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La cita (el millor de tot, segurament): «Todos fracasamos en el intento de estar a la
altura de nuestros sueños de perfección. Eso es tan indudable como que el fracaso
es una estado positivo para el artista, ya que se ve obligado a persistir, a seguir
trabajando. Y es bien curioso: lucha el artista por ser Dios y por la obra perfecta
cuando, de conseguirla, eso sólo significaría la aparición de lo definitivo, es decir la
muerte.» Enrique Vila-Matas.

Resum dels capítols anteriors: Som a Barcelona, a mitjan agost. Potser sembla
impossible, però encara no s’han inventat ni els mòbils ni el correu electrònic.

El narrador d’aquesta història és un periodista que rep l’encàrrec d’escriure diversos
articles sobre una notícia que acaba d’arribar a la redacció: han trobat  mort  un
home d’uns trenta anys en un dels museus de la ciutat. Segons l’informe policial que
passen a la premsa, el mort ha deixat la seva roba, plegada amb molta cura, en una
de les sales de la tercera planta. A la butxaca esquerra de la camisa du brodades
dues inicials: B. C. Altres peculiaritats són que el museu no és obert, o més ben dit,
encara  no  ha  estat  inaugurat,  i  que  l’home  que  hi  ha  aparegut  mort  estava
completament nu.

El periodista, per començar, s’entrevista amb la responsable de la programació del
museu, l’Anna Murgades, que no ha vist el cadàver de l’«home del museu» perquè
era a Madrid per tancar tractes amb un dels patrocinadors del museu. L’endemà, la
policia li fa arribar a la redacció del diari la identitat de l’«home del museu»: es deia
Benjamí Cardona i tenia vint-i-nou anys; venia d’un poblet de més amunt de Tremp
i estava allotjat en una pensió des de feia dues setmanes. L’informe policial afegeix
una  altra  dada  molt  significativa  sobre  l’«home  del  museu»:  estava  seguint
tractament psiquiàtric o, com a mínim, des que havia arribat a la ciutat havia assistit
regularment a la consulta d’un psiquiatre. En rebre aquesta informació, el periodista
concerta una entrevista amb el doctor Sorribes.

Quan es troben, a mesura que intercanvien opinions i informacions, el periodista
descobreix en Benjamí Cardona una personalitat molt interessant, marcada per una
forta personalitat: l’«home del museu» es considerava un artista a la recerca del
somni de la perfecció. Aquesta dada és un descobriment per al periodista, ja que
abans  cap  informació  l’havia  relacionat  amb  l’art.  El  doctor  Sorribes  afegeix:
«Benjamí Cardona creia fermament que tot el que havia fet fins llavors era el camí
que havia de seguir.  Analitzava el  que havia viscut  fins aleshores com un estat
positiu; com havia descobert el seu interès per l’art, després de molts anys de vida
solitària;  com havia  seguit  treballant,  en  la  convicció  que  tots  els  seus  passos
s’encaminaven cap a la creació de l’obra perfecta.» El periodista es queda amb això:
Benjamí Cardona havia arribat a la ciutat, creient que hi veuria finalment acomplert
el seu somni. Aquestes revelacions susciten arguments al periodista per il·lustrar la
seva crònica. A la taula, el doctor Sorribes té una carpeta amb el nom de Benjamí
Cardona que obre i tanca, a vegades per reproduir amb més minuciositat les seves
paraules: «Benjamí Cardona demanava respostes al món, li exigia un reconeixement
com a persona i, sobretot, com a creador. La seva singularitat era que es mostrava



capaç d’argumentar la seva trajectòria i la seva realitat d’una manera coherent, que
creia possible que la seva lluita per convertir-se en creador de l’obra perfecta estava
al seu abast.»

 El  periodista,  després  d’aquesta  conversa,  ha  descobert  moltes  coses  de  la
personalitat  de l’«home del museu», però encara li  queda feina per acabar-li  de
donar un sentit que pugui explicar la seva actitud. Si Benjamí Cardona havia vingut
a la ciutat per trobar el reconeixement com a creador calia saber per què s’havia
donat per vençut. Calia saber si allò havia estat una decisió presa lliurement i què
havia desencadenat els fets que l’havien empès des de l’últim pis fins al vestíbul del
museu.

