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Els peixos moren panxa amunt i pugen a la superfície. 
És la seua manera de caure. 

André Gide 

La nostra vida_cos 12.indd   11 16/02/14   22:08



13

megainescrutables

A mi el que em feia més gràcia de tot és que la nena és digués 
com jo. Quan la Jeanne em va cantar els noms per telèfon –An-
namaria, Aruzza i Douglas–, a mi se’m va escapar un crit com 
si m’hagués picat una vespa o hagués trepitjat una xinxeta. No 
m’ho acabava: Aruzza?! Sí o no? Puja aquí dalt, no fotis. Però si 
no s’ho diu ningú! Hiperfort. Però és que aquella va ser una 
ca sualitat petitíssima... «íntima», en diuen, oi? No, «pàmfila»? 
Ai, jo què sé... En fi, que com a casualitat va ser molt poca cosa, 
un puf !, allò només va ser el principi d’una gran cadena de co-
ses supermegafortes que es van anar enllaçant i tal, no? Al fi-
nal, que la nena es digués com jo, rai. Pobra de mi, què en sabia 
jo, de la vida? Era una inútil. Ja m’ho deien, que tenia llana al 
clatell.

I ja sé que ara sóc una consort reencarnada i que no hauria 
de fer servir un llenguatge tan barroer, tan «enganxat a terra», 
com diu el rinpoche. No ho faré més. Ara, aviso: de vegades se 
m’escapa. És que de vegades, quan recordo aquells mesos, tor-
no a ser la nena alegre i eixorivida que era. Aquella noia amb 
uns ulls oberts i uns cabells rossos fins als malucs que dubtava 
que la sort s’hagués fixat en ella. Aviam, dubtar, no, que no s’ho 
creia i punt. Tot i que no ho vaig confessar mai a ningú, em 
sentia gairebé un bunyol de l’espècie: com si hagués nascut per 
error i n’estigués pagant les conseqüències amb la desatenció 
dels altres. Tothom passava de mi, vaja. 

En fi, que a la Jeanne li vaig dir «vinga, fot-li, que sí», i vaig 
entrar a treballar de cangur a casa de l’Stevie, que no era la típi-
ca mansió de Beverly Hills ni de Santa Monica Boulevard, que 
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era on jo em pensava que vivien totes les estrelles. Ves per on, 
algunes s’estimaven més la tranquil·litat del camp, les cales re-
closes, les colossals extensions de terra, on no les empaitava 
ningú i podien respirar. La indústria cinematogràfica és la pila 
del greix, i la gent no se’n fa prou a la idea. És com si als actors 
els embotissin en una caldera gran i negra, d’aquelles de les 
tribus africanes que surten als còmics. Primer l’escalfor els fa 
sentir a gust, però els van apujant el foc que ni se n’adonen, i 
quan l’olla crema els surt fum pel nas i per les orelles. Quan 
arriben a casa, després de matinades de rodatge, de promos es-
gotadores, de nits incòmodes als tràilers, necessiten una presèn-
cia que els calmi. Que els recordi qui són amb una carícia, amb 
una bona paraula. O amb cap, que el silenci també és molt po-
derós i la gent no ho sap. No perquè tothom sigui més curt que 
una sabata, que també, sinó perquè les paraules –ho vaig apren-
dre després, això– són l’engany més gran de tots. Les paraules 
ens atrapen quan són dites. No hi ha marxa enrere: ens diuen i 
deixem de ser. Només som humans de debò, només som es-
perit, quan callem.

Però jo en aquella època parlava pels colzes i deia coses molt 
menys elevades! Ha, ha. La Jeanne em va dir «tens dues hores 
des de North Valley» –jo era de Santa Clarita– «però necessiten 
algú que s’hi quedi a viure». Al principi no entenia per què vo-
lien algú les vint-i-quatre hores si la mare de les criatures era 
allà. Una ajuda, d’acord, però una mare és una mare, no? Una 
mare hi deixa el coll, fa sacrificis, bla, bla. On s’és vist. 

Ha, ha. Si n’era de beneita, jo. Sempre amb el lliri a la mà.
Total, que agafo la 101, em planto a Santa Barbara, allà busco 

el trencall que m’havia indicat la Jeanne i em perdo per la vall de 
Santa Ynez buscant el ranxo en qüestió. Duia dues bosses de 
roba al maleter, cent dòlars a les calces per si em perdia o m’atra-
caven, i a més feia hores que tenia la panxa revolta, però sempre 
pensava que estava a punt d’arribar, que el proper indicador 
seria per fi el nom de la finca i se’m passaria. El que em va pas-
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sar, però, és que se’m va fer de nit i vaig haver d’aturar-me en 
una rasa a traure el dinar. Em vaig tacar les malles i me les vaig 
haver de canviar per uns bombatxos nous que m’havia empor-
tat. Encara duia l’etiqueta penjant quan vaig trobar la casa i va 
sortir la Katie a rebre’m.

