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“La pregunta de si es pot viatjar per Europa no és a
l’agenda”

La frase del dia
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ra un home vell. Li vaig posar uns
vuitanta anys pel cap baix. S’esta-
va assegut en un dels dos bancs de

la plaça, ben quiet, ben tranquil, com si
volgués passar desapercebut. Potser
pretenia que no ens adonéssim de la se-
va presència, confós en aquell paisatge
que ens és tan familiar. Talment una al-
tra d’aquelles estàtues que, de tant veu-
re-les cada dia, ja hem deixat de perce-
bre.

Jo havia sortit de casa per una causa
de força major. Havia hagut d’anar a cal
metge. No res, tot plegat un excés de
responsabilitat, un mal de panxa per no
haver fet cas de la mala ganya d’uns
xampinyons, combinat amb la ineludi-
ble dosi d’angoixa. M’estava repenjat a
la paret de la farmàcia que hi ha a la
cantonada, amb les receptes
que m’havia dispensat el
metge a la butxaca. Es-
perava el meu torn
per entrar-hi, cons-
cienciat, cívic i soli-
dari.

Vaig provar de
ser benèvol i em
vaig voler imaginar
que potser aquell
vell havia hagut de
sortir per la matei-
xa raó que jo, per
anar a la farmàcia,
perquè potser no podia
comptar amb ningú que
l’hi anés. Però em vaig dir que
bé hauria pogut contactar amb la xar-
xa de voluntaris i ells li haurien portat
les medicines, o bé amb un veí, o amb la
farmàcia mateix. Un o altre les hi hau-
rien portat. Fins i tot jo les hi hauria
dut, d’haver-ho sabut! M’ho vaig treure
del cap. Perquè aquell vell en cap mo-
ment s’havia tombat a mirar-nos, es ve-
ia claríssim que no estava pendent
d’una cua que no avançava ni per mal de
morir. S’estava com absent, amb la mi-
rada fixada a la pujada de Sant Miquel.

E No semblava que mirés res ni ningú.
Què hi feia allí aquell vell, assegut en un
banc de la plaça, com si li importés una
merda que el món s’enfonsés, com si el
món que es derruïa ja no fos el seu món?

Era tan menut, que els peus a penes li
tocaven a terra, tot just les puntes hi fe-
ien cap. Oferia un perfil de vidre. Anava
sorprenentment ben vestit. Com si
s’hagués endiumenjat per causar bona
impressió en una primera cita. En un al-
tre temps hauria pensat que, efectiva-
ment, esperava algú en qui havia diposi-

tat una darrera esperança de vida. Però
avui això no podia ser i vaig fer per treu-
re-m’ho del cap, també. I no obstant ai-
xò, la seva quietud i el seu posat pacient
m’ho desmentien i em mantenien intri-
gat. No podia deixar d’observar-lo.

Duia un vestit de tres peces de ratlla
diplomàtica, amb camisa blanca i cor-
bata blau marí, a joc. Calçava sabates
negres de cordons i mitjons foscos, pro-
bablement negres. Era calb i els cabells
que li quedaven els tenia d’un blanc sa-
viesa. Els duia ben tallats i anava ben

afaitat, com si acabés de sortir de cal
barber. No era prou a prop per copsar-
ho, però em vaig imaginar que feia olor
de colònia bona. Tenia el paraigua pen-
jat al respatller del banc. La pluja havia
cessat feia a penes una hora. “El cel
tampoc ens hi ajuda gens”, havia sen-
tenciat de bon matí la Mònica Terribas.

Llavors, vaig veure com aquell vell
d’imatge neta i endreçada allargava la
mà damunt la cuixa de la noia que tenia
asseguda al seu costat i com es posava a
acariciar-la-hi, sense tombar-se a mi-
rar-la en cap moment. Se’m fa estrany
pensar que aquell gest no em causés
una repugnància immediata, ni una mi-
ca de la indignació que sí que m’havia
provocat la seva presència irresponsa-
ble i incívica, tan contrària a la salut pú-

blica, tan temerària. Però és que
confesso que no hi vaig veure

gens d’obscenitat en aquell
gest inoportú. Al contrari,

hi vaig llegir tendresa i
nostàlgia. Com si hi

busqués una sensa-
ció enyorada, per
impregnar-se’n, no
només per recor-
dar-la. Semblava
un plor íntim des-

vetllat per un lleu
tremolor.

Vaig estar repenjat a la
paret de la farmàcia deu mi-

nuts ben bons. No vaig deixar d’ob-
servar aquell home. El tenia a uns vint
metres, encara no. No es va moure en
tota l’estona. No es va tombar ni cap a
mi, ni cap a la noia en cap moment. La
vista sempre fixada al front, instal·lada
qui sap en quin indret perdut, en quin
record proper. Només la lleugeresa de la
seva mà dreta acaronant delicadament
i trista la cuixa d’aquella noia feta de
bronze.

A la fi ho vaig comprendre. Aquell se-
nyor gran de la Plana de l’Om ja no espe-
rava ningú.
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“Què hi feia allí aquell
vell, assegut en un banc
de la plaça?
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