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Col·lecció
de referència

L’ olla del fons s’encarrega de la feina més dura:
els ossos hi bullen fins que la major part de la carn podrida es desfà i es
desprèn. Després, els repasso amb un raspall de dents, per si queda brutí-
cia o alguna resta. L’olor dolça, penetrant, dels ossos i la carn morta bu-
llint durant hores ja fa temps que no em molesta. Ni tan sols la noto.  Vaig
fent amb calma, és tard i estic sol, gairebé mai hi ha ningú al laboratori a
aquestes hores… bé, a vegades s’hi quedava l’Ibáñez. Per a ell, això era la
seva vida. No tenia res més ni tampoc no ho necessitava, només li interes-
saven els animals morts fa milers d’anys i, potser, de tant en tant, escoltar
algun blues. I a mi, si deixem de banda el blues, em comença a passar el
mateix, però ja m’està bé.

Recordo com si fos ara la primera vegada que vaig entrar al laboratori
de fauna. Jo era estudiant de segon d’història, però tenia clar que volia fer
arqueologia. M’havien dit que, tot i que era un personatge estrany, el Joan
Ibáñez era un dels millors. Amb prou feines sabia què era l’arqueozoologia,
però amb alguna cosa havia de començar… I un dia plujós vaig anar fins
a la Facultat de Medicina, on hi havia el laboratori d’arqueozoologia que
dirigia l’Ibáñez. En arribar-hi, el bidell em va assenyalar unes escales que
baixaven. Era en un soterrani fred al costat d’uns lavabos immensos que
no feia servir mai ningú. Després vaig saber que aquella sala amb la pin-
tura bufada per la humitat era on hi havia hagut el dipòsit de cadàvers de
pràctiques. L’olor de resclosit se sentia d’abans d’obrir la porta, però tam-
poc era desagradable. A dins, un passadís de sostre alt, amb les parets
folrades de prestatges de metall amb caixes i caixes de cartró; totes duien
nom: Canis lupus, Sus scrofa, Capra hircus… Hi havia centenars d’ossos
d’animals morts, tots ben classificats i ordenats. Al fons, un congelador
que feia soroll i a l’esquerra, dues portes: la primera donava a una sala amb
ordinadors i microscopis, no hi havia ningú. La segona, era per entrar a la
zona de treball en brut, era on hi havia l’Ibáñez. Classificava un conjunt
d’ossos damunt la taula gran. Darrere d’ell, l’olla bullia omplint-ho tot
d’aquell vapor dolç.

No vaig dir res per no destorbar-lo i va trigar uns minuts en adonar-se

que jo era allà. D’entrada, em va mirar amb el seu somriure tort que mai
no vaig arribar a entendre i no va dir res. Duia una bata que algun dia
havia estat blanca, barba d’una setmana, els cabells despentinats i les ulle-
res tortes. Em vaig presentar i li vaig dir que volia aprendre, que m’havien
dit que aquell era el lloc adequat per anar una mica més enllà del que
deien a classe. Em va observar uns minuts més, avaluant-me suposo. Però
es va aixecar i va tornar amb una caixa de cartró. La va obrir i en va buidar
el contingut damunt la taula gran: ossos, molts. Encara no havia dit res.
Es va girar, em va tornar a clavar aquells ulls petits i inquisidors i em va
dir: “Molt bé, comença doncs. Primer caldrà que coneguis l’anatomia ani-
mal. Aquí tens una ovella, munta-la”. Em va donar un paper on sortien
els noms i la posició de cada os i vaig començar. Era com fer un puzle
gran. Però heu provat mai de muntar els ossos de la mà o del peu d’algun
animal? La primera vegada, no és gens fàcil.

Amb records així em passa el temps volant, enllesteixo la primera part
de la feina ben aviat, sense esforç, ja hi estic acostumat. Tant, que gairebé
la faig automàticament… i per això puc fer volar el cap repassant el passat
o els projectes futurs. Després de netejar els ossos, cal marcar-los amb
tinta xinesa o un retolador permanent. Més feina mecànica; és fàcil. A
cada un s’hi escriu l’abreviatura de l’espècie, la del nom de l’os, la laterali-
tat i el número que l’identifica: HSS Fe D 1732, HSS Hu E 1733, HSS Ti
D 1734… M’ho prenc amb calma però sense parar, és de nit i vull acabar
abans de tornar a casa. Ja fa temps que m’he acostumat a passar hores i
hores tot sol al laboratori. Mentre feia el treball de final de carrera me n’hi
vaig passar moltes i ara ja ni tan sols escolto la ràdio, en tinc prou amb el
so de l’olla que bull, el brunzit del congelador, el dels fluorescents i els
meus pensaments. Al principi em va costar, però l’Ibáñez m’ho va deixar
molt clar ben aviat.

––Mira Lluís, per dedicar-te a l’arqueologia, no pots fer res més. Has
de deixar les altres coses, els amics són secundaris, les activitats que facis,
també, llegir novel·les és inútil, i si tens parella… ja ho entendrà. ––Aquell
dia jo havia fet un quart d’hora tard. No em va dir res més i em va assenya-
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lar una bossa de plàstic negra. Jo ja sabia què hi hauria a dins i què n’havia
de fer. Era una cria de guineu, Vulpes vulpes, una femella. Morta. Encara
estava congelada. Ens acabava d’arribar d’un centre de protecció d’ani-
mals amb qui teníem conveni; tenien una llista dels animals que ens falta-
ven per completar la col·lecció de referència i si se’ls en moria algun que
hi sortia, ens l’enviaven.