–Bombatxos nous? Quina monada –em va cridar des de la 
porta.

–Com ho sap?
I aleshores vaig veure l’etiqueta. Però ella no em va dir «és 

que dus el moc penjant», que seria el que m’hauria dit ma mare, 
o una cosa per l’estil. Es va girar i va desaparèixer per la porta, 
com dient «casa teua, filla, tu mateixa, per tu faràs». Això ho 
tenen, les estrelles de Hollywood, que no els cal donar explica-
cions, que els seus gestos són molt més potents que els dels al-
tres: mouen la mà i ja t’ho han dit tot; miren al cel i entens tot 
el que volen dir-te i callen. En aquest sentit estan més a prop 
dels éssers reencarnats. 

Anem a pams: els nens eren macos. «Macos» vull dir «bones 
persones» perquè estèticament no eren gaire agraciats. Després 
sí, després van trobar la bellesa no sé com, la van anar recollint 
i se l’anaven posant a sobre, com capes de roba, fins que van 
tornar-se els éssers de llum que són ara, tot i que de vegades 
també són éssers de foscor, i uns bons fills de puta. Però tots 
som així, no els culpo: tots estem fets de llums i d’ombres, i ar-
ribat el moment ens penedim del mal que infligim als altres. I si 
no, reculem, com els crancs, enrere, enrere... fins on calgui. 
Fins a entendre-ho.

Doncs de festes no me’n van fer, però van ser amables, i això 
jo ho recordo perquè tenia moltes ganes de caure’ls bé. Com 
que no sabia què els agradava fer, els vaig dur un joc que em feia 
ma tieta amb unes mitges velles i unes pedretes, vaig dur-los 
uns pans de pessic que el pare comprava en un forn de jueus, 
com uns llardons, però santificats, i els vaig regalar una edició 
il·lustrada preciosa de Contes de la Xina mil·lenària. Van ser molt 
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educats, m’ho van agrair, però només l’Aruzza va voler que 
n’hi llegís un cada nit. Una d’aquelles històries tan guais que a 
mi m’havia explicat ma mare, d’homenets amb bigot que tra-
vessaven descalços les muntanyes per dur una flor de lotus a la 
seua enamorada. L’Aruzza va voler conèixer-me, ni que fos a 
través dels contes tan divertits dels xinitos, i a mi em va fer feliç. 
Ens vam tornar germanes, o no sé com dir-ho. Ella un dia em 
va dir «ets molt bona compi, t’enrotlles molt». I jo vaig pensar 
«ho sé, connectem que t’hi cagues», però vaig fer-me l’estrella 
de Hollywood també: mitja volta i me’n vaig anar sense dir res, 
tornant a la meva habitació gairebé fent saltirons, contenta, 
molt contenta.

La Katie... Pensant-hi bé, no hauria de parlar dels seus pro-
blemes. Aparquem el tema Katie. Em sap greu. Però és que en 
tenia una carretada. No només allò de la tiroide, eh, que jo la 
trobava guapa igualment, però... Altres problemes, tant és. La 
mare, com si no hi fos.

Perquè, de fet, hi era molt poc. Els nens, no és que tinguessin 
una mica de llibertat, és que campaven amb una despreocupa-
ció i un abandó per part dels altres que els feia mal, i ella no ho 
veia. Eren vedellets tendres i algú els havia gravat a foc, però en 
comptes de posar-los el ferro a la natja, els l’havien ficat als ulls, 
i anaven cecs. No veien on trepitjaven. T’adonaves que es tanca-
ven a les seues habitacions amb amics, perquè sortir de casa no 
estava permès, o els espiaves els dibuixos o les redaccions que 
feien quan no els veia ningú, i no calia ser psicòleg, jo era una 
pobra noia sense estudis i entenia que anaven fent tombs, que 
qualsevol dia s’estimbarien.

I en vaig voler parlar amb l’Stevie, però ell no hi era, sempre 
parava fora. No vaig saber mai on era aquell «fora». De viatge? 
Fent classe al dojo? En algun retir espiritual?

