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Libèl·lules roges

omàs està esgotant el darrer got de
rom quan sona el telèfon mòbil. Com el soroll del bar li impedeix escoltar
res, ix a l’exterior. Camina amunt i avall per la plaça adornada amb banderes
de paper i bombetes de colors, cercant cobertura com un saurí cerca aigua.
La troba en un pòrtic que la gent utilitza com a excusat. També troba una
alumna de quart d’ESO que saluda des de lluny efusivament. Com el lloc li
resulta fastigós, només parla un moment pel telèfon. El temps just per dir-li
a la seua dona que arribarà de seguida. Després torna al bar, s’acomiada dels
seus companys, i minuts més tard condueix cap a casa mentre escolta a la
ràdio un programa esportiu.

Uns metres abans d’arribar a la sortida que ha de prendre per a eixir de
l’autovia, Tomàs veu uns llums, i redueix bruscament la velocitat. Obri la
guantera i busca a les palpentes –entre les cintes de casset, el mapa de carre-
teres, les ulleres de sol, la documentació del vehicle i la paperassa de l’assegu-
rança– un sobre d’Almax Forte. Quan el troba, l’obri amb les dents i en xucla
amb avidesa el contingut, just un moment abans que un guàrdia civil de
trànsit li faça indicacions, amb un pal fluorescent groc, perquè s’hi ature.
Tomàs atura el cotxe al lloc que el guàrdia li ha indicat, un camp ras que hi ha
junt a la carretera, baixa la finestra i espera que el guàrdia s’hi acoste. Quan
arriba, de primer s’adreça a Tomàs amb la salutació reglamentària. Després
l’informa que es tracta d’un control d’alcoholèmia i li pregunta si ha begut
alguna cosa. Tomàs li respon que té una mica de pressa. La seua dona l’està
esperant. Està embarassada de trenta set setmanes i mitja. El guàrdia de
trànsit li dóna l’enhorabona, i li lliura un alcoholímetre.

Tomàs –seguint les instruccions– es posa l’aparell a la boca, pren aire i
bufa fort. Quan sent un xiulet s’atura i li torna l’alcoholímetre. Mentre el
guàrdia observa les xifres impreses a la pantalla Tomàs li pregunta si pot
fumar. El guàrdia li respon que si té tabac no veu per què no, i tot seguit
l’informa que ha donat positiu. El guàrdia es retira unes passes, descansa la
mà a la funda de la pistola, i ordena a Tomàs que baixe del cotxe. Li demana
el carnet de conduir, el rebut de l’assegurança i la documentació del vehicle.
I li pregunta si és la primera vegada. Tomàs que mira d’eixir del cotxe mentre
remena a la guantera, seguint al peu de la lletra la recomanació del guàrdia de
no fer cap moviment estrany, se n’adona de sobte i diu que no. No és la
primera vegada. La seua dona abans va tenir dos avortaments, un de bessons.

T El guàrdia mira fixament Tomàs, mou el cap, i li lliura el butlletí de de-
núncia, indicant-li on ha de signar. Llavors sona el telèfon mòbil. Tomàs
contesta, però com el guàrdia no el perd de vista, només parla amb mono-
síl·labs amb la seua dona. En penjar el telèfon, amb la denúncia encara sense
signar a la mà, Tomàs es recolza a la barana de la carretera. Resta immòbil
una estona mirant els llums de color taronja que centellegen a l’horitzó. Des-
prés es gira lentament cap al guàrdia i li diu que no signarà la denúncia. Vol
una anàlisi de sang. El guàrdia intenta dir alguna cosa, però en comptes
d’això exhala un profund sospir i se’n va cap al cotxe patrulla on és el seu
company que s’ha quedat adormit com un nadó, bressolat pel soroll del ràdio
transmissor. Després de parlar un moment el guàrdia torna i es recolza a la
barana al costat de Tomàs. Mira el rellotge i diu que esperaran un estona i
repetiran la prova. Així –si hi ha sort– s’estalviaran el viatge a l’hospital i
algunes hores de tràmits. Tomàs hi assenteix, trau un paquet de tabac de la
butxaca i encén un cigarret. N’ofereix un al guàrdia. El guàrdia l’agafa, i tots
dos fumen en silenci mentre observen el cel nocturn envoltat per un tel de
color taronja.

