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Ens hem quedat tots tres molt parats que el pare demanés 
un capellà, perquè sempre ens ha dit que des que va fer la pri-
mera comunió no ha trepitjat mai més una església, però en-
cara ens hem quedat més sorpresos quan ens ha dit per què:

—He... matat... un home...
Ho ha dit entre espasmes agònics. Els meus germans i 

jo ens hem mirat un moment, i després l’Albert ha fet:
—Pare, us ho imagineu... No heu matat cap home, vós!
Però el pare s’ha neguitejat encara més quan ha sentit 

això, i ha semblat que es volia aixecar per anar a veure el 
cape llà. L’hem hagut d’aturar entre tots tres i estirar-lo 
de nou suaument al llit. Els seus panteixos són terribles, es 
nota que busca aire i no en troba. Però, malgrat tot, ha tor-
nat a parlar:

—Deixeu-me, que m’he de confessar... No puc anar així 
a l’altre món...

—Pare, però si no creieu en Déu, vós... 
—Ja ho sé, però per si un cas...
Vaja, per si un cas. Ja deia la iaia que només ens recor-

dem de santa Bàrbara quan trona. Amb un gest, la Nina ens 
ha donat a entendre que ja hi anava ella, a buscar el mossèn. 
I se n’hi ha anat. Jo m’he inclinat sobre el pare:
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—Ara ve, el mossèn, ara ve... Estigueu tranquil.
—Gràcies a Déu... —ha fet ell, més relaxat.
L’he mirat atentament i no m’he resignat a quedar-me 

sense saber la veritat d’aquesta afirmació tan insòlita. El pare, 
tot i que panteixa igualment, sembla més tranquil. L’Albert, 
de sobte, li fa tot de preguntes com si estiguessin parlant 
asseguts tots dos al sofà de la sala:

—A veure, pare, d’on ho traieu, que heu mort un home? 
Quan ha estat, això? Heu disparat a algú quan anàveu a 
ca çar?

El pare havia estat caçador quan era jove, o això diu. 
—No, no, i ara... No, no... Va ser fa molts anys —diu 

ara fent un gest lleu amb la mà que acompanya les parau-
les.

—Ah, sí? Quants anys? Com va ser?
L’Albert no s’entreté i jo no el freno, perquè no vull que 

es mori sense haver-nos explicat a què es refereix exacta-
ment. El pare esbufega per dir:

—Va ser aquella nit... Aquella nit tan llarga.
Calla i sembla que perd la consciència. L’Albert hi torna:
—Quina nit, pare?
Ara ell, de sobte, obre els ulls un moment i ens mira. 

Després, els torna a tancar i ho diu:
—La del 23F.
—La del 23F?!
Ho hem repetit tots dos de cop. El pare assenteix amb 

el cap mentre continua panteixant. Després torna a recla-
mar el mossèn, jo li agafo la mà i l’Albert el tranquil·litza 
tot dient-li que ara ve el capellà. Ell i jo ens mirem un mo-
ment amb un interrogant a la mirada. Després, em faig una 
mica enllà, m’assec en una cadira i tanco els ulls. Aquesta 
casa fa pudor de mort. I el 23 de febrer de 1981, totes les 
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cases feien pudor de mort, però una altra mena de pudor. 
El primer dubte que em ve al cap és si el pare tenia algu-
na cosa a veure amb els militars que van protagonitzar la 
insurrecció aquella tarda del cop d’estat. Si els va ajudar 
d’alguna manera. O si va ser a l’inrevés, si algú va venir a 
donar-li una ordre i ell s’hi va negar i aquest algú el va ame-
naçar, i llavors ell va haver de defensar-se. 

Però no pot ser, em dic. El pare era aquí, al poble, i no 
tenia res a veure amb els militars. Ell tenia cura de la granja, 
i la mare de la perfumeria. I de l’intent de cop d’estat, 
aquí, se’n va assabentar tothom gràcies a la ràdio, perquè a 
la tele no en van dir res fins molt entrada la nit. Ai, la tele. 
Llavors era en blanc i negre. O almenys en blanc i negre en 
el cas dels meus pares, perquè a ells els va arribar el color al 
televisor més o menys l’any 85. Per què vols que la canviem, 
la tele, remugava el pare. I la mare posava els ulls en blanc, 
sospirava i ho deixava estar. Dolça mare, si el pare en va fer 
alguna de grossa, segur que ella no en tenia ni idea, perquè 
va continuar estimant-lo d’aquella manera amb què ella es-
timava tothom, amb suavitat i tendresa, amb carícies i mi-
rades de complicitat. 

Però no, el pare no devia fer res. Diuen que, quan t’es-
tàs morint, com que l’oxigen no t’arriba al cervell com t’hi 
hauria d’arribar, t’imagines coses. Deu ser això. 

—No hi éreu. Vosaltres no hi éreu...
Ha obert els ulls per dir això, i després ha caigut en una 

letargia nostàlgica i angoixant. No, jo no hi era. Miro l’Al-
bert, que s’afanya a dir:

—Aquella nit jo era fora... vivia a Ripoll.
No ho puc assegurar però m’ha semblat que el meu ger-

mà s’ha posat vermell. De tota manera, la Nina sí que hi 
era... Ella devia ser-hi... Callem tots dos fins que arriba la 
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nostra germana amb el mossèn. Se sent una remor a l’escala 
de baix, l’escala antiga, i després el capellà treu el cap per 
la porta. Ens diu Déu vos guard i s’afanya a entrar a l’habi-
tació del malalt. 

—Mare de Déu, no pensava pas... —diu només de mi-
rar-lo. I sentencia—: L’hem d’extremunciar.

El pare obre un ull i el veu:
—Mossèn, he matat un home...
El mossèn fa veure que no s’altera gens.
—Ara m’ho expliques. Tranquil, Déu ho perdona tot...
—Jo no crec en Déu, però és que he matat un home...
El pare sembla que hagi reviscolat quan ha vist el cape-

llà davant seu. El mossèn es gira i ens mira:
—Si ens deixeu sols... És secret de confessió, això.
—No, no! —es queixa el pare de sobte—, vull que es 

quedin... Han de saber-ho tot... tot.
A mi no em fa gràcia saber res d’aquella nit. No vull 

recordar-la. No s’han de recordar les esperes que no tenen 
final feliç. Només s’ha de recordar allò que al final s’ha po-
gut solucionar o que, d’alguna manera, ens ha proporcio-
nat plaer. I no hi ha res pitjor que esperar sense esperança, 
que esperar sense futur. L’Albert agafa la Nina i se l’endú a 
un racó. M’imagino que li demana si sap res del que el pare 
diu del 23F. Quan tornen, neguen tots dos amb el cap. O 
sigui que la Nina tampoc no en sap res. Potser el noi... Ui, 
però el noi, si havia nascut ja, era molt petit i encara no ve-
nia per casa.

Ara me n’aniria, però el pare vol que siguem aquí. I a 
mi, tot i que m’intriga aquesta història que ell assegura que 
és tan macabra, no em ve gens de gust sentir-la. La pobra 
Nina, abans d’asseure’s a mirar-se el pare fent uns ulls com 
unes taronges, ha posat una altra ampolla de plàstic amb un 
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líquid transparent penjant d’aquesta perxa amb tubs que 
van a parar al braç del moribund.

—Així estarà més tranquil —ha fet amb un petit som-
riure.

La Nina, quan era adolescent, volia ser monja, i el pare 
va muntar un escàndol. Però què us passa, a les dones d’a-
questa família, que a totes us ve de gust portar l’hàbit, re-
mugava. Ho deia perquè a la mare la va enxampar quan ja 
era novícia al convent de Vic. Havia de passar-li precisa-
ment a ell. Durant un temps anava a dinar al convent, com 
feien molts homes que no tenien lloc on anar a migdia, i, allà 
hi havia una novícia que cada dia li servia el menjar, una no-
vícia que ell coneixia perquè també era del poble, una noví-
cia angelical que li va arrencar un somriure. I tenint en comp-
te que arrencar un somriure al pare era un fet insòlit, això 
volia dir molt i tenia molt de valor. La novícia, que era la 
mare, la germana Isabel, cada dia li acariciava els cabells 
amb les mànigues del vestit. I al pare se li posaven els pèls 
de punta. Després ja no l’acariciava amb les mànigues del 
vestit sinó amb l’hàbit, tot sencer. Eren insinuacions lleus, 
subtils, un no res que per a ells dos era tot un llenguatge 
diferent fet a base de mirades i de gestos, de petites tremo-
lors i de posar-li a ell més menjar que als altres, o de guar-
dar-li la millor ració de postres. L’hàbit d’ella s’enganxava a 
la roba del meu pare. I tant s’enganxava, que un dia va sal-
tar. Són coses que passen, i mai ni els meus germans ni jo 
vam saber exactament què va succeir, però el cas és que 
l’atractiva novícia del convent al cap de poc es casava amb 
el meu pare, i jo vaig néixer poc temps després. Diuen que 
vaig ser vuitmesona. 

El pare es va endur la mare aquí, a la casa pairal d’on ell 
era l’hereu, aquí on som ara. Però m’has de permetre que 
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doni als nostres fills una educació cristiana, es veu que li va 
dir ella. I el pare li va dir que sí, que fes el que ella volgués, 
que ens fes tan cristians com li vingués de gust. El que no 
s’esperava, però, és que una filla, la petita, també volgués 
ser monja, com la mare. Sort que li va marxar del cap, va ex-
clamar el pare quan la Nina es va fer enrere. Però ara és ell 
qui ha fet avisar el mossèn. Jo vaig poc a missa, però me 
n’han parlat prou bé. Me’l miro de reüll, és una persona de 
mitjana edat i sembla assenyat. I ara que es disposava a es-
coltar, ara que tots ens disposàvem a escoltar la confessió del 
pare, ara el malalt s’ha tornat a quedar adormit. A veure si es 
mor i no ens ho explica, desitjo de sobte. Perquè, què dirà, 
què ens explicarà. Vés a saber si ha estat una fantasia que 
s’ha inventat ell o que s’ha tret de la màniga perquè ara no 
té res més a fer que morir-se i treure’s coses de la màniga.

Me’l miro amb pena. Com hem d’acabar tots. O això, 
o morim de cop. O ens maten de pena. El pare porta una 
agulla clavada al braç que el comunica a l’ampolla que li ha 
posat la Nina sota les ordres, suposo, del metge que va ve-
nir quan ell va dir que no volia anar a l’hospital. Va ser fa 
tres dies. Em va trucar la Nina, Annabel, això s’acaba, vine. 
I jo vaig deixar-ho tot i hi vaig córrer. El marit, els fills, els 
nens de l’escola, tot. I ara em trobo vetllant els últims sos-
pirs del meu pare. Amb la mare no va anar així, perquè ella 
va morir de cop. Era jove encara, ara fa deu anys que un 
dia va caure a terra i tot es va acabar. La vaig plorar molt, la 
mare. Ens vam vendre la botiga de perfums que, de tota ma-
nera, no donava el que havia donat en altres temps, i ara que 
el pare es mor, hem de veure què en queda, d’això. De la gran-
ja, ja fa temps que se n’ocupa el noi. Ha vingut avui amb el 
cap baix. Se’l veia trist. També devia patir per si conservarà 
la feina. Tal com estan les coses...
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No és com abans. Quan jo vaig aterrar a Barcelona per 
estudiar per a mestra, hi havia feina, i tant que n’hi havia. Jo 
necessitava temps per anar a classe i per enterrar-me en els 
llibres, però tot i això vaig acabar fent de cambrera a les 
tardes a can Mauri, que acabava d’estrenar la secció de saló 
de te, que feia olor de xocolata i que semblava destinada a 
fer tornar bojos tots els que hi creguessin profundament 
com jo, que no sé si m’hi vaig quedar per l’atracció de l’olor 
o perquè m’interessava la feina.

—S’ha tornat a adormir —diu el mossèn girant-se cap a 
nosaltres fent un sospir resignat. I fa una proposta—: Li ad-
ministraré ara l’extremunció i, si es desperta, ja ens explica-
rà això del... del... en fi, del que diu que ha matat.

Tots tres assentim silenciosament. El mossèn es posa en 
situació, es vesteix una estola i treu un potet amb un oli 
amb què mulla el seu dit gros. Després, fa el senyal de la 
creu sobre el front del pare, mentre diu alguna cosa relacio-
nada amb l’Esperit Sant, la Santa Unció, la malaltia i els 
pecats i amén. Amén, responem tots d’esma. El sagrament 
no fa miracles i el pare continua igual, inconscient, pantei-
xant. Acostem una cadira al mossèn perquè s’assegui.

—M’esperaré una mica... —fa, en un to que vol dir que, 
si el pare no reacciona de seguida, se n’anirà perquè té una 
altra feina.

Deu haver-hi més moribunds per visitar. El poble és 
gran i qui sap si aquesta lletania l’haurà de repetir avui una 
altra vegada. El mossèn no deu pensar en el que diu quan 
ho diu. Ni quan fa misses. M’agradaria demanar-li en què 
pensa quan recita aquestes convencions. Jo, quan treballa-
va a can Mauri, tampoc no era conscient del que deia a la 
clientela, què hi posarem, i de repetir fil per randa, mentre 
ho apuntava, el que em responien ells, i sobretot elles, per-
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què les tardes eren plenes de senyores elegants i perfuma-
des que parlaven castellà entre elles i que jo envejava secre-
tament per aquells suïssos que es prenien mentre xerraven 
sobre els seus problemes familiars i perquè tenien tota la 
tarda per fer-ho, quan jo anava de bòlit, però ben bé de bò-
lit. Al matí a classe, a la tarda a Mauri, a la nit a estudiar, i 
en cara, els caps de setmana, em tancava al poble també per 
estudiar. Sortia ben poques vegades. Filla, no cal que treba-
llis, em deia la mare, ja et donaré jo els diners que necessitis. 

