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an Biel Massutí
era un artista plàstic de trenta-dos anys que
estava a punt de deixar de ser una jove pro-
mesa, i que entre l'estatus d'intel·lectual novell
i milionari prematur passava els dies gastant la

seva fortuna en decoració de luxe i festes per
als amics.

Vivia als afores de Campos a un xalet
enorme que havia construït de bell nou i que
havia estat víctima d'un reportatge de vuit pla-

E
El músic Joan Miquel Oliver, líder dels Antònia

Font, s’ha llançat a la narrativa amb la novel·la ‘El misteri

de l’amor’, una de les grans apostes de l’editorial Empúries de

cara a la primavera. Benzina n’avança el segon capítol, d’una

rapidesa i ironia molt treballades. 

El misteri de l’amor

nes al suplement d'arquitectura i portada de la
revista de la Bauhaus. La seva dona es deia
Mònica, Mònica Briand, i era una exmodel
alta i molt guapa. No era de cap manera aque-
lla cosa convencional, tenia una bellesa rara,//

/L
lib

re
s



BZN_87

Tot anava molt bé
fins que na Mònica
va saber que en Biel
estava enrotllat amb
una altra. Després
havia hagut d'anar
al psiquiatre i seguir
un tractament. 
La veritat és que 
feia molta pena

tancada i rotunda, i mirava seriosa des de la
penombra tot fumant-se un cigarret. Amb un
gust exquisit i visionari per triar els llibres que
llegia i els discos que escoltava, tenia trenta-un
anys i el seu aspecte coincidia encara molt os-
tensiblement amb les exigències de l'ofici.
S'havia retirat perquè estava cansada de viatjar
tant, perquè s'havien plantejat tenir fills i per-
què en Biel tenia més pasta de la que s'hagués
pogut gastar en tres vides com la seva. Tot
anava molt bé fins que na Mònica va saber que
en Biel estava enrotllat amb una altra. Després
havia hagut d'anar al psiquiatre i seguir un
tractament. La veritat és que feia molta pena.
Amb el medicament havia quedat així com
mústia i no feia gaire cosa més que dir de tant
en tant que se'n volia anar a Àfrica. El seu
home estava súper preocupat i intentava passar
més temps amb ella, entretenir-la d'una ma-
nera més domèstica, sense tanta festa, ni amics
estrambòtics pul·lulant per la casa. Havia pres
la decisió catòlica de recuperar la relació, i es
volia desintoxicar del vici d'haver d'estar sem-
pre sol per passar-s'ho bé. Tampoc és que la
cosa hagués canviat tant pel fet de tenir una
amant. No era allò de dur una doble vida, es
podria dir simplement que tenia dues dones, i
deixar l'altra no li havia suposat molt de pro-
blema, i es mentalitzava contínuament que ho
feia per ella, perquè na Mònica no anàs empit-
jorant cada dia que passava. Havien provat de
fer una festa, però havia acabat tota borratxa i
nedant despullada a la piscina. Després, quan
tothom havia partit, no podia parar de plorar i
de dir que es volia suïcidar. Ell, tot afectat,
pensava com havia pogut canviar la seva sort
d'aquella manera, passar de la felicitat i la sa-
tisfacció totals, a haver de conviure per sempre
amb una persona malalta i que necessitava
atenció permanent.

El pitjor de tot va ser quan ella es va que-
dar embarassada. El psiquiatra va dir que no
estaria en condicions i recomanava avortar,
però ella no ho volia de cap manera. Feia una
temporada que es trobava una mica millor i
entre tots dos varen decidir que tendrien el
bebè i que inclús els ajudaria a superar la ma-
laltia d'ella. No es va a arribar a posar de part
perquè la nina venia de peus i li varen practi-
car una cesària programada. Per aquest motiu
en Biel no havia pogut assistir al part. Tot va
anar bé i ja eren a l'habitació. El dia abans no
havien avisat ningú, sobretot per no preocupar
la família, com si fos un part normal i lleuge-
rament imprevisible, i no pensaven fer-ho fins
passades unes hores. Ja després totes les visites
amb ramells de flors i na Mònica intentant do-
nar-li el pit a na Martina, que es diria així. El
post operatori havia de ser més llarg que el
d'un part normal i varen haver de quedar in-
gressats quasi una setmana. A casa tot era molt
estrany perquè feia la sensació que la criatura

