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El Canal

Hivern de 2011, a cavall de Salt i
Girona

l cap de vuit anys, l’única cosa que
no ha canviat és el canal, em va dir
el pare mentre miràvem les colorai-

nes de les nostres cares bellugant-se a la sè-
quia Monar, el reg d’on bevien els horts
conreats al llarg de la carretera de Santa Eu-
gènia, a cavall de Salt i Girona. En tornar a
casa després de molt de temps busques gent
coneguda. Si no en trobes, suposo que et
pots conformar amb mirar el canal on ju-
gaves quan eres petit. Però ja ho era, allò,
casa nostra? Per a ell, crec que amb prou
feines. Per a mi, per descomptat que no.
L’aigua baixava rabiosa, amb una fúria que
ens esquitxava les galtes, i m’agafava fort la
mà perquè no caigués. Massa fort. Jo no-
més patia un retard, deien els mestres, que
el temps es cuidaria d’adreçar, però amb di-
nou anys fets no havia passat de quart
d’ESO i ell m’estrenyia sempre la mà per-
què dels pronòstics dels mestres se’n refiava
encara menys que de mi. Els mestres a ve-
gades s’equivoquen. El pare s’equivocava
sempre. M’anomenava Jem, no pas Jere-
mies, un nom que li agradava molt a la me-
va mare i que nosaltres abreujàvem tant
com els pocs records que encara en teníem.
Una mare que només recordes gairebé no
és ni una mare. Ella mai ens havia estimat,
em repetia a mi mateix cada vegada que
pensava en la fi que havia fet aquella dona,
enganxada primer a qualsevol cosa que po-
gués pipar per evadir-se i després a qualse-
vol indesitjable capaç de vendre-l’hi. El pa-
re estava convençut que no tornar-la a veu-
re era el millor que m’havia pogut passar,
fins i tot quan ell es va haver de separar de
mi.

L’única cosa que no ha canviat és el canal,
va insistir, com si esperés el meu vistiplau.
Però jo havia passat els últims vuit anys en
famílies d’acollida de ciutats que no eren
aquella i els carrers de la meva infantesa te-
nien nom de Barcelona, era difícil que sabés
quines coses havien canviat o quines conti-
nuaven al seu lloc. Si aleshores hagués tin-
gut les paraules que calia hauria mirat
d’ajudar-lo a espantar els mals records.
Tots dos hauríem passat més bé les nits. Pe-
rò no en tenia, de paraules, no pas encara,
només pensaments que feien voltes i voltes
als boscos del meu cap buscant una sortida
que gairebé mai trobaven. I, malgrat tot,
després de tant de temps, ara que era major
d’edat i podia anar on volgués, havia triat
tornar al seu costat. Era una decisió que ell
evitava valorar i a la qual donava una expli-
cació senzilla, de quart d’ESO: els fills han
d’estar amb la mare i si no tenen mare han
d’estar amb el pare. El retrobament se li ha-
via fet gros, ja no era el nen petit que un dia
li va dir adéu a través d’un reixat i, durant
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les poques hores que feia que vivíem ple-
gats, m’havia demostrat que sabia fer servir
més els punys que no pas les paraules. Tam-
bé havia tastat les seves bufetades. Pel teu
bé, perquè els errors es paguen. Sols, sense
amics ni familiars, ara ens enfrontàvem a la
necessitat de tornar a viure junts, a cavall de
Salt i Girona, un món estrany, l’únic aixo-
pluc on, malgrat tot, podíem provar de co-
mençar de nou.

Mirava el reg capmoix, com si no sabés o
no li importés saber quanta estona feia que
hi érem, sense adonar-se que jo tremolava.
Cada vegada feia més fred. La sèquia, co-
berta de baf. El cel, brut de núvols foscos. El
vent els allargassava i la llum madura de la
tarda n’enrogia els contorns. Aviat es faria
fosc. Un altre dia sense trobar ningú cone-
gut, un altre dia sense aconseguir feina. Tot
d’una, vaig començar a estirar la mà que
m’estrenyia. Me’n volia desfer. Vols nego-
ciar amb mi? Et penses que pots negociar
amb mi? La bufetada em va asseure de cul a
terra. Estic segur que va pensar que ho ha-
via fet pel meu bé, perquè els errors es pa-
guen.