Però jo no ho volia, això. Els pares ja em pagaven l’ha-
bitació llogada en un pis d’estudiants on hi havia dues noies 
més de la comarca que no coneixia de res. Jo volia dispo-
sar dels meus diners, dels que guanyés jo. A més, sabia que 
a casa no hi havia diners infinits. El pare tenia cura de la 
granja, però ell no n’era l’amo. I la mare havia anat a ajudar 
l’àvia a la perfumeria quan ella es va posar malalta, i, des-
prés, l’àvia es va morir i la mare es va quedar de mestres sa 
de la botiga, això sí, però la botiga no donava per a tant. 

Quan hi entraves, a la botiga, sempre feia tota mena de 
flaires intenses. La mare, que venia del convent, havia estat 
educada, malgrat tot, en el món de les olors, i les coneixia 
bé. Tot i la seva vocació i devoció religioses, per a ella era 
indispensable fer bona olor, i deia que cadascú tenia l’ade-
quada, que se l’hi havia de trobar. A la botiga hi havia per-
fums, colònies, sabons, xampús, gels, tota mena de produc-
tes que feien les delícies de les dones del poble que volien 
semblar de ciutat i que tenien la sensació que, per semblar-
ho, havien de gastar aquelles ampolletes caríssimes. 

La veritat era que la botiga de la mare tenia un cert renom 
a tota la comarca, i aviat van venir dones de tot arreu que 
n’havien sentit a parlar, sobretot perquè la mare va decidir 
començar a fer ofertes que en altres perfumeries de la ciutat 
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més pròxima no es permetien de fer. Em quedo me nys mar-
ge, deia, tot fent una ganyota de conformitat forçada da-
vant de la clienta, però així us deixo contentes, perquè no 
pot ser que un perfum valgui tants i tants diners. Així les 
convencia. De passada els regalava mostres de sabó i d’una 
colònia, i elles sortien al carrer com si haguessin passat els 
Reis.

A mi, la mare sempre em donava una ampolleta peti-
ta amb colònia perquè m’endugués a Barcelona, i em deia, 
posa’t aquesta, és suau i agradable. I em somreia d’aquella 
manera dolça, amb el mateix somriure tranquil que ara té 
la Nina, i jo m’enduia l’ampolleta i la feia servir, i és cert 
que més d’una de les meves companyes de classe i de feina 
m’havien dit, mmm, quina olor més bona que fas, i m’ha-
vien demanat la marca de l’essència, i jo no en tenia ni idea. 
I va ser precisament l’olor del perfum el que va atreure en 
Jean-Paul.

El mossèn tus una mica i demana adreçant-se a tots 
tres:

—Teniu una mica d’aigua?
M’aixeco jo.
—Vingui, vingui, que estarà més tranquil allà...
Sortim tots dos, anem a la sala. La sala no fa pudor de 

mort, només està neta i airejada, com si estigués a punt per 
rebre visites de funeral. Ho deuen saber, les parets i les fi-
nestres de les cases, que es mor la gent que les habita. Quan-
tes generacions deuen haver mort, aquí, m’agradaria saber. 
I, en veu alta, demano:

—Vol aigua o potser una mica de vi? També en tenim...
El mossèn em mira amb aire culpable, i acaba accep-

tant:
—Doncs mira, ja que tens vi, no et diré que no...
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El mossèn i jo acabem asseguts a taula, cara a cara, amb 
dos gots i una ampolla al mig. El serveixo i ell en tasta una 
mica, just per mullar-se els llavis. Després fa la pregunta jus-
ta que jo esperava:

—Creus que de debò va matar algú, el teu pare?
—No ho sé... Potser va tenir un accident i no ho sa-

bem... però diu que és l’any del cop d’estat, i nosaltres ja 
érem grans i no recordem res...

—Ja... Bé, a veure si diu alguna cosa...
Faig un somriure trist:
—Això si es torna a deixondir...
Tot just ho acabo de dir, una tremolor em recorre tota 

l’espina dorsal. Una tremolor que em sacseja per fora i per 
dins; una d’aquelles tremolors que molt poques vegades a 
la vida et provoquen els forats que se’t fan al cor, a l’estó-
mac, al fons de tot de la teva capacitat d’estimar i de ser tu, 
i de ser persona i de ser dona.

Els efluvis del vi em recorden la meva primera joventut, 
els dissabtes a la nit i els diumenges a la tarda amb els com-
panys d’institut, quan ens tancàvem a casa d’un que aquell 
dia estava sol i els pares no sabien què hi fèiem. Algú porta-
va vi o cervesa, i, una mica entonats, quan havíem buidat 
el que hi havia a dintre de l’ampolla, jugàvem precisament 
al joc de l’ampolla. Primer la fèiem girar amb els nois, i des-
prés amb les noies, o a l’inrevés. I els dos a qui els tocava 
s’havien de fer un petó. Era una gran emoció i l’escena des-
pertava tota mena d’escarafalls i riallades, tot i que el petó 
en qüestió finalment acostumava a ser una escorrialla de 
no res, un tocar-se els llavis i girar-se de pressa i marxar 
corrents, això sí, amb tots dos protagonistes vermells fins a 
l’arrel dels cabells. I, quan et tocava amb el que t’agradava, 
aleshores tothom et xiulava, perquè tothom ho sabia, i el 
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joc esdevenia perillós, perquè aquell petó, aquell toc subtil, 
suau, imperceptible, de llavi sobre llavi, quedava inserit per 
sempre a la teva imaginació, i aquella nit i moltes altres el 
feies gran en somnis. Al costat, a casa, els pares i els ger-
mans eren en una altra galàxia, la família només era la famí-
lia, el lloc d’on se surt i on, al capdavall, es va a parar si tens 
algun mal o si les coses no et funcionen. La família és un 
punt de suport. La resta... és a fora.

Els somnis de l’institut al poble em pinçaven el cor, me’l 
rebregaven una mica, però no me’l trencaven. Rèiem i plo-
ràvem amb companys i amics, i ara ens barallàvem amb 
aquest, i adés amb l’altre. Això fins que es va acabar l’edat 
de la innocència. Havia arribat el moment de marxar.

Em va costar adaptar-me a Barcelona. No havia sortit 
mai de casa, jo. Quan em vaig veure enmig de tanta gent 
vinguda de tot arreu, em vaig sentir intimidada. Quan hi 
penso, somric. Segurament també hi havia pares de com-
panys meus que tenien cura de les vaques i, fins i tot, de les 
ovelles, als seus pobles, però jo em sentia única. Hi havia 
els altres, i jo. I tots els altres eren intel·ligents i cultes. Jo, 
en canvi, era una arreplegada. No podia fer res per deixar-
me de sentir així, però, afortunadament, tampoc no em mi-
rava ningú gaire fixament, així que vaig deduir que devia 
passar força desapercebuda. Al capdavall, jo, com tots ells, 
havia aconseguit aprovar la selectivitat i entrar a la univer-
sitat. I davant dels ulls dels professors, tots érem iguals.

Aquell, però, era un altre món, i a mi al començament 
no em feia cap gràcia. No tenia amics, enyorava els de l’ins-
titut i corria a veure les amigues els divendres quan tornava 
a ser al poble. Llavors anàvem a fer el cafè o el tallat, i em 
demanaven com m’anava per Barcelona. I jo em sentia ad-
mirada només per ser-hi. De les meves amigues, no n’hi ha-
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via anat a parar cap. Dues estudiaven puericultura a Vic, i 
l’altra no tenia ni el graduat escolar. Jo somreia i els expli-
cava que tot anava molt bé, que les classes eren molt interes-
sants i que aprenia moltes coses. No els parlava, però, de 
les meves pors, de la meva sensació de sentir-me diferent i 
del fet que, a la nit, trigava tant a adormir-me perquè em feia 
basarda que alguna d’aquelles noies amb qui compartia pis 
entrés a la meva habitació i em fes mal. Fins que un dia elles, 
les del pis, em van dir, ei, tu, no dius mai res, sopa un ves pre 
amb nosaltres. I aquell dia vam començar a parlar, i aquell 
dia em vaig sentir una mica més còmoda. Només una mica.

Ofereixo un dit més de vi al mossèn. Sempre deu ser mi-
llor recitar lletanies si un va ben entonat. Ell no s’hi nega. 
Caram, aquest deu buidar les ampolles de vi de missa. Es-
pero que no sigui com el mossèn que hi havia abans, que va 
morir de delírium trèmens.

—D’on l’heu tret, aquest vi? És bo... —fa, tot llepant-se 
els llavis.

—És d’aquí, del celler. Al pare sempre li ha agradat te-
nir bon vi...

Quan dic la paraula pare, sento una angúnia al cor. No 
és una pena profunda, com la de la mort de la mare, que va 
ser sobtada i ens va agafar a tots desprevinguts. No és això, 
és un sentiment més estrany. Al pare sempre l’hem vist poc 
i mai no s’ha ocupat gaire de nosaltres. No hi havíem jugat, 
amb el pare. Ell només jugava amb les vaques, i només par-
lava amb elles. A casa callava i escoltava, i només remugava 
si la mare o la Nina començaven a parlar de capellans o de 
Déu. Jo també havia remugat, a mi aquestes coses m’im-
portaven poc i, quan vaig tenir edat de decidir, vaig dir que 
no aniria més a l’església perquè no creia que les misses ser-
vissin per a res. Ho vaig anunciar un dia a la mare i es va es-
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candalitzar. Però va ser als quinze anys, que vaig dir prou, 
i ja no em va poder obligar més a anar a l’església, perquè 
sabia que, si ho feia, jo m’aniria a queixar al pare. S’havien 
acabat els sants, les comunions, els sermons. 

Qui parlava de capellans i de misses eren aquelles se-
nyores de can Mauri. Fent el desmenjat, mirava d’escoltar 
les seves converses, que trobava fascinants. Jo ja feia uns 
mesos que era a la ciutat, ja no tenia por de dormir al pis i 
començava a tenir algunes amistats a la facultat. Tot plegat 
m’havia donat una seguretat a l’hora de moure’m que es 
veu que va convèncer els que m’havien de contractar. Ne-
cessitaven un reforç entre setmana per a l’estona de més 
feina, de cinc a vuit del vespre. Era un horari perfecte per a 
mi, i vaig dir que sí ben de pressa. Les senyores que berena-
ven cada dia tenien el seu món social en aquella casa i en 
misa. El diumenge anterior, en misa, hi havia algú que des-
prés, als berenars de can Mauri, es podia criticar impune-
ment. Podia ser qualsevol, des del capellà amb el seu sermó 
fins a la senyora ix, que s’havia quedat sola perquè el marit 
li havia volat amb la secretària. Escoltar-les era com seguir 
un serial. Aquesta mena de senyores venien en grups nor-
malment un cop per setmana i totes semblaven tallades pel 
mateix patró. Totes parlaven castellà, totes repassaven de 
dalt a baix altres senyores i capellans, i totes havien estat en 
misa. Als homes, ni els esmentaven. Pel que semblava, els 
homes no eren criticables. Només es demanaven com era 
que un senyor Tal havia pogut fer tal cosa a la pobreta se-
nyora Tal. Ara que ella també... i aquí començava la crítica, 
sempre constructiva, contra aquesta víctima de berenars 
Mauri, i de l’home ja no se’n parlava més.

Jo somreia quan sentia segons què. A mi ja em tenien 
simpatia, perquè jo sempre atenia les mateixes taules, les 
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grans, les seves. I totes les senyores, sens falta, m’havien 
demanat si era de poble, així que m’havien sentit parlar cas-
tellà. Doncs sí, contestava jo, primer una mica avergonyi-
da, però després vaig anar veient que això els feia gràcia, 
que m’agafaven afecte perquè em veien com desubicada, i 
em van acabar adoptant com a cambrera mascota. 

En Jean-Paul també va venir a seure on hi havia aque-
lles senyores. L’acompanyaven dues dones i un home, que, 
entre ells, parlaven català. En Jean-Paul, de català, ni un 
borrall. Quatre paraules en castellà i encara gràcies. La res-
ta era en francès. La gent amb qui va seure no tenia res a 
veure amb les senyores de les altres taules. Se’ls veia ben ves-
tits, però sense cap ostentació ni cap joia. Semblaven mes-
tres o botiguers. Aquell era un dia especialment fred del 
mes de març. Ja era fosc i, quan vaig anar a demanar-los què 
volien, vaig notar com ell em repassava de dalt a baix. Tenia 
uns ulls foscos, brillants i incisius, i vaig tenir la sensació que 
em despullava, sobretot quan em va mirar per dir-me, en un 
castellà del tot afrancesat, que li venia de gust prendre una 
orangina. O sigui, un refresc de taronja, vaig pensar, per-
què no era la primera vegada que em trobava amb france-
sos que volien el mateix. 

Aquell dia va ser el primer. Van marxar tots i es va quedar 
ell sol. Vaig sentir que murmurava una excusa per quedar- se, 
i jo vaig notar com se m’envermellien les galtes, perquè ja 
veia que allò tenia alguna cosa a veure amb mi. Llavors em 
va demanar una altra orangina i després si li podia dir on 
eren els jardinets de Gràcia. Faltaven cinc minuts perquè 
jo plegués i semblava que ell no m’entenia. Feia realment 
cara de no entendre res. I jo vaig cometre l’error de dir-li, si 
t’esperes cinc minuts, t’ensenyo on són. Jo vivia al costat 
dels jardinets de Gràcia, i no sé com em va sortir allò de cop. 
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Devien ser els seus ulls, que em van hipnotitzar. Segur que 
van ser els ulls. Fos el que fos, vaig fer un tros de trajecte 
amb ell, i allò va ser el principi de tot. 