No va ser fins que vam tornar a Los Angeles i ens vam instal-
lar més permanentment a la casa de Brentwood que vaig coin-
cidir amb el rinpoche. (Encara em surt dir-li així. Les passions 
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humanes ens enterboleixen el seny. Ho sé, oh Padmasambhava 
dels Cinc Pètals. I també sé que no és la vostra intenció amones-
tar-me; jo sóc la meua única jutgessa.) 

Com puc expressar el que vaig sentir en conèixer l’Stevie? Va 
ser, uf !, hiperflipant. Que el miraves i se’t tancava la gola. No 
per alt, perquè sí, és pràcticament una torre, però alhora és 
com un ninot esponjós, tens moltes ganes de fer-li pessics, de 
llançar-t’hi a sobre i comprovar fins on arriba la seua elasticitat, 
és molt estrany. Quan ens vam saludar, va ser de lluny, no ens 
vam ni tocar. I sort en vaig tenir! Perquè la seua pell és electrit-
zant. El toques i t’enrampes! Se t’ericen els pèls, ho dic així per-
què és com em vaig sentir quan el vaig acabar tocant. Em va dir 
que em notava tensa (no el primer dia a Brentwood, sinó més 
endavant, la nit que vam unir consciències per primer cop), 
però és que em va resultar impossible relaxar el cos. Era un pal 
de llum. Notava per dins un corrent de vida que em produïa 
tremolors a les galtes i tics a l’entrecuix. Vaig viure uns dies ben 
electrocutada. 

I jo, que consti que només volia parlar-li dels seus fills, de la 
infelicitat que sospitava en ells, del desengany que sentien da-
vant d’una vida tan solitària, però quan per fi em va rebre en 
aquell despatxet del dojo que regentava a West Hollywood, el 
que no trigaria a vendre’s... Recordo que era una tarda xafogosa, 
d’aquelles de final de juny a Califòrnia, que entraries als patis de 
les cases de la gent on tenen els llençols xops i te’ls escorreries 
al damunt per una mísera gota d’aigua, i ell va entrar amb un 
quimono granat d’una tela que semblava polar, ajustant-se un cin-
turó brodat amb unes borles. I no suava. Tenia el front ample, 
amb entrades, ben lluent, la llum del flexo gris es reflectia a l’es-
cai de la butaca i a la pantalla del seu front, però no suava gens. 
Jo em ventava amb una revista, que em va caure a terra només 
veure’l. En vaig tenir prou de mirar-me’l sencer, en tota la seua 
presència. Vaig perdre els papers, literalment: havia planejat una 
tirallonga d’arguments per reclamar-li una mica més de compro-
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mís com a pare en la criança dels seus fills, uns punts que, il·lusa 
de mi!, pensava irrebatibles, però tot va ser en va. 

L’Stevie em va seduir. En va tenir prou amb la seua respira-
ció per posseir-me, per arrencar-me una promesa. Va ser com si 
el terton fos jo i acabés de descobrir el text antic que la divinitat 
havia amagat sota aquell quimono gruixut. L’havien llegit al-
tres, però a partir d’aquell dia, em nomenaria a mi recitadora 
oficial. 

Això ve després, perdó.
I total, que va ser flipant, em vaig acollonir, el paio era fort, 

podia trencar-te amb un cop de mà, però no ho feia, et parlava 
a l’orella molt fluixet, com si no et volgués despertar. Tant que 
de vegades no el sentia, i li deia «collons, Stevie, no estic sorda, 
però si no parles més fort al final m’hi deixaràs!», i ell somreia, 
mai no esclatava en un riure, però estirava els llavis i somreia, i 
sabies que per dins la roda girava, que el seu cor se sentia ple al 
teu costat. I a la nit, quan deixava els nens sopats i a les seues 
habitacions, m’acostava al seu dormitori i em quedava dreta 
rere la porta. No em calia trucar, ell notava la meua presència i, 
si em deia «entra», entrava, i si no deia res, marxava. Me n’anava 
decebuda, però entenia que no era el moment. Confiava en el 
seu criteri, també en aquell sentit. 

Perquè de sobte va ser com si, despullant-se’m de roba, se’m 
despullés també en esperit. (No riguis, mestre, apiada’t d’aques-
ta pobra aprenent de l’existència, de mica en mica vaig paint els 
teus ensenyaments.) El vaig entendre com a pare. Vaig com-
prendre que el que volia era donar-los espai per créixer, perquè 
es descobrissin ells mateixos. La planta que puja torta tria la 
seua tortor. L’arbre vinclat s’ajup voluntàriament a llepar el riu. 
Qui som nosaltres per redreçar el que la natura ha parit perfec-
te? Com gosem imposar les nostres formes tacades de desig?