Un parell de dies després trobem el periodista —recordeu, sense internet i sense
telèfon mòbil— al cafè de l’Horaci, on moltes vegades enllesteix els seus treballs,
que envia per fax a la redacció. Allà ha citat el doctor Sorribes, que aquell matí l’ha
trucat  a  casa  seva  perquè  ha  rebut  un  sobre  sense  remitent  però  amb  unes
anotacions que semblen de Benjamí Cardona. El doctor li dóna un sobre que conté
una carpeta amb dibuixos signats amb les dues inicials: B. C. Ni el periodista ni el
metge hi entenen gaire, d’art, però semblen els esbossos per a un quadre de grans
dimensions que l’«home del museu» estava preparant. Tots dos coincideixen que la
mort de Benjamí Cardona en el museu no havia estat cap casualitat, que ell, seguint
el seu irrefrenable desig de ser considerat un artista —en l’intent d’estar a l’alçada
del  seu somni  de perfecció— havia anat  al  museu a la  recerca d’alguna cosa o
d’alguna  persona  que  el  pogués  ajudar.  Quan  el  doctor  Sorribes  el  deixa,  el
periodista té el bloc ple de notes i també uns dibuixos que troba extraordinaris.
N’agafa un i el mira amb atenció. A la part superior dreta hi ha unes anotacions amb
llapis que donen compte de les dimensions: 200 x 240. El periodista tanca els ulls i
s’imagina davant  del  quadre, enorme, aclaparador.  Decideix que ha de tornar al
museu, on creu que ha de trobar més arguments per reconstruir els últims instants
de la vida de Benjamí Cardona i, quan té a la mà l’últim, descobreix una informació
complementària: darrere d’aquell dibuix hi ha l’adreça de la pensió on l’«home del
museu» s’havia allotjat, una dada que no constava en l’informe de la policia o que
ell  no havia  estat  capaç de  trobar  fins  llavors.  Amb  un  cert  neguit  comença a
recollir-ho tot. Ha de sortir d’allà de seguida però, en aquell mateix moment, davant
del local de l’Horaci, passa l’Anna Murgades. El periodista pica al vidre i li fa un gest
perquè entri. Ella, una mica desconcertada, ho fa.

El periodista li ensenya aquells dibuixos però ella no s’hi interessa gaire. Està molt
amoïnada perquè encara  no sap  del  cert  si  les  investigacions s’han  acabat  i  la
impaciència dels patrocinadors i la pressió dels artistes va en augment cada dia que
s’acosta la data de la inauguració oficial del museu. Llavors apareix per la porta del
local de l’Horaci, un noiet que porta al periodista un sobre de la redacció, amb una
fotografia de Benjamí Cardona que li enviava el seu cap després d’haver rebut el
primer article i que, segons una nota que adjuntava, havia d’aparèixer il·lustrant-ne
el segon. El periodista l’ensenya a l’Anna i allò sí que és revelador, ja que llavors tot
pren una altra dimensió. L’Anna no dubta ni un segon: l’«home del museu» l’havia
anada a veure uns dies abans que ella hagués de marxar fora de la ciutat perquè
pretenia figurar en l’exposició inaugural del museu. Incomprensiblement, no li va
dur cap material, ja que va argumentar-li que les seves obres eren de gran format.
L’Anna va mirar de dissuadir-lo amb tots els arguments que tenia a l’abast: que era
un artista totalment desconegut, relativament jove i sense cap reconeixement, i que
la inauguració del museu era un esdeveniment de massa transcendència en el món
artístic de la ciutat per permetre que un desconegut figurés a la llista de la primera
col·lecció  que  es  presentava...  Sempre  segons  l’Anna,  Benjamí  Cardona  no  va
mostrar cap reacció especial davant d’aquesta negativa i va sortir tranquil·lament del
seu despatx.