El mossèn s’aixeca.
—Em penso que me n’aniré. Us deixo el número del 

mò bil i, si em reclama, m’aviseu... Però digueu-li que ja té 
el sagrament administrat i que està absolt d’antuvi, que no 
pateixi, que Déu l’acollirà en els seus braços, hagi fet el que 
hagi fet.

—D’acord, així ho farem, mossèn.
L’acompanyo a la porta. L’home s’acomiada amb un sim-

ple fins ara i un somriure. Què vol dir, fins ara. Vol dir fins 
que torni perquè es vol confessar, o fins que ens trobem al 
funeral, o fins què. Tanco la porta suaument, la veritat és 
que no ho sé.

A en Jean-Paul no li vaig tancar la porta, però no va ser 
aquella vegada que l’hi vaig obrir de bat a bat, sinó la se-
güent. Va trigar un mes llarg a tornar a aparèixer. Aquell 
primer vespre, quan el vaig acompanyar, em va explicar 
que venia a Barcelona un cop cada mes, que hi tenia nego-
cis. No vaig gosar demanar quins negocis, i ell em va dema-
nar llavors si feia gaire temps que treballava de cambrera. 
Jo li vaig contestar que no, que, de fet, vivia a Barcelona 
només entre setmana perquè estava estudiant magisteri. Va 
fer com si li semblés meravellós, com si ser mestre fos el 
millor que li pogués passar a algú. M’agraden molt els nens, 
vaig fer, avergonyida. El seu entusiasme m’animava a expli-
car-li coses, s’interessava per tot el que li deia, i en aquell 
curt trajecte, des de Mauri fins als jardinets de Gràcia, vaig 
acabar confessant-li que jo era de poble i que feia poc que 
estava instal·lada a Barcelona per estudiar. Ell llavors va ex-
clamar que Barcelona era una ciutat fantàstica, i jo em vaig 
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quedar sorpresa que em digués això, perquè a mi em sem-
blava molt sorollosa i fosca. Fosca de cases. Al poble, les 
cases sempre eren blanques perquè les pentinava la boira. 
Li vaig dir això a en Jean-Paul i llavors ell em va confessar 
que també venia d’un poble amb boira. La boira s’enyora, 
oi, va preguntar-me quan va veure que jo m’aturava perquè 
ja ens havíem de separar. Sí, vaig fer, mirant-lo. I aquell sí 
no vaig saber si era realment per la boira enyorada o per 
algun compromís de futur que ni jo mateixa coneixia en 
aquell moment. Ens vam separar amb una encaixada de 
mans. La mà l’hi havia estès jo, presa d’un atac de por que 
no em besés allà mateix i jo no sabés què fer. Era gairebé 
absurd pensar que el primer dia, després d’haver caminat 
un quart d’hora amb un desconegut, em volgués fer un petó 
de pel·lícula, però jo, no sé per què, ho vaig témer. I ara 
penso que vaig fer bé de témer-ho. Que, si no arribo a do-
nar-li la mà, segurament s’hauria atrevit a besar-me. Torna-
ré d’aquí a un mes, va dir, no canviïs de feina. I, per cert, fas 
molt bona olor, va reblar somrient. I va desaparèixer cami-
nant amunt, amb la seva jaqueta gruixuda, els seus cabells 
curts i ben tallats, la seva planta arrogant i ben posada. 

Em sona el mòbil i faig un bot perquè no me l’espera-
va. M’hi poso mentre al fons sento, per l’altra orella, el res-
pir desesperat del pare. És la Cèlia.

—Cèlia...
—Hola, mare. Com està, l’avi?
—Malament... En té per unes hores, filla...
—Oh... Vols que vingui?
—No cal, Cèlia, ja te’n vas acomiadar ahir. Ja et trucaré 

quan...
—Molt bé, mare.
És tan responsable, la Cèlia. Molt més que el seu ger-
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mà, que, ara com ara, és un tabalot. El meu Ricard de setze 
anys, que es pensa que no sé que surt amb noies. Se li veu 
d’una hora lluny que el fan parar boig; aquest dels setze anys 
és un moment delicat per als nois, que perden el nord da-
vant d’un cos de noia més o menys ben posat. I les noies que 
els envolten ho saben. No són ruques, avui, les no ies. Abans 
sí que ho érem. Bé, sempre hi ha hagut de tot, és cert, i sem-
pre hem tingut l’instint de seduir, com tothom, però jo, 
quan tenia setze anys, no era conscient que, si em posava 
poca roba, atrauria d’aquella manera els nois. Si ho arribo 
a sa ber, no sé si m’hauria interessat fer-ho. Els nois de la 
meva edat em semblaven criatures, eren petits, i, amb les 
amigues, quan jugàvem a l’ampolla, ho fèiem amb els que 
eren més grans que nosaltres i que sí que ens deien alguna 
cosa, perquè els vèiem més interessants i més madurs.

I després, a la universitat, els nois eren de sobte alts i 
ben plantats. Eren adults, com jo, i, aparentment, tenien 
al tres prioritats a la vida, com ara la de forjar-se el futur. 
També és cert que, per trobar-los, havies de passejar-te per 
altres facultats, perquè a la nostra n’hi havia ben pocs. Això 
del magisteri sempre ha estat cosa de dones, diguin el que 
diguin. 

Quan va tornar en Jean-Paul, jo ja em trobava com peix 
a l’aigua a la facultat. No havia fet amics dels de veritat en-
cara, però sí que hi percebia una bona companyonia. Em 
sentia acompanyada en l’únic que podia ser diferent, en el 
meu accent tancat d’interior, perquè no era l’única, ni molt 
menys, que l’hi tenia. Allà hi havia tots els accents dels 
Països Catalans. Entre els companys de classe m’hi troba-
va molt bé, tot i que no podia fer com la major part d’ells, 
que sovint per dinar es menjaven un entrepà al bar o s’en-
tretenien a xerrar. Jo marxava de pressa per anar a dinar a 
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casa i estudiar una mica abans d’anar a treballar. Però te-
nia estones entre classes i m’asseia al bar amb els companys 
que també en tenien, i llavors sí que ens entreteníem a par-
lar una mica de qualsevol cosa, i a explicar-nos d’on veníem 
i a què es dedicaven els nostres pares. N’hi havia alguns, 
de pares, que havien estudiat. De mares, poques. Fins i tot 
hi havia una noia que era de pagès, galtavermella i decidida, 
que parlava amb un accent que jo havia sentit poc, i que ara 
sé que és l’occidental perquè m’ho van explicar els meus 
fills quan ho van estudiar. Jo, en aquell moment, no en te-
nia ni idea.

Xampurrejava el francès i no l’havia fet servir la prime-
ra vegada amb en Jean-Paul. Però la segona, sí. Va aparèixer 
sol un dia, una mica abans de Sant Jordi. M’havien demanat 
a can Mauri que em quedés un parell de caps de setmana a 
ajudar-los perquè hi havia molta feina, cada vegada més. 
Feia dies, doncs, que no anava al poble. Hi havia llibres per-
tot arreu, la ciutat feia olor de roses i jo esperava que ell 
tornés. És curiós, tenia el ple convenciment que no m’ha-
via enganyat, que reapareixeria al cap d’un mes, i, quan fal-
tava una setmana perquè s’acomplís, ja vaig començar a ves-
tir-me i arreglar-me amb una cura especial cada vegada que 
anava a treballar, per veure si el trobava. Em preguntava 
què tenia aquell home que m’havia fascinat d’aquella ma-
nera, si només hi havia parlat durant un quart d’hora i, en-
cara, ho havia fet mentre tots dos caminàvem, i ell, per cert, 
m’havia hagut d’anar esperant, perquè era alt i tenia unes 
cames llargues que feien passes també llargues. El recorda-
va amb el coll de la jaqueta aixecat i me l’imaginava a prop, 
fent-me un petó com els del joc de l’ampolla però més llarg. 
Un petó dels que deien les noies de la classe i les meves 
amigues del poble que ja els havien fet. I a mi, als dinou 
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anys, encara no me n’havien fet cap, però no ho deia per-
què em feia vergonya. Sempre m’inventava una relació lleu, 
efímera, a Barcelona per a les del poble, i una al poble per a 
les de Barcelona, perquè una cosa era que no hagués sortit 
mai amb ningú, i l’altra, que no sabés què era fer-se un petó 
amb un noi. Si ho deia, quedava com si no em volguessin. 
De vegades em mirava al mirall i em deia que, tot i que no 
era com la Nina, que ja de ben petita atreia totes les mira-
des, tampoc no estava malament, no m’havia d’avergonyir 
de res perquè estava prou bé. Potser tenia el nas una mica 
prominent, i potser els ulls massa grossos i les dents una 
mica desordenades, però, tret d’això, era prima i estilitzada, 
i em sabia pentinar els cabells ondulats que deixava créixer 
de manera que m’arribessin una mica més avall de les es-
patlles.

En Jean-Paul es va asseure en una de les taules petites, 
les que no em tocaven a mi, un quart d’hora abans que jo 
plegués. Abans, però, em va venir a veure. Bonjour, em va 
dir tocant-me l’espatlla. Jo vaig saltar, vaig fer una exclama-
ció, vaig envermellir. Els seus ulls incisius se’m van clavar 
al front. No vaig fer res, però, ni tan sols allargar-li la mà 
perquè em va semblar que no hi esqueia. Ens vam quedar 
parats uns instants, i llavors va ser quan ell va dir, prenem 
un cafè en un altre lloc quan pleguis. Ho va dir així, que no 
era ni pregunta ni afirmació, de manera que jo vaig fer una 
lleu inclinació de cap, i ell em va indicar que se n’anava a 
seure a la banda de les taules petites. I allà es va estar fins 
a la meva hora de plegar. Una altra cambrera em va xiuxiue-
jar a l’orella, nena, quina sort que tens, quin francès més 
sexi. Vaig somriure una mica, però em va passar de seguida, 
perquè vaig veure com ella l’anava a atendre i s’hi posava 
tan bé com podia, i mirava d’atreure’l, la molt bruixa. Però 
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també vaig veure de cua d’ull com ell se la treia del damunt 
educadament. Res a veure amb el comportament que, des 
del primer moment, havia tingut amb mi. En aquell instant 
vaig saber que jo li agradava.

Tenia pessigolles a la panxa, unes pessigolles que a poc a 
poc m’omplien tota, que em feien parlar atriboladament 
quan demanava en una taula, que em feien tremolar quan 
servia una tassa de xocolata. Vaig haver de fer un esforç de 
concentració per acabar bé el meu torn, aquell dia. I és que 
no passa sempre que l’amor vingui de sobte, sense avisar, i 
ens demani si pot entrar. I encara menys, que vingui de 
França. El vaig veure com assaboria amb la cullereta una 
mica de xocolata espessa de la tassa que li havien servit. Em 
va mirar i em va enxampar mirant-lo. Ens vam somriure 
tots dos. Va ser un moment màgic.

Vaig per entrar a l’habitació del pare i en surt la Nina. 
—No es desperta... —diu.
—No... Doncs ens quedarem sense saber què volia dir 

amb això que va matar un home. Pobre pare...
La Nina fa un gest imprecís. Després, se’n va decidida 

cap a la taula i l’ampolla de vi. La segueixo, torno a seure. 
La Nina s’aixeca per agafar un got i se’n serveix una mica, 
tot i que ella no beu mai, que jo sàpiga. Li demano si pensa 
que realment el pare va matar un home o si s’ho està imagi-
nant. Ella fa un somriure d’aquells angelicals que recorden 
tant la mare, abans de contestar:

—Ho sé tant com tu, Annabel.
Té raó, no sabrem res fins que ell no parli, si és que par-

la abans de morir-se. Faig un mig somriure a la Nina: 
—I tu, com estàs?
Ella també somriu i em mira amb tendresa:
—Bé... La feina em va bé i m’agrada, ja ho saps.
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La Nina treballa d’infermera a l’hospital de Vic. No ha 
tornat a parlar de la seva vocació religiosa, però estic segura 
que tots els que la coneixem pensem que el millor que po-
dia fer era tenir cura dels malalts, que, al cap i a la fi, està 
relacionat amb el que havia volgut ser. Jo sempre he pensat 
que la Nina, malgrat tot, és monja dins el cor: no ha feste-
jat, no s’ha casat, cada dissabte passa per l’església per anar 
a rosari i sempre està disposada a donar un cop de mà a 
tothom. La Nina és una de les úniques persones al poble 
que no té enemics, tothom se l’estima. Quan la mare va en-
carregar-se de la perfumeria, ella la va ajudar molt, i això 
que encara era una criatura. La mare i la Nina eren dues 
ànimes bessones, i em penso que els altres, tots, teníem una 
mena de gelosia de no aconseguir entrar en aquell món que 
era només per a elles dues, que semblava tancat amb pany i 
clau. I no era que fossin excloents, sinó que només amb 
una mirada ja s’entenien. I els altres no enteníem res. Quan 
la Nina va passar aquell any interna a Vic, li van passar les 
ganes de ser monja. Això sí, va perdre un curs. Ella no volia 
sortir d’allà, però la mare l’anava a veure gairebé cada dia, 
no sabia estar-se sense ella. El fet de compartir la vida amb 
les monges li va treure del cap la idea de fer-se’n ella. No la 
vaig anar a veure perquè era quan jo estava en un altre món. 
Jo tenia el cap ple de pardals, com tots els altres adolescents, 
els que no érem la Nina. I, després, em vaig entregar de cos 
i ànima al que em va robar l’enteniment, i llavors sí que ja 
no veia res més ni sentia cap altra cosa. Només la veu d’en 
Jean-Paul, el seu xiuxiueig francès, aquelles paraules melo-
ses que em murmurava a cau d’orella. 

