
En la meva legítima defensa tan sols puc al·legar que la culpa deu ser de les flors,
que mai no m’han acabat de fer el pes. Ja de ben petit a l’escola força sovint em
vaig guanyar l’animadversió del docent d’arts plàstiques per negar-me a plasmar la
fragilitat dels pistils de les geraniàcies a l’aquarel·la. Els de casa, que tampoc no han
mostrat mai cap mena d’inclinació per la jardineria, van acabar convençuts, un cop
descartades possibles deficiències immunològiques, que tot era cosa de la preado-
lescència i que no calia fer-ne grans escarafalls. Com l’acne, si no en feia cas, la
meva apatia pel món floral marxaria. Tanmateix, vaig abraçar la joventut amb el
mateix tarannà pusil·lànime amb què vaig abandonar la puerilitat: mantenint-me al
marge de la tirania de vitamines, fertilitzants i canvis lunars. No m’avergonyeix
reconèixer que ni tan sols per Sant Jordi he retut mai homenatge a la ubiqua rosa.
Com a molt ha rebut per part meva un esguard lacònic, que ja és molt. Que jo
recordi ara, la meva única i fugissera incursió en l’àmbit vegetal va ser la Hortènsia,
una amiga del taller de macramé de la meva mare. La passió, però, se’m va pansir
aquella nit de revetlla de Sant Joan en què una pluja d’espurnes efímeres la van
delatar oferint els seus llavis de cirera al calçasses del Ramon, el ferreter del quart
segona. Des d’aleshores he procurat evitar, suposo que inconscientment, certs
noms quan m’ha calgut conrear la companyia femenina.

Al meu terapeuta (ara ja no es volen dir psicòlegs) tan sols li han calgut sis ses-
sions de mitja hora a dos euros per minut i un parell de mestratges a no sé quina
universitat de gran prestigi dels Estats Units per diagnosticar-me un trastorn de
caràcter relacional. Previ contrast d’opinió amb el col·lega amb qui comparteix llo-
guer de despatx, assegura que l’anàlisi de les dades aportades desvetlla una certa
incapacitat per relacionar-me amb el meu entorn. Amb això de «certa» encara em
té desconcertat. Com a teràpia, ha suggerit que
com a mínim dos cops a la setmana m’abraci a
una alzina, que es veu que ara està molt de
moda. M’ha garantit resultats espectaculars
sempre i quan respecti la dosificació prescrita.
En cas de no tenir-ne una a l’abast, d’alzina, vull
dir, qualsevol arbre escanyolit del meu veïnat pot servir. Jo continuo insistint que no
tinc cap problema de comunicació. Ans al contrari, em confesso un comunicador
nat. Que mai no hagi considerat necessària la intervenció d’un altre interlocutor,
tret de mi mateix, per dialogar no hauria de ser motiu de preocupació ni d’articles
erudits a revistes especialitzades. Però m’adono que el monòleg, com l’onanisme,
no compta amb el vist-i-plau del respectable. Puntualitzo. El que veritablement
causa estupor és reconèixer-ne la pràctica públicament i, a sobre, gaudir-ne. Pots
parlar amb tu mateix tant com tu vulguis, preferiblement sense alçar el to de veu i
gesticular més del compte, però pobre de tu que algú se n’assabenti. Xiuxiueja-li
paraules d’amor a un xiprer i et faran fill predilecte de la ciutat amb capgròs de
l’any de cartró pedra per festa major i tot. 
Jo no crec que n’hi hagi per tant. Com a molt, estic disposat a admetre una amo-
nestació per una falta disciplinària lleu i més tenint en compte la meva lleialtat a
l’empresa i un expedient impol·lut només enterbolit per una baixa per, ironies de
la vida, una afonia. L’acomiadament és del tot improcedent. Potser, arribat a aquest
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punt, ens convindria a tots fer memòria. Ningú dels presents em negarà que quan
es va descobrir que el remitent que enviava un ram de violetes a la Fabiola tots els
dies deu i vint-i-dos de cada mes coincidia amb la destinatària, no hi va haver llà-
grimes a dojo i no només per part d’una Fabiola ruboritzada. A l’equip de postpro-
ducció, de qui era suport administratiu, tal i com ella s’autodesignava, li va faltar
temps per passar el barret per tal de costejar-li el pont de la Puríssima a Caldes.
Segons ells, el que de veritat li calia a la Fabiola era passar-se tot un cap de setma-
na arrebossada en fang i àloe vera. Crec recordar que el sobtat rampell de compas-
sió dels meus companys va donar fins i tot per a una degustació de productes
macrobiòtics i una manicura francesa. I sí, efectivament, el dilluns següent ens va
tornar una exfoliada Fabiola amb unes ungles quilomètriques i una baixa per
depressió amb rúbrica del seu metge de capçalera. Que jo sàpiga, ningú, ni tan sols
el seu terapeuta amb titulació per la Universitat de la Sorbonne, li ha recomanat un
tractament a base de manyagueries amb coníferes cada dotze hores. De fet, aquí
no hi ha Déu que posi en dubte que el que la Fabiola va fer durant dos anys i mig
va ser fer realitat una de les nostres fantasies més arrelades. Qui no ha joguinejat
algun cop a la vida mentre canvia el semàfor al pas de zebra o fa cua al forn per
comprar una baguet per a l’entrepà de demà amb la temptació irresistible de fer-
se enviar un ram de flors al despatx? I qui no ha fantasiejat amb la encara més irre-
sistible possibilitat de ser descoberts amb el cos del delicte embolcallat en paper de
cel·lofana a les mans? Perquè, siguem honests, abans que el ninot verd doni pas al
seu homòleg vermell o la noia de la fleca ens demani si normal o sense sal, el que
de veritat desitgem és que tothom, des de gerència fins als proveïdors passant pel
courier, se n’assabenti. Que l’estupefacció inicial de la recepcionista doni pas a una
confraternització tàcita i que l’hereva radiofònica de l’Helena Francis ens ofereixi els
micròfons en safata per proclamar a través de l’ona mitjana que ens sentim tan sols
que de tant en tant hem de pretendre que algú ens regala roses. O violetes. 