Al cap d’una estona, Tomàs assenyala un punt imprecís en la foscor on hi
ha unes espurnes de llum que brillen com estels. I amb un filet de veu diu:
libèl·lules roges... traieu-les les ales i seran beines de pebre. El guàrdia, que fa
un moment ha desaparegut darrere d’un esbarzer, sense que Tomàs se n’adone,
i que ara torna pujant-se la cremallera del pantaló, li pregunta si diu alguna
cosa. Tomàs torna a assenyalar amb el dit la foscor i murmura: libèl·lules
roges. El guàrdia mira el rellotge, i mentre canvia el tub de plàstic de l’alco-
holímetre observa: no són libèl·lules roges, són cuques de llum.

Tres quarts d’hora més tard, Tomàs i el guàrdia civil de trànsit arriben a la
porta de l’hospital que envoltat per l’obscuritat sembla un transatlàntic a la
deriva. El guàrdia entra. S’adreça al zelador i, assenyalant a Tomàs que s’ha
quedat a la porta intentant traure un paquet de la màquina de tabac, diu que
han de fer-li una anàlisi de sang. El zelador s’aixeca de la cadira i arrossegant
els peus desapareix per una porta que té un pegat on hi ha escrit NO PASAR.
Al cap d’una estona torna amb un imprès a la mà que lliura al guàrdia. El
guàrdia l’agafa, es gira, i fa un senyal a Tomàs, que continua a la porta, indi-
cant-li que s’hi acoste. Tomàs obeeix. Quan arriba a la recepció, el zelador
parla per telèfon i intenta localitzar un metge de guàrdia. Tomàs desemboli-
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ca el paquet de tabac. Deixa l’embolcall damunt del taulell, agafa l’imprès, el
llegeix, aixeca el cap, mira el guàrdia i li diu que no signa. Està escrit en
castellà.

El guàrdia es treu la gorra i mentre la sosté per la visera amb una mà, amb
l’altra s’acarona les celles i s’estreny el front. Després mira de reüll el rellotge,
mira Tomàs, i li diu al zelador que vol un imprès escrit en català o, si més no,
bilingüe. El zelador li explica que no està segur d’on estan el impressos es-
crits en català. De fet no sap si n’hi ha cap. Però davant la severa mirada del
guàrdia, s’aixeca de la cadira i arrossegant els peus torna a desaparèixer per la
porta on hi ha el pegat que diu NO PASAR. Llavors el guàrdia engega el
ràdio transmissor, parla amb el seu company i camina cap a la porta. A la
porta hi ha Tomàs parlant també per telèfon. En veure el guàrdia que s’asseu
al banc de pedra que hi ha al costat de l’entrada, Tomàs s’acomiada de la seua
dona dient que més tard tornarà a telefonar, i s’asseu junt al guàrdia que
acaba de traure un paquet de tabac de la butxaca i d’encendre un cigarret.
Amb un gest li n’ofereix un a Tomàs. Tomàs l’agafa, i tots dos fumen en
silenci.

Al cap d’una estona, Tomàs pregunta al guàrdia si sap què significa la
paraula libèl·lula. Abans que el guàrdia responga Tomàs diu que libèl·lula és
una paraula que prové del llatí libellula, que deriva de libella, que procedeix a
la vegada de lliura. Balança. I és per això que les libèl·lules s’anomenen libèl·lu-
les, perquè es mantenen en equilibri en l’aire com si foren balances. Tomàs
calla un moment, però de seguida continua dient amb una veu tan feble que
a penes pot escoltar el guàrdia: no estaria gens malament ser com una libèl·lu-
la. Controlar el propi equilibri i tot això... perquè de vegades tinc la sensació
que la meua vida és com un castell de naips en equilibri, i que en qualsevol
moment algú traurà una de les cartes i tot s’ensorrarà. El guàrdia mira Tomàs,
llança el cigarret a l’aire i de la burilla sorgeixen un munt d’espurnes que es
perden en la nit com si foren libèl·lules roges.