Vam sortir de Mauri i vam anar a petar a un bar, al pri-
mer que vam trobar. Allà, ell no va demanar una orangina 
sinó una cervesa, i jo vaig fer el mateix. I, mentre ens la be-
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víem, ell em deia que m’havia enyorat, que, des del primer 
moment que m’havia vist, havia sabut que jo era la dona 
que la seva imaginació havia creat com a icona de la perfec-
ció. O alguna cosa així. I, és clar, jo em vaig desfer escol-
tant-lo. Ell esperava que jo digués alguna cosa, i jo, tremo-
lant com una fulla, només vaig aconseguir dir moi aussi. Ell 
es va posar a riure, perquè aquella expressió no treia cap a 
res, però es veu que li va agradar, perquè, després de riure, 
em va fer una carícia a la galta i em va dir mon petit chou. I 
jo vaig perdre el món de vista. 

Sortir d’allà i anar de dret al pis va ser tot un. Per poc no 
paguem, érem tots dos en un altre món, i el cambrer ens va 
haver de dir, ei, que no és de franc, quan ja érem a la porta. 
Ho vam fer rient, semblàvem dues criatures, i, quan vam 
sortir, ell em va agafar, i jo m’hi vaig enganxar com si no hi 
hagués ningú més al món, com si hagués nascut formant 
part d’ell i després algú ens hagués separat i ara tot just ens 
haguéssim acabat de trobar un altre cop. Sort que llavors 
coneixia ben poca gent a Barcelona, perquè, si m’arriba a 
veure algun conegut, no sé què hauria pensat. Jo no sabia 
què em passava, allò era nou per a mi, i era tan intens com 
els perfums que omplien la botiga de la mare. Quina bona 
olor que fas, va tornar a dir ell en un moment. Vaig somriu-
re, la meva mare ven perfums i sempre me’n dóna un per-
què me’l posi, jo no hi entenc gens, vaig fer. Jo tampoc, 
però fas bona olor, va dir ell. No va dir res més, només em 
va abraçar. I jo el vaig guiar fins al pis, i hi vam entrar i vaig 
tancar la porta darrere nostre. El vaig portar a la meva ha-
bitació. En aquell moment no hi havia ningú, el pis era buit. 
Ell em va besar i jo em vaig deixar fer, però al primer mo-
ment em va venir una mica de basarda, i vaig desfer-me del 
seu petó per dir, escolta, jo no ho he fet mai, això, jo no sé 
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si. No pateixis, va fer ell, d’això, se n’aprèn de pressa. Em 
va somriure i em va començar a treure la brusa, els panta-
lons, la pell, el cor, tot. Em va besar suaument el coll, i des-
prés, em va posar la mà als pits, i després, més avall, i jo tenia 
vergonya, primer, i mirava de tapar-me, però ell em va dir 
tu es si jolie, i jo vaig deixar de tenir vergonya i em vaig 
deixar portar a l’infinit.

Hi ha escenes meravelloses que són tot un poema. Això 
és el que va representar aquella nit per a mi, un poema de 
llençols, de carícies, de descobriment de la part més íntima 
del meu cos i també de la del seu, que primer em va espan-
tar, però que després vaig notar pròxim, molt pròxim. Era 
la matinada quan ens vam quedar adormits. Quan vaig obrir 
els ulls, ja era migdia. M’havia descuidat de posar el des-
pertador i m’havia perdut les classes a la universitat. Oh, 
no, va ser el primer que vaig pensar. Llavors em vaig recor-
dar del que havia passat, i em vaig girar. Ell ja no hi era, però 
en el seu lloc hi havia una nota que deia, tornaré el mes que 
ve, attends-moi, ma chère. Vaig somriure. La vida s’havia 
tornat de colors llampants, i jo tenia un home, tot per a mi. 

L’espera es va fer entre dolça i insuportable. Primer, jo 
sabia que vindria; després, em van venir els dubtes. Al final 
d’aquell mes, tenia una por que em moria que no tornés. 
No tenia res, d’ell, ni el telèfon, ni l’adreça, ni res. Ni tan 
sols sabia a què es dedicava, només que eren negocis, però 
ignorava quins negocis. Això sí: sabia com besava, com to-
cava, com acariciava, com estimava. I jo sentia que havia 
donat la meva virginitat a l’home dels meus somnis, per-
què, des del primer moment, en Jean-Paul havia estat això. 
Tot plegat era com haver desfet un plec de paper de regal, 
que, de sobte, ensenyava què estava embolicant. El record 
d’a quella nit m’acompanyava de dia i de nit, i a fe que em cos-
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tava concentrar-me a fer la feina a can Mauri, i encara molt 
més, a estudiar. No em treia del cap el record de la seva pell 
musculada i càlida primer, suada després, la seva llengua 
calenta a la meva pell, a dalt, a baix i a tot arreu, sense dei-
xar cap racó per llepar, i tota jo que no deixava de tremo-
lar perquè sentia un plaer tan intens que em pensava que 
sortiria de mi mateixa. Després, ell, a poc a poc, m’havia 
agafat la mà i m’havia ensenyat a fer-lo vibrar també a ell. 
També sentia, com si fos en aquell precís moment, la seva 
mirada clavada en la meva mentre em penetrava i jo mirava 
de no cridar perquè al començament em feia mal, i després 
m’havia semblat començar a sentir alguna cosa, alguna cosa 
que es feia gran, més i més gran, i havia arribat a l’èxtasi 
enmig d’exclamacions contingudes, una mica abans que ell, 
que s’havia desbordat dins meu. Ho veus com en saps, és el 
primer que va dir després fent un somriure. I jo vaig pen-
sar que allò era la felicitat. I allò era a partir de llavors el 
que jo veia tot el dia, i cada nit tornava a sentir. 

I va tornar al cap d’un mes. I d’un altre i d’un altre. A 
poc a poc em va anar desgranant a què es dedicava. Tenia 
una cadena de botigues de sabates i venia un cop al mes a 
comprar gènere. Comerciava amb Barcelona i Milà. Des-
prés ens ho envien cap a Lió, va aclarir-me. Quan li vaig 
demanar si vivia allà, em va dir que sí, però que no hi era 
mai perquè sempre viatjava, ja que també havia d’anar de 
botiga en botiga. Ho coordino una mica tot, va dir acla-
rint-se la veu. I no hi ha cap telèfon on et pugui trobar, vaig 
demanar. Doncs és difícil, va fer ell, ajuntant una mica les 
celles, però, mira, et deixo el d’un bon amic meu, que hi és 
sempre. Si mai passa res, l’hi dius i ell, em vindrà a avisar. 
Però pensa que ha de ser per una causa justificada, perquè 
ell ha de venir a trobar-me i s’enfadarà si és per no res. 
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D’acord, vaig fer, contenta de poder tenir un lloc on loca-
litzar-lo. Jo li vaig donar el telèfon de can Mauri. Al pis no 
en tinc, vaig dir, i al poble... és que no ho entendrien. El 
telèfon de can Mauri també és només per si hi ha una ur-
gència. No va voler donar-me cap adreça per enviar-li una 
carta. Tenia por que es perdessin. És igual, vaig fer, te les 
donaré un cop al mes, hi posaré tots els meus pensaments. 

Jo vivia un conte de fades. Ell semblava encantat amb 
mi, m’abraçava, em petonejava, em tornava a deixar. Em 
deia que era el seu dolç consol en aquesta vida tan difícil. 
M’ho deia en francès i jo tremolava tota. Fèiem l’a mor cada 
vegada que venia, després passàvem la nit en blanc xerrant, 
i m’explicava anècdotes de quan ell era petit, i jo també de 
quan jo era petita. Ell vivia a la ciutat però havia nascut, 
com jo, en un poble de boira, érem com dues ànimes besso-
nes que s’havien acabat trobant. Després del tercer mes, ja 
em deia, tornaré tal dia. I tal dia tornava, i s’asseia a la taula 
de sempre, i la meva companya cambrera mirava de flirte-
jar amb ell, però jo sabia que m’esperava a mi. I em costava 
contenir-me fins que era l’hora de plegar i podia deixar-me 
anar en els seus braços. Aquella nit d’un cop al mes es con-
vertia en un núvol de color de rosa que s’allargassava fins al 
mes següent. Vaig començar a distanciar les anades al po-
ble, no em venia de gust haver d’aguantar la família, encara 
que me’ls estimés; tenia dos germans estranys, que no te-
nien res a veure amb mi, el pare, ni el veia, i la mare només 
parlava de clientes perfumades i de capellans amb la Nina, 
que acabava de tornar de la seva estada al convent. Així que, 
amb l’excusa dels estudis i d’alguna vegada que havia de 
quedar-me a can Mauri, vaig deixar de pujar-hi cada setma-
na. Primer va ser cada quinze dies, i, després, un cop al mes 
i encara gràcies.
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Van passar la primavera, l’estiu, la tardor. Entre en Jean-
Paul i jo hi havia cada vegada més confiança. Passats els 
primers embats, jo tornava a concentrar-me estudiant i 
també treballant. Les meves companyes de pis comença-
ven a coneixe’l i ja el tractaven com si fos el meu xicot, com 
jo feia amb els xicots d’elles. Deien allò d’hola, passa, pas-
sa, ara aviso l’Annabel, vols un cafè. Jo veia que em mira-
ven amb ulls envejosos, i que li donaven conversa, però no 
passava d’aquí, eren noies serioses, més grans que jo i ja 
amb intencions d’acabar els estudis i formar una família. 
Hi havia la Maria, la que més parlava amb mi, que sortia 
amb el mateix noi des dels quinze anys, i ara només el veia 
els caps de setmana i estava trista. I jo li deia, doncs imagi-
na’t jo, que només el veig un cop al mes.

Però un dia va canviar alguna cosa. Un dia, ell em va dir 
que potser podríem fer quelcom més. Que potser podríem 
sortir un parell o tres de dies a passar un cap de setmana 
fora, que què em semblaria. Vaig sospesar un moment la 
meva vida d’estudiant i de treballadora, i després vaig dir 
que sí. Podia demanar un parell de dies a can Mauri, i tenia 
prou diners per anar-me’n a passar uns dies fora amb el meu 
estimat. Vam buscar un cap de setmana que a ell li tocava 
venir un altre cop, i vam marxar quatre dies a voltar per la 
costa Brava. Que romàntic, va fer la Maria quan ho va sa-
ber, posant els ulls en blanc, amb sorna. Era a les portes de 
l’hivern, abans de Nadal, però en Jean-Paul i jo no teníem 
fred. Ben abrigats, vam passejar pel costat del mar i ens vam 
estimar entre llençols d’un hotel durant hores, de dia i de 
nit. Jo havia trobat la felicitat. I llavors vaig dir-li, m’agra-
daria presentar-te els meus pares. 

No sé per què em va sortir així. Jo ho deia perquè en 
totes les relacions hi ha un moment en què les coses s’han 
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de formalitzar una mica. Em miro la Nina, que s’ha quedat 
amb els ulls fixos a l’infinit, a la finestra que hi ha darrere 
meu, i des d’on es veu el riu i les cases de l’altra banda. La 
veig que somriu. En què deu estar pensant. No ho sé. 

Tampoc no sabia en què pensava en Jean-Paul després 
de sentir la meva proposta, però sí que em podia imaginar 
que no li havia agradat gaire, perquè va canviar de cara. No 
m’agraden les coses oficials, va fer. Em vaig quedar gla-
çada, perquè em vaig imaginar tota la vida amagant la nos-
tra relació a la meva família. I això no podia ser. Quan es-
tava pensant què contestar-li, ell va reaccionar i em va dir, 
més endavant, d’acord, deixa-m’hi pensar. En parlem la 
pròxima vegada que vingui, el mes que ve. Vaig somriure 
una mica i li vaig acariciar els cabells que duia tan curts. 
D’acord, vaig fer. Ell em va tornar a besar. Era l’últim cop 
que podíem fer l’amor, marxàvem aquell mateix dia, havíem 
de deixar l’habitació. Mentre ell es dutxava, vaig mirar el 
tros de mar que es veia des de la finestra. Era gris i fosc, i 
el cel, amenaçador. En caurà una de grossa, vaig pensar. I no 
sé per què, aquell aspecte del mar em va semblar premoni-
tori d’alguna cosa que em va deixar intranquil·la. Abans 
de sortir de l’habitació definitivament, em vaig girar un al-
tre cop cap a la finestra. Què mires, em va demanar intrigat 
en Jean-Paul. El mar, tan gris, tan gran, vaig fer d’esma. 

Ara, la Nina mira el riu, que no és ni gris ni gran, tot i 
que per a nosaltres sempre ha estat un bon tros de riu. Al 
cap i a la fi, el Ter és el Ter, i és l’artèria de la comarca. 
Aquest riu s’ho emporta tot, fins i tot la boira, malgrat que 
li costa arrencar-la de la terra que sembla que se l’estimi 
tant. La terra estripa la boira per fer-la quedar quan el sol 
acaba imposant-se cap a migdia i, de vegades, aconsegueix 
que s’hi quedi com una carícia perpètua durant tot el dia. 
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No puc evitar-ho i m’acosto a la finestra jo també. La llum 
d’un dia gris resta immòbil sobre l’aigua que es belluga. Es 
veu un tros de carretera i un cotxe que passa.

—És bonic —faig.
—Sí... —em contesta la Nina, d’esma.
De fet, no és gens bonic, i és humit i desagradable, però 

és el meu riu com aquesta és la meva terra. Quan et fas gran 
i te’n passen de tots colors, i sembla que t’esgarrapa un és-
ser maligne que se’t vol quedar un tros d’ànima, només et 
resten els orígens per reposar i per quedar-te tranquil·la. 
Però costa adonar-se’n. 