Els nens, però, continuaven dient que son pare era un des-
graciat. «I tu, desgraciada i mitja, marrana traïdora». Unes cria-
tures divines, que feien el seu camí envers la il·luminació.
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La Katie, honrosament, es va fer enrere. L’Stevie sempre diu 
que, quan una relació s’acaba, l’important és l’amistat que en 
queda. La Katie va ser una amiga d’aquelles amb qui vas que-
dant de tant en tant, un dia us truqueu, l’altre ja no, fins que 
saps que t’ha abocat mata-rates als testos de l’entrada i al teu 
cadell de mastí napolità li han d’extirpar un tros de budell. 

Una amiga de les guais, de les que et fot veure al teu enterra-
ment, perquè saps que plora d’alegria.

I l’Stevie i jo vam començar una vida junts, a desgrat de tot i 
de tothom. Aix... No han existit mai dues persones tan felices. 
Tan unides. I, en part, era el sexe. I, en part, no. Però sobretot 
era el sexe. No em fa vergonya dir-ho.

Això m’ho va explicar ell... qui si no?, les lliçons importants 
les vaig aprendre d’ell... i no se m’ha oblidat mai. Tot es basa en 
el tummo. En la teua capacitat de contenció de l’energia que alli-
beres durant la còpula. A l’Stevie, quan estàvem a punt de fer-
ho, li tocaves els dits de la mà o del peu i li bullien. Però li bu-
llien! I era capaç d’accelerar el seu metabolisme que ni t’ho 
creies! Menjava una plàtera de verdures i en qüestió d’unes hores 
ja les havia cagat. La tifa era verda, vull dir que no hi havia dubte.

Doncs el tummo era important: l’escalfor de les entranyes. 
Era un dels sis iogues sagrats. Crec que n’eren sis. Si dominaves 
el tummo et tornaves amo i senyor del teu cos i el feies anar a 
voluntat. Havies de respirar d’una manera molt particular tota 
l’estona, esclar, i allò et feia sentir uns orgasmes cíclics que et 
deixaven rebentada, però també alliberada. Tot plegat era molt 
cansat i molt redemptor i tal, no? Una passada. 

L’Stevie n’estava molt, de mi. Era com un pare. Molt protec-
tor. Tot i que el veia poc. M’envoltava tota amb el seu braç de 
tità, que semblava que fossin deu braços, i jo per dins pensava 
«aprofita-ho ara, que aquest un dia desapareixerà i et tocarà pas-
sar molt de fred».
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I vet aquí que la trucada ho va enviar tot a can Pistraus. No, que 
el canvi és patiment, ja ho sé, el canvi és sacrifici, i sempre és 
benvingut. Doncs la trucada ho va fer tot miques, però benvin-
guda fos. Estava escrit.

Jo era a la cuina, fent-me un batut d’api i xirivia. En aquella 
època em passava el dia fent sucs. Em feien sortir grans, però 
era la manera que tenia el meu cos de depurar els anys de bara-
lles amb el papa i les bufetades de la mama, que m’havien con-
taminat la sang i la limfa amb petits coàguls de trauma que su-
raven dins meu. D’alguna manera les verdures feien que aquells 
qualls travessessin els vasos sanguinis i s’arrosseguessin de mica 
en mica fins a l’epidermis, on m’obrien la pell i sortien per re-
cordar-me el que havia patit per construir-los, l’energia que ha-
via calgut per crear-los, i es dissolien, fugien de mi en forma de 
pus. Em tocava a mi no deixar que tornessin a reproduir-se. 
Que la sang continués rajant-me neta de trauma, de dolor i de 
mala hòstia.

Era a la cuina i vaig sentir el telèfon del menjador, que tenia 
un ring com de carilló nepalès. Quan trucaven, era com si la 
brisa entrés per la finestra. Com si els déus enviessin un emissa-
ri amb noves. I les noves d’aquell dia les va portar un dels seus 
mestres, Pinar Rinpoche, que era de visita a San Francisco. Jo 
l’havia vist en foto i em semblava un bonifaci rodanxó, ben bé 
la imatge mental que jo em feia del Buda. Però amb unes ulleres 
primíssimes, sense muntura, gairebé imperceptibles.

L’Stevie es va passar uns minuts al telèfon en què no el vaig 
sentir respondre, només respirava amb esforç, panteixant. Quan 
m’hi vaig acostar li vaig demanar si passava res, perquè s’havia 
quedat plantat al costat del telèfon, amb la mà rígida, i tenia la 
mirada perduda.