era de l'hospital i que tot allò havia estat no-
més una aventura de nou mesos de revistes
d'embarassada i una setmana a la clínica, però
no, la nina era allà i era seva per sempre. Na
Mònica s'havia agobiat molt amb el pit i al fi-
nal li donaven biberó. Menjava cada tres hores
i era físicament una pallissa, sobretot per en
Biel, que s'havia avesat feia molts anys a aca-
bar la son fos l'hora que fos, i sempre que po-
dia presumia amb el discurs d'una vertadera
apologia amb teoria i praxis de les delícies del
sant dormir. Tot se li estava desmuntant i cada
dia era més enfora del personatge que amb els
anys s'havia construït ell mateix. Això del dor-
mir era una cosa, però n'hi havia moltes més...
que el secret de mantenir una parella és la in-
dependència de les parts, que la vida de l'ar-
tista és incompatible amb la família, que la
inspiració t'arriba després de tres dies de vida
contemplativa en solitud, que t'has de poder
moure improvisadament a qualsevol part del
món, que les relacions socials són tan impor-
tants per la feina com la mateixa obra, i, en de-
finitiva, una llista que coincidia molt lamenta-
blement amb tot el que perdia essent el pare
d'una criatura que tenia la mare malalta.

Les coses varen anar molt malament. Na
Martina ja tenia sis mesos i encara no dormia
mai més de tres hores seguides. En Biel era li-
teralment un cadàver i no havia tornat a agafar
les eines des de l'embaràs de na Mònica pràc-
ticament. Ella estava fatal i començava a tenir
la paranoia que la nina era dolenta i que els
feia patir a posta. Va arribar un moment que
no estaven ni cinc minuts sense discutir, ni cri-
dar-se, ni plorar, ni voler-se suïcidar tots. En
Biel va entendre al cap de poc temps que li ha-
vien de llevar la nina a na Mònica una tempo-
rada. Va visitar ell el psiquiatra i havent-li ex-
plicat tot, hi va estar totalment d'acord. Ella
s'ho va prendre fatal i es va intentar suïcidar de
veres. Es va prendre un pot de pastilles abans
d'anar a jeure, tenia la idea de morir-se dor-
mida sense que ell pogués fer res, i anava molt
en sèrio. Quan na Martina es va posar a plorar
per demanar el biberó a les dotze, i va voler
despertar na Mònica, ja no va poder. No era
morta, però l'havia de dur tot d'una a l'hospi-
tal i no sabia com ho havia de fer. Va agafar la
nina que no parava de plorar i la va ficar dins
del cotxe i la va fermar, després a sa mare in-
conscient i a urgències. Va deixar el cotxe a la
porta amb totes dues dedins i va entrar corren-
sos. Després sortiren els metges i entraren na
Mònica tan aviat com varen poder amb una
llitera. Ell va aconseguir un biberó i li va donar
a la nina a la sala d'espera. Al final no va pas-
sar res, només va estar tres dies a la clínica i ja
podien tornar a casa, però na Mònica estava
com una puta cabra i la varen haver de dur al
manicomi. Ell estava deprimit i abatut, i per
intentar recuperar-se, va parlar amb una ger-
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genta amb els nins petits i un any i mig d'es-
tar amb ella l'havien transformat completa-
ment, i el bebé insegur, capritxós i insatisfet
que li havien duit, s'havia convertit en una
nina feliç, guapa i simpàtica, que no donava
més problema que alguna rabiada esporàdica i
tan normal en un nin petit. Això havia estat el
que, sens dubte, els havia salvat. I després de
quasi un any, a la fi, a l'home li va sortir una
feina mitjanament important. Havia de fer
una escultura pel Dia de la Dona que es pre-
sentaria en un acte oficial i multitudinari. Si
bé en Biel tenia un art innat i perfecte per les
formes, sempre s'havia hagut d'assessorar pel
que feia als conceptes, però aquella experièn-
cia duríssima de la seva vida l'havia encoratjat,
i pensava que la doble maduresa que sumava
una vivència tan traumàtica al fet de tenir
trenta-cinc anys, el posava en perfecta disposi-
ció per decidir muntar un vulva gegant.

