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La mala llet 

m’anava pujant 

per moments. 

Ara ja no sentia

marejos sinó que

estava a punt 

d’explotar en 

haver-me 

d’empassar aquests

pensaments, 

conscient que 

només em podia 

permetre tenir-los 

al cap perquè 

l’últim que havia 

de fer era 

publicar-los si no

volia, sent jo 

escriptor, ser titllat

d’envejós 
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l’últim que havia de fer era publicar-los si no volia, sent jo
escriptor, ser titllat d’envejós i exposar-me a l’escarni de tot-
hom, inclosos els declarats amants de la literatura. El
moment de màxim perill d’explosió es produí quan, a l’es-
cenari, l’actriu buidava les mamelles sense aturador. Per
sort, a l’últim vaig evitar el desastre. Va ser gràcies a un sob-
tós rampell de consciència. Els de la platea haurien opinat
que empastifar-los des de dalt seria per pura enveja, i jo no
volia ser titllat d’envejós i exposar-me a l’escarni de tothom
per no poder ser a baix amb ells a la zona noble; per no tole-
rar haver de suportar la innoble incomoditat de les altures
del galliner, que no són precisament gallinàcies.

Ah, però tenir aquest pensament no va ser una bona
idea, perquè la sang no va trigar a tornar-se’m a encendre.
Em va tornar a venir al cap això d’en Pàmies i vaig pensar
que també en l’antologia, encara que sigui en una altra esca-
la, al capdavall s’està fent exactament el mateix que amb el
cas d’en Pàmies. També a l’antologia s’està promocionant
els autors que menys ho necessiten, amb el benentès que
tots ho necessitem per raons òbvies del país que tenim i la
llengua en què escrivim. A l’antologia es veu que no només
s’inclouen escriptors de primera i de segona –curiós, trac-
tant-se d’una antologia–, sinó que els suposats de segona no
mereixen ni ser anomenats enlloc, i a tot estirar se’ns reque-
reix per fer de mariachis a les presentacions, i encara per jus-
tificar que se’ns té en compte. Per què, doncs, se’ns hi va
incloure? La consciència d’aquesta comèdia, d’aquest capte-
niment tan previsible i ofensiu per part de la instigadora del
llibre, lluny de consolar-me em va encendre més i més.
Suposo que devia estar vermell per la mala llet que se m’a-
cumulava a la cara, però que per sort no se’m veia perquè el
teatre era fosc i la companya i els amics feien veure que
miraven l’obra amb uns ulls que, de tant en tant, se’ls aclu-
caven en intervals cada cop més sospitosament llargs. I quan
ja em pensava que anava a explotar havent d’empassar-me
aquest pensament que, per descomptat, ni em passava pel
cap publicar-lo per no ser titllat d’envejós i exposar-me a
l’escarni de tothom, es van encendre els llums. Es veu que
l’obra havia acabat. Part del públic aplaudia amb entusiasme
i aclamava els actors, cosa que m’hauria deixat trontollat, per
no dir esparverat –o directament garratibat–, si no fos per-
què m’ensumava que els aplaudidors i aclamadors eren els
mateixos esnobs que al llarg de l’obra reien de coses que no
feien gràcia, i no perquè ho digui jo, sinó perquè el nen que
s’asseia a prop meu no va riure en cap moment, mort de fàs-
tic.

Em vaig aixecar feixugament de la cadira, suposo que a
causa del pes de tanta merda no alliberada amagada dintre
meu, però si més no ara fora de la consciència, i vaig aban-
donar la llotja alta, que per a mi era el galliner.

Ricard Biel és escriptor

Vertiginós

inc vertigen, i això resulta car si vas al teatre. No
vagis al galliner perquè et passaràs l’obra patint.

Et veus obligat a comprar entrada de platea, tret, natu-
ralment, que et regalin l’entrada i vagis on t’acompanyi
la sort. 

Això em va passar en l’última obra de Carles
Santos, de la qual no recordo ni vull recordar el nom.
Uns amics ens van convidar al teatre municipal de
Girona. El lloc era bonic, però em sentia com una
gallina penjada dalt d’un pal en fràgil equilibri en el
solemne galliner. Mentre escric, la meva companya
esclafeix la llengua i em recrimina que no era un galli-
ner, sinó una llotja del segon pis, i que simplement
quedava alta. Alta com un galliner, dic jo, però ella diu
com una llotja. Suposo que té raó, perquè així que vaig
creuar la porta de la llotja alta per seure a la butaca vaig
perdre el món de vista, i no sabia el que veia ni el que
em feia. El que em passava pel cap devia ser el més
semblant a l’efecte de l’àcid lisèrgic, i per consolar-me
vaig pensar que aquell estat havia de ser el més adequat
per suportar el nyap de Santos. 

La presa de pèl va durar una hora i deu minuts, i si
ho sé amb exactitud és perquè abans d’entrar a la llotja
alta vaig llegir-ho en el fulletó, i val a dir que no per
curiositat, sinó perquè em temia el pitjor. Sabia que
Santos és un excel·lent pianista i provocador. Llàstima
que no vaig veure ni el pianista ni el provocador, sinó
una noia vomitant, una altra traient llet pels pits a doll
i uns paios escopint sang per la boca sense parar. I
mentre la noia vomitava el cap se me n’anava, em mare-
java i em provocava vòmits, i per distreure’m de l’esce-
na i del mareig anava pensant en coses inconnexes,
entre les quals en Sergi Pàmies i l’enorme difusió que
els mitjans dediquen al seu nou llibre, fins al punt que,
als Matins, en Cuní li va dedicar més d’una hora, supe-
rant amb escreix el programa sencer que “la seva” dedi-
ca setmanalment als llibres, i tot perquè Pàmies és
col·laborador de la casa pública que sufrago amb
impostos, si no m’erro, i que per tant no és el ranxo pri-
vat de ningú. I tot seguit vaig recordar que en Pàmies
també havia sortit al programa Divendres, també de “la
seva”, mentre que encara era –i és– hora que convides-
sin al mateix programa l’antologia de joves autors cata-
lans de la Lolita Bosch, cosa que, ben pensat com sóc,
em fa concloure que els de Divendres no consideren
que Pàmies sigui escriptor. 

La mala llet m’anava pujant per moments. Ara ja
no sentia marejos sinó que estava a punt d’explotar en
haver-me d’empassar aquests pensaments, conscient
que només em podia permetre tenir-los al cap perquè
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