Cinc dies van caldre per fer gestions, concertar reunions, can-
cel·lar cites, fer maletes, agilitzar visats. El temps no corria prou 
de pressa.

La nostra vida_cos 12.indd   20 16/02/14   22:08



21

El vol a l’Índia va ser turbulent, com si el firmament ens vol-
gués preparar per a un sacseig encara més impetuós. Vam ater-
rar a Hyderabad després de tres escales matadores i encara ens 
quedava l’avioneta fins a Dharamsala, però aquella nit la passa-
ríem a l’aeroport. 

L’Stevie no em va dirigir gaire la paraula a l’avió. Pràctica-
ment havia estat així des de la trucada. Estava encaparrat, el 
veies que volia meditar i no se’n sortia. M’ensenyava el palmell 
de la mà pla, com demanant-me que confiés en ell i prou, que 
el deixés fer. Jo havia provat de fer-me marxar l’angoixa de no 
saber què coi passava amb unes gominoles verdes ensucrades 
que havia comprat a l’aeroport de Qatar, però em van empasti-
far els dits, vaig anar al lavabo i esperant a la cua vaig conèixer 
una senyora polonesa molt maca que em va explicar batalletes 
sobre el seu club de macramé durant hores. Quan vaig tornar 
al seient perquè avisaven que estàvem a punt d’iniciar el des-
cens, els dos agents de seguretat que ens acompanyaven (el 
Jerry i l’Ozu) em van picar l’ullet com dient «el senyor s’ha 
adormit». I era cert: l’Stevie feia aquell refilet tan potent (i tan 
rítmic!) de quan entra en contacte amb l’essència del guru Pad-
masambhava. Des de fora, però, només diries que ronca com 
un verro.

Al vespre, a l’hotel de l’aeroport, em vaig sentir molt ofesa 
quan l’Stevie em va dir que havia reservat habitacions indivi-
duals. En certa manera m’havia tornat una filla més. Estava 
acostumada a veure’l poc de nit, a fer la vida sense ell, però 
sempre hi havia un motiu: un viatge de negocis, una conferèn-
cia en una universitat, un campionat d’aikido. Però és que està-
vem junts, no? Acabava de recórrer mig món per ell, hosti, per 
què em deixava de costat? Que fort, com es passava... A més, 
què collons, amb perdó, hi anàvem a fer exactament, allà? Què 
volien els seus amics xinitos ara? Tot el dia omm, omm, omm. 
Colla de pesats. Toca’t la...

Perdó. Jo també sóc fal·lible a estones. Les passions em des-
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fermen, tant les bones com les pernicioses. Experimento el sam-
sara i el nirvana com qualsevol altre desgraciat, què voleu?

 Primer em vaig dutxar a la meua habitació per traure’m tota 
aquella negativitat a còpia de fregar amb l’esponja, que gairebé 
m’arrenco la pell, però en adonar-me que no n’hi hauria prou 
vaig posar-me un negligé de gasa rosa, una mica arrugat pel trà-
fec del viatge (sort que ens van deixar recuperar l’equipatge!), i 
em vaig plantar a l’habitació de l’Stevie.

Quan em va obrir anava descamisat, només portava uns pan-
talons amples de setí negre i unes babutxes. La seua bellesa ani-
mal em va tornar a engrapar pel coll i vaig estar a punt de caure 
a terra perquè vaig notar que les cames començaven a fer-me 
figa. Però em vaig refer, vaig exigir-li explicacions, vaig voler 
saber-ho tot i vaig prometre ser al seu costat fos el que fos el que 
ens esperava. Es va asseure en posició de lotus en un cantó dis-
tant del llit i em va parlar amb l’amor i la fermesa que solen 
sobreeixir dels éssers transcendents:

–Estimada, saps que des de ben petit he tingut tirada als as-
sumptes espirituals. A la il·luminació. Al bodhicitta. Ara un dels 
meus grans mestres, que té la missió i el do d’assenyalar els 
tulkus, n’ha vist un en mi. No, no facis preguntes. Jo t’explicaré 
el que et cal saber. Un tulku és un antic mestre que ha decidit 
tornar a la terra en un altre embolcall corporal. El gran Pinar 
Rinpoche creu que sóc la reencarnació de Chungdrag Dorje, un 
terton del segle disset. Ja ho sé, calla, t’he dit que t’ho explicaria 
tot. Un terton és un revelador de tresors. Els tertons sabem... Per-
dona, no està clar encara si ho sóc, no és bo que m’expressi amb 
aquesta fermesa. Però si al final decideixen que sóc un terton, 
doncs som, o són, persones que saben reconèixer en els objec-
tes d’aquest pla els textos sagrats que va amagar el Padmasam-
bhava, Guru Rinpoche, arreu del món. Sobretot al Tibet, di-
guem que allà n’hi ha una concentració superior que a altres 
països, perquè... en fi, és lògic, no? És l’origen dels ensenya-
ments del Buda, tu, no poden anar a petar tots a Vancouver, no 
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fotem. Aquests textos s’oculten dins les pedres, es transformen 
en visions, en records, en transmissions àuries, i transmuten la 
forma sense que puguem controlar-los. Ho has entès? 