En Jean-Paul no va tornar. M’havia dit una data, com 
sempre, una de gener, i no va aparèixer a can Mauri. Em 
tenia tan acostumada a complir les seves promeses, que em 
vaig espantar. Primer em vaig dir que potser ho havia entès 
malament i que vindria l’endemà o al cap de dos dies. Però 
no va venir ni aquells dies, ni al cap d’una setmana. Vaig 
recordar-me llavors que m’havia deixat un número de telè-
fon i el vaig fer servir. Vaig trucar, s’hi va posar una veu de 
dona i vaig demanar per en Jean-Paul en el meu francès, 
que, en aquells moments, era força precari. Em va semblar 
entendre que l’altra persona deia que no coneixia ningú 
que es digués així. Vaig insistir dient que buscava el seu 
amic. Ella em va dir que no hi havia amic. Pas d’ami, em 
deia. I jo insistia amb l’ami de Jean-Paul perquè no ho sa-
bia dir de cap altra manera. I ella, pas d’ami, pas d’ami, i, al 
final, sembla que es va enfadar perquè em va deixar anar un 
discurs que no vaig entendre i va penjar. 

Aleshores em vaig desfer com la mantega al sol. Feia 
molts dies que estava tan nerviosa, que no vaig poder més. 
La meva companya cambrera de can Mauri em feia una 
mica de befa, què n’has fet, del francès, em deia, fa dies que 
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no ve. I jo em vaig adonar que es delia de veure’m patir, la 
mala bèstia, perquè no sé si deixant de ser verge m’havia 
marxat la innocència o què, però llavors veia coses que 
abans no veia, i una d’aquestes coses era que la meva com-
panya de feina era una mala bèstia. Tanmateix, no tenia ga-
nes de barallar-m’hi. Prou feina tenia a patir perquè en Jean-
 Paul no venia i perquè al telèfon que m’havia donat no en 
sabien res, d’ell. Pas d’ami, somiava jo a les nits. I eren llar-
gues. I, per acabar-ho d’adobar, un dia va ploure sobre mu-
llat perquè em vaig adonar del pitjor que podia passar: que 
m’havia quedat embarassada. Jo sempre havia tingut en comp-
te que això podia succeir. Però creia en en Jean-Paul i em 
deia que potser aquesta era la manera que es quedés amb mi, 
que estiguéssim junts. Ara, però, ja no sabia què pensar.

Tens problemes, em va demanar la Maria del pis un dia 
amb un interrogant preocupat als ulls. Jo devia haver can-
viat de cara i de manera de fer i de tot. I no vaig poder més 
i em vaig posar a plorar, i em vaig desfogar, i li vaig expli-
car què passava, tot, tot. La Maria escoltava silenciosament 
i, quan vaig acabar, va dir alguna cosa com, cabró. Jo vaig 
reaccionar, no, no, que potser ha passat alguna cosa, que 
fins ara bé venia sempre que ho deia. Ja, va fer la Maria, 
malfiada, però l’última vegada li vas començar a parlar de 
presentar-li els teus pares, oi. Sí, vaig fer. Ella va continuar, 
a més, no hi ha hagut manera que et donés un telèfon, ni 
una adreça, ni el nom de l’empresa on treballa ni res, si us 
plau, Annabel, toca de peus a terra. Però l’Annabel es resis-
tia a tocar de peus a terra, i si li ha passat alguna cosa, anava 
murmurant, buscant un tros de branca on agafar-me per no 
caure al riu d’aigües negres com una gola de llop. Potser sí, 
va fer la Maria, però la possibilitat és mínima. Em sap greu 
que et pensis que sóc dolenta, Annabel, però em sembla que 
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hi ha un cinc per cent de possibilitats que sigui això contra 
un noranta-cinc que t’hagi pres el pèl. C’est tout, va reblar 
en francès.

Aquell dia, dos mesos després que en Jean-Paul desapa-
regués definitivament de la meva vida, vaig adonar-me que 
segurament la Maria tenia raó. Ella no em va dir res més 
primer, només em demanava com estava, quan jo anava al 
lavabo a treure tot el que menjava o quan no em podia con-
centrar en els estudis, i em mirava amb cara de preocupació 
esperant que jo digués alguna cosa. I jo no deia res, res, per-
què no volia pensar. I llavors un dia ella no va poder més i 
m’ho va demanar directament, el tindràs, el nen, o què. I jo 
vaig veure una criatura sobrevolant sobre el meu cap, i so-
bre els meus pares i els meus companys d’institut, i vaig veu-
re l’adéu als meus somnis de ser mestra. Però també vaig 
veure un infant dolç al qual canviaria els bolquers, al qual 
podria dur a passeig i fer petons al meu gust, un infant que 
ja estimava encara que fos fill de l’home que m’havia fet tant 
de mal. Vaig aixecar el cap i vaig respondre, no ho sé. Doncs 
t’hauràs d’espavilar a saber-ho, va dir la Maria. Perquè aviat 
hauran passat tres mesos i, si te’n vols anar a Londres, com 
més ho allarguis, més traumàtic serà. A Londres?!, vaig re-
petir esverada. Sí, filla, no deus pas pretendre fer-ho aquí, 
oi, va fer la Maria, amb seny, aquí és il·legal, val molts diners 
i no hi ha garanties sanitàries. La vaig mirar fixament. Ja, és 
que encara no ho he pensat, vaig fer finalment.

Era així de dur, tant com l’hivern que passàvem. Havia 
estat a casa per Nadal en un temps d’espera quan encara no 
sabia que en Jean-Paul no tornaria. Havia gaudit de la fa-
mília i dels amics, sentint-me posseïdora d’un tresor, que 
era el meu secret particular, el tresor del meu amor, el meu 
futur. Havia estat feliç per dintre i per fora, i fins i tot feia 
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broma amb el pare, que recordo desconcertat per la meva 
actitud, i amb l’Albert, que havia marxat a viure a Ripoll 
perquè havia trobat una feina allà, i que jo veia com una 
persona estranya, desconfiada. A l’Albert li costava acos-
tar-se a nosaltres, a tots, li costava parlar, i es posava ver-
mell si algú li deia alguna cosa de festejar, com si no sabés 
com apropar-se a una dona, com si algú li hagués d’expli-
car com es feia. Érem una família estranya formada per és-
sers insòlits que no tenien res a veure els uns amb els altres. 
Una família que em semblava plena de secrets, i encara m’ho 
sembla, sobretot després de l’última confessió del pare. El 
dia de Nadal, asseguts a taula, amb una exnovícia perfu-
mera, una devota que afortunadament havia abandonat el 
camí cap al convent, un granger esquerp, un noi tímid i es-
trany i jo, una estudiant que tenia un xicot francès, el qua-
dre plàstic que conformàvem em va recordar les millors 
pel·lícules de Visconti. També convidàvem el noi per Nadal. 
Sempre l’hem convidat a les festes familiars, perquè ell no 
té família. I a mi em fa pensar en en Jean-Paul, perquè tam-
bé hi era, aquell Nadal abans del desastre. Hi era dins el 
meu cor. Era l’últim Nadal de felicitat.

Després, tot es va acabar, i aquell record es va convertir 
en una píndola amarga que calia tirar avall per l’esòfag i 
que no acabava de baixar de cap manera. El primer trimes-
tre del 1981 va ser el més dur que he passat fins ara, i que 
encara tinc clavat a l’ànima i, sobretot, al ventre. Em vaig 
adonar que, per més malament que em sentís, per més dur 
que fos, m’havia de sobreposar, havia de pensar, havia de 
decidir si tenia aquella criatura i em canviava la vida, o si 
me n’anava a Londres i podia fer realitat els meus somnis 
de futur, tot i que en aquells moments se’m feia difícil pen-
sar en això, ja no creia en res ni en ningú, tothom em sem-
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blava dolent, fins i tot la Maria, clarament partidària que 
avortés, quan a mi m’horroritzava fer-ho. Només de pen-
sar a matar el que tenia dins meu se’m posaven els pèls de 
punta. No podia suportar la idea, no podia, no podia. 

Però ho vaig fer. No sé com, però ho vaig fer. Vaig anar 
a Londres i em vaig deixar prendre el que encara no era ni 
criatura. Vaig triar la mort en lloc del malviure. 

—Com estan els teus fills, Annabel? Fa dies que no els 
veig...

—Estan bé, Nina. En Ricard està molt pesat, això sí. Té 
setze anys, ja saps... I la Cèlia està contenta amb els estudis, 
amb el periodisme. És clar que, tal com està això de la feina, 
val més que s’hi entretingui molt, a estudiar. A veure si men-
trestant s’acaba la crisi... 

Tornem a seure les dues. Se sent de lluny el panteix del 
pare. És un soroll insuportable, àrid, aspre, un soroll que 
t’esguerra per dins. La Nina sospira. Miro de trencar el si-
lenci que hi ha entre ella i jo, i que fa que arribi amb tanta 
claredat la respiració agònica del pare:

—I tu, com va per l’hospital? Us ho han retallat tot, 
també?

—Sí... ja saps com estem.
—Ho sé prou bé...
Jo, que treballo a la pública, parlo amb coneixement de 

causa. Últimament sembla que tot s’acabi, que tot es tan-
qui, que tot s’enfonsi. Després d’una època de relativa feli-
citat, quan em pensava que tot anava bé, quan havia trobat 
el meu lloc al món, quan em podia permetre algunes coses, 
quan amb en Ricard havíem aconseguit estalviar una mica i 
parlàvem de comprar un apartament a la Cerdanya perquè 
als nois els apassiona esquiar, i així també hi podríem anar a 
l’estiu, doncs quan ja parlàvem de tot això, es va acabar tot. 
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En Ricard s’ha quedat sense feina, i, ara per ara, no en tro-
ba. De moment ha aconseguit fer classes particulars a casa, 
però, és clar, amb això no n’hi ha ni per començar. Ell i un 
altre excompany de feina, que també és professor de quí-
mica, parlen de muntar alguna cosa relacionada amb l’en-
senyament, fer classes de reforç, per exemple, tot i que és 
difícil, molt difícil, ara ningú no demana reforç si s’ha de 
pagar de més a més, no hi ha diners. No hi ha diners en-
lloc. Afortunadament, és veritat que jo cobro menys, però 
la bona notícia és que encara no m’han fet fora. I dic en-
cara perquè hi ha un ambient que sembla que ens hagin de 
fer fora a tots d’un dia per l’altre. En lloc de l’apartament a 
la Cerdanya, al final haurem de tornar aquí, al poble de la 
boira, a la casa pairal, on ara només viurà l’Albert, i canviar 
de vida i canviar de tot. Ves per on, és una opció.

Les opcions a les primeries del 1981 eren dues i eren molt 
clares, i jo ja havia triat la de Londres. No pensis, Annabel, 
no pensis, em va dir la Maria, si has decidit això, no pensis 
o no ho faràs. Ara bé, si no estàs decidida, no ho facis, que 
després és molt dur. Vaig parlar finalment, estic decidida. 
Feia una setmana que m’arrossegava. Ah, com em costava 
somriure a can Mauri, i seguir la veta a les clientes quan em 
deien coses, i ara ja no suportava els seus comentaris i les 
seves crítiques sobre aquells que havien vist diumenge en 
misa, i pensava, si sabéssiu què penso fer, si sabéssiu el que 
em veig obligada a fer. Si sabéssiu que em vull desfer de la 
criatura que porto a dintre. Oh, no, no, Annabel, no és una 
criatura, és un no-res, em replicava llavors jo mateixa, és 
una espurna i te l’has de treure del damunt abans que sí que 
es converteixi en una criatura. Al final no podia més de 
pensaments barallats que m’esgotaven. Fora, fora, fora. 

Nena, posa’m una altra xocolata, em demanava una se-
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nyora. De seguida, li feia somrient, i mentre anava cap a la 
cuina, em demanava si ella i les altres em perdonarien mai 
el que estava a punt de fer. Cap a la cuina m’hi acompanya-
ven els seus perfums, no pas el meu, que era massa suau i 
no hi podia competir. Però és el meu cos, em deia, i no el 
seu. I no són elles les que hauran de fer-se càrrec d’un nen, 
si neix. Sóc jo. I després em ficava al llit i hi donava voltes. 
I, donant-hi voltes, vaig demanar dos dies més de festa a 
can Mauri, i me’n vaig anar a Londres. Vaig treure tots els 
meus estalvis del banc, i vaig aconseguir un petit crèdit per 
retornar en un any. La Maria em va demanar si necessita-
va res, i li vaig dir que no, que gràcies. 

No vaig visitar la ciutat de Londres. I no hi he tornat 
mai més. Aquella vegada només vaig passar per la clínica, 
em van xuclar, vaig dormir una nit allà i vaig tornar cap a 
Barcelona. I després em vaig estar tot el dia de festa que em 
quedava mirant la paret de la meva habitació. M’havien xu-
clat per baix, però també m’havien xuclat el que tenia a 
dintre del cap. M’havia quedat buida pertot arreu. No te-
nia ni gana ni son ni res. Només volia mirar la paret de l’ha-
bitació.

I va ser llavors, aquell dia terrible i buit, l’endemà, a Bar-
celona, quan la Maria va entrar i em va dir, saps que mentre 
eres fora hi ha hagut un intent de cop d’estat? On, vaig de-
manar. Aquí, vull dir, a Madrid. Ah, sí, vaig fer desmenja-
da. Sí, ja està arreglat, però ahir a la nit vam passar molta 
por. Por de què, vaig fer d’esma. Coi, Annabel, desperta’t, 
por de tornar a estar com en temps d’en Franco. Saps qui 
era en Franco, oi. M’havia dit això en to burleta i una mica 
bruscament i havia marxat. Jo sí que sabia qui era en Fran-
co perquè l’havia patit, com tothom, però no entenia res 
del que em deia la Maria. Tanmateix, m’era igual.
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Amb el pas del temps, he tingut converses de cafè, de 
feina, de tot, amb gent que insisteix a explicar exactament 
què feia la nit del 23F i com els va afectar aquell intent de 
canviar el curs de la història. I jo no ho podia dir perquè 
jo ni me n’havia adonat. Sempre he pensat que sóc l’única 
persona de tot l’Estat que no es va adonar de què passava 
aquella nit, i ara, per postres, surt el meu pare a les portes 
de la mort i explica que ell, aquella nit, va matar un home. 
O sigui que és possible que estigués implicat en el tema, a 
favor dels uns o a favor dels altres. Però com que està in-
conscient, no podem saber exactament què va passar. I si es 
mor sense dir res, s’emportarà el seu secret a la tomba i no 
ho sabrem mai.

