abans que la premsa no hi fes cap.

II
12 d’octubre del 2017
No sabria dir exactament quan
varen començar els marejos. D’un
dia per l’altre havia deixat de tenir
una salut de ferro a passar a ser un
malalt més en nòmina de la seguretat social. A poc a poc s’hi afegiren
altres símptomes: vòmits, inflamacions i unes migranyes recurrents
que el deixaven fora de joc.
Havia perdut el compte dels metges que l’havien visitat. Hores i hores perdudes en sales d’espera, tot
desitjant que trobessin un remei
per a les meves dolències. Però no
arribava mai. Havia viscut de prop
la mort del meu pare en circumstàncies semblants i no era la fi que
jo volia.
Lamento molt no tenir una resposta. Les proves no són concloents i ara per ara no podem fer-ne
un diagnòstic exacte. El més probable és que es tracti d’una malaltia
rara, alguna nova patologia de què
encara no s’han obtingut prou resultats per establir un tractament
amb garanties. De moment, hem llegit sobre una investigació duta
a terme a una clínica nord-americana en malalts que presenten una
simptomatologia semblant a la seva, i que es troba en fase d’experimentació. Ens posarem en contacte amb vostè quan en tinguem més
notícies.
Passats uns mesos d’aquella frustrant visita mèdica, vaig decidir
buscar remeis alternatius. Resulta increïble el nombre de persones
que hi ha repartides pel món que cerquen respostes més enllà de la
ciència. Una bona part s’agrupen a internet, i ofereixen testimonis
personals d’allò més aberrants. Però, al cap i a la fi, quin dret tenia jo
a jutjar-los? Davant la malaltia tots som éssers irracionals.
III
L’aigua havia fet despertar l’inspector del seu estat catatònic i, de
cop i volta, havia recordat la borda. Caminava capficat, ensopit per
la situació, i no fou fins que es trobava a pocs metres de la casa que
s’adonà que allà no hi havia ningú i les pedres continuaven al seu lloc.
De sobte, però, sentí una veu que el cridava.
–Senyor, per aquí. Hem trobat una porta oberta a la part de darrera.

L’inspector mirava l’interior bocabadat.
–Esteu segurs que no heu tocat res? No heu agafat algun estri o
mogut els mobles?
–No, senyor, hem esperat que vostè arribés per registrar la casa.
Calia assegurar-se que aquell parell havien fet bé la seva feina,
abans de constatar que aquell cas estava fora de tota lògica. Hi havia
estris per tot arreu: ferros, cargols, congeladors... Ossos. Tot un festival de pistes que els durien al culpable per la via directa.
IV

13 d’octubre del 2017
Al principi no semblava una bona idea. Massa complicacions i riscos, sense cap garantia d’èxit. Però la malaltia avançava a un ritme
trepidant i tenia poques coses a perdre i molt a guanyar.
Matar es va fer rutinari. La manca de grans expectatives m’havia
convertit en un depredador inconscient. Tot provant alternatives
havia decidit arriscar-me al màxim, i optar per la darrera de les opcions possibles. La ingesta d’òrgans humans semblava haver funcionat en diversos casos.
Havia de planificar-ho tot minuciosament. La borda que havia

V
Tan bon punt van tenir clar per on anaven
els trets, l’inspector i els dos policies sortiren
de la borda a corre-cuita i es dirigiren a la comissaria. Dues hores
d’intensa recerca havien estat suficients per identificar el més que
probable culpable.
Trenta minuts més tard creuaven la porta d’aquella casa. Tot semblava estar en ordre. La realitat, però, era ben diferent. A l’habitació
del fons, aquella que tenia la porta tancada amb clau i havien hagut
d’obrir a la força trobaren un cos sense vida, esprimatxat, ple de cicatrius i amb un tret al cap. A sobre la taula una nota: una probable
resposta, a l’atenció de l’inspector de policia.
L’inspector agafà la nota amb els guants reglamentaris, i el diari
que es trobava just a sota. Amb els ulls desorbitats començà a llegir:
12 d’octubre del 2017
No sabria dir exactament quan varen començar els marejos [...].
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Persistència
de les rotondes

