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a mare estava
inflada com una pilota de platja i tot d’una
es va desinflar. El que duia a dintre no era
aire, era la Bet, la meva germana, que li va
sortir del ventre com un grumoll llefiscós.
Va fer-ho de pressa, com si maldés per alli-
berar-se’n i venir al món. Aviat, però, crec
que ella mateixa hauria maldat per no
haver-hi vingut mai. Jo era a la sala de parts

perquè el pare ho havia volgut. L’home
estava eufòric, ja havia trepitjat amb escreix
els quaranta i ara la seva dona paria en el
que ella mateixa anomenava temps afegit.
En canvi, el pare parlava de miracle, mentre
que el pediatre ho qualificava de bestiesa.
Tothom hi deia la seva i jo no entenia res.
El pare m’havia despertat de matinada i em
vaig haver de vestir a corre-cuita per anar a
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Benzina dedica les pàgines del relat 
literari d’aquest mes al darrer llibre de

Ricard Biel, Potser perquè érem nens
(Amsterdam Llibres), guanyadora del Premi
Just M. Casero 2008. En una de les millors
edicions d’aquest guardó que recorda el
jurat,es va imposar aquesta obra, 
elaborada amb una veu narrativa sorprenent 
i carregada de força. Aquesta és la 
història d’una transformació. De la relació
entre dos germans, explicada a través de la
mirada innocent i a estones malèvola del
príncep destronat, i el seu odi a la 
germana que acaba de néixer. Un naixement
que el fa prendre consciència de tot el que
l’envolta: la precarietat familiar, les
infidelitats i les venjances que hi tenen
lloc i la seva gradual desintegració. És una
història colpidora però plena de moments
tendres i esperançadors, narrada amb ambició
i seguretat. Biel (Badalona, 1970) és 
llicenciat en Filologia Anglesa i 
traductor. Ha guanyat diversos premis de
narrativa i assaig. El 2006 ja va ser 
finalista del premi Just M. Casero amb ‘LLit
d’espines’ (Emboscall, 2008), i recentment
ho ha estat del premi El lector de
l’Odissea, amb la novel·la ‘Hem conegut un
home’.

Potser perquè
érem nens

l’hospital. Ell estava nerviós, i jo de mala
lluna. No és mai agradable que et despertin,
i encara menys de matinada, amb una sacse-
jada i havent de sortir al carrer en ple hivern.
I tot per una germana que, per més que el
pare intentés transmetre’m l’afecte que ja
sentia per ella, jo no el podia
compartir.Trobava de bojos sentir res per
allò que fins aleshores havia estat un fetus en//
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una ecografia, i l’únic que per a mi salvava el
pare de considerar-lo ximple era que sem-
blava que tothom compartís el seu entusias-
me pel fetus, que tanmateix ja anomenaven
Bet. Era curiós. Em feia pensar en els hura-
cans que l’home del temps anomenava amb
noms de persones. Amb això dels huracans
al capdavall no m’equivocava, perquè la Bet
va resultar ser això, un huracà, l’huracà Bet,
per bé que diferent de la resta, un fenomen
gens comú de la naturalesa humana. L’únic
huracà capaç de deixar empremta al seu pas
sense fer escarafalls.

Ja érem fora, al replà, quan el pare s’a-
donà que jo no duia guants. Va esclafir la
llengua, va tornar a obrir la porta i em va
posar els guants amb cura al rebedor, ara un
dit, ara l’altre. L’hospital no era lluny i recor-
do que em duia a collibè dardant carrer avall.
M’agradava el balanceig sobre les seves
espatlles i el contacte de les seves mans als
capcirons dels meus dits enguantats. A més
dels guants, l’home m’havia tret de l’armari
el barret de llana. Amb el nas vermell pel
fred i l’anorac, jo devia semblar una bola
penjada a l’arbre de Nadal i ell un avet ani-
mat amb les arrels lleugeres. El pare estava
content i no parava de parlar de la meva ger-
mana. Jo no podia entendre com algú que
encara no era al món podia ser motiu de
tanta xerrameca. Però de fet tant me feia, ara
estava massa ocupat amb el desig que aquell
trajecte cap a l’hospital no s’acabés mai.

El trajecte es va acabar, però en el meu
record encara continua. En canvi, el part de
la Bet per a mi no va tenir com qui diu ni
principi ni final. En realitat me’l vaig perdre.
Els meus ulls estaven fits en el tall de la
mare. Me’l mirava bocabadat. Tot allò que el
bitxo humà no veu, per a ell tendeix a no
existir, i per més imaginació que la meva
infantesa dediqués al món que descobria,
puc assegurar que aquella part del cos de la
mare mai m’havia creuat el pensament. I a
aquella imatge s’hi afegien els seus gemecs
de dolor, animalitzats, que em violentaven
perquè no em semblava ella i em pensava
que, tot d’una, per culpa de la criatura la
mare s’havia transformat en un ésser bestial
que no havia estat mai. Sort del pare, del
metge i la llevadora, que amb les seves
paraules afectuoses negaven la meva percep-
ció i em donaven confiança, perquè per
moments em pensava que em tornava boig.
No s’adonaven del que jo veia?