No ho havia entès gaire, no. Però el cos em va començar a 
picar tot, com si hagués agafat sarna. El meu Stevie era un brui-
xot del passat? I ara què? Què implicava allò exactament?

Em va explicar que de moment només l’havien «identificat». 
Que hi havia tres fases: la identificació, l’entronització i la for-
mació. Primer els savis deliberaven si eres tulku o no passaves de 
frau, després et condecoraven amb tots els honors i aleshores 
havies de dedicar anys i panys a recordar tot el que sabia fer 
aquell bon senyor (en el seu cas, quedar-se mirant una pinya 
cai guda i extraure’n un ensenyament diví que portés amagat a 
dins, dedueixo que entre els pinyons), i tot allò gràcies a la me-
ditació i les visualitzacions i totes aquestes punyetes. Però que, 
per començar aquest tràmit, calia que el dalai-lama aprovés la 
tria. Cosa que no pintava bé: al cap i a la fi a les seues pel·lícules 
l’Stevie es passava el dia repartint ventallots a tort i a dret. Gran 
exemple de placidesa espiritual. I altres temes de diners que no 
tenia ganes d’explicar-me, perquè tampoc no els entendria. 
Però vaja, que, en resum, per això volàvem l’endemà cap a 
Dharamsala. Perquè el dalai li digués «quant de temps sense 
veure’t, Chungdrag, com va la vida?».

Estava agitat. Jo havia après a detectar-li una vena sota l’ore-
lla que li baixava pel coll fins a la clavícula i se li inflava quan 
tenia por, que passava poc. Por del rebuig, del ridícul. Crec que 
el que li feia més angúnia era quedar en ridícul. La seua cara no 
es contreia pas, des de fora era una roca, però jo sempre he tin-
gut aquest do i tal, no? Que miro un home i li sé els punts febles. 
Sóc la bomba! Ha, ha. Un cas com un cabàs. A mi no m’enga-
nyen, pobres pallussos. 

Perdó. 
Vaig veure com li bategava la vena quan va callar. Tenia dues 

opcions: deixar-lo sol a l’habitació perquè l’endemà s’enfrontés 
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al dalai amb el cap clar o l’altra. I els seus ulls em van demanar 
l’altra des d’un pou fosc, fosc, on la seua essència feia xipollejar 
una aigua molt tèrbola. 

«Vine i asserena’m».
Que jo no entenia ben bé per què aquella atracció. Jo era una 

persona molt sexual, d’acord. Sempre tenia aquell formigueig 
sota el melic. Sobretot amb les olors fortes, però de vegades no 
em calia ni l’olor. Tenir un home a prop feia que les orelles se 
m’arrufessin. Fa cosa explicar-ho, però era així: lubricava no-
més que una mà plena de durícies em toqués el clatell. Era un 
do. Però quina era la meua missió? Si alguna cosa havia après 
aquells mesos amb l’Stevie era que tothom havia de descobrir el 
seu propòsit. Si no, el que fèiem era embrutar. Gastar. Fer per 
fer, sense aprendre ni brot de les nostres accions. I jo vivia sense 
propòsit. Cosa que tampoc és que em fes venir mal de ventre, 
però la curiositat anava en augment, això sí.

L’Stevie, un cop es van calmar els esbufecs, em va dir clavant 
la vista a les motllures del sostre de l’habitació:

–Si al final sóc ell, sàpigues que el teu paper és crucial per 
dur a terme els designis del Buda.

–Gràcies, Stevie. Jo també t’estimo.
–No, no ho entens. Tots els tertons necessiten una dona al 

seu costat que els dóna sentit i energia a través del sexe.
–I sempre són dones?
–Deu haver-hi alguna tertonessa, però sí, sol ser així. No em 

miris a mi, que no ho he triat jo.
–No, si té sentit, suposo.
–Quan fem el kamamudra, quan te’m poses cama aquí cama 

allà a la falda i jo estenc els meus braços per unir-nos, com si 
fonguéssim un segell...

