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stàvem jugant a
les bales, quan el vam veure aparèixer més
enllà de la plaça. Venia cap a nosaltres amb el
seu caminar accelerat, d'absurda determina-
ció. Primer el cap, amb el clatell de ferro com
la punta d'una llança, després l'esquena vin-
clada, i, ressagades, les cames curtes, fortes
com la soca d'un roure, que en el seu avanç
feien saltirons de piconadora. L'expressió
greu i obstinada del rostre acabava de rubri-
car la violència que desprenia la seva presèn-
cia. Era en Llorenç, i no hi era tot. Fort com
vuit bous, corria la brama que una vegada
havia agafat un nen pel coll fins a deixar-li

empremta. Ningú em va saber aclarir mai qui
era aquest nen, però. En Llorenç tenia vint
anys, i nosaltres la meitat. Ens feia por. He de
dir que jo no havia presenciat cap episodi vio-
lent d'ell, i fins aquell dia no vaig saber que,
malgrat la seva aparença intimidant, no
l'hauria arribat a témer mai de no haver estat
per les històries que n'explicaven.

De tots els que jugàvem a la plaça del
barri, en Flavià, dos anys més gran que jo, era
el millor a les bales amb diferència, però
aquest cop en veure venir en Llorenç va
llançar la bala amb la mà tremolosa i va anar
a parar a mig pam del forat. Quan va ser el
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Llit
d’espines

meu torn, l'idiota ja era allí, assegut a terra i
fitant-nos de prop fent compulsius movi-
ments de cap endavant i endarrere. Per una
vegada, em vaig sobreposar a la seva presèn-
cia i vaig ficar la bala al forat. També per pri-
mer cop la partida va ser meva. En Flavià no
va voler seguir jugant, la novetat de la derro-
ta el va trasbalsar i temia continuar per aquell
camí. No cal dir que jo tenia ganes de més
brega. Sabia que si continuàvem tenia possi-
bilitats de tornar-lo a guanyar, i allò seria per
haver-ho de recordar molt de temps. Era una
circumstància immillorable, però després
d'insistir-hi i de rebre la seva sistemàtica
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Quan arribava a
casa, la meva mare
s’enfadava pel meu
jersei empolsegat.
Me’n guardava prou
de dir-li que havia
estat per culpa d’en
Llorenç. Ella el 
compadia, però no 
li feia cap gràcia que
m’hi apropés. Com 
la majoria dels qui el
coneixen, tenia un
sentiment de 
compasió hipòcrita
per ell. Mai s’havia 
interessat de veritat
per en Llorenç

negativa per resposta ho vaig haver de deixar
córrer. Per sort, en aquella partida havíem
apostat fort; ell, com sempre, confiat a gua-
nyar-me, i jo, com sempre, amb la cega con-
vicció del perdedor que aquell cop el pelaria.
Fos com fos, aquell cop no em vaig equivocar;
ell havia arribat amb la butxaca plena i se'n va
anar tenint-la mig buida. I si ho dic així és
perquè, posant-me al seu lloc, no crec que
amb el disgust que duia a sobre ho veiés pel
costat optimista.

Vaig treure les bales que m'acabava de
lliurar amb displicència i les vaig contemplar
una per una com si fossin un tresor. Per a mi,
ho era. N'hi havia de vidre, amb coloraines i
d'un sol color, de ceràmica -les més preuades-
, i de diferents mides. No m'ho podia creure.
La majoria refusaven jugar amb en Flavià, jo
no, i ara tenia totes aquelles bales seves a la
mà. Vaig adonar-me d'esquitllentes que no
era jo sol qui les admirava; en Llorenç també
hi concentrava els ulls. Després de conside-
rar-ho uns segons, em va semblar just que
se'n quedés una part. Al capdavall, ell havia
estat decisiu en el meu triomf. Li vaig fer
obrir el palmell i n'hi vaig abocar un bon gra-
pat. Somreia, no l'havia vist mai somriure d'a-
quella manera i per un moment em va sem-
blar que havia deixat de ser qui era.

En Llorenç no duia bales, de fet no duia
res perquè no tenia res, i no cal dir que tam-
poc tenia amics. Vivia al barri amb la seva
mare, viuda. La casa era una planta baixa
antiga amb un pati interior ple com un ou de
plantes, i amb unes enfiladisses que cobrien
per complert les parets blanques i feien que la
meva fantasia de nen em confirmés que allò
era talment la selva. En un racó del pati hi
havia un lavabo, i la primera vegada que hi
vaig haver d'anar vaig sentir una barreja d'e-
moció i de por que em va fer apressar en la
feina. M'agradava, aquell pati, i més d'un cop
l'havia somiat en somnis convulsos en què es
barrejava l'excitació aventurera i el neguit.
Eren tan intensos que em despertaven amb el
front i el cabell suats, alhora que em decebien
pel seu estroncament sobtat que acabava amb
la meva il·lusió d'una vida paral·lela.

