
Faig cua per agafar un taxi a l’aeroport. Acabo d’arribar de
Zakhintos, via París, tot suat. Als llavis, el gust de sal dels cossos
de Sandrine i Larissa. Sento el cansament de tantes nits dormint
ben poc i navegant d’illa en illa. Ha estat una meravella, però
m’hi he deixat una bona pasta. I ara el dia a dia serà encara més
dur. Expulsat del paradís per manca de pressupost. A veure
quan em puc prejubilar! Tinc companys de promoció que amb
trenta-cinc van moure bé les peces i ara treballen només amb el

telèfon mòbil i el fax, des de la caseta de la costa i el camp de golf, comprant i
venent propietats. I jo quan de temps hauré d’aguantar així? Si el Valero no m’ha-
gués fotut el pèl, si hagués estat una mica més viu i m’hagués cobert les espatlles...
Des d’aleshores no m’he arriscat mai més, ni tan sols en aquell negoci que em va
proposar el sogre quan encara era sogre i encara teníem tan bon feeling. Amb el
Miquel hauríem pogut fer alguna cosa seriosa, si encara fos entre nosaltres. Però ja
no s’hi pot fer res. No som res, hòstia! Estic cansat. Ha estat una bogeria no deixar
uns dies de descans abans de reincorporar-me a l’oficina. A les cinc em llevo, per-
què estic fins als collons de provar d’adormir-me. Aquestes pastilles no serveixen
per res. A la televisió enganxo una pel·lícula amb una Mia Farrow joveníssima i un
Dustin Hoffman amb mirada poc menys naïf que a El graduado. Al pàrquing la moto
no vol engegar. Per res del món agafaria el metro. Em
posa nerviós veure tant de personatge amb cara de
terrorista islàmic i tan poca policia. Perquè coi pago
tants impostos, jo? Agafo un taxi, quin remei. A les set
arribo el primer a la feina i obro el maleït expedient,
abans de pensar-m’ho dues vegades. És un cas que sé
que farà perdre molts calés a la companyia i a mi em
donarà molts maldecaps. Com que no veig la manera
d’evitar-ho, repasso mentalment les possibilitats de fer
que algú altre es mengi el marró. A les deu, no me n’he
sortit i m’estic posant dels nervis. De sobte em vénen aquells vertígens i la suor
freda. El pols se m’accelera. Podria perdre la feina i ara seria el pitjor moment. He
de sortir d’aquí. Baixo els vint-i-tres pisos tot sol a l’ascensor i vaig a un bar molt
cutre on mai no he volgut entrar. No vull coincidir amb ningú del departament. El
meu cafè amb llet i el meu diari. Res més. Que ningú m’emprenyi. Agafo el cafè a
la barra i vaig a seure en una taula davant per davant d’un vidre enfosquit. El carrer
no es veu. Tinc la claror justa per llegir el diari. Un home que podria ser el meu avi
em parla. Diu que aquí al costat, al passatge Gutenberg, hi havia una impremta.
Durant un temps, s’hi van imprimir cartells i premsa clandestina. Era un carreró bru-
tíssim, un cul-de-sac, que començava al carrer que en deien de Can Trentaclaus. No
preguntis per què. Ara el carrer està netíssim i només hi ha l’entrada d’un apartho-
tel d’allò més ridícul, riu l’avi. Per obrir el carrer van derruir la finca on hi havia el
magatzem on... —la veu de l’avi s’interromp un moment i es torna greu—, ... on
vaig participar en la meva primera reunió secreta. Era molt jove. Em van posar una
arma a les mans. Vaig controlar el calfred i vaig somriure còmplice. Ves què havia
de fer? Convence’ls que podria fer-ho. Poques setmanes després vaig disparar con-
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tra els pistolers que havien mort en Cipriano, el meu germà. I què en queda del
barri d’aleshores? Van urbanitzar els nous carrers i van construir els aparthotels i la
gran torre plena d’oficines de companyies asseguradores, aquesta maleïda atalaia
podrida. Deu voler dir la torre on treballo jo, penso. Aquesta torre, em diu el vell
Sebastià, mentre fa un glop del meu cafè amb llet, és, en aquest barri, el símbol de
la modernitat i el capitalisme que tot ho podreix. I aquesta torre s’ha de fer escla-
tar, diu. En Sebastià em diu que té contactes per aconseguir dinamita i que només
necessita entrar a l’edifici per fer-se una idea d’on podria posar les bombes. Em pre-
gunta si tinc un plànol de l’edifici o si puc fer veure que és un parent meu i fer-lo
passar. Té alguns camarades que raonen amb lògiques similars, que també deuen
tenir pòsters de Lenin al menjador de casa, que el poden ajudar. Fins i tot fantasie-
ja, el vell Sebastià, amb la possibilitat d’organitzar explosions múltiples en diversos
punts emblemàtics de la ciutat que anys enrere eren barris obrers. En Sebastià em
mira fixament als ulls. Els ulls li brillen d’emoció. Reconeix en mi un còmplice, una
oportunitat de culminar la seva vida de lluitador. I jo endevino la possibilitat de fer
un punt i a part. Em mira i em pregunta: Què li sembla? «No ho sé...» és tot el que
puc dir-li ara mateix. 
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