H

avia començat a llegir el llibre ja feia força dies. Al cap
de poc n’havia abandonat la lectura a causa de diferents
afers urgents que havia d’atendre. Dilluns al vespre,
després de fer-se un sopar lleuger, va tornar a la novel·
la amb certa ansietat. A quarts d’onze, molt a desgrat seu, va haver
de reconèixer que estava massa cansada per seguir i va posposar el
desenllaç fins l’endemà. Li sabia molt de greu quedar-se tan a tocar
del final: a penes dues o tres pàgines. Va reprendre el fil el matí següent cap allà a les vuit quan anava cap a la feina en el clípol. No li va
costar gens recaure en la trama, ni recordar detalls latents referents
als personatges. Es trobava còmodament asseguda al costat de la finestra, a la banda esquerra del bus, just darrere del conductor. Triava aquest seient sempre que el trobava lliure. Tenia una superstició
segons la qual sempre que començava el dia viatjant en aquest lloc
li acabaven passant coses bones, sempre inesperades. Va posar la
seva bossa al seient de la vora amb l’esperança de dissuadir altres
passatgers d’asseure’s prop seu. No volia que ningú l’interrompés
durant el trajecte. Desitjava més que res en el món concentrar-se en
el plaer de la lectura i la resolució de l’argument. La seva memòria
recordava sense dificultat els noms, els detalls, els trets, els estats
d’ànim dels personatges. La realitat segona proposada per la literatura la va envair d’immediat. Es tractava d’un llibre d’un jove escriptor local i, per tant, molts dels llocs al·ludits li eren força coneguts i
propers. Va començar a gaudir del plaer gairebé malaltís d’anar-se
distanciant de la realitat circumdant línia a línia. Sentia, al mateix
temps, els sotracs de l’autobús i una sentor carregosament dolça de
perfum de senyora. Percebia igualment, d’esquitllada, el paisatge en
fuga que s’escolava darrera la finestra i el gust de menta del xiclet.
Paraula a paraula, absorta en els afers força vulgars dels personatges, es deixava fer. Passava senzillament el que ocorre quan llegim:
els signes, els caràcters gràfics s’uneixen formant conceptes i frases que es transformen alhora en sons o imatges o prefiguracions
d’imatges o colors o records d’aromes o en un aiguabarreig de tot
i res. Sovint, llegir s’assembla a somniar. Es va deixar endur, doncs,
pel corrent de mots i va caure de ple en les escenes que s’anaven definint dins del seu cervell: estava sent testimoni d’una persecució.
Dos cotxes fugien esperitats arran d’un altercat. En un dels vehicles
hi anaven tres dels joves que protagonitzaven la història. El fet que
la novel·la hagués descrit les vivències d’un grup d’adolescents o
postadolescents que rodolaven de borratxera en borratxera, d’un
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incident violent a un altre, sense massa perspectiva de millora a
curt termini, li feia preveure un final tràgic. De totes maneres, sempre pensava que havia de deixar-se espai per a la sorpresa. Potser
el desenllaç era a l’estil dels happy endings de Hollywood, amb esperança i redempció i tota la pesca. Potser seria cru. El cas és que
el noi que conduïa el primer dels cotxes ho feia a una velocitat desmesurada, sense massa control. Gairebé havia topat en dues ocasions amb turismes que venien de cara en envair el carril contrari,
fent avançaments impossibles. Fugien de l’automòbil de darrera, un
Seat León de color vermell. Els de davant duien un Volkswagen Golf

blanc, força atrotinat. Al conductor del Golf li rajava sang del nas
a conseqüència d’un cop de cap que li acabaven de clavar feia uns
quants minuts. Eren les set quaranta del matí. Cap dels dos grups
de joves no s’havien retirat encara a dormir. Venien de festa. Sopars,
copes, amfetes, un concert a la Seu, maria, més copes, retorn a Andorra, més copes i unes ratlles en un pis d’uns coneguts que treballaven a pistes a la zona del Tarter. Sortien del pis, al cap d’un parell
d’hores, quan un dels que viatjaven al Seat es va prendre malament
una observació d’un dels que estaven a punt de pujar al Golf. Feia
temps que no se suportaven mútuament. Les indirectes i les insi-