Era un freudià convençut i afrontava els
problemes sempre de cara. No deixava que res
quedàs allà a l'inconscient, sempre volia cremar
les neures i pensava que una bona manera de
superar l'etapa del manicomi era que na
Mònica seguís amb la papiroflèxia. Havia estat
al manicomi, sí, i què, era una etapa que s'ha-
via d'afrontar i de superar i qualsevol intent
d'esborrar-ne el record no faria més que allun-
yar-los del camí que els havia de dur a superar
el problema. Un capvespre tranquil, que na
Martina mirava un dvd, que na Mònica mirava
el seu llibret d'Alianza i que en Biel mirava na
Mònica, l'artista va tenir una genial idea.
Afrontaria el projecte del Dia de la Dona amb
una gran escultura inspirada en les formes de la
papiroflèxia. Així na Mònica, que hi tenia
molta traça, el podria ajudar. Varen decidir al
moment que ella en faria una maqueta de pa-
per i que després ell en copiaria la forma o s'hi
inspiraria. La joia vertiginosa del moment els
va abocar a l'ocurrència que també podrien fer
la versió en paper, com un retallable i que es re-
partiria durant l'acte de presentació de l'escul-
tura perquè la gent s'ho pogués endur a casa i
muntar-ho. Na Mònica es va posar de seguida
a dibuixar i també a fer plecs improvisats per
mirar de muntar la vulva, però tot d'una es va
trobar amb molts problemes i ho va deixar
anar. Ell li deia que no es precipitàs, que ha-
gués estat un miracle que al mateix moment de
tenir la idea ja els hagués sortit. L'endemà al
matí que na Martina era a escola s'hi tornaren
a posar. Hi havia diversos problemes, quan allò
començava a parèixer a una vulva la mecànica
del paper començava a fallar i els cantons no
encaixaven ni la forma s'aguantava. I quan
aconseguien fermar-ho bé, allò era a anys llum
d'assemblar-se a una vulva. En Biel deia que el
més important era que s'hi assemblàs, que ell
només en copiaria la forma, però na Mònica
pensava que la idea de fer el retallable era ge-

nial i que havien d'aconseguir que funcionàs, i
ell també pensava per si mateix que aquest as-
pecte era imprescindible perquè l'aportació
d'ella no perdés gens de protagonisme.
Després de tres dies varen trobar una forma
molt pràctica de consolidar la part a tocar al
forat del cul, va ser gràcies que ho havien pro-
vat de fer amb un paper més prim i lleuger i els
triples i quàdruples plecs que exigia la forma
eren ara possibles. A més també es va resoldre
una qüestió important, el fet que l'escultureta
s'aguantàs dreta. La part del clítoris era la més
difícil, a més s'havien proposat representar un
clítoris erecte perquè quedàs ben present. Això
era l'únic que de moment els fallava. Tenien
molts dubtes amb la forma que li havien de do-
nar i fent honor a la seva condició d'artistes pi-
jos, ho deixaren «reposar» tres dies. Un matí
que en Biel havia sortit a comprar pintura acrí-
lica per unes altres coses que també estava pro-
vant va trobar na Mònica en terra eixancada
davant un mirall estudiant-se el cony. S'havia
estat tocant perquè se li empinàs el clítoris, i
tota la bellesa sexual que havia estat recuperant
els darrers mesos s'havia acabat de catalitzar en
aquella imatge. Varen follar com feia anys que
no ho feien i semblava que les seves vides en-
carrilaven una altra vegada amb els camins de
la felicitat.

En Biel va llogar un pis a la Plaça Major de
Palma. Era on s'havia de fer l'acte oficial del Dia
de la Dona i volia controlar bé i decidir el lloc
exacte on haurien de posar la tarima. Tenia dub-
tes amb la textura que li havia de donar a l'escul-
tura i volia analitzar meticulosament els matisos
exactes de la llum de les 12:00h a l'emplaçament
precís on tendria lloc la presentació. Dubtava
també amb les dimensions que donaria a l'escul-
tura i passava hores fumant a la balconada per
integrar la tridimensionalitat d'aquell espai que
dia a dia li semblava cada vegada més gros. Va
decidir fer una vulva enorme. Amb unes grues
immenses li van hissar per la façana les planxes
de ferro que faria servir per muntar l'obra. Tenia
quatre models en paper que na Mònica havia
donat per bons. Eren pràcticament idèntics, no-
més presentaven petites variacions de tamany,
però cap s'adaptava exactament a les exigències
que el material amb què treballava imposaven.
Es passava els dies soldant amb la màscara i
quan ja la va tenir muntada en terra va veure que
dreta no hi cabria, tot i ser un pis d'aquells amb
el sostres tan alts. Abans d'aplicar-li un tracta-
ment amb àcid li volia mostrar a la seva dona i
que n'hi donàs l'opinió. A partir que havia co-
mençat el muntatge no li havia deixat veure res,
però ja n'estava molt convençut i sabia que així
com, de moment, la tenia, a na Mònica li agra-
daria molt. Ella havia baixat a Palma perquè les
proves d'impremta per la vulva retallable ja esta-
ven enllestides i li volia donar també la sorpresa
a en Biel i mostrar-l'hi.

mana d'ella que tenia dos nins petits perquè es
fes càrrec de na Martina fins que tot s'estabi-
litzàs. Així ho varen fer: ell sol a casa, na
Mònica a l'hospital psiquiàtric i na Martina
amb la tia Sílvia i els cosinets.