He de dir que després d’aquell dia vaig
estar mesos veient la mare amb recel, i de la
mateixa manera que vaig ser incapaç de
retenir el moment en què la Bet va venir al
món, durant tot aquell temps després del
part em va ser impossible veure la cara i el
cos de la mare. S’havia reduït a la seva figa.

Per a mi ella era un tall que em vestia, m’a-
companyava a l’escola, em feia el menjar i
m’acotxava al llit. Observava les altres mares
i, per més que pensés que no eren diferents
de la meva, les veia senceres com les havia
vist sempre. Però per sort el temps tot ho
cura, i un dia vaig començar a veure una
cama de la mare que li sortia com una
excrescència del tall, i un altre dia una altra
cama. Després els peus, el cos, i l’últim que
la va acabar de recompondre va ser el seu
rostre. Tornava a ser la mare de
sempre.Només de tant en tant em desapa-
reixia i tornava a veure el seu sexe, i quan
passava notava com un flagell a l’estómac
que m’accelerava el cor i em feia pensar,
fixa’t, d’aquí, d’aquí véns tu, d’aquí venim
tots, i de petits ens ho amaguen perquè de
grans ja no ens en recordem, i no volen que
ho fem perquè recordar d’on venim signifi-
ca pensar on anirem a parar. Perquè el pare
no se’n recordava durant el part de la Bet i
mai parlava dels morts, i quan en parlava era
perquè jo li preguntava pel seu oncle que
havia mort i em deia que era al cel, i jo al cel
només hi veia núvols i no veia el seu oncle
enlloc per més que m’esforcés a relacionar
les formes dels núvols amb la fesomia de
l’oncle.

La Bet va venir al món i necessitava de
tot. Era mentida que dugués un pa sota el
braç, perquè el pare s’esgarrifava del que
costava «mantenir-la», deia, i quan ho deia
em feia pensar en el seu cotxe i en cada
vegada que tornava del taller mecànic.
Perquè quan a casa feia números per poder
arribar a final de mes, seguia una llista: fills,
revisió del cotxe, aigua, llum, lloguer..., i la
mare suposo que se l’escoltava, però el fet és
que no badava boca. De totes les despeses
que co portava la Bet, el pare s’obsedia espe-
cialment pels bolquers i les sabatetes, que de
seguida li anaven petites. La puta que em va
parir, no guanyem per sabates... Sort que té
els peus petits!, remugava. Però l’home
encara podia entendre menys la despesa en
bolquers. Segons ell, era una enganyifa
haver de pagar el gust i les ganes per allò
que servia per cagar-s’hi i que després es
llençava. Aleshores jo no podia evitar de
pensar que no feia gaire devia dir exacta-
ment el mateix de mi, i em dolia. Però esti-
mava el pare, per a mi era Déu i a aquella
coseta que només feia que plorar al bressol
jo no podia estimarla i considerava que era
una nosa que, a més, em feia pensar coses
terribles del pare.

A la Bet tothom va trobar-la una precio-
sitat des del primer moment. A mi no em
feia res que ho diguessin perquè, tot i la
meva perplexitat, sabia que era mentida.
Tothom trobava maca la Bet perquè no li
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havien de comprar ni treure ni posar ni
ensumar els bolquers; tothom la trobava un
àngel perquè no li havien de comprar saba-
tes ni roba nova cada dos per tres, i perquè
quan la veien pel carrer dins el cotxet no
estava malalta. I és que el primer que va
col·leccionar la meva germana, fins i tot
abans dels instruments musicals, van ser les
malalties. No en sortia d’una que ja entrava
en una altra. Totes, les acaparava absoluta-
ment totes, i el pare estava molt preocupat.

—És normal, els nadons ho agafen tot
—li deia la mare.

