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       Com aquell qui diu, un dia, sense  pensar-hgaire: s'ha fet crític d'art, o artista, ell  es  va fer savi 
d'anar per casa. Allò venia de lluny, i  esveia a venir. Les seves bregues,  a  l'escola,  eren combats de  
paraules: en  Tomeu  "Brau",  en Joan "Roig", en Lluís "Alquerià". Un deia: arruix!  I l'altre responia: 
esquitx! I ja te n'avendràs. Funcionaven, els tres, com una secta, amb un codi secret. Res d'allò d'anar  
intercalant consonants, o vocals, o de repetir síl.labes i enllaçar sons. Ells es complicaven més. En 
sentir segons què  pensaven, alhora: no és dels  nostres. Escrivien signes estranys, als quaderns, i així 
podien perdre'ls sense haver de passar gens ni mica d'ànsia. Feien servir paraules secretes, inventades 
o no, en les seves converses, i desbarataven el contrari i la seva estratègia, els pares i tot! i així anaven 
fent. 
  
      El cúmul d'experiències que havien anat acaramullant amb el temps (d'aquells primers jocs 
d'infants als conceptes més inquietants, a  les expressions més reservades) bastia, a poc a  poc, al seu 
entorn, un embolcall de  misteri i d'admiració,  a parts iguals. El misteri, davant la impossibilitat 
d'esser resolt, els procurà enveges i odis d'aquells eterns, i l'admiració aduladors enganyosos 
incapaços de saber, exactament, quin era el motiu de  la  seva idolatria sense mesura. 
 
       Amb els anys, allò que semblava  atractiu  i simpàtic esdevingué un llast i l'amistat es va desfer i 
passà com qui passa un camí en  pendent  suau. Arribant a dalt, tots els mals es curen. Cadascú tirà 
pel seu vent i tal dia farà un any. 
 
       Un d'ells, però, continuà amb la dèria. Dels altres, no en sabem res, però d'ell, de l'Alquerià, sí. 
Estudià poc, es ficà en negocis immobiliaris (com tothom, i que li anaren prou bé, tot sigui dit) i 
incrementà en pocs anys fama, doblers i relacions, aquestes darreres més aviat curtes i fades. Potser 
l'exposició a tanta inquietud intel.lectual enlluernava massa i arribava a cremar les ales. Però sempre 
sobrevisqué: en acabar-ne una ja  en  començava  una altra, i així, en carrerany. 
 
       Un bon dia (sol en una taula de cafè) sentí una conversa entre dues dones a la taula del costat. 
De pèl roig reinventat, plenones, desimboltes i riques (se'ls veia de lluny), avorrides qui sap de quants 
amants o marits silenciosos i dòcils, s'engrescaven en jocs que,  de  fora  estant,  semblaven fets a 
posta per anar-se  seduint,  una a l'altra,discretament. Fins que sortí, a la conversa, la  paraula màgica. 
La de més a prop d'ell  digué: "i no t'ho creuràs, el reputa, sabia què era la mirmecologia..." "No pot 
ser!", replicà l'altra. Sí, filleta, respongué la primera, m'ho digué així, boqueta petita: formigues? M'ho 
demanà, ja ho veus, però amb la pregunta anava la resposta. "I tu, què digueres?" "Jo? amb cara de 
pura però emprenyada li vaig dir que sí: formigues!" "I després?" No res, digué l'altra, em desvià la 
conversa i (rigué) un poc més tard teníem altres feines a fer, molt més gustoses... 
 
       La rialla arribava ofensiva. La rialla de totes dues, és clar. Ell es remogué a la seva cadira, inquiet, 
i just en el moment en què una  tossina seca li pujà del lleu a la boca, es delatà. Les dues dones es 
giraren, de cop, ensems, i el miraren de prim compte: "i tu?", digué la més  atrevida,  "...-què?" S'armà 
de valor. La millor defensa és un atac, pensà. I atacà: "A mi, un pic, badant badant, em demanaren si 
sabia què volia dir misàndria..." Astorades, s'alçaren de la taula  i  s'assegueren  devora. Una cridà el 
cambrer i comanà tres cafès, sense demanar permís a ningú. Sí, em va bé, un  cafè,  digué  ell, amb 
tota la tranquil.litat del  món. Què dius que et demanaren? Misàndria. No sabeu què vol dir? Es 
miraren. I tu qui ets, fillet? Ell els contà quatre coses fins que en tengueren prou. I bé, i la paraula? 
No la voleu cercar al diccionari?  contraatacà. Ni pensar-ho! què, què vol  dir? Envià saliva, s'escurà la 
gargamella i amollà, com un llibre, amb veu clara, vocalitzant: aversió als homes. 
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       Esclafiren tots tres, en una rialla grossera que despertà un parell de taules del local, un poc 
allunyades. El cambrer els mirà amb reprovació manifesta (ja quan els havia servit els cafès el seu 
silenci sobtat l'havia molestat ferm, què es pensen que fan aquí, annerots, i aquelles dues pomes 
presumides, canten d'una hora lluny...). 
 
       Repassant amics sortiren en Tomeu  "Brau" i en Joan "Roig" i fins i tot en Lluís "Alquerià", com 
si fos una altra persona. Per part de les dones sortiren també d'altres noms, aspirants a fer-se  cosa, 
com elles dues. Sortí, així, l'amic que un dia, sense pensar-s'hi gaire, s'havia fet  crític  d'art,  o artista. 
I sortí també aquell que era el millor  informàtic (dels dos o tres que realment valia la pena tenir en 
compte) de l'illa, i aquell que era com  un manual d'instruccions ambulant, i aquell  altre  que coneixia 
centenars de cites de personatges de  totes les èpoques i cultures, i aquell que et podia  recitar, sense 
equivocar-se, les cent primeres  paraules del diccionari, i aquell que, com aquest darrer,  ja no sabia 
què havia de fer per demostrar al  món  que valia un món. 
 
       L'endemà, a casa d'ell, les dues dones telefonaven als marits respectius. Som al cinema, amb na   
Carme, guapo, sí, i després potser anirem a fer una volta pel centre, sí, i tu? bé, fins a la nit, sí. I l'altra: 
sí, rei, m'ha cridat na Lina, sí, la que viu al camp, i he anat a ajudar-la a preparar confitura, tu diràs, si 
te'n duré qualque  pot! i dos! apa, fins més tard, no et preocupis. 
 
       Mentre ell deia, emfàtic: qui tot ho té tot ho pot perdre, les dues dones s'oferien com paraules 
desconegudes d'un llibre obert i deliciós. 
 
       I a l'inrevés. Mentre elles recitaven, amb veu compassada, em té l'amor tan subjecte al seu regne 
que ara la nit m'és congost o planura, ell, disciplinat, ara una ara l'altra, estrenyia mugrons, pessigava 
cuixes, mossegava popes, entrava a carn, sacarí, fruticós, cianòtic. 
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