Jo vaig acabar inventant una història personal per al 
23F. Em vaig adonar de seguida que em faria falta. De fet, 
l’única que sabia que aquella nit la vaig passar a Londres 
era la Maria del pis, així que per a tota la resta del món em 
vaig inventar que m’havia proposat passar estudiant els dos 
dies de festa que m’havien donat, però m’havia posat ma-
lalta i m’havia passat tota la nit anterior desperta vomitant 
i, l’endemà, em van explicar tot el que havia passat però jo 
tenia tanta son que em vaig adormir i em vaig despertar 
quan ja estava tot arreglat. És complicat i rocambolesc, sí, 
però això és el que deia, el que he dit tota la vida, una vega-
da i una altra. Vaig començar explicant la història amb for-
ça dubtes, però després em vaig anar animant, i ara, quan 
em demanen on era jo —perquè encara és un tema recur-
rent entre la gent d’una determinada edat quan no se sap de 
què parlar— doncs ho explico amb tota mena de detalls i 
amb salsa i tot. 

Ai, que fàcil és fer broma del que ja tenim mig oblidat. 
Mig oblidat, només, perquè hi ha coses que realment no 
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s’obliden. I hi ha coses que jo no oblidaré mai. Hi havia les 
que gairebé ploraven, les que tremolaven i les que estaven 
tan tranquil·les, com si anessin a passar el dia a la platja. 
Una de les que gairebé ploraven s’havia girat quan ens es-
tàvem esperant en aquell banc en un pis de l’agència londi-
nenca que ens havia portat fins allà, i ens havia anunciat, el 
meu se’n va anar. La vam entendre totes, allà semblava que 
l’espanyol era la llengua imperant, tot i que també hi havia 
una altra noia catalana amb qui no vaig creuar més de dues 
paraules. Es va fer el silenci. Després, una altra de plorosa 
va dir, el meu també. Una de les que els era igual, se les va 
mirar com si pensés, quines coses que us passen. Jo vaig 
callar, jo no sabia si m’havien deixat, de fet, en Jean-Paul no 
m’havia dit mai que no tornava. En Jean-Paul no m’havia 
dit res. Fos com fos, allò semblava una mica el club de les 
abandonades.

Després va venir una clínica on tothom era amable. I 
després, el metge. T’adormirem, xuclem i ja està, em va 
semblar que em deia dibuixant un somriure. I jo vaig fer, 
ah, i així va ser, van xuclar i em vaig despertar i la cosa es va 
acabar, però aquell xuclet me l’he sentit tota la vida, tota, i 
encara ara me’l sento i em demano què devia passar amb 
l’espurna que mai no va arribar a ser la meva criatura. Era 
una ploma petita, volàtil, que es va endur el vent. Una plo-
meta. Me la vaig imaginar blanca i immaculada. I, després 
del buit inicial, va aparèixer, flup, com si hagués vingut vo-
leiant d’alguna banda, i es va posar sobre el meu cap, i m’a-
companyava a tot arreu.

L’endemà de tot, em vaig aixecar del llit una mica com 
un autòmat, i me’n vaig anar a la facultat. Hi havia hagut un 
cop d’estat dintre meu, i jo, l’Annabel, era aparentment la 
mateixa, i escoltava a classe, i prenia apunts, i tot. Només 
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que, quan tothom comentava el que havia passat, el cop d’es-
tat de fora, jo despistava i me n’anava. De lluny sentia, que 
fort, per poc tornem a la dictadura, jo em vaig quedar de 
pedra, i jo, doncs jo tinc uns veïns que feien les maletes per 
marxar, i anava sentint comentaris d’aquesta mena, i pensa-
va que jo no tenia res a dir simplement perquè no hi era, 
perquè m’estava desfent del xuclet que s’havia convertit en 
una plometa blanca, i aixecava una mica els ulls i en veia 
l’ombra. Ai, que me la veuran, pensava, però no, els altres no 
s’adonaven de res, no veien res, no feien cas de la meva plo-
meta blanca, i, a la tarda, les senyores de can Mauri, tampoc.

Però la Maria del pis sí que s’adonava d’alguna cosa. La 
Maria em va sacsejar les espatlles, al cap d’uns dies. Ei, An-
nabel, això fot molt, ja ho sé, però te n’has de recuperar. 
La vaig mirar sense veure-la. Potser ha vist la plometa, vaig 
pensar. Però no, ella no semblava que mirés sobre el meu 
cap, sinó que em mirava directament als ulls. El Jean-Paul 
aquell te la va fer grossa, el malparit. No vaig contestar. No 
hi pensava, en en Jean-Paul, ja. No ho sé, aquell francès 
que m’havia fet l’amor unes quantes vegades i que un bon 
dia s’havia endut el vent havia deixat de tenir importàn-
cia. Ara l’única cosa que m’importava era no perdre de 
vista la plometa blanca. La Maria em va agafar la cara amb 
les mans, reacciona, Annabel, reacciona. T’hauré de portar 
a passejar per què no pot ser que estiguis així. 

Qui surt a passejar, ara, és l’Albert. Sembla marejat.
—No puc més... Pot entrar-hi algú altre, ara? Deixeu-

me beure un glop de vi.
M’ofereixo a vetllar el pare. Entro a l’habitació i m’as-

sec en una cadira que és a prop seu. Pare, dic amb el pen-
sament a l’home que, més que un home, és ja una desferra, 
la mateixa nit que tu mataves un home, a mi em feien un 
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forat al ventre. Me’l miro i espero. Espero que em contes-
ti amb el pensament, però ell, res, no diu ni mitja parau-
la, ni amb el cervell ni amb els llavis, ni amb res. Només 
respira d’aquesta manera que fa que se’t posi una bola al 
coll i que no et deixi respirar bé a tu. Potser això de la mort 
també s’encomana. 

La mort. El vaig matar, el meu fill, em demanava quan 
em vaig haver despertat de la meva letargia. M’ho vaig de-
manar durant molt de temps. Estava convençuda que havia 
fet el que havia de fer i, tanmateix, notava com els meus 
sentiments em torturaven en el més profund de mi matei-
xa. Nena, aquests dies estàs com adormida, em van dir les 
senyores de Mauri. Disculpin, em vaig excusar, és que tinc 
exàmens i dormo poc. 

La gran excusa dels exàmens, pare, sempre ha servit per 
escaquejar-se de moltes coses. Si em poguessis llegir el pen-
sament sabries coses de mi que no sap ningú. Vaig anar a casa 
dues setmanes després de l’avortament. Tenia ganes de ser a 
la meva habitació del poble, la que és aquí al costat, justa-
ment, que també té una finestra com la de la sala, que també 
et permet de treure el cap i ficar-lo dins la boira. Tenia ga-
nes de sentir remugar el pare, d’olorar el silenci de l’Al bert 
i que la mare m’abracés una mica, just abans de posar-se a 
parlar amb la Nina de capellans i de perfums. Tenia ganes 
de flairar, però no pas els perfums, sinó el que desprenen 
aquestes fustes i aquesta pedra, aquest terra de rajola anti-
ga. Tenia ganes de ser a casa. I vaig venir, però no la set mana 
següent sinó dues després, perquè la primera no es ta va se-
gura de ser capaç de mantenir-me en el meu estat normal. 
La mare m’hauria llegit als ulls que me’n passava alguna. 
Així que em vaig esperar quinze dies. I, llavors sí, aquí vaig 
descansar com tu descanses ara, pare. S’hi està bé, a casa.
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Sento com l’Albert i la Nina xerren a la sala. L’Albert 
parla de la seva feina. El meu germà va tenir una nòvia amb 
qui semblava que estaven a punt de fer un pensament, van 
sortir força temps, i ella venia per casa força sovint. L’Albert 
era molt jove, llavors, era abans que em passés això d’en 
Jean-Paul i l’avortament. No sé què va passar entre ells, 
però el cas és que ella se’n va anar i, d’ençà d’aquell dia, 
l’Albert no s’ha atrevit a acostar-se més a una dona serio-
sament. Sí que va des de fa anys amb aquella que té tan 
mala fama, la Montse, però deuen tenir una relació d’amants 
que es troben de tant en tant i prou. Ara, que no sé si el 
meu germà sap que no és l’únic. Espero que sí que ho tin-
gui clar, perquè em sembla que a aquesta noia no li fa el pes 
la monogàmia. De vegades penso que l’Albert hauria de fer 
un pas en algun sentit, però la veritat és que de tant en tant 
remuga que prefereix estar sol que mal acompanyat. I jo 
penso, ai, a veure si ara aquest se’ns farà capellà, per man-
tenir el costum familiar, però no, no ho ha fet mai, això, i 
diu que ja està bé sol. Tot i això, el pare va deixar anar un dia 
que l’Albert algunes nits se’n va i no torna fins l’endemà, 
i això deu voler dir alguna cosa.

La Maria va complir la seva promesa i em va dur a pas-
sejar. A passejar volia dir a voltar per Gràcia un parell de 
nits a la setmana. La Maria tenia un cercle d’amics artistes 
que freqüentaven bars on tothom fumava i on algú tocava la 
guitarra o el piano. Bars on es parlava de socialisme com 
la gran solució a tots els problemes del món. Jo no era socia-
lista i, de fet, al poble aquesta paraula sonava a pecat, i no 
diguem entre les senyores de can Mauri, que la deien en 
veu baixa atribuint-la a algun esgarriat. Però jo llavors tam-
poc no fumava i vaig començar a fer-ho en aquell moment. 
Em van oferir un cigarret i vaig dir que no. Al segon, tam-

Paraules a mitges 2.AS.indd   47Paraules a mitges 2.AS.indd   47 11/7/14   10:44:1611/7/14   10:44:16



48

bé, i al tercer i al quart. Però quan ja me n’havien ofert deu, 
un dia vaig dir que sí. També vaig començar a veure vod-
ka amb taronja. I no em vaig fer socialista però hi vaig sim-
patitzar perquè era el que es portava i perquè era tan bonic 
predicar la igualtat entre classes. Però tot això va ser quan 
ja m’hi vaig sentir més o menys còmoda. Els primers dies 
m’hi sentia estranya. Anàvem sobretot a un bar on hi havia 
estudiants de lletres i de l’Institut del Teatre, o sigui, d’in-
terpretació i de dansa. Allò era un món nou per a mi, tan 
diferent del de la meva facultat, del de can Mauri i del del 
poble, que vaig haver de començar a relacionar-me de tota 
una altra manera i des de zero, si bé és cert que, com que 
tots els altres llocs tampoc no s’assemblaven gens entre ells, 
ja estava acos tumada a canviar de manera d’expressar-me i 
de ser, quan era aquí, allà o més enllà. 

M’aixeco i toco la mà ossada del pare. Està freda. Li tiro 
una mica amunt la flassada. Ell ni se n’adona, continua pan-
teixant. No crec que aconsegueixi que així la mà se li escal-
fi, si ja és la mort la que l’hi està refredant. Surto un mo-
ment a fora i dic als meus germans:

—Voleu dir que no hauríem de dur-lo a l’hospital? Sem-
bla que pateixi...

La Nina em mira amb dolcesa:
—No et preocupis, Annabel, no pateix. És l’agonia de 

la mort..., però no pateix.
La Nina deu haver atès un munt de malalts terminals i 

deu saber de què parla. Prefereixo creure-la, tot i que cos-
ta. Me’n torno a dins de l’habitació, m’assec al lloc on era 
abans i torno a tocar aquesta mà freda que no puc amagar-
li sota la manta perquè hi té endollada, amb una agulla, la 
via que el lliga, si més no, a la tranquil·litat. 

Sospiro, m’aixeco i em poso a passejar una mica amunt i 
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avall. M’aturo davant del mirall de l’armari i em miro de 
dalt a baix. On has anat a parar, Annabel, em demano a mi 
mateixa, ets una dona de cinquanta-tres anys feta i dreta, i 
ja no tens res a veure amb la joveneta de la plometa al cap. 
Se m’ha enfosquit la pell, això de l’edat no té remei. I un dia 
acabem com ell, com el pare, que ara se’m reflecteix al fons. 
I és llavors quan hem de mesurar si tot el que hem fet ho hem 
fet bé o si almenys ha valgut la pena. Acosto la cara al mi-
rall, que em retorna un rostre en el qual comença a marcar-
se lleugerament, a còpia de ratlles més o menys pronuncia-
des, el rastre dels anys. I jo que havia tingut la pell tan tesa.

Sembles la ballarina de porcellana que surt quan obres 
una capsa de música, em deia en Jordi intentant acariciar-
me la galta. Jo em feia enllà instintivament, i ell es queixava, 
ei, ei, què passa, a veure si no et puc ni tocar la galta, noia. 
Ho deia com ofès, però després suavitzava les formes, i 
tornava a dir-me, ets molt bonica, sí. Jo no entenia res, si 
volia una ballarina, allà en tenia unes quantes, se’ls veia 
d’una hora lluny perquè caminaven d’una manera especial, 
amb el coll estirat i els peus oberts, i perquè gairebé sempre 
duien els cabells recollits en un monyo. Venien a la taverna 
però bevien poc i se n’anaven aviat a dormir. Jo no sóc ba-
llarina, vaig fer, finalment, pensant que potser m’havia con-
fós amb algú altre. Ja ho sé, feia ell suaument, ja ho sé. El 
local era ple de fum, i ell precisament fumava un cigarret 
darrere l’altre. Va ser ell qui em va iniciar en el vici. No l’hi 
recrimino, en aquells temps no ens ho miràvem com ara, en 
aquells temps això de fumar era com pertànyer a un cercle 
apte només per a uns quants privilegiats que sabien parlar 
de grans qüestions. En aquell moment, el dia que em va dir 
que era com la ballarina d’una capsa de música, li vaig de-
manar un cigarret perquè no sabia què dir-li, i demanar un 
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cigarret sempre era una fugida d’estudi socialment ben ac-
ceptada. A més, ja no tossia quan m’empassava el fum, i això 
era molt. 