nuacions venien de lluny i les havien anat trampejant
com podien, sense arribar a les mans, gràcies que els
companys miraven de treure ferro a l’enemistat. Aquella darrera observació, però, que tenia com a destinatària l’exparella del propietari del Golf, fou la gota que
va fer vessar el got. Sense transició, el propietari del
Golf li va etzibar a l’altre un cop de puny a la cara, que
s’hi va tornar amb un cop de cap al nas del rival. Els
companys els van separar i els van fer pujar als respectius cotxes, entre insults i crits i intents de continuar la
brega per part del contendents. En un moment en què
els col·legues es van despistar, el del Seat va treure una
destral de sota el seient del conductor i ja se n’anava
de pet cap a l’adversari quan els amics se li van tirar al
damunt, el van immobilitzar i li van prendre l’arma. El
del Golf i els seus passatgers ja eren dins del vehicle.
En adonar-se de la gravetat de l’intent frustrat d’atac,
el conductor del Golf va reaccionar fent marxa enrere
a tota velocitat i fent topar el seu cotxe contra el León
del paio de la destral. De poc no n’atropella un parell
que encara no havien pujat. Llavors sí: els del Seat van
veure clar que allò era una declaració de guerra oberta, que ja no eren més que un grup d’amics amb dos
d’enemistats que calia separar. En aquell precís instant
tots van saber que s’havien creat dos bàndols irreconciliables, que ja no hi havia camarades ni passat comú
a defensar en el cotxe rival, que correria la sang.
El conductor del Golf no va tenir reflexos suficients
per veure que el clípol que pujava de Sant Julià a l’altura de la rotonda d’Aixovall tenia la intenció de girar
a l’esquerra. Ni tan sols va prémer el pedal de fre. El
clípol, que s’havia obert molt abans de tombar a l’esquerra, va engaltar el Golf amb la part davantera, just
per sota la porta del conductor del bus. No hi va haver
res a fer. La col·lisió va ser brutal. La passatgera llegia
com el clípol engaltava el Volkswagen, quan va alçar la
vista i va veure darrera la finestra la cara ensangonada
del conductor del Golf, atrapat ja entre la ferralla, com
si s’acomiadés de tot amb un crit mut d’impotència a
la mirada. També el soroll sostingut dels frens del clípol i del Seat
León vermell i del metall triturant-se, els crits dels nois i els passatgers, l’olor immediata de goma cremada i de gasolina es detallaven
en la novel·la que mai s’atreviria a acabar de llegir i que ara queia a
terra com un colom mort.
Autor
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Les bugaderes de la lluna

E

n Joan n’havia sentit a parlar des de ben petit, però ja era
un home fet i dret quan les veié per primera vegada. Era
un capvespre de principis de tardor, en què s’havia quedat feinejant fins tard a la farga. Quan enfilà el camí de
tornada cap al poble, la lluna creixent, encara no del tot plena, ja
havia fet la seva aparició sobre la carena del Casamanya. La nit era
una d’aquelles en què no cal l’ajut d’un fanal per anar pels camins.
Un tros més amunt del pont del Lloser, començà a sentir un clapclap monòton, com el que fa una peça de fusta en picar contra la
roca. En veure llum a les bordes de l’altre costat del riu, pensà que
eren els masovers de l’Any de la Part, que també trafeguejaven fins
tard. Però en arribar al punt en què el camí torna a atansar-se al riu
s’adonà que el clap-clap provenia de tres figures fosques encorbades sobre la riba.
Eren tres dones velles com el món, vestides d’un dol negre com la
nit i amb la cara i les mans pàl·lides com la lluna. La primera agafava
peces de roba d’una gran pila amuntegada sobre l’herba i les posava
en remull amb sabó a tocar d’unes roques on s’encalmava una mica
el corrent del riu; la segona adobava la roba sobre una gran pedra
llisa amb una pala de fusta, fent aquell clap-clap monòton; i la tercera escorria la roba ja neta i l’amuntegava en una segona pila.
En Joan coneixia bé les històries sobre les bugaderes de la lluna,
les dones que s’apareixen de tant en tant als caminants solitaris,
rentant la roba en plena nit al marge d’algun riu. Totes les velles del
poble en coneixien l’existència i algunes, fins i tot, asseguraven que
la pubilla o el mosso de tal o qual casa les havia vistes anys enrere.
Els detalls variaven en funció de qui explicava la història: alguns
deien que eren les ànimes de dones mortes durant el part, que vagaven per aquest món durant els anys que encara els haguessin quedat de vida. Altres, que eren dones que s’havien desfet de la criatura
que duien al ventre, condemnades eternament a rentar la roba que
els seus fills nonats ja mai no es posarien. I fins i tot hi havia qui assegurava que eren els esperits de dones difuntes que en vida havien
tingut la pecaminosa costum de fer la bugada en diumenge.
Totes les versions, però, coincidien en un punt: entre la roba que
rentaven hi havia la d’aquells que moririen aviat.
En reconèixer les tres bugaderes, en Joan apressà el pas, i va clavar la vista a terra per evitar mirar-les de fit a fit. Quan ja creia superat el tràngol, una veu el deturà: “Bona nit tingueu, bon home”, digué la tercera de les dones. “Si no teniu gaire pressa, potser podríeu
ajudar-me amb aquesta flassada; és tan gran que no la puc tòrcer
tota sola”. I li mostrà una gran manta que regalimava aigua.
En Joan intentà balbucejar una excusa, però les paraules se li nu-
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aren a la gola i les cames es
desviaren del camí i l’atansaren a les tres dones. “Sou
molt amable”, continuà la
bugadera mentre en Joan ja
l’ajudava a escórrer la flassada, “totes tres som velles,
però a mi, que soc la més
vella de les tres, m’ha estat
donada la feina més feixuga;
potser podríeu ajudar-me
amb la resta de la bugada”.
Mentre la lluna s’enfilava
al seu zenit, en Joan ajudà la
vella a tòrcer més peces de
roba. Primer, el capot d’un
pastor ja molt vell, rellogat
en una casa de Segudet, que
feia mesos que es queixava
de mal al païdor; després, la
mantellina d’una criada de
cal Rossell, de qui deien que
era tísica des de joveneta; i,
finalment, una camisa que
en Joan reconegué immediatament, perquè era la seva.
Pensà que, si el que contaven les dones del poble era cert, no trigaria a morir, igual que el vell
pastor o la pobra tísica. Però ell era jove, sa i fort, casat de poc més
d’un any i amb un fill tot just nascut feia un parell de mesos. “Aquesta camisa...”, digué amb un fil de veu. “Ho sé”, li respongué la vella.
“Nosaltres no escollim la roba que rentem”. “Però jo soc molt jove i
no estic pas malalt”, s’atreví a protestar en Joan.
“Ets un bon noi i t’has aturat a ajudar-me una estona llarga”, digué la bugadera, i la seva veu semblava ara més afable i els seus ulls
una mica menys pregons. “No pots treure cap peça de la pila de
roba, perquè les meves germanes, filles de la nit com jo i avesades a
veure-hi clar en la foscor, se n’adonarien; però sí que et deixaré fer
una cosa: digues que la camisa no és prou neta i torna a posar-la a la
pila de rentar. Tindràs temps fins a la mitjanit, quan la lluna estigui
just a sobre del Carroi, per canviar-la per una altra peça. Fins a la
mitjanit, ni un minut més”. I la vella, recuperant el seu posat greu,
tornà a la feina maquinal de tòrcer la roba.