Vaig dur la guineu al racó del campus on portàvem els animals nous.
Una zona allunyada enmig d’un bosc tranquil, plena de caixes de plàstic
que no feien bona olor. Amb els guants posats, la vaig treure de la bossa i
la vaig fer cabre dins una caixa buida, amb compte perquè no es trenqués
cap os, i la vaig acabar d’omplir amb fullaraca per accelerar el procés de
descomposició. Al cap d’uns mesos havia de tornar per treure’n els ossos,
netejar-los, marcar-los, i posar-los ben classificats dins una caixa de car-
tró nova. Així anàvem completant la col·lecció de referència, era necessà-
ria per aprendre a distingir ossos i espècies, però també per comparar els
ossos que sabíem del cert de quin animal eren amb els que ens arribaven
dels jaciments. Aquesta és l’única manera d’identificar-los fàcilment sen-
se que hi hagi errors, i també es pot veure com han canviat els animals
durant milers d’anys d’evolució, com des del neolític fins ara, les ovelles i
els porcs s’han anat fent més baixos i més grassos, per exemple.

Des d’aquell avís de l’Ibáñez, que m’ho vaig prendre més seriosament.
Ell tenia raó i si jo volia ser arqueòleg, hi havia de dedicar tot el temps que
fos possible. M’agradava investigar, mirar d’entendre com vivien els nos-
tres avantpassats, com i què menjaven, quin model social tenien, com
caçaven… vaja, qui eren. I tenia clar que volia ser algú en aquest camp.
Cada vegada hi dedicava més hores, llegia els últims avenços sobre
arqueozoologia a les revistes especialitzades de l’hemeroteca, les obres
generals d’arqueologia a la biblioteca i em passava hores i hores al labora-
tori aprenent a reconèixer ossos i espècies. Al cap de poc més d’un any, la
Laura em va deixar. Tampoc em va saber massa greu, ella no ho va saber
entendre, potser perquè només era una cambrera. Tots els sacrificis van
valer la pena: després de l’Ibáñez, ja ningú discutia que jo era el millor de
la universitat. Em van donar una beca per fer el doctorat, em va costar,
però me l’havia guanyada. Quatre anys de sou miserable, sense Seguretat
Social ni vacances, dedicant-hi deu o dotze hores cada dia, però fent el
que m’agradava, allò que s’havia convertit en la meva única passió.

Acabo de marcar els ossos que encara penso en la il·lusió que em va fer
saber que m’havien donat la beca. En acabat, miro que no falti cap os, i
per comprovar-ho, munto tot l’esquelet. Com quan aprenia, on tinc més

problemes és amb les articulacions de les mans i dels peus, ara ja no em
passa, però és la primera vegada que treballo amb aquesta espècie i encara
no en domino del tot l’anatomia. Quan acabo i veig que tot és correcte,
agafo una caixa de cartró buida i hi col·loco tot el material a dintre. Des-
prés, rento l’olla i passo un drap per la taula. Això ho faig sempre, com
una rutina, des que vaig començar a treballar a fons al laboratori, quan em
van donar la beca per a la tesi. Els primers anys de la beca van significar els
millors moments de la meva vida, m’obsessionava analitzant-ho tot, cada
os, cada traça, cada marca. Vivia només per a la investigació.

Però de tan ocupat que estava amb la recerca, no va ser fins que ja
escrivia la tesi doctoral, a l’últim any, que no vaig pensar: I després, què?
No n’hi havia prou de dedicar-m’hi del tot. Què havia de fer després del
doctorat? Cap empresa privada contracta arqueozoòlegs. I a la universitat
no hi havia lloc per a mi; com podia pretendre que contractessin un pro-
fessor nou si cada vegada hi havia menys estudiants que volien fer histò-
ria? I ja no parlem dels pocs que es volien especialitzar en arqueologia…
De tot això, l’Ibáñez no me n’havia dit mai res. Quan hi vaig caure, em
vaig maleir, per burro. De debò es pensaven que empalmaria una beca
amb la següent, o que treballaria de professor associat cobrant una misè-
ria, sense queixar-me? Jo tenia clar on volia arribar, i esperar-me fins als
quaranta per ser professor titular no em servia, als quaranta ja havia de ser,
pel cap baix, catedràtic. Una situació així requeria una solució dràstica.

És tardíssim, de matinada, però ja ho he acabat. Sort que els bidells
s’han acostumat a veure’m sortir tard, encara que avui batré el rècord.
Però és un assumpte que calia deixar tancat d’una vegada. Tapo la caixa
de cartró amb els ossos a dins i la deso a la prestatgeria metàl·lica, amb
les altres. A la tapa s’hi pot llegir: Homo sapiens sapiens, Adult, Mascle.
Un animal més per a la col·lecció de referència, d’aquests fins ara no en
teníem cap. L’estat del crani revela que l’espècimen va morir de manera
violenta, colpejat des del darrere amb una destral de sílex. Tanco la por-
ta amb clau: dues voltes, com sempre. A fora, camino tot sol, acompa-
nyat tan sols del vent. La lluna, minvant, ja és ben amunt, i es veuen
centenars d’estels. És una nit bonica, tant, que m’aturo un moment a
contemplar el cel. Mentre reprenc el camí cap al cotxe amb un somriure
als llavis, satisfet de la feina feta, penso que la col·lecció de referència ja
és força completa. Però ara que l’Ibáñez ja no hi és i que dirigeixo jo el
laboratori, potser és hora d’acabar-la del tot. Ja tinc el mascle adult, ara
només em falten la femella i les dues cries. Em pregunto si la Laura
m’agafarà el telèfon…