La mare d'en Llorenç sempre patia que el
fill fes cap bestiesa. Més d'un cop, els meus
companys de joc havíem hagut d'anar a casa
seva a avisar-la que estava estès a terra en
qualsevol racó on li havia agafat un dels seus
habituals atacs d'epilèpsia. Quan era el cas,
primer ens apartàvem d'ell com si fos un
leprós, i després no sabíem com reaccionar.
Passava una estona abans no ens decidíem a
atansar-nos-hi com qui s'apropa a una fera
drogada que no se sap quan es despertarà.
Després vam aprendre a reaccionar d'una
altra manera. Algú s'encarregava d'anar
corrents a avisar la mare. Sempre que la veia

arribar, em feia llàstima. L'observava venir a
corre-cuita, amb les mans a les butxaques del
davantal grisós -tan ratat que el seu color ori-
ginal es feia incert-, acostumada com estava a
aquella mena d'ensurts que per a ella ja no
devien ser-ho. Era prima, tot nervi, amb el
cabell cendrós recollit. Fregava la vellesa, o
potser m'ho semblava perquè la veia amb ulls
d'infant. En tot cas, en Llorenç era força més
gran que jo, i no era estrany que ella em sem-
blés molt més gran que la resta de mares.
S'ajupia al costat del seu fill i provava de rea-
nimar-lo. Ell restava a terra arraulit com una
bestiola, amb els ulls en blanc, i de la comis-
sura dels llavis li rajava una espessa escuma.
Després s'aixecava amb la fatiga d'un vell,
recolzava feixugament el braç a l'espatlla de la
mare, i se n'anaven. Era un ritual, per a ells i
per a tothom del barri. Mentre s'allunyaven,
jo els observava fins a perdre'ls de vista. Se
m'encongia el cor. La resta de la canalla con-
tinuaven jugant, però, com si per a ells tot
d'una aquell succés ja fos aigua passada.
Quina sort, pensava jo, quina sort.

Des d'aleshores, en Llorenç se'm va
enganxar com una paparra. Ara tenia bales i
m'ho recordava. Me les ensenyava cada mig-
dia, i somreia obrint la boca per després dei-
xar anar un esgarip simiesc. Quan el veien, els
nens se n'anaven amb covarda discreció. Jo
tenia en Llorenç a la butxaca, però seguia
sense tenir-les totes. Tanmateix, de seguida
vaig adonar-me que allò que m'incomodava
no era ell sinó haver-li d'ensenyar a jugar.
S'agenollava, i jo m'asseia a la gatzoneta al
seu costat. Li feia posar els dits en la posició
correcta per agafar la bala, i després deixava
que la llancés. No se'n sortia. Sense abando-
nar la posició, acabava llançant-la gairebé
com si fos una pedra. Semblava estar-li bé.
Després l'animava sense que fes falta, i enca-
ra que la bala hagués anat molt lluny del
forat, se m'abraonava de content, em feia per-
dre l'equilibri i acabava caient de costat sobre
la grava. Quan arribava a casa, la meva mare
s'enfadava pel meu jersei empolsegat. Me'n
guardava prou, de dir-li que havia estat per
culpa d'en Llorenç. Ella el compadia, però no
li feia cap gràcia que m'hi apropés. Com la
majoria dels qui el coneixien, tenia un senti-
ment de compassió hipòcrita per ell. Mai
s'havia interessat de veritat per en Llorenç,
perquè ningú s'interessa pels problemes, tant
si tenen a veure amb un cor que batega com si
no. La meva mare s'interessava només per ella
mateixa i, quan semblava que s'interessava per
mi, aleshores més que mai era fàcil reconèixer
el seu egoisme. Mai em lliurava del seu rigo-
rós escrutini, ni tan sols quan abans d'entrar a
casa m'espolsava el jersei. Una altra vegada?,
em deia.

En aquella època, d'alguna manera vaig
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començar a entendre que més em valia
anar amb compte sobretot amb aquells -per
sort ben pocs- que em deien que m'estima-
ven, perquè eren justament els qui havien d'i-
nocular-me un sentiment de culpa que per-
duraria potser fins sempre. Havia de reconèi-
xer l'estima en qui la demostrava, no pas en
qui en parlava, i si aquell qui en parlava a més
la demostrava volia dir que li sobrava parlar-
ne. Naturalment, aquesta percepció equivalia
a admetre que més em valia no refiar-me ni
de la meva mà dreta.