Cinc minuts més tard, Tomàs, el guàrdia civil i el zelador esperen dem-
peus en un habitació menuda on hi ha una cadira de plàstic negre amb forats
al seient, una llitera amb un llençol verd i dos cartells que diuen: UN ÓRGANO
PUEDE SALVAR UNA VIDA i HAZTE DONANTE DE SANGRE. De
seguida s’obri una porta per on entra un home somrient que dóna les bones

nits a tothom, i que va vestit amb una bata blanca on hi ha escrites les sigles
ATS. L’infermer fa una ullada al guàrdia, al zelador i s’adreça a Tomàs. Li
demana –per favor– que s’assega a la llitera i que es puge la màniga de la
camisa. Tomàs s’asseu a la llitera, es puja la màniga, però en veure que l’infer-
mer trau de la butxaca de la bata una xeringa embolicada amb una funda de
plàstic, retira sobtadament el braç, es gira cap al guàrdia i li diu que perquè
l’extracció fóra legal s’hauria de realitzar en presència d’un metge. El guàrdia
civil abaixa el cap, es mira la puntera de les botes reglamentàries, es grata els
cabells i, després, s’adreça a l’infermer tot dient-li: “Ja ho has sentit. Vés a
buscar un metge”. L’infermer sembla que vol dir alguna cosa, però es gira
d’esquenes i ix per la porta sense dir res.

Llavors sona el telèfon. Tomàs parla durant uns minuts amb la seua dona,
amb una veu tan baixa que ningú no pot entendre el que diu. Només penjar,
torna a obrir-se la porta, i entra l’infermer, acompanyat d’una dona rossa que
porta un estetoscopi penjat al coll, i una bata blava amb una butxaca plena de
bolígrafs, on hi ha escrit Médico. Tomàs, que continua assegut a la llitera, estira
el braç. L’infermer trau de la butxaca la xeringa, col·loca l’agulla i quan està a
punt de clavar-la en el braç de Tomàs, li sent dir: “Un moment... No creeu que
abans de realitzar l’extracció hauríem de presentar-nos? Jo puc imaginar-me
qui sou vosaltres, però sabeu vosaltres qui sóc jo?”. El zelador, la metgessa i
l’infermer es miren amb sorpresa sense saber ben bé què fer. El guàrdia abaixa
el cap, es lleva la gorra verda, i mentre la sosté per la visera amb una mà, amb
l’altra es tapa la boca per amagar un somriure que a males penes pot contenir.

Un quart d’hora més tard Tomàs i el guàrdia civil seuen a la cafeteria de
l’hospital davant de dues tasses de cafè. Fumen en silenci. Tomàs encara porta
la màniga de la camisa arromangada, i al braç una tireta tacada de sang. Des
de la taula es veu l’aparcament de l’hospital, i el cotxe patrulla on hi ha el
company del guàrdia arrupit al seient del conductor. També es veu una línia
d’horitzó negra que va transformant-se en gris a mida que va fent-se de dia; i
un arbust ple de fulles verdes amb uns fruits menuts que, tot i que no són
beines de pebre, des d’eixa distància s’assemblen molt a les beines de pebre.
Llavors torna a sonar el telèfon. Quan Tomàs l’agafa per respondre, el guàrdia
s’aixeca, estripa el cigarret al cendrer, i mentre comença a marxar, diu assenya-
lant la finestra: “Beines de pebre, posa’ls ales i seran libèl·lules roges”.




