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(...)
Nada sucede dos veces
ni sucederá, y por eso
sin experiencia nacemos
sin rutina moriremos.
Wislawa Szymborska

“El gran número. Fin y principio y otros poemas”

Quan els minuts i els segons es fan interminables...

Mira’t cada pedra de la grava del teu jardí, o ves al parc i seu a la gespa per perdre’t en l’herba, o
cada beta de fusta en el parquet del teu pis.

En un carrer d’una ciutat un edifici un pis una terrassa una finestra una sortida a l’exterior.

En la xarxa en una pàgina qualsevol una secció de contactes una cara d’una persona que busca
algú per relacionar-se.

O poso el meu nom i cognoms en un buscador a veure què calcula la màquina dins de totes les
possibles realitats que corren per les pàgines web. I el buscador em troba perquè fa dos anys vaig
guanyar un sorteig i el meu nom va sortir publicat en un diari.

Cada cm2 de pedra, sorra i aigua tacats per sempre a Galícia; i quantes vegades hem vist tots les
mateixes taques pel telenotícies i quines no les haurà vist mai ningú encara, el mar les ha cobert de
sorra nova i allà estan.

El temps em posa nerviosa i no sé si és perquè va massa a poc a poc o massa ràpid.

Clar que res de tot això li importa gens al meu gat.

Quin tant per cent del valor de la hipoteca, quina data de naixement, a quina velocitat va l’adsl i
quina tarifa és la bona, quins telèfons cal recordar.

De cada pas que dono en resulten uns números que valoren la qualitat d’aquest pas.

Anar-se’n de vacances, rentar-se les dents, tenir quants fills, recordar una data qualsevol, mirar-se
la nòmina, regar les plantes.

Pensar en què utilitzem més temps cada dia i quins són els actes més freqüents que ens diferencien
de qui tenim a la vora.

Els números ens descriuen. No se’m donen bé els números, perquè em costa molt decidir on tirar
fitxa.

O sigui que avui em perdo mirant les ombres en el terrat, l’ombra de l’estenedor, l’ombra de la
palmera, l’ombra de la meva mà. Fins que se’n vagi el sol.



I recordo aquell vespre  que el venedor de bicicletes de filferro a 1 euro em va explicar el seu dia a
dia. Perquè ell en realitat era jornaler però ara mils de rumanesos els hi han pres el lloc en la
recollida de les maduixes, per això estava fent temps fins setmana santa, que si fa bo cap allà Salou
sempre trobes alguna cosa. Havia après a fer bicicletes fa quinze anys a Eivissa d’un hippie; el va
tancar un mes a casa seva i no el va deixar marxar fins que li en va ensenyar. Anava doblegant amb
precisió el filferro, ara una volta a l’esquerra, ara un gir de 180 graus per fer la roda del darrera. La
vols amb cistella o amb fars? També et pot fer una Harley, va dir el seu company,  que havia anat a
comprar un tetrabrick de vi. Amb el recollit d’aquella tarda l’endemà se’n anaven a Barcelona a
comprar tubs per fer els pneumàtics i el manillar, que llavors les bicicletes queden superguapes, les
pot vendre molt més cares i se li en van de les mans. Uns nens marroquins jugaven pel Passeig i
els va saludar en àrab. I un glopet de vi, que aquesta hora ja fa rasca, però no tant com a les dues
de la nit. Tens un cigarro? I just doblega l’últim trosset del manillar dret i talla per primera vegada
el filferro i m’adono que l’havia començat just pel manillar esquerre.