Un d'aquells migdies, en sortir de l'esco-
la se'm van adreçar uns quants de la colla. Em
volien convèncer que m'havia de treure en
Llorenç de sobre perquè, pel que semblava,
amb la seva presència estava engegant en
orris “les nostres” -em va dir en Flavià- par-
tides de bales.

-Voldràs dir les vostres, perquè jo bé que
jugo amb ell -vaig dir-li.

-I les teves, perquè no em diràs que t'ho
passes bé jugant amb aquell subnormal peri-
llós. No veus que acabaràs prenent mal? -En
Flavià era el més gran de la colla. Feia el
paper del gall. La resta, no cal dir que encan-
tats de ser representats, li seguien la veta.

-Oh, ets la meva mare! Des de quan
també tu et preocupes per mi? -li vaig dir
irritat.

No recordo el que va venir després en
aquella discussió, només sé que va insistir i,
odiant-me a mi mateix, vaig acabar fent el
que em demanava. Cedint, els vaig tenir tots
a la butxaca, i tanmateix m'hauria sentit més
alleujat si aquesta maleïda butxaca hagués
estat foradada. Vam anar de pressa cap a la
plaça per amagar-nos a la cantonada d'un
edifici mentre esperàvem que arribés en
Llorenç. Tal com prevèiem, va arribar pun-
tual com un rellotge. El vam veure venir des
de lluny, amb el seu caminar singular. En no
trobar-me a la plaça, va mirar a dreta i esque-
rra, cada cop amb més inquietud a mesura
que passaven els minuts. Estava sol. Per
matar el temps de l'espera, va acabar seient a
terra i es va treure amb dificultat una bala de
la butxaca. Va llançar-la amb la intenció de
ficar-la en un dels forats, però sense èxit.
S'esforçava amb malaptesa a col·locar els dits
com jo li havia ensenyat. Cada cop se'l veia
més nerviós. Els seus moviments eren més i
més impacients cada vegada que s'aixecava
per anar a recollir la bala, i quan ho feia apro-
fitava per llambregar desesperat l'entorn,
confiant endebades veure'm arribar.

Aleshores amagàvem el cap rere el mur,
esperàvem uns segons i el tornàvem a treure.
Cada cop que jo amagava el cap em feia fàs-
tic a mi mateix, inexplicablement molt més
fàstic del que sentia pels altres, que es diver-
tien amb aquell joc. Reien, no paraven de

riure, i com més veien en Llorenç desesperat
jugant sol a les bales, més reien. Vam estar
així una bona estona, fins que en Llorenç va
patir un atac d'epilèpsia. Tot d'una va caure
com un sac a terra. En fer el gest instintiu de
sortir disparat per ajudar-lo, una mà em va
prémer el braç per impedir-ho. Era la mà
d'en Flavià. Els altres restaven arraïmats
darrere nostre sense moure's, observant en
Llorenç estès a terra al mig de la plaça. Ningú
tret de nosaltres l'havia vist caure. Cap altre
ull n'havia estat testimoni a excepció del sol,
amb una mirada tan oberta, tan atenta com
indiferent. Vaig desempallegar-me d'aquella
mà que oferia una forta resistència per anar
corrents a avisar la mare d'en Llorenç.

Quan vaig arribar amb ella a la plaça uns
minuts després, el seu fill seguia ajagut a terra
fent lleus moviments compulsius amb el cap,
els ulls esbatanats i el semblant rígid com un
còdol. Vaig girar-me per comprovar si els de
la colla encara estaven amagats darrere l'edi-
fici, però ja no hi eren. En aquell moment
vaig ser conscient que si bé els havia tingut a
la butxaca ara els acabava de perdre. No tor-
naria mai més a la plaça a jugar a les bales. La
idea era trista, però em va agradar. Des de
ben petit, per poc que podia ja em treia de
sobre i sense vacil·lacions tot i tothom que no
m'interessava. Això naturalment no agradava
a ningú i m'ho retreien sovint, però, ves per
on, a mi em feia sentir net, alleugerit, i a més
sabia que com més aviat ho feia menys temps
hauria de malbaratar. No cal dir que a aque-
lla edat no m'ho plantejava en aquests ter-
mes. Tot es reduïa a això, a un instint que em
facilitava una inefable sensació d'allibera-
ment.

Havia de reconèixer
l’estima en qui la

demostrava, no pas
en qui en parlava, i

si aquell qui en
parlava a més la

demostrava volia dir
que li sobrava 

parlar-ne.
Naturalment, aquesta
percepció equivalia a
admetre que més em
valia no refiar-me ni
de la meva mà dreta

Quan vaig arribar
amb ella a la plaça
uns minuts després,
el seu fill seguia
ajagut a terra fent
lleus moviments
compulsius amb 
el cap, els ulls
esbatanats i el 
semblant rígid 
com un còdol 


