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omés veia el meu germà a
les festes familiars, no teníem cap més trac-
te, per això vaig poder demanar-li sense
gaires explicacions l'apartament que té als
afores de S'Agaró i que només lloga a l'a-
gost.

Vaig desfer l'equipatge, vaig endreçar la
roba, el portàtil, l'afaitadora, les pastilles i
devedés, i vaig buidar les bosses del súper
amb el menjar precuinat. Vaig trucar a casa,
em vaig fer un sobre d'arròs i després vaig
estirar-me al sofà del menjador a mirar
pel·lícules. Però no podia. Per comptes de
seguir la pantalla els ulls se me n'anaven a
la finestra, al sol petit que feien les pales
metàl·liques d'un molí d'aigua vell a sobre
una torre.

Havia passat bona part de l'hivern més
negre de la meva vida estirat al sofà com ara
però interiorment amb molta més gravetat.
Els peus, quiets, m'allunyaven del món.
M'havia costat molt començar el curs al
setembre, a l'octubre ja no m'afai¬tava i al
novembre havia deixat el gimnàs. M'era
impossible complir els mínims a l'institut.
Carregava la culpa als alumnes immigrants,
a les famílies enfonsades, al sistema públic
d'ense¬nyament que abandona com sempre
els miserables però que va refinant la hipo-
cresia. Carregava la culpa a la duresa de la
vida en directe i a la síndrome del professor
cremat però no era això o no només era
això. El temps va començar a córrer i abans
d'esperar-m'ho vaig trobar-me convertit en

N un problema pels de casa. Els amics se'm
treien de sobre amb una lleugeresa que
tampoc havia previst.

Per Nadal estava del tot enfonsat.
Plorava davant del televisor. Passava les

tardes veient desfi¬lar aquelles colles de
desgraciats per la pantalla. Tots sobreactua-
ven. Una dona d'uns quaranta anys amb
una mà a la boca. El seu pare l'havia violat
de petita. Van condemnar-lo a deu anys de
presó i durant tres dècades no va tenir-ne
notícia. Ara la mare s'havia mort i ella s'ha-
via quedat sola. S'obria la porta de l'estudi,
hi havia aplaudiments i fanfares i entrava
un vellet de casal d'avis bavós i rialler, amb
la roba destenyida i les sabates gastades
però amb els cabells blancs molt brillants i
molt ben pentinats. Anava per abraçar la
filla. La filla es tapava els ulls, movia el
cap, que no i que no i que no i que s'aixe-
cava per marxar. La presentadora aturava
la dona. L'agafava pel braç, la mirava de
convèncer, el públic aplaudia. Ella abaixa-
va els ulls. Anava dient que no però es
moria de ganes d'abraçar el vell.

Després hi havia els sorolls. Una remor
a dintre el crani que em tornava boig. Com
si tingués un motoret nou a casa, com si
terra i parets tremolessin d'una manera tan
lleu que només ho sentís jo. A classe quan
per miracle els alumnes callaven o al cotxe
quan aturava el motor es presentava la
vibració. Havia de venir d'alguna banda.
Tenia sempre l'orella parada mirant de tro-

bar d'on sortia. Potser havien obert una
fàbrica a Barcelona amb una maquinària
que només detectaven les meves orelles.
Buscava als diaris, a les cartes dels lectors,
a veure si algú protestava. Sempre aquella
vibració sorda i remota darrere els sorolls.
Era tan fluixa, tan ben amagada.
M'enviava al sofà desfet de nervis i d'im-
potència. No em dei¬xava concentrar en
res. Si apagava la tele sentia la vibració.

Em van donar la baixa però el prozac no
em va fer efecte. El psiquiatre no tenia un
pla be. Només sabia apujar-me la dosi. Em
demanava que lluités. Em feia xantatge
amb els de casa, el meu fill i la meva dona.
Hi ha problemes que només pots resoldre
tu mateix, em deia, fes-ho per ells.

Em va canviar el tractament. El liti va
ser un desastre. Sentia radiacions
metàl·liques a dintre el cap i vaig acabar
anant de consulta en consulta. Els psiquia-
tres es barallaven per quedar-se'm. Volien
manar ells. A cada primera visita un
pallasso que no coneixia de res em pregun-
tava si tenia o havia tingut imaginacions
suïcides.

És clar que en tenia. No tenia res més.
Això i el soroll a dintre el cap. Però jo deia
que no. Em feia pànic que me les pogues-
sin treure. Les imaginacions eren el meu
gran consol. Lligar de matinada la corda a
la barana de l'escala i penjar-m'hi, o en un
plàtan d'un jardí. O a la reixa de la finestra
del garatge.

Marina
Toni Sala
Edicions 62

Avanc literari,