En Joan s’afanyà a col·locar la camisa al dessota de la pila de roba
per rentar, tot mormolant que no era prou neta i, d’una revolada,
s’encaminà cap al poble. Passà rabent davant l’ermita i per dessota
les parets dels horts. Un sol pensament li venia al cap: la padrina! La
dona ja era molt vella, feia gairebé dos anys que estava enllitada i no
parava de repetir que no passaria de l’hivern que aviat començaria.
Arribà panteixant al callís de davant de casa i pujà de dos en dos
els esglaons de l’escala. Anà de dret al gran cistell de la bugada i
agafà la primera peça de roba de la padrina que trobà: una camisa
de dormir que, feta un embull com estava, no es veia gaire diferent
de la seva pròpia camisa. La lluna tot just es col·locava sobre el Carroi quan en Joan arribà altra vegada al lloc on rentaven la roba les
tres dones i, tan sigil·losament com era capaç, posà la camisa de
dormir de la vella al pilot de roba i recuperà la seva.
La padrina morí al cap d’una setmana i durant la vetlla, que durà
dos dies amb les seves dues nits, en Joan no se separà del llit de

la difunta. Dins el pit, un desassossec somort però constant li deia que no havia
fet el correcte; no tant per haver precipitat la mort de la padrina, que al capdavall ja era més de l’altre món que no pas
d’aquest, sinó perquè no està bé canviar
allò que està escrit.
La seva inquietud es feu més gran
quan escoltà la conversa que, xiuxiuejant, mantenien dues dones que havien
vingut a la vetlla: “Has vist que té un ull
obert?”, digué una. “Sí, i què?”, respongué l’altra encongint-se d’espatlles. “Ja
saps el que diuen... algú d’aquesta casa
no trigarà a seguir-la”. “Au va! Això són
romanços!”. En Joan examinà de prop
la cara de la padrina i, en efecte, una de
les parpelles no estava tancada del tot i
es podia endevinar la nineta dels ulls, ara
ja inanimada, entre els plecs de la carn.
L’endemà de l’enterrament, en Joan
trobà la seva dona remenant el cossi de
la bugada. “A veure si em pots ajudar: no
trobo un dels peücs del Joanet”, li digué
la dona i, mostrant-li un peüc petit de color blanc afegí: “És el que fa parella amb
aquest, no l’hauràs pas vist?”. En Joan feu
que no amb el cap i digué que el peüc ja
apareixeria quan rentessin i endrecessin
tota la roba i els llençols de la difunta.
“Precisament”, digué la dona. “Els peücs
els vaig deixar aquí fets un cabdell amb
una camisa de dormir de la padrina, Déu
l’hagi perdonada, i ara aquella camisa tampoc no la trobo”.
En Joan sentí aquell batec de sang a la gola que acostuma a acompanyar les males notícies. “On és el nen?”, preguntà amb una agitació mal dissimulada. “El Joanet? Al bressol, al costat del nostre llit,
on vols que sigui?”, li respongué la dona. “Però, on vas, que sembla
que hagis vist un dimoni?”
Ell no contestà i ja corria escales amunt cap a la cambra. En entrar-hi es llançà sobre el bressol i descobrí el petit cos del seu fill,
rígid, la cara i el coll d’un color blavós i els ulls oberts, vidriosos i
mancats d’ànima.
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Cosins (la piga)