Ja feia un mes més o menys que em deixava caure pel 
bar amb la Maria. Primer, ella m’hi havia d’arrossegar, i 
després em va agradar anar-hi a mi, tot i que encara, de tant 
en tant, mirava enlaire per veure si hi duia la plometa blan-
ca. Si sentia flup, pensava, amb resignació, ja està, ja m’ha 
baixat del cel, ja l’hi porto. I llavors se m’encongia el cor i 
sentia que se m’humitejaven els ulls. A les nits, durant molt 
de temps, somiava que, quan em treien aquella llavor de 
vida, me’n posaven una altra, i jo m’inflava, m’inflava, i la 
panxa tenia tot de bonys molt grossos, tan grossos que a mi 
em feia vergonya d’ensenyar. I em tancava en un lavabo 
perquè no em veiessin fins que paria, i el que paria era un 
mons tre. I llavors jo cridava i cridava perquè tenia por del 
meu propi fill. I, afortunadament, aquí s’acabava tot per-
què em despertava.

Això d’anar a la taverna de Gràcia va fer que veiés altres 
coses i altres persones diferents de les que veia normal-
ment. També va fer que, a poc a poc, deixés de somiar en 
monstres. La plometa em gratava el cap de tant en tant, 
però jo començava a adonar-me lentament que, fos com 
fos, havia d’aconseguir que se n’anés volant. I em vaig tro-
bar en l’ambient que freqüentaven els estudiants que tenien 
la meva edat però que eren sobretot de ciutat. Cercles de 
gent discutint sobre el que havia passat, allò que jo no ha-
via viscut, allò de la nit més llarga, i també discutint sobre 
el que passaria, ara que el cop d’estat havia resultat ser un 
bluf. La paraula socialisme ressonava insistentment a les 
parets del local i es barrejava amb el fum del tabac i els eflu-
vis de l’alcohol, era una paraula que també es flairava, com 
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els perfums de la mare, i era la il·lusió de tots aquells joves 
vestits amb jerseis llargs, cabells també llargs i macutos, 
que era el que llavors quedava bé de portar, tant si eres noi 
com si eres noia. La Maria també anava vestida així, i també 
portava macuto, però jo no, i sabia que determinades per-
sones murmuraven sobre mi, sobre els meus cabells just 
per sota les orelles i el meu aspecte de noia arreglada. El 
primer dia ja devien pensar que era una dependenta o una 
cambrera, que realment és el que era. La Maria els ho va 
aclarir de seguida, treballa a can Mauri. Que pija, va dir un. 
I jo em vaig quedar de pedra.

Normalment em posava en un racó i observava què pas-
sava, o m’acostava al que tocava la guitarra, que, segons 
què interpretava, o què intentava interpretar, aconseguia 
aplegar més o menys gent al seu voltant. Habitualment, l’as-
pirant a músic començava a fer acords inconnexos mentre 
es col·locava, ben col·locat, el got amb la beguda al costat, i 
el cigarret als llavis, que no deixava anar fins que no es dis-
posava a interpretar seriosament alguna cançó. Aleshores 
el posava entre un parell de cordes, ben fermat, i així s’ana-
va consumint a poc a poc en el temps que durava la cançó. 
I la cendra anava caient a terra com si allò fos part del joc, 
d’alguna mena de ritual, era gairebé indispensable que hi 
hagués un cigarret entre cordes i que la cendra caigués a 
terra. I així començaven a taral·larejar-se les primeres no-
tes del Que tinguem sort, de Lluís Llach, peça estrella del 
local, de l’è poca, del temps, una mena d’himne generacio-
nal, amb l’«Així prenc tot el fruit que et pugui donar» cri-
dat ben fort per un munt de persones, que, tan bon punt la 
sentien, s’anaven acostant a la guitarra, al cigarret clavat a 
les cordes, al guitarrista pelut que, fos qui fos, ens fascinava 
a tots, només perquè seguia aquests patrons que eren els 
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que nosaltres necessitàvem imperiosament, o exigíem o bus-
càvem o vés a saber què. Jo em notava els ulls plens de llà-
grimes quan cantàvem allò de «No és això, companys, no 
és això», no podia evitar-ho. Aquesta cançó representava el 
canvi de to, la derivació cap a les espirituals negres que ve-
nien a continuació, tristes, malenconioses, reivindicatives 
d’una felicitat que cap de nosaltres no creia posseir. I alesho-
res jo m’havia de contenir molt per no plorar a raig, perquè 
em tornava a voltar la plometa, flup, i el record de l’home 
que m’havia esparracat el cor. I tot, de sobte em venia tot.

La veritat era que en Jordi no aplegava gens de gent al 
seu voltant, perquè només sabia fer tres acords amb la gui-
tarra i l’agafava quan no hi havia ningú per practicar el 
quart. El primer dia que va adreçar-se’m, quan jo m’havia 
quedat embadocada mirant-lo, va deixar la guitarra a una 
banda i va dir fent una ganyota que volia ser còmica, això 
de la música no fa per mi, jo sóc de lletres. Em vaig posar a 
riure i li vaig respondre, no pateixis, perquè si jo em poso 
a cantar, fugirà tothom esperitat. En Jordi tenia un parlar 
molt de Bar-ça-lo-na, amb les vocals ben obertes, i, quan 
em va sentir a mi, em va demanar si era de poble de seguida. 
Sí, sí, de la Plana de Vic, vaig fer, una mica anguniejada que 
també en un bar de Gràcia em demanessin això. Per no sen-
tir-me tan incòmoda, li vaig tornar la pregunta, i tu. Jo, va 
somriure ell mentre encenia un cigarret, de Gràcia, de tota 
la vida, tinc tota la família aquí. M’ho deia amb orgull, ser 
de Gràcia era un valor afegit en aquells temps, i ser a la co-
missió d’un carrer dels que s’engalanaven per la Festa Ma-
jor, encara més. En Jordi, de fet, no parlava de cap altra cosa, 
només de la feina que tenien durant tot l’any per pensar en 
el carrer guarnit de la Festa Major. O bé, també, del futur 
del país basant-se en el passat més immediat, en la dictadu-
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ra, la transició i el fet nacional, que en aquell moment era 
una expressió el·líptica que pocs sabien realment què signi-
ficava i on ens podia dur. En Jordi em feia discursos noc-
turns que s’acabaven tard. Ja vindràs, s’acomiadava la Maria 
a una hora determinada, i jo em quedava allà escoltant, i 
quan arribava al pis se m’havien fet les tres, i a les set m’ha-
via de llevar i els llençols se m’enganxaven, i després anava 
tot el dia mig adormida, però és que m’havia adonat que, si 
em cansava tant un dia o dos a la setmana, em podia oblidar 
de tota la resta, aparcava de mica en mica en Jean-Paul, la 
plometa blanca i el viatge al club de les abandonades de 
Londres.

I, a poc a poc, en Jordi se’m va anar apropant, fins que 
un dia se’m va acostar moltíssim i va ser quan em va acari-
ciar la galta i jo vaig saltar. I és que, amb aquell contacte, 
havia tornat a sentir vivament la passió d’en Jean-Paul, i 
m’ha via retornat el gust amargant del seu rastre. Quan en 
Jordi es va queixar de la meva reacció, el vaig mirar amb hos-
tilitat sense dir res, no ho vaig poder evitar. Amb tanta 
hostilitat el vaig mirar, que ell va canviar de tema i es va 
posar a parlar del vodka amb taronja que tots dos estàvem 
prenent. Jo em sentia com si m’haguessin posat en un bagul 
que feia pudor de Jean-Paul i m’obliguessin a romandre 
allà dins tancada. De sobte, tot era brut de temps passats. 
Em vaig acabar la beguda i vaig dir que anava al lavabo. Allà 
vaig mirar de calmar-me, no podia ser que em quedés al cos-
tat d’en Jordi d’aquella manera, sense ni permetre que em 
fes una carícia. Ja feia tres mesos que havia passat tot allò, 
noranta dies llargs d’ençà que havia passat per Londres, 
d’ençà que m’havien llevat qualsevol rastre de l’home que 
m’havia llepat tot el cos tantes vegades... Em va caure una 
llàgrima i llavors em vaig adonar que no l’havia oblidat, que 
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només m’ho pensava. Deu ser l’instint de supervivència que 
ens fa creure que oblidem l’espina que se’ns ha clavat al fet-
ge, em vaig explicar a mi mateixa molt convençuda, adop-
tant una doble personalitat d’emergència. Vaig sospirar un 
moment i vaig tornar on era en Jordi, vaig agafar les me-
ves coses i li vaig dir, perdona’m, és que avui no m’acabo de 
trobar bé. Vés, vés, va fer ell, comprensiu. Vaig sortir del 
local balancejant-me una mica perquè havia begut massa.

Cada vegada que anava al bar de Gràcia bevia com a 
mínim un parell de gots de vodka amb taronja. I cada dia fu-
mava més. I després va venir la maria, que jo no havia fu-
mat mai fins aleshores perquè em feia por tastar-la. Però 
llavors ja no em va fer por, i sempre hi havia algú que m’hi 
convidava, i vaig començar a barrejar herba amb alcohol, 
i llavors tot prenia un color diferent, més relaxat, més tran-
quil, i el passat no feia mal i tot era meravellós. I les nits 
esdevenien llargues entre boires de fum, música de fons, 
tertúlies animades sobre política i drets socials que reivin-
dicàvem desesperadament. A la Maria, de vegades, ni la veia, 
però un dia em va esperar quan jo tornava de treballar i em 
va dir, a veure, Annabel, vols dir que no t’estàs passant, vas 
mig zombi tota la setmana, i jo diria que fumes molt i beus 
massa, no sé, noia, al començament volia distreure’t, però 
ara me’n començo a penedir. Oh, no pateixis, vaig fer dei-
xant anar un badall, em sé cuidar, i ja estic bé. L’hi vaig dir 
de pressa i sense mirar-la als ulls, perquè no era cert que 
estigués bé. Ella ho sabia, com van els estudis, em va de-
manar, jo no veig que estudiïs gens. M’acabava de ficar el 
dit a la nafra i vaig reaccionar com era d’esperar, escolta’m, 
això és cosa meva, no t’hi fiquis, tu. Ella va callar, em va 
mirar fixament un moment i se’n va anar.

La Maria tenia raó. Vaig engegar un curs enlaire per cul-
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pa d’en Jean-Paul i la plometa. Necessitava treure-m’ho 
del cap i, davant dels llibres, era impossible. Jo no tenia ex-
periència a oblidar, d’això se’n va aprenent al llarg de la 
vida, als vint anys no se sap com es fa, i la fugida d’estudi 
sovint passa per un local ple de fum i unes quantes copes a 
les hores nocturnes. Però no pels llibres. No deixava can 
Mauri, no podia deixar-ho si volia una mínima indepen-
dència econòmica, i mirava de complir, però no podia com-
plir amb l’estudi, allò em superava, i no sabia què em dirien 
a casa si no aprovava el curs. A més, sense adonar-me’n, 
havia començat a canviar la manera de vestir-me, i ja duia, 
com tots els altres del bar, els cabells llargs i més aviat des-
endreçats i un macuto on sempre tenia un paquet de cigar-
rets. A casa, quan hi anava, em començaven a demanar com 
és que m’arreglava d’aquella manera tan estranya. Ja es-
tudies força, demanava la mare, clavant els seus ulls en els 
meus, en veure que havia canviat tant. Sí, mentia jo, i m’a-
donava que ella era perfectament conscient de la meva men-
tida, però també que sabia que hi havia alguna altra cosa 
que no li podia dir. Davant de la mirada de la mare, jo em 
sentia com despullada. Les mares ho saben tot encara que 
no ho arribin a confessar mai. Les mares hi veuen més enllà 
de les parets del rostre, més enllà de la pell i més enllà fins 
i tot del nostre propi pensament. Ara que sóc mare, em 
passa a mi amb els meus fills, i estic segura, ara que sóc 
mare, que la meva va veure en aquells temps que me n’havia 
passat alguna de grossa. Però va callar.

Vaig tornar a Barcelona. Cada dia que passava estava 
més marejada, tenia la sensació de caure lentament en un 
pou sense fons, i intentava fer els impossibles per mante-
nir-me amunt, amunt, amunt. Però fins i tot la plometa co-
mençava un altre cop a gratar-me el cap, cada vegada amb 
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més força, i em feia mal i no sabia com evitar-ho. I una nit 
vaig beure massa i vaig començar a riure com una beneita 
d’alguna cosa que passava, no sé què era, perquè hi ha un 
moment etílic en què no t’adones de què rius ni de què plo-
res, però, això sí, tot el món passa a ser ple de rialles que 
t’omplen les orelles i el cap, o de plors que t’inunden el 
pensament. En aquest cas eren rialles. En Jordi reia amb 
mi, i tots dos fumàvem intensament, i jo no veia res, no-
més a ell, cada vegada més a prop, més a prop, fins que el 
vaig tenir a sobre i em va fer un petó que jo vaig corres-
pondre perquè m’hi portaven el cos i l’ànima i tot. I quan 
es va acabar aquell petó etern, ell va dir només, ja era hora, 
anem. I jo, rient encara, vaig dir que sí. Em bullia tot, i 
en aquell moment només tenia ganes de ficar-me al llit amb 
aquell noi que tant en sabia, de política, i tan poc de músi-
ca. Explica’m el fet nacional, li vaig dir sortint del local. Ho 
vaig dir com de broma, però ell s’ho va prendre seriosa-
ment. I, mentre caminàvem pel carrer silenciós, després de 
tant de soroll a la taverna, mentre fèiem via agafats, molt 
agafats, ell anava parlant de Catalunya lliure i socialista, i 
jo pensava, aquest paio és un extremista però m’és ben 
igual. Perquè llavors els que pen saven això eren uns ex-
tremistes. I al seu pis hi tenia una estelada. Això està pro-
hibit, vaig fer una mica esverada. No la veu ningú, va dir 
ell. I, estirant-me cap al seu llit, va afegir, au, prou xerra-
meca. 