Òbviament, en aquest escenari, el que jo he
fet és perpetrar una aberració atemptant con-
tra un dels pilars de la imaginació col·lectiva.
La Fabiola sempre serà recordada com aquella
noia solitària del ram de violetes de tots els
dies deu i vint-i-dos de cada mes a qui cin-

quanta mil·ligrams diaris de Prozac per prescripció facultativa han retornat a l’en-
torn Windows i la màquina de cafè que ara també ofereix l’opció de capuccino i
cafè mocca. Jo, en canvi, passaré als anals de la història de l’empresa com aquell
brètol esquizoide de magatzem que s’enviava correus electrònics amb còpia a si
mateix. A primera vista, ridícul. Després inconcebible i, un cop paït, altament peri-
llós. Perquè tal i com li vaig sentir dir a la recepcionista, no és que em manqués el
glamour de la Fabiola. No, el que em va mancar va ser el desig d’ésser descobert.
Això és imperdonable i mereix com a tal la liquidació sense carta de recomanació.
Potser encara hauré de donar per vàlida la hipòtesi del meu terapeuta segons la
qual res d’això no hagués passat si a les pràctiques de laboratori de cinquè de bàsi-
ca en comptes de granotes de viver ens haguessin obligat a esbudellar orquídies i
buguenvíl·lies. Em costa de creure. Dubto que per efecte dominó, un cop escorxa-
da la corol·la irisada, hagués desenvolupat un desig irrefrenable per plasmar amb
colors primaris la seva efímera voluptuositat i que, en conseqüència, anys després,
hagués emulat la Fabiola tots els vint-i-vuit de cada mes fent-me enviar a la feina
un ram de lliris japonesos. I deixi’m que afegeixi que dubto que a hores d’ara com-
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partís llit i hipoteca a trenta anys amb una Margarida, o una Hortènsia amb llavis
de cirera, si les pràctiques de laboratori haguessin prioritzat la botànica als amfibis.
I què volen que els digui? Fins i tot en cas de haver estat així, de l’únic que sí que
tinc la certesa absoluta és que en un quart segona sempre hi hauria un ferreter a
qui les flors mai no li acabarien de fer el pes.
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