Cada dia l'anava a veure, però res no apun-
tava que la cosa milloràs a curt termini. Un
Sant Jordi en Biel li va dur un llibret de papi-
roflèxia que Alianza té editat a la col·lecció de
butxaca. Ella s'hi entretenia els horabaixes
perquè tot i haver perdut el cap no es resig-
nava a passar cada dia mirant la tele amb tots
els locos d'allà. No podia llegir perquè amb el
medicament estava sempre cansada i no es po-
dia concentrar amb les paraules, aquest estat
de permanent semidepressió era l'única ma-
nera de mantenir-se sense que se li anàs l'olla.
Era molt trist, però els psiquiatres deien que
així es podria recuperar, que tot el temps que
passàs amb el cap clar era positiu per tornar a
la normalitat, per molt lent que semblàs el
procés. Va ser molt llarg, un any i mig, perquè
dos intents prematurs de voler tornar a casa
havien empitjorat molt les coses, i per no ma-
rejar la nina, encara la tenien amb na Sílvia.

Però al final ho varen endevinar millor i va
poder tornar. Un dissabte de matí varen anar a
cercar na Martina. Va ser molt dur perquè
quan la va tenir davant, la nina es va posar a
plorar i feia gestos clars de voler quedar-se. A
na Mònica ja l'havien avisada que això passa-
ria, i tot i que va ser un tràngol molt mal de
passar, també era normal i comprensible per
una nina de dos anys.

A casa les coses varen recomençar molt bé.
Les dones s'entenien i en Biel començava a fer
feina una altra vegada. Na Mònica tornava a
ser presumida i estava recuperant la bellesa de
la dona sana que havia estat fins feia tres anys.
Va ser crucial el fet que na Martina dormia de
tira, s'ho menjava tot i feia molta bondat. Na
Sílvia, la germana de na Mònica, era molt ser-

Pensava que la 
doble maduresa que

sumava una vivència
tan traumàtica al fet
de tenir trenta-cinc
anys, el posava en
perfecta disposició
per decidir muntar
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/L

lib
re

s



BZN_89

Va sonar el timbre, i ell es va aixecar la vi-
sera de soldar il·lusionat i nerviós per ensen-
yar-li l'obra de la qual estava tan orgullós. Va
obrir la porta i ella va fer «tatxaaan» amb el re-
tallable desplegat amb les dues mans i un som-
riure darrere. Després ell la va agafar per un
colze i la va acompanyar fins a la sala on tenia
tombada en terra l'escultura. L'expressió d'ella
va canviar immediatament i en Biel va reconèi-
xer la mirada vidriosa que inundava els seus
ulls quan de sobte es transformava en una
psicòpata. «Què passa?» va dir ell horroritzat, i
ella amb la mirada perduda al terra indefinit va
contestar «aquesta vulva no és la meva» i ell «sí,
ja ho sé, és que amb el ferro era molt difícil...»
i ella «no idiota, aquesta tia no sóc jo» i va par-
tir escales avall deixant la porta oberta. Ell va
seure en terra per intentar entendre què havia
passat. Na Mònica no es referia que la vulva de
ferro no s'assemblàs a la de paper que havia fet
ella, volia dir que aquella vulva de ferro no era
com la seva, que el seu home s'havia inspirat en
el cony d'una altra. Tot agafava una dimensió
tan descomunal com les proporcions d'aquella
brutalitat metàl·lica i no sabia què havia de fer.
Li va trucar al mòbil però no li va contestar. Va
tancar, va baixar les escales i la va estar cercant
una estona pels voltants. Li va tornar a telefo-
nar, però res. Va agafar el cotxe i se'n va anar a
Campos. Quan va arribar, va trobar na Mònica
obrint maletes de viatge i tirant roba damunt el
llit. No escoltava res del que li deia i parlava
sola. Va acabar de replegar els trastos i va par-
tir. Només li va dir que se n'anava al seu pis de
Barcelona i que s'enduia la nina. Ell no ho va
poder arreglar de cap manera i al cap de tres
dies de trucar-li sense que ella li agafàs el telè-
fon, ja es va cansar i se'n va anar a Palma per
seguir amb la feina.