–Ai, Stevie, com m’agrada quan parles de...
–Escolta’m, que no vull fer broma. Quan adoptem la forma 

del yab-yum, tu ets la meua consort, que em concedeix la vida i 
m’il·lumina el camí. De nosaltres sortirà el fruit que guiarà els 
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passos de molts. Potser del món sencer! N’ets conscient, de la 
responsabilitat que això suposa? 

No li vaig contestar. Crec que tampoc no ho esperava. Però 
li vaig acaronar el borrissol del pit i a l’acte es va adormir com 
un soc.

M’acabava de demanar alguna cosa, no sabia el què. I de sob-
te em va tornar la por d’abans: la convicció que no mereixia res 
de bo ni era capaç de crear res de valuós.

Un cop a McLeod Ganj, davant de la residència oficial del dalai, 
l’Stevie em va demanar que anés a esbargir-me. Necessitava es-
tar sol. El vaig deixar davant la reixa repintada de l’entrada, sota 
l’humil tendal groc amb banderins nepalesos, sota el xim-xim 
que queia d’esquitllentes i segurament se li aniria acumulant a la 
caputxa de la trenca, fins que el lama es dignés a oferir el seu 
veredicte. Va abaixar el cap, va començar a moure’s d’un cantó a 
l’altre i els ulls se li van empedreir com els d’un llop. T’hi cagues.

–I jo, què? Eh?! Què se suposa que he de fer aquí, a l’altra 
punta del món? Ara que seràs Sa Santedat em tractaràs sempre 
així de malament? Seré només un xiclet que duràs enganxat a la 
sola? 

–Quan entri en una habitació, alguns em veuran com un gos 
i d’altres, com un llimac. Però jo us contestaré a tots igual. 

–T’odio! Per què m’has portat fins aquí? Cabró mal xinat!
–Ho entendràs quan arribi el moment. I jo també. Ens faran 

saber què hi fem tots, aquí. Mentrestant, no tenim altre remei 
que esperar, amor. Ara, sisplau, deixa’m sol. 

Vaig girar cua i, no sé per què, vaig escopir a terra. Com m’ha-
via dit sempre la mama que no fes, que feia de brutes, de deixa-
des i de perdulàries. 

Era una nena, no ho oblidem. Tenia vint-i-quatre anys, ben 
just. Què feia jo pels carrers d’un llogaret del nord de l’Índia 
mentre un senyor llosc amb túnica decidia si l’home de la meua 
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vida era la reencarnació d’un monjo aventurer del segle disset? 
Què se suposava que havia de fer, si no tornar-me boja? I si 
m’arrencava els cabells? Si me’ls empassava fent-ne pilotetes? 
Això solia cridar l’atenció de la gent. Faria sortir l’Stevie d’aquell 
trànsit d’ulls de fera? Em faria una mica de cas, per l’amor de 
Déu, que ja tocava?

Rere el monestir, al peu d’uns costers, s’estenien uns camps 
de te i uns quants quadres d’arrossars. A la vora més fosca hi 
havia un petit hivernacle, d’aspecte molt pobre i inestable, com 
si hagués de caure d’una bufada. Però devia haver resistit tots 
els embats, perquè a través dels plàstics translúcids s’intuïa una 
verdor molt antiga. Potser del mateix segle disset. Devien ser 
aquelles les fulles que l’Stevie, quan es deia Chungdrag, havia 
mastegat per fer-se passar el mal de queixal, tot i que ja no en 
recordés el gust? Li havien fet ombra ja aquells pàmpols fora-
dats? Era prou pura jo per entrar-hi i respirar aquell aire mil·le-
nari?

No me’n vaig adonar, que ja era a dins. 
L’hivernacle no el vigilava ningú i s’hi podia entrar si aconse-

guies aixecar una feixuga cortina de plàstic on desenes de mos-
quits aixafats formaven un mural insondable. I això que aquells 
xinitos anaven del pal «pau, germà, jo no mato mosques». No: 
el que vull dir és que valoraven la vida terrenal en totes les seues 
manifestacions i oportunitats d’aprenentatge.

Mmm... Quina oloreta de restaurant indi. Devia haver-hi co-
riandre, cúrcuma, comí... Jo era una fan de les espècies, en po-
sava a tot arreu. M’agradava el regust punxegut de l’estragó a la 
llengua. L’anet, pastós. La menta, riallera. El cibulet, juganer. 
Herbes, herbetes! Jo en un lloc com aquell, en una caseta de 
nines plena de verd, podia ser feliç. I potser per la meua predi-
lecció per les plantes medicinals, potser pel jet lag, que se’m co-
mençava a acusar, em vaig quedar embadalida ensumant un 
pom de matafaluga, fins a tal punt que quan vaig sentir uns 
peus que s’arrossegaven al meu darrere em vaig espantar molt, 
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vaig deixar anar un crit i em vaig girar, preparada per fer front 
al meu atacant. 