L

a sala de vetlles put. No és pas olor de mort, sinó de
desinfectant, aquella flaire que fastigueja i que s’enganxa
a la roba. Segur que no n’hi ha prou amb una sola rentada
per treure-se-la de sobre. Una llum esgrogueïda tenyeix
les cares dels cossos presents i confon els que són a una banda i
l’altra de la vida.
No és estrany, doncs, que aquells que encara respiren sentin la
urgència d’afirmar-se en un estat que saben –i si no ho sabien abans
ho han après avui– que és transitori. Alguns, i algunes, xerren. No
callen. D’altres ploren. Qualsevol emoció, qualsevol pulsió, és un
signe inequívoc de ser en aquest món i no a l’altre barri, i això ja és
molt. Toquem fusta i que duri.
La seva mirada, després d’haver-se estat buscant una bona estona, finalment es troba. Són cosins llunyans, i ja ho diu la saviesa
popular: com més cosins, més endins. No tenen gaire clar si s’havien
vist mai abans. En tot cas no ho recorden. Ella nota aquella mena de
pessigolleig que arrenca del ventre, tan poc apropiat pel context.
Ell se li acosta i es presenta. Marc. Elisenda. Dos petons. Galta amb
galta. Un o dos segons de massa en aquell primer contacte. També
et podries haver afaitat millor, pensa ella.
Sense dir-se res més, surten al carrer i ella li demana foc. Algun
dia algú farà un estudi, dels molts estudis estrambòtics que es fan i
que circulen per les xarxes socials, sobre la relació que sens dubte
hi ha entre el tabaquisme i el sexe casual.
La mort de l’oncle Pere –tan incombustible que semblava, pobre–
els ha deixat amb l’ànsia d’esprémer la vida, com si viure la vida impliqués cardar com conills. Ningú o pràcticament ningú, confrontat
amb la pròpia finitud, es planteja de llegir més o ampliar els estudis.
Arribar a les tres-centes quaranta pàgines o al final del semestre
esdevé, de cop, una fita inabastable en l’imaginari dels que s’han
quedat. Planificar un viatge, més que el viatge en si que també se
situa en un horitzó llunyà, seria una opció, però n’hi ha com el Marc
i l’Elisenda que prefereixen el plaer quasi immediat d’un orgasme,
compartit o no. El desig sí que t’enganxa a la vida.
Mentiria si expliqués que ella porta una brusa ajustada i faldilla
curta. O que ell és un paio musculat de gimnàs i moreno de Formentera. No són especialment guapos, cap dels dos, però el sexe, per
fortuna, i això ho devem la pervivència de l’espècie, sempre ha estat
transgressor dels cànons de bellesa.
S’arramben en un portal a tocar del tanatori. Una mà engrapa un
pit molsut i l’altra se’n va directament, sense preliminars, a l’entrecuix. Tot molt precipitat i amb poques paraules. Ella es deixa fer.
No sap si la llengua d’ell, ara dins la boca, adés recorrent-li el coll,
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l’excita o més aviat li fa nosa. Té un nom, això de refregar-se com els
adolescents. Petting. Ella sospira i deixa anar algun gemec exagerat,
com de pel·lícula.
Els arriba una bafarada de lleixiu provinent de la sala de vetlles i,
amb ella, el record de l’oncle Pere, tan vital que semblava, el pobre.
Saben que no acabaran la feina, que els esperen a l’enterrament.
S’intercanvien el número de mòbil, i ja ens trucarem.
–On eres? –li recrimina la mare.
–He anat a fer un tomb. Necessitava que em toqués l’aire.
–Prou que ho veig. Vigila què fas amb el teu cosí. Sou parents de
sang, no ho oblidis.
Mare i filla pugen al cotxe en silenci i segueixen la comitiva fúnebre fins a l’església. Què vol dir que vigili? Se li’n refot, la sang. Deuen