De sobte, el pare fa una inspiració profunda que em gla-
ça la sang. És una inspiració que furga dintre seu per tro-
bar aire, una mica d’aire que li arribi als pulmons i que li 
serveixi per mantenir-se encara en vida. Sembla un cop de 
vent que hagi gratat les parets d’una antiga caverna que ha 
deixat de ser-ho perquè ha patit un esllavissament. És un 
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soroll terrible que fa que l’Albert i la Nina entrin corrents 
a l’habitació. L’Albert està blanc. La Nina diu: «Són... les 
últimes». L’hem entès, es refereix a respiracions. En fa més, 
així. Una altra i una altra. Són esfereïdores. A mi em sem-
bla, sentint-les, que els pulmons em pugen a la boca. Em fa 
l’e fecte que veig la mort que entra per la porta com una 
alenada d’aire d’aquestes que busca el pare i, volant, s’instal-
la sobre el cos de qui vol quedar-se però veu que ha de mar-
xar per força. Ara estirarà els seus braços invisibles avall i 
l’agafarà i se l’endurà, penso. Seran com uns amants que 
per fi es retroben al llit, però només com a punt de partida 
cap a un viatge infinit. 

En Jordi i jo també vam fer servir el llit com a punt de 
partida. Estàvem tots dos plens de desig i de passió, ens 
sortia per la boca, pels ulls, pels porus de la pell. Només 
volíem aconseguir un pessic de felicitat momentània. Però 
les coses sempre passen per alguna raó, i aquell dia hi devia 
haver un motiu perquè jo no arribés a cap indici de felicitat 
amb en Jordi. Més aviat va ser el contrari, perquè l’excés 
d’alcohol em va passar factura. Vaig apartar-lo del meu da-
munt de cop i, sense dir res més, em vaig aixecar i vaig cór-
rer. Sort que abans havia vist on era el lavabo de cua d’ull, 
perquè, sabent-ho, amb prou feines hi vaig arribar, m’havia 
pujat una glopada per l’esòfag de sobte, d’aquelles que no 
t’esperes i que no pots aturar de cap manera. Ho vaig treu-
re tot. Tot. I allà, asseguda en un tamboret, un cop ho vaig 
haver tret tot, trobant-me molt malament vaig començar 
a plorar. En Jordi, des de lluny, em va demanar, estàs bé. 
No, vaig fer entre sanglots. No estava bé, no. A banda de 
les llàgrimes, de totes les llàgrimes que no havia vessat en 
el seu moment i que em feia l’efecte que ara treia de cop, el 
cap em voltava cada vegada més de pressa, i començava a 
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fer-me un mal horrorós. Va venir en Jordi i va mirar d’abra-
çar-me. Va, ara que ens ho passàvem tan bé, va dir, i va in-
tentar agafar-me per dur-me un altre cop al llit. Me’n vaig 
desfer, no, Jordi, no estic bé, que no ho veus. Sí, dona, això 
és normal, has begut més del compte i ja està. Que no, que 
no estic bé. Ell reia una mica, i a mi em continuaven ro-
dolant llàgrimes avall pel Jean-Paul i pel fill que no havia 
tingut. Per una història esguerrada que se m’havia endut 
la joventut. En Jordi va intentar tocar-me els pits, i jo vaig 
saltar, prou, vés-te’n. I vaig anar a l’habitació per posar-
me la roba que m’havia tret. Ell es va quedar palplantat a 
mig passadís. Encara, quan jo sortia de pressa vessant 
llàgrimes a dojo, amb un foc a l’estómac i amb el cap que 
m’esclatava, vaig sentir que deia, ai, noia, mira que n’ets, 
d’esquerpa.

Vaig esclatar un dia a casa, en braços de la mare. Estàs 
molt prima, em va dir ella. I jo li vaig contestar, així de sob-
te, que no aprovaria el curs. Ella va fer un bot, i com és, va 
demanar. He tingut un problema, vaig fer, i no m’he pogut 
concentrar. Havia decidit dir la veritat a mitges, explicar el 
que havia passat amb en Jean-Paul, i no pas la resta. Estàvem 
totes dues soles, però llavors va entrar la Nina. Deixa’ns, 
va dir la mare fent-li un gest. No, no, ja s’hi pot quedar, ja, 
vaig fer jo. La Nina era un àngel, m’inspirava tranquil·litat 
i confiança sempre, per tot. Jo vaig engegar, doncs és que, 
és que em vaig enamorar d’un home, i em va deixar, i. No 
vaig poder dir res més. Em vaig posar a plorar. Em vaig 
tapar la cara amb les mans i llavors la mare se’m va acostar, 
oh, Annabel, pobreta, qui és aquest poca-solta que t’ha tren-
cat el cor, i què t’ha dit, per què se n’ha anat. Em va abra-
çar, la mare, i jo vaig sentir que no hi havia res millor ni cap 
coixí que eixugués millor les llàgrimes que ella. No ho sé, 
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vaig fer, no en sabia ni l’adreça. Com, què dius, què vols dir. 
Doncs això, que era francès i va desaparèixer. Vaig notar 
que la mare deixava d’acariciar-me un moment. A veure, 
explica’m això, va dir esperant que jo aixequés el cap. Vaig 
dir la veritat, tot el que sabia, i que l’havia conegut a Mauri. 
Vaig parlar de tot menys del meu viatge a Anglaterra. La 
Nina callava i escoltava també atentament. A totes dues els 
devia semblar la reina de les ingènues, i la Nina devia pen-
sar que, per ser la germana gran, donava ben poc exemple. 
Però per a mi era un consol que ella fos allà, que ella sentís 
tot el que jo explicava. No parlàvem gaire, però m’agrada-
va ser amb ella. La meva germana emanava serenitat. I en-
cara l’emana. La mare va dir poca-solta, quan vaig acabar, 
amb els llavis molt presos, contenint la ràbia. Després em 
va abraçar i em va omplir de petons. I com estàs, ara, em va 
demanar amb l’angoixa dibuixada als ulls. Millor, vaig dir, 
millor, però és que m’he distret molt dels estudis, ho sento. 
Vaig abaixar el cap i després el vaig tornar a aixecar per 
prometre, l’any que ve serà diferent, ara ja no m’enganya-
ran més. La mare va somriure amb tristesa, recorda, filla 
meva, que l’home és l’únic animal que s’entrebanca dues 
vegades amb la mateixa pedra. I quan ens enamorem, ens 
tornem rucs. I les dones, especialment, ens tornem ruques. 
Em va fer un altre petó al front i se’n va anar perquè havia 
d’obrir la botiga. Jo em vaig quedar al sofà asseguda, amb 
la Nina que em va passar el braç per l’es patlla. Llavors, no-
més llavors, quan la mare ja era fora, em vaig girar per mi-
rar la meva germana i li vaig dir, això no és tot, Nina. Sense 
parpellejar li vaig explicar sense embuts, vaig haver d’anar 
a Londres. La Nina va tancar els ulls i va moure una mica el 
cap mentre deia, oh, Déu meu. I després em va demanar si 
ell ho havia sabut. No, no, se’n va anar i ja no va tornar. Jo 
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hauria volgut tenir la criatura però se’m va fer tot una mun-
tanya. Déu meu, va tornar a fer ella. Aleshores em vaig ado-
nar que acabava de dir a la meva germana, tan devota, que 
havia avortat. Ho sento, vaig fer tot d’una. Però ella no va 
al·ludir en cap moment Déu ni cap creen ça. Em va fer una 
carícia a la galta i em va recordar en Jordi. 

En Jordi. Què devia pensar, de mi. Allò de vomitar al 
seu pis havia passat feia dues setmanes, i jo no havia tornat 
més a la taverna de Gràcia. Noia, vas d’un extrem a l’altre, 
m’havia dit la Maria aquella nit, o passes les nits de festa o 
t’estàs a casa tancada com un pollet. Ella devia esperar que 
li digués quelcom o que plorés. No vaig fer ni una cosa 
ni l’altra, només la vaig mirar amb aire culpable. Després 
d’un dia d’un mal de cap horrorós, havia aterrat a la terra 
dels estudiants que estan obligats a fer una vida més aviat 
sacrificada, i en aquells moments estava passant uns dies 
estranys, austers. Els matins m’estava a casa o anava a com-
prar menjar. A la tarda, treballava. Vaig començar a tenir 
clar que havia de plorar, que ho havia de fer intensament, 
i també vaig adonar-me que només ho faria als braços de 
la mare. Va ser llavors quan vaig venir aquí a plorar amb 
ella. És curiós, em recordava d’ella quan em sentia mala-
ment, quan em sentia perduda, quan necessitava demanar 
perdó per haver engegat el curs enlaire. Com el pare, que 
també necessitava demanar perdó abans d’anar-se’n a l’al-
tre món.

Ara som tots al voltant del llit. La Nina agafa una mà 
del pare i veig que li cau una llàgrima gruixuda. Jo intento 
alleujar el patiment de l’ànima que se’n va amb una carícia 
als cabells de l’home que només entenia les vaques. Pobre 
pare, ha estat una persona aliena a tots nosaltres. I l’Al bert 
també, però d’una altra manera. L’Albert té un bon cor, 
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però és brusc i una mica aturat per a les coses que demanen 
tendresa. Espero que a la seva manera, sigui feliç. Em sap 
greu veure’l tan sol. És cert que la Nina també està sola, 
però no és el mateix. La Nina...

El pare ha fet l’últim sospir. Obre els ulls, busca aire per 
darrera vegada i els tanca definitivament. S’ha acabat. S’ha 
acabat el soroll i el neguit. S’ha acabat tot. La Nina se li 
llança al damunt sanglotant: «Pare! Pare!».

Ara a mi em cauen les llàgrimes grosses. Al cap i a la fi 
és el meu pare, i me l’he estimat molt. Després penso que 
ara sí que no sabrem mai el seu secret. Ens acaba de deixar 
orfes. M’agafo a l’Albert i ell m’envolta les espatlles. Tam-
bé plora. La Nina es calma, s’aixeca, s’eixuga les llàgrimes i 
adopta els aires d’una professional per embolicar la cara del 
meu pare amb un drap que ja té a punt. Després truca al 
metge, s’ha de certificar l’hora de la defunció. Jo veig la mort 
emportant-se’n l’ànima desgastada del meu pare. Tots dos 
ja no cal que facin més l’amor al llit.

Tothom es mor. També es moren els sentiments. I des-
apareixen les persones de la nostra vida. O bé tornen a apa-
rèixer al cap de molt de temps amb tota una altra aparença i 
significat, quan ja no fem res amb elles. Com va passar amb 
en Jordi. Després d’aquell estiu, ja recuperada, m’hi vaig po-
sar de valent, vaig treure’m el títol de mestra i em vaig 
posar a treballar. Llavors encara hi havia feina, no com ara. 
Vaig deixar d’anar per Gràcia. No em volia trobar en Jordi 
perquè no tenia res a dir-li. Si algun dia sortia, anava al 
Born. 

Vaig conèixer en Ricard a la primera escola on vaig tre-
ballar. Vam començar a sortir, vam anar a viure junts, cosa 
que va escandalitzar els meus pares, i després d’un temps 
prudencial, ens vam casar. Després em vaig ficar en políti-
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ca, i vaig somriure quan em vaig adonar que m’havia afiliat 
a un partit on es parlava del fet nacional. A veure si hi tro-
baré en Jordi, vaig pensar amb un punt d’ironia. I no va ser 
ironia, perquè, efectivament, l’hi vaig trobar en un congrés. 
Ens vam saludar tímidament, ell tenia parella i criatures, 
com jo. No has canviat gens, li vaig dir. Tu sí, va fer ell, i ara 
ets molt més maca. Vaig enrogir i li’n vaig donar les gràcies. 
Aquell primer dia no calia explicar res. Però al cap d’un 
temps sí que em va semblar que li havia de dir alguna cosa. 
I un dia que vam dinar junts li vaig explicar tot el que havia 
passat i després li vaig demanar excuses. Ell em va tallar, 
no, dona, les excuses te les demano jo, però és que no ho 
sabia... Jo vaig fer que no, i ara, no es deixa un home a punt 
de solfa d’aquesta manera. L’hi vaig dir amb un somriure, 
ell va fer una riallada i va seguir menjant. La vida continua-
va, ens havia separat per un temps, però llavors vam co-
mençar a ser amics. I hem estat bons amics fins ara.

Se sent que truquen a la porta. Vaig a obrir, és el metge 
que arriba amb la seva maleta, que em dóna el condol i que 
passa cap a dins per certificar que el pare s’ha mort a tal 
hora de tal malaltia. 

I mentre ell omple fulls oficials, jo penso que, d’en Jean-
Paul, no n’he sabut mai més res. De la plometa, sí. Encara 
ara apareix de tant en tant. Ara mateix, flup, se m’ha posat 
damunt del cap. I encara fa mal.
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