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L’enemic
és al teu darrere

, assegut al balancí de la ma-
re morta, filustrava des de
la finestra del menjador una
simfonia en gris a l’altra

banda del carrer. La casa, llarga i es-
treta, als afores de la ciutat, era més
fosca que mai perquè la mort l’havia
repassada amb un atzar inevitable.

Feia dos dies que havia mort la
mare i X encara no havia tornat al
treball. La boira del carrer i la foscor
de la casa, les tenia posades dins el
cap. Assegut al balancí esperava,
potser, un raig de sol que fes lluir un
vidre ara emmascarat. Sabia que ha-
via d’arribar. Sabia que s’aixecaria i
que obriria la finestra i que caldria
tornar a viure. Sabia que miraria la
casa, aquell corredor llarg i fosc,
aquella finestra que emmarcava un
quadre ple d’absència i que reconei-
xeria que aquell no era el seu lloc.

Així fou. En obrir els ulls recordà
que sempre havia desitjat una casa
plena de sol, amb una gran cambra
on tenir-hi les coses, els llibres, els
quadres, l’equip de música, on rebre
les noies, els amics. I prengué una
decisió. L’estudi que llogà era tot el
contrari de la casa dels pares. Ben
il·luminat. Tenia una gran sala i no-
més una cuina esquifida i una cam-
bra com un rebolcador. Allí els pen-
saments esgrafiats amb paper de
calcar s’esbargiren i tot semblava un
quadre de Miró.

X

Pel seu llit passaren noies amb ar-
pegis guturals i tot tenia colors ten-
dres fins que arribà Y amb el seu
combat d’amor i de naufragi. Una
estranya pinzellada d’ombra fregà
de nou el pit d’X i, com en un mirall
tèrbol, es creuaren per un instant
les imatges de Y i de la seva mare.
Després X restà assegut damunt el
llit, filustrant des de la finestra una
simfonia en gris a l’altra banda del
carrer.

Fou justament l’endemà quan el
carter trucà a la porta i li féu a mans
un sobre anònim. X sentí un estrany
mareig, però li donà les gràcies.
Quan el carter va marxar, X s’hagué
de recolzar en una cadira. Tenia la

sensació que el terra es tornava tou,
com si la cambra s’hagués transfor-
mat en una pilota; i ell es movia sen-
se principi ni fi en la curvatura de
l’espai, cràter de pilota desinflada.
Respirà a fons, s’assegué al llit i obrí
la carta. El missatge era cruel:
“L’enemic és al teu darrere”. Es dei-
xà caure d’esquena al llit i no gosava
moure’s. “Les tortugues tenen la
protecció a l’esquena” –es digué. I
pensà en el destí, en el seu destí, en
les cartes marcades. Aleshores s’al-
çà lentament i, sense arriscar-se pel
centre de la cambra, s’apropà al telè-
fon, marcà un número i deixà un
missatge.

A la nit l’enemic fou ell mateix, i

quan l’endemà arribaren els vidriers
trobaren la cambra amb totes les
persianes abaixades i hagueren de
treballar amb llum elèctrica. Fou
una tasca feixuga revestir el sostre i
les parets amb espills immensos,
peixera. Parc d’atraccions. La imat-
ge projectada mil vegades. Control
constant de qui hi ha darrere. Mil
guardaespatlles contra mil ene-
mics? Dirk Bogarde, de sobte, en el
record fílmic. Desesperació. On és la
sortida? Com en un megàfon de poli-
cia: “Estàs envoltat!” No, no, sóc jo,
sóc jo mateix, és la meva imatge, són
les meves mil imatges. Un crit de
timbal de llauna fa vibrar els espills
sense esquerdar-los. Després X res-
ta capcot, tranquil, i serenament
contempla els seus rostres.

Canvi de seqüència. En un demà
indeterminat arriba Y i somriu me-
ravellada, dóna voltes per la cambra
ballant un ball fantàstic i es detura
panteixant al centre. Es mira X amb
ulls d’enigma. Ella porta un merave-
llós vestit fúcsia que li arriba gairebé
fins els peus, calçats amb unes botes
de pell negra. Torna a mirar X, plan-
tat a un angle de la cambra, i lenta-
ment es va traient el vestit. Tota
nua. I X pensa en el cos esponerós
d’Ornella Muti. Ordinària follia. Al
centre, possessora, es reflecteix en
mil imatges i els ulls d’X contemplen
el prodigi: l’acompliment joiós del
temps, sense angoixes ni paranys.
Tan imprevist, tan absolut. H som-
riu lleugerament i ella avança vers el
llit on s’ajeu de perfil recolzant-se
damunt el braç dret. El seu cos és la
perfecció, la densitat, la llum. X es
despulla mentre contempla i és con-
templat. Tot llum, tot cos, tot blanc.
Ella li dóna la mà i l’atreu i es va dei-
xant anar d’esquena al llit. S’hi aja-
ça. Ell li besa els pits, el coll, la boca,
l’orella i ella es vincla amb un soroll
incandescent. Dansa ritual. Y li pren
l’esquena amb les cames, i ell la pe-
netra i aleshores per totes les parets
de la cambra es reflecteixen unes
ungles com ganivets i la sang te-
nyeix l’esquena d’X mentre ella amb
parany de pantera li murmura a
l’orella: “L’enemic és al teu darrere”.

Fragment del llibre
‘Claustre’, inèdit, de
Valerià Pujol. L’autor
havia donat el llibre
per acabat i l’havia
portat a l’editor, però
no es va arribar a
publicar mai

Última fotografia de Valerià, feta el 1991 per la campanya de les municipals
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