Que va resultar ser un buda escanyolit, poqueta cosa, un nano 
d’uns deu o onze anys que es trepitjava la túnica daurada i ver-
mella amb poca traça. Ell no n’estava, d’espantat: duia una rega-
dora en una mà i, a l’altra, una aixada curta de jardiner. Els llavis 
els tenia prims, amb la boca tancada diries que els hi havien di-
buixat amb rímel. Una línia recta i disposada a callar-ho tot. 

La mà se me’n va anar cap a la seua galta. Tenies unes galtes 
d’aquelles que demanen a crits que hi deixis l’empremta del 
polze. Però, abans d’arribar a tocar-lo, el plàstic de l’entrada es 
va moure i va entrar una anciana amb un monyo alt fent passe-
tes curtes, àgil, una gasela. El petitó se’n va tornar a regar els 
testos.

Les nepaleses, o les índies velles –els xinitos, vaja–, no par-
len bé l’anglès. Ja està, ja ho he dit. No se les entén. Primer vaig 
entendre que em deia que tenia gana, fins que al cap d’una es-
tona vaig comprendre que em preguntava si era americana. 
Després va esmentar l’Stevie, però vaig haver de fer-li unes 
quantes contrapreguntes per entendre el que deia: bàsicament, 
el resum era que ja m’hi podia posar bé, que aquelles decisions 
de vegades s’allargaven tant que alguns s’hi quedaven a viure. 
Era el cas del nen que corria per allà. A ell també l’havien iden-
tificat com a tulku (no un revelador de tresors, es veu, sinó un 
altre que curava els malalts) i el consell de savis, amb el dalai al 
capdavant, feia mesos que hi donaven voltes, dia sí dia també. 
Com suposo que un escultor es deu mirar l’estàtua que ha tallat 
a la pedra: «no, encara no és això ben bé, li fa falta una mica 
de...». I així fins a l’infinit. Igual que ells, una colla d’aspirants a 
reencarnats suprems mandrejaven per aquells paratges, tots 
pendents d’una sentència, favorable o alliberadora, que no arri-
bava mai. 

La vella, que no deixava de gratar-se el cul sense cap pudor, 
va explicar-me que el marrec era espanyol. D’un poble que es 
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deia... Piera. Jo vaig entendre «paella». Dos cops. La qual cosa ja 
em quadrava, sent d’on era. Però és que no ho havia sentit mai. 
Era un noiet de «Piera», caigués on caigués, allò.

Quan se’n va anar, em va mirar ensenyant-me unes dents 
ben grogues. La vaig entendre al segon: «deixa’l tranquil, que 
vol quietud per trobar-se, si és que s’ha de trobar», però mi-
rant-me’l des d’on era jo, ell d’esquena regant una jardinera de 
romaní, vaig fixar-me en el seu clatell i vaig tenir una sensació 
primer difusa, després més i més nítida. L’escalfor de l’hiverna-
cle em va xiuxiuejar, però així mateix com ho explico va ser: «si 
tens una missió, compleix-la». També em va dir: «tu saps què 
has de fer». I va ser el Padmasambhava, n’estic segura, qui va 
guiar els meus passos fins a ell, em va acompanyar el braç, que 
li va fer deixar l’aixada i la regadora, el va girar contra mi i li va 
arrossegar la mà per sota la meua faldilla. De mica en mica, per 
no espantar-lo. 

Els seus ditets em van tocar el tou de la cama. El genoll. La 
cuixa. El baix ventre. La panxa. I els pits. Vaig deixar-li les mans, 
apomades, als meus pits.

El mocós espanyolet no es va immutar. Em va mirar fixa-
ment, sabedor que li estava reclamant un miracle. Un miracle 
per al qual ell no havia rebut cap ordre del Buda. De fet, ni tan 
sols sabia si estaven permesos, els miracles, abans de ser entro-
nitzat tulku. Probablement no. Però si realment havia estat sa-
nador de malalts feia segles, també podria traure’m de dins les 
impureses, tota la brutícia. Deixar-me feta una consort com 
calia.

La seua maneta era una cria de pop que es despertava del son 
més dolç. Se li notaven les ungles aspres del fang de les plantes. 

I vaig deixar que em curés, de baix a dalt, pel bé de la huma-
nitat.
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