compartir-ne tres o quatre gotes com
a molt. El veu en un banc a l’altra banda del passadís, dues fileres més endavant. No fa ni l’esforç d’escoltar les
paraules de consol cristià que ofereix
el capellà. S’estima més recrear-se en
els detalls de la recent trobada amb el
seu cosí, a tocar del tanatori. Els dits
que fa menys de mitja hora s’han escolat per sota del sostenidor i que ara,
amb menys ganes, agafen el recordatori de l’oncle Pere: la data del traspàs, la família afligida i un fragment
de La vall del riu vermell.
Acabat el funeral, ell li ha mormolat
a cau d’orella alguna cosa que no ha
entès. Possiblement una obscenitat,
tant li fa. Aquella veu greu li eriça tots
els pèls del cos i compensa la falta de
múscul del noi.
Tal com pertoca a una bona filla,
l’Elisenda acompanya la mare de
l’església al cementiri i del cementiri a casa, però la seva ment fa estona
que és en un altre lloc. L’oncle Pere i
qualsevol record del seu optimisme,
malgrat el càncer i en contra de tots
els resultats mèdics, han passat definitivament a millor vida, i als vius de
veritat no els sobra massa temps per
als laments.
Un cop al llit li costa adormir-se. La
campaneta del telèfon, que l’avisa que
ha rebut un missatge, la sobresalta. És
gairebé la una.
–Què fas?
Li ve al cap la cançó de la Bebe: “En el sillón de mi cuarto pienso en
ti con mis manos.”
–A tu què et sembla?
–Que tampoc no pots dormir.
Estiren la conversa. Sort de les emoticones que els salven d’algun
moment incòmode.
–Envia’m una foto. Et vull veure.
–Ni de conya!
–Portes un pijama amb ossets?
–No.
–Amb cors?
–No porto pijama.
–Millor encara.

Josep Roca
Gaudia joiers

Encén el llum de la tauleta i es fa una selfie Només de la cara.
–No m’ensenyaràs res més?
Aparta els llençols i allarga el braç. Clic.
–Caram. Ets poc tímida.
–Guanyo amb la distància.
Li fa gràcia la pròpia ocurrència, el doble sentit de la frase, i se li
escapa un somriure.
–Toca’t.
–Ho estic fent.
La missatgeria instantània no dona per a més i, després d’intercanviar quatre frases pujades de to, decideixen trobar-se en un descampat que els queda a tots dos a mig camí. S’entaforen al seient
del darrere del Montero de l’Elisenda i es llancen l’un damunt de
l’altra. Ell li petoneja el coll mentre li acarona els pits, les cuixes i el
cul. Respira fort, gairebé ronca. La llum dels fanals els tenyeix la pell
d’un groc esmorteït. Ella s’estremeix.
Ell s’enretira una mica i li separa les cames. Li apuja la faldilla i li
abaixa les calces. Amb la llengua comença a ascendir, des de darrere
del genoll, a poc a poc, molt a poc a poc. S’atura, en sec, i s’aparta
amb un gest tan brusc que pica amb el cap contra el sostre del cotxe.
Inspira, agafa aire. Intenta dir alguna cosa, però les paraules se li entravessen. Ho torna a provar. No s’atreveix a mirar-la a la cara. Com
que no se’n surt, es vesteix com pot i obre la porta d’una revolada.
Se’n va. Ella es queda sola. Despullada i sola.
El pobre oncle Pere, a qui han donat sepultura avui mateix, tenia
una piga amb forma de cor a l’espatlla dreta. Ara, és clar, són a punt
de desaparèixer, de convertir-se en pols, l’oncle Pere i la seva piga.
Tant el fill com el net, el Marc, n’han heretat una d’igual. Marca de la
casa, motiu d’orgull de la família.
Un parell d’hores més tard, l’Elisenda encara és al cotxe,
despullada i sola. La llum dels fanals al descampat és esmorteïda
i no ha arribat a veure la piga del Marc. Una piga ben curiosa, en
forma de cor. Està perplexa i espantada. Cada mort et deixa un buit,
mort rere mort, fins que ets més buit que cap altra cosa.
Fa molts i molts anys, en un altre enterrament, uns altres cosins
es van trobar. Qui seria el pare del Marc i qui seria la mare de l’Elisenda van sortir a fumar i es van arrambar en un portal a tocar del
tanatori. No els importava la pudor de desinfectant que feien, aquell
tuf que impregna la roba i que no marxa. El desig t’enganxa a la vida.
El que no sabrem mai és si el Marc, abans de fugir esperitat, sí
que ha vist la piga que té l’Elisenda a la cara interna de la cuixa.
Una taca de cafè amb llet amb una forma ben curiosa. Una marca
de naixement que, amb els tremolors de l’excitació, qualsevol diria
que batega.
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‘Per ardua ad astra’