Quan va ser a l'estudi va decidir tornar a
donar forma a l'escultura fins que s'assemblàs
al cony de na Mònica. Era una locura perquè
aquell material era indestructible i les solda-
dures definitivament irreversibles. Ell ja ho sa-
bia, però què podia fer amb aquell tros de fe-
rro descomunal que el delatava amb una
evidència tan aclaparadora? Es va desesperar
perquè era impossible i va estar pegant-li mar-
tellades fins que un veïnat de la plaça va dir
«què passa!!». Va telefonar perquè li duguessin
més ferro, la mateixa comanda, l'únic que po-
dia fer era tornar a començar.

Varen passar quatre dies fins que li varen
dur el material nou, ja duia molt de retard. Si
ho volia acabar s'havia d'espavilar, va calcular
catorze hores diàries fins al dia de la inaugu-
ració. Per fer més via, havia demanat que 
l'ajudassin a arraconar el primer cony al fons
de la sala i sense ni pensar-s'ho havia co-
mençat a treballar abans que els transportistes
acabassin de descarregarho tot. S'havia de
concentrar per endevinar la forma de la vulva

de na Mònica a la primera, la veritat és que el
cony que ja tenia fet era mig inventat i va co-
mençar a dubtar de la seva tècnica, de si po-
dria reproduir amb ferro i sis metres un cony
concret. Treballava sense parar i amb vuit dies
va acabar l'estructura. Encara no s'ho havia
plantejat clarament, però tenia la idea d'enve-
llir una mica el material amb àcid. Tot i ser un
procés bastant ràpid, necessitava almenys qua-
tre dies més perquè fes l'efecte desitjat. Si no,
ja estava bé, però tampoc era pla entregar l'o-
bra en estat prematur de descomposició. Un
vespre, quan ja tenia tot això fet i li veia al
tema un final possible, va seure per contem-
plar i fumar un cigarro. Realment s'assemblava
molt al cony de na Mònica, però va dubtar, es
va aixecar, va treure el metro de la capsa d'ei-
nes, va mesurar la vulva, va mesurar la finestra,
i va veure que s'havia passat de tres pobles, que
per treure allò havien d'enderrocar mitja
façana. Es va posar a plorar i a cagar-se en la
seva puta calavera, però aquesta vegada havia
estat més prudent i havia fet el mínim possi-
ble de soldadures, només als punts on era ne-
cessari perquè allò no s'esbucàs. Podia treure
l'escultura per peces i muntar-la en terra un
dia o dos abans de la presentació. Es va enfilar
damunt d'aquella vulvota tombada i va dedicar
dos minuts a meravellar-se del fet que amb les
mans arribava al sostre, allò era faraònic. Es va
posar a torçar la planxa per un plec més o
menys fàcil i va aconseguir doblegar-la, però
volia acabar de trencar bé la junta i va co-
mençar a fer força amb el seu propi pes pegant
bots amb un peu damunt, i l'altre davall per no
perdre l'equilibri. Va haver de fer tanta força
que es va planxar un peu literalment i al final
es va quedar sense poder separar les dues pe-
ces, i quan precipitadament va estirar per treu-
re'l va poder comprovar que no, que s'havia de
posar tranquil i que si ho feia així se'l capola-
ria. Va començar a veure que brollava sang,
amb la primera estirada s'havia acabat de cla-
var una punxa. Se va acotar per mirar de treu-
re's un poc la sabata i va veure que hi duia un
cop brutal i que el peu se li començava a inflar,
que probablement el mal que li començava a
pujar per la cama era símptoma d'un os rom-
put. Així com havia quedat no podia seure
sense torçar-se encara més el peu, havia d'es-
tar-se dret i fer un esforç per mantenir l'equi-
libri a dos metres d'en terra damunt la vulva.
Li va pegar taquicàrdia, li feia un mal horrible
i no se'n podia desenganxar, tampoc podia
arribar al mòbil, estava sol allà desesperat, des-
prés de setmanes de dormir i menjar el just per
sobreviure, aterrat, suat, brut, ferit, afamegat,
incòmode, dret, cansat, amb set, amb fumera,
amb pixera i caguera, damunt d'aquella coto-
rra magnífica, i entre alenades ploroses i esbu-
fecs va dir fluix per si mateix... «socorro, soco-
rro, socorro», tres vegades.

Na Mònica no es 
referia que la vulva
de ferro no 
s'assemblàs a la de
paper que havia fet
ella, volia dir que
aquella vulva de
ferro no era com la
seva, que el seu home
s'havia inspirat en el
cony d'una altra

Realment
s'assemblava molt 
al cony de na
Mònica, però va 
dubtar, es va 
aixecar, va treure el
metro de la capsa
d'eines, va mesurar
la vulva, va mesurar
la finestra, i va veure
que s'havia passat de
tres pobles