—Doncs a mi aquesta nena em fa patir.
De vegades m’aixecava a mitjanit per

anar al lavabo i veia el pare dempeus gron-
xant la Bet sobre el pit. La petita feia peta-
rrells de malalta, i ell li feia petons al front,
però no callava. Amb el temps, la mare va
descobrir que la nena es calmava només
quan sentia música. Aleshores el pare va
provar-ho amb un sonall. Naturalment, la
Bet va esclafir el plor i el sarau va durar tota
la nit. La mare va afinar més el diagnòstic en
adonar-se que la tabarra demencial del
sonall, que tampoc em deixava dormir a mi,
no era exactament música. Ara el pare gron-
xava la Bet fent sonar una caixa de música
infantil sense descuidar-se dels petons al
front i els copets a l’esquena. La nena plora-
va, però menys. Només va deixar de fer-ho
quan el pare va sortir de l’habitació. La Bet
només volia música. La molestava la gent. Al
pare li va doldre i li va costar temps admetre-
ho, fins que a l’últim es va rendir a l’evidèn-
cia i va fer aixecar un envà al menjador per
muntar-li una petita habitació. Això no va
permetre que tant ell com la mare dormissin
millor. La Bet dormia i patien per si es des-
pertava, i ara l’un ara l’altra es desvetllaven
per anar a donar corda a la caixa de música.

El pare s’aixecava per anar a treballar
ullerós i tornava al vespre com si dugués
ulleres de cul de got. A la feina se’n reien, li
deien que era un paràs, però a mi no em feia
cap gràcia i odiava la Bet. Si m’esforçava per
dissimular el meu odi no era per orgull sinó
per no fer patir més el pare, que prou que jo
veia que s’escarrassava per estar per mi i no
donar-me motius d’estar gelós de la meva
germana. Jo no estava gelós, només em dolia
que per culpa d’ella el pare s’hagués quedat
sec com un clau i la mare hagués envellit vint
anys de cop.

Quan agafàvem el cotxe i anàvem a com-
prar al supermercat, mentre eren dins jo em
quedava al parc infantil i vigilava la Bet.
M’asseia en un banc amb el cotxet al davant.
De tant en tant el balancejava una mica per-
què la mare sempre em deia que ho fes.
M’avorria, i m’entretenia veient els pares que
empenyien els seus fills als gronxadors,
amunt i avall. Però aquest entreteniment

també m’acabava avorrint quan m’adonava
que ells també estaven avorrits de gronxar,
i això em feia pensar que en realitat ho
estaven dels fills i que probablement es
devien excusar dient-se que estaven avo-
rrits de la pròpia vida tot contradient-se,
perquè d’altra banda ells mateixos en
general s’afanyaven a repetir com un lloro
que una criatura et canvia radicalment la
vida, que la teva vida passa de cop i volta a
ser la del fill. Observava que el seu avorri-
ment era el mateix que demostraven els
amos dels gossos quan els treien a passejar.
Cap diferència. Mentre els adults es fixa-
ven envejosos en els cotxes dels veïns, jo
em fixava curiós en els adults i com passe-
javen els gossos. Era molt estrany veure
cap adult sense fer cara de pomes agres
passejant el gos, de la mateixa manera que
era molt estrany veure cap adult sense fer
cara de pomes agres gronxant el seu fill al
parc. En canvi, quan després sortia el meu
pare del supermercat, emgronxava i s’hi
estava estonamentre la mare donava el pit
a la Bet, i quan li havia buidat el pit, el pare
continuava gronxant-me perquè jo m’ho
passava bé. Cridava cada cop que m’enlai-
rava i li demanava que m’empenyés més i
més fort, i la mare aixecava el cap i deia al
pare no l’empenyis tan fort, Ginès, que
encara tindrem un disgust. Aleshores jo
desitjava que la mare fos una vaca amb
moltes mamelles, perquè així callaria i
només faria muu i no se li acabaria mai la
llet, i la Bet continuaria xumant i el pare
em seguiria gronxant fins que es fes de nit.
Amb sort, la meva germana ja s’hauria
mort d’un empatx i posaríem la cara trista,
però aviat ens n’alegraríem mentre tothom
diria pobrissona, tan petita, tan bufona
com era. Sí, sí, molt bufona, però el pare
no hauria de fer tants números per arribar
a final de mes, podria dormir a les nits, a la
feina no se’n riurien i, de sobte, tothom es
posaria seriós i el consolaria per la desgrà-
cia.

La idea de fer desaparèixer la meva
germana no va ser fugaç. Em va ballar pel
cap uns quants anys. De vegades l’observa-
va, tan inútil ella, amb el xumet a la boca i
fent anar de bòlit la família, i em sentia
temptat de prémer-li el xumet ben endins
amb el polze. I altres cops pensava que
seria tan fàcil obrir la finestra i llençar-la al
carrer... Així, agafant-la amb una mà com
un peluix i girant el cap per estalviar-me
veure l’escena. Feina feta i irreversible. No
podia entendre per què no ho feien ells, i
em preguntava si esperaven que ho fes jo
per tenir la consciència netai poder dir
sempre que vaig ser jo, el nen, qui ho va fer
per accident, perquè amb els nens ja se sap,
mai pots estar segur de res.

Observava que el
seu avorriment era
el mateix que
demostraven els
amos dels gossos
quan els treien a
passejar. Cap
diferència