J

uup. Es deia Juup i, la verita, no hi havia tornat a pensar des que
van venir el Claudio i l’Alejandro, deu fer cosa de tres anys, per
endur-se a l’Argentina el que quedava de Ken. La cerimònia va
ser discreta i ràpida, perquè el fèretre ja l’havien retirat el dia
abans per incinerar-ne les restes, al matí havíem desfilat tots
per la funerària per recollir l’urna i es tractava més aviat d’un comiat, d’una última visita ritual al cementiri per recordar junts Ken
i rodar a la Quera uns minuts de pel·lícula per al documental que el
Claudio estava preparant: uns plànols del cementiri, amb el nínxol
209 on Ken havia reposat des del 1982, ara ja buit i sense la placa
que en recordava l’il·lustre inquilí. El Claudio i el Lázaro van aprofitar per recollir l’Spitfire i el Me 109 en miniatura que algú havia deixat al peu del nínxol. “Los colocaremos en el panteón de la Chacarita,
con la urna, el escudo de armas de la RAF y un botella de MacPhail’s.
Si Ken lo ve, estará contento”, van dir.
De fet, havia sigut Juup, qui va deixar aquells dos avionets. Juup.
El mateix Claudio m’havia demanat si podia atendre aquell veteraníssim expilot de la Luftwaffe que pretenia visitar la tomba de Ken
a la Quera. Deu fer deu anys, d’això. I sí, és clar que podia. Juup es
va presentar amb la seva senyora, tan vella com ell però tots dos
amb prou determinació per agafar l’avió i plantar-se a la Massana,
a 2.000 quilòmetres de casa. Els vaig anar a recollir a l’hotel i, en fi,
per a mi va ser especialment emocionant. He conegut veterans a
la RAF –anglesos, francesos, polonesos, canadencs i un d’espanyol,
antic republicà– i també de la Usaaf, però Juup era el primer pilot
alemany a qui donava la mà. Probablement també seria l’últim. Era
una relíquia i ho sabia.
Caminava amb bastó, amb la seva dona penjada del braç; parlaven el castellà amb un exòtic deix sud-americà i, és clar, els vaig portar de pet a la Quera. Vam pujar fins al segon pis. La història és prou
coneguda: Ken va morir el 3 de juny del 1982, la seva dona va marxar immediatament del país, i el lloguer del nínxol es va deixar de
pagar el 1988. Quan el Claudio em va contactar per primera vegada
–devia ser cap al 2005: buscava el rastre de Ken per al seu llibre
sobre els pilots angloargentins de la II Guerra Mundial–, va resultar
que hi havia un risc cert que el Comú desnonés el nínxol sense nom
ni làpida on reposaven les restes de Ken. Si no ho havia fet encara,
molt probablement era perquè a la Quera si na cosa sobrava era
espai per als morts. El Comú va acabar oblidant el deute i hi va penjar una placa: “Aquí va ser enterrat Kenneth Langley Charney. Heroi
de la Segona Guerra Mundial (Quilmes, 1920-la Massana, 1982)”. Al
Claudio li va costar anys, però es va sortir finalment amb la seva:
les restes de Ken van ser repatriades a l’Argentina i avui reposen
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al cementiri de la Chacarita,
a Buenos Aires, al peu d’una
làpida il·luminada amb el
sensacional motto de la RAF:
“Per ardua ad astra”.
Així que allí hi érem tots
tres, Juup, la seva dona i jo,
palplantats davant del nínxol
209. Em vaig retirar uns metres per deixar-los intimitat i
s’hi van passar ben bé mitja
hora. Suposo que resaven. No
era un vell taciturn, d’aquests
que no bada boca i que sembla culpar la resta de l’univers
que els anys hagin passat tan
ràpid. Responia sense embuts
i amb certa loquacitat si tenies la curiositat de demanar-li.
I jo la tenia. Ell i Ken s’havien
conegut a Tangmere, la base
de la RAF on Juup havia anat
a espetegar com a presoner
de guerra. I no van trigar a
congeniar. Tots dos havien
sobreviscut contra pronòstic
a cinc anys de combats. Com
deia Ken, en realitat ell hauria d’haver mort unes quantes vegades,
com tants altres companys d’armes millors que ell que –insistia–
havien deixat la pell a la cabina d’un Spitfire. Segons els comptes
del Claudio, Ken havia volat en prop de 350 missions de combat,
amb la batalla de Malta com a bateig de foc –hi va obtenir les seves
tres primeres victòries, tres Macchi 202 italians, i s’hi va guanyar el
sobrenom de Cavaller Negre: es veu que la seva temerària tàctica de
combat consistia a envestir de cara la formació enemiga, aguantant
fins al final i obligant-los a dispersar-se, per caçar-los després un a
un– i Normandia com a moment estel·lar. Va ser Ken, precisament
Ken, qui l’agost del 1944 va descobrir el que quedava del VII Exèrcit
pànzer en retirada i va donar la veu d’alarma. L’operació ha passat
als llibres d’història com la Bossa de Falaise.
Al compte de Ken cal afegir-hi tres Focke Wulff 190 i la Distinguished Flying Cross. Amb banda, perquè la va rebre en dues ocasions. Com és habitual en els pilots alemanys, els números de Juup