D’on ell provenia les coses es deien no-
més una sola vegada. Potser ni tan sols una.
M’estimava, és clar que m’estimava. A la se-
va manera, com s’acaben estimant les coses
que són inevitables. Miraria de trobar-me
feina en algun lloc. Quan n’hagués trobat
ell. Li havien dit que l’Ajuntament de Giro-
na tenia tractes amb una entitat benèfica
que llogava retardats. Potser em voldrien,
només caldria que fingís que era una mica
més retardat. Trobar feina, però, s’havia
complicat molt. Gent nova omplia les cases
velles, als bars només se sentien veus foras-
teres. Sobretot al bar que teníem a sota de
casa, l’antic pis de la plaça del Vaixell, que el
pare s’entossudia a anomenar la plaça del
Barco, l’única pertinença que ens quedava.
Vam tenir feina a fer-hi endreça. La porta la
vam trobar esbotzada, les coses regirades.
Tot aixecant les cadires, el seu humor va
empitjorar. Aquells no eren pas els antics
mobles de l’àvia, rondinava. Ella l’havia vi-
sitat algunes vegades a la presó, d’ençà que
havia emmalaltit molt poques, i com que
no li van donar permís per anar a l’enterra-
ment almenys comptava recuperar els mo-
bles vells, trobar papers, records, potser al-
gun diner. Les taules i cadires semblaven
acabades d’estrenar. La cuina, ben equipa-
da. Un estil que no s’adeia gens amb el de
l’àvia, repetia. A l’armari, també escampa-
da per terra, roba d’home que no reconei-
xia. Una nova parella? Li estranyava molt,
d’ençà la mort de l’avi ella no s’havia ajun-
tat amb ningú, li hauria dit. Cap nom, cap
fotografia, només aquell desordre i aquella
roba bruta. De moment no vam tocar res.
Vam endreçar la roba en bosses de plàstic,
vam ventilar les habitacions, vam anar a
comprar llençols nets i, sobretot, vam espe-
rar que la persona o les persones que s’ha-
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vien apropiat del que era nostre compare-
guessin.

Però no ho van fer. Ningú va venir amb la
intenció de disputar-nos el pis. El sofà era
prou còmode. La tele es veia bé. Els dos llits,
grossos. Estirat mirant el sostre vaig pensar
que al capdavall teníem sort, sobretot te-
nint en compte el preu que les grans super-
fícies cobraven per uns mobles nous. Tot
això que ens hem estalviat, vaig dir, i em
sembla que li va agradar que ho digués. Per
què no toquem el timbre dels veïns per dir-
los qui som?, vaig proposar tot seguit, i això
ja no li va agradar tant. No coneixia ningú,
es va queixar, d’aquella gent no en calia es-
perar res, ni encara menys donar-ho. Que
no has vist els rètols del portal, Jem? Noms
ridículs, gairebé impronunciables. El rètol,
això era el més estrany de tot. Al costat del
segon primera, casa nostra, s’hi podia llegir
el nom del pare: Víctor Campoblanco. I ell
no l’hi havia pas escrit.

Ja m’havia refet de la bufetada i, manyac,
li havia donat novament la mà. Tornàvem a
mirar el canal. Tota la vida l’havia vist bai-
xar ple, va recordar. Aigua del Ter que do-
nava vida als pagesos i a la fàbrica. Almenys
quan encara hi havia pagesos i la fàbrica no
havia tancat. Quina fàbrica? La fàbrica de
les teixidores, no sents les seves rialles? Si
acostes l’orella al canal, les sentiràs, l’aigua
sempre porta bons records. Sovint la me-
mòria del pare era un cementiri de lloses
que costava aixecar. El vent que vinclava les
canyes de la riba arrossegava també plàstics
i cartrons pels carrers. Agafat a la barana,
notava com ens picava l’esquena i ens bufa-
va la roba. Tot d’una, va collir de terra un
paper que la ventada feia córrer. El va llegir
i me’l va ensenyar: «Vota Nació Nostra. Ca-
talunya no és musulmana». Després se’l va
guardar a la butxaca i va respirar fondo.
Des de l’altra banda del parc de les Deveses
arribava una olor industrial de cafè. El con-
fortava, es notava que li era familiar. Un
torrent cabalós sempre et convida a acos-
tar-t’hi més. Cada cop més a prop, la mà es-
tirada, a punt de tocar l’aigua. Pare, has vist
allò? El crit li va destarotar els pensaments.
Sí, ho havia vist. Sota el petit pont que tra-
vessava el reg i conduïa als horts treballats,
l’aigua feia ballar una màniga. A dins de la
màniga, una mà. Un glop va desencallar la
màniga i de sota el pont en va començar a
sortir una forma humana. Un altre glop i el
cos sencer va baixar bressat pel corrent. Era
un home, ho vam poder veure bé mentre
passava davant nostre. Panxa enlaire, des-
pullat. El cap, verd de llot, els ulls mig mos-
segats pels cucs que devien habitar el canal.
Un segon després, ja se l’havia endut el reg.
No hem vist res, entesos?, va manar ell. I,
sobretot, no li explicarem a ningú que ho
hem vist, ho va reblar tot seguit alçant la
veu, sense saber que, d’alguna manera, era
el seu propi cadàver el que acabàvem de
veure passar. ❋
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