eren encara més espectaculars: 621 missions de combat i 275 victòries, entre les campanyes de Anglaterra, Rússia i Normandia. Però
el full de serveis de Juup tenia dos raconets més que el catapultaven
directament cap a la llegenda: els últims mesos de la guerra es va
enrolar a la JV-44, l’esquadrilla on Galland va reunir els millors homes de la Luftwaffe per volar a bord del novíssim Me 262, el primer
caça a reacció. Una arma meravellosa que no va arribar a temps de
canviar el curs de la guerra. Encara més sensacional és el colofó del
seu currículum bèl·lic. Juup era el pilot que acompanyava Hanna
Reitsch quan el 28 d’abril del 1945 es va plantar al búnquer dels
Reichtag per convèncer Hitler que fugís del Berlín a punt de caure
en poder de l’Exèrcit Roig. Va dir que no, com és obvi. A El hundimiento apareix breument un personatge inspirat en ell. En Juup.
En fi, que va ser a Tangmere on, comparant els quaderns de bitàcola, Ken i Juup van comprovar estupefactes que s’havien enfrontat
com a mínim en una ocasió. Va ser el desembre del 1943, en una

Oferta vàlida ﬁns al 30 de Abril.

missió per destruir les rampes de llançament de V-1 a Éperlecques.
Ken formava part d’una esquadrilla –quatre Spitfires i quatre Hurricanes– que va ser delmada per la defensa antiàeria alemanya: els
terrorífics Flak 88! Tres dels aparells van ser abatuts, i als altres els
va anar d’un pèl que no els rematés l’eixam de Focke Wulff 190 que
els va sortir a empaitar. Entre ells, el que pilotava Juup. Pierre Clostermann, l’as francès, aleshores a les seves ordres a l’esquadró 602
de la RAF i que va participar en el raid d’Éperlecques, ho ha explicat
a Le grand cirque.
Doncs aquests eren els dos asos que tenia al meu davant: l’un jeia
al nínxol 209 de la Quera, amb tot el pes d’una existència marcada
per l’experiència bèl·lica, un matrimoni trencat, dues filles que s’havien quedat amb la primera esposa i a qui havia vist després amb
comptagotes, i la sospita regada en alcohol que el destí s’havia equivocat, que hauria hagut de deixar la pell al camp de batalla. Juup les
havia passat negres en la immediata postguerra, però es va poder
reinventar com a assessor –als anys 50 va participar decisivament
en el disseny i construcció de les forces aèries argentines– i va trobar una segona oportunitat en Trude, la dona que l’havia acompanyat des d’aleshores i fins a la Quera.
No hi vam estar més de mitja hora, deia. Abans de marxar, Juup
i la seva senyora es van senyar, ell es va ajupir al davant del nínxol i de la butxaca de l’americana en va treure les dues miniatures:
l’Spitfire i el Me 109. I això va ser tot. Els vaig acompanyar a l’hotel,
l’endemà a primera hora van marxar i al cap d’uns mesos el Claudio em va escriure per dir-me que s’havien suïcidat a la granja de
la família, en un idíl·lic poblet bàvar. De tot plegat en vaig escriure
unes cròniques que pretenien tenir un aire en passant, com les que
Jacinto Antón publica a El País. I vaig guardar la història de Juup en
un racó de la meva memòria.
Fins ahir. El Benet m’havia demanat d’incloure la peripècia de
Ken en una sortida de Velles Cases, i que si podia pujar fins a la
Quera per explicar-la. Després ens desplaçaríem fins al xalet Carvajal de la Massana, on Ken va viure el seus últims anys. Així ho vaig
fer, tot i que el nínxol 209 està buit i no hi ha res que permeti intuir
que allí hi va ser enterrat un as de la II Guerra Mundial. Mentre ens
hi acostàvem per indicar-los el lloc exacte ja vaig veure que hi havia
unes flors més aviat pansides, però no em va estranyar perquè als
cementiris ja passa, això, de vegades, que els rams van ballant de
nínxol en nínxol. Quan hi vam acabar d’arribar sí que em vaig quedar de pedra. En perfecta formació, delicadament col·locats, m’esperaven les miniatures de dos avions que coneixia perfectament:
un Sptifire i un Me 109. Juup!
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