No hi ha cap dubte que aquell era el dia de sort del nostre periodista, que demana



la nota i pregunta a l’Anna si no li fa res acompanyar-lo a la pensió. Creu que allà
trobaran alguna cosa més que els esbossos que ella no havia pogut veure en el seu
moment i que a ell li acabaven de corprendre extraordinàriament. Tots dos surten
del cafè de l’Horaci i comencen a caminar pel carrer atapeït de gent. Caminen de
costat  i  el  seu silenci  és espès, com si sabessin que els seus pensaments estan
abocats a una sola direcció: Benjamí Cardona i els seus últims anhels i pensaments,
consumits en aquell imponent museu. Quan finalment arriben a la pensió, al carrer
Tamarit,  el  recepcionista  no  posa  cap  inconvenient  a  donar-los  les  claus  de
l’habitació de Benjamí Cardona. Ell també vol que el cas es resolgui aviat perquè no
la pot llogar de nou fins que la policia el doni definitivament per tancat. Es queixa
també perquè els agents hi han passat només una vegada i li han dit que la deixi
desocupada. Ningú més no ha demanat per Benjamí Cardona.

El periodista i l’Anna estan a punt d’entrar a l’habitació de l’«home del museu»,
quan ella recorda què li havia dit quan van acomiadar-se al seu despatx: «Malgrat la
seva negativa, sé que ho he aconseguit... Ara ja sé què he de fer.» Obren la porta
de l’habitació i hi entren. No hi ha cap moble: ni llit, ni tauleta de nit, ni una cadira,
res. Tot buit. Les parets, però, són plenes de colors. El periodista reconeix l’«home
del museu» en aquelles parets i se sent trasbalsat de nou per la seva força, com li
havia passat al local de l’Horaci. La seva perplexitat augmenta quan, sota la finestra,
llegeix aquesta frase: «Què importa l’eternitat de la condemna a qui ha trobat el seu
somni de perfecció?»

L’Anna comença a plorar i  el periodista l’abraça, mentre les imatges dels darrers
minuts de la vida de Benjamí Cardona, l’«home del museu», passen davant dels
seus ulls.

El  final  (el  darrer  article  del  periodista):  «A  última hora  de  la  tarda,  Benjamí
Cardona  va  anar  a  trobar-se,  segurament  conscient  de  les  seves  poques
possibilitats, amb A. M., responsable de la programació del museu. Abans de sortir,
però, va fer una última ullada a les parets de l’habitació, no només la seva darrera
creació, sinó el seu somni acomplert. Aquest seria l’únic testimoni de la seva pròpia
realitat, del camí traçat a partir d’una vida solitària que ell havia anat omplint de
somnis. Una lluita que, en un moment determinat, va decidir emprendre, com fan
molts d’altres, cap a la gran urbs, la que li permetria trobar els interlocutors que
necessitava per afermar-se com a creador. Feia anys que estava sol i venia sol, d’una
altra realitat on no havia trobat respostes al seu desig. Havia arribat a la ciutat per
trobar l’impuls necessari que l’ajudaria a crear l’obra perfecta. La conversa amb l’A.
M. li oferia un moment únic, irrepetible, però Benjamí Cardona es va adonar que
una força més poderosa que el seu anhel de perfecció li barrava el pas. No estava
disgustat. Els dies que havia passat a la ciutat, les visites al doctor Sorribes i la seva
cambra de la pensió, plena de tota la passió de les seves pinzellades, havien estat
un triomf per a ell. Potser no era exactament el que buscava, però sí el que intuïa
que trobaria quan va deixar-ho tot i va emprendre aquesta aventura.

»Després de l’entrevista amb A. M., Benjamí Cardona ja era del tot conscient de la
impossibilitat de mostrar la seva obra, però llavors estava preparat per afrontar-ho.

»L’“home del museu” va sortir del despatx i es va amagar als lavabos, tot esperant
que fos de nit i ja no quedés ningú a dins.

»Llavors s’hi va passejar, en silenci. Va caminar per les sales, va pujar i baixar les
rampes, va sentir-se acomboiat per totes aquelles formes geomètriques i va sentir,
una vegada més, que d’alguna manera havia aconseguit el seu desig de trobar la
perfecció, i que havia arribat el moment de perpetuar-se en la seva obra. Va tocar
les parets blanques del museu que la il·luminació del carrer feia espurnejar aquella
nit per a ell tan especial. Una veu interior orientava els seus passos i finalment va
decidir aturar-se a la tercera planta, va despullar-se i va deixar amb molta cura tota



la seva roba a terra. Era l’últim pas. Per un segon, abans de saltar, va tancar els ulls
i els seus colors se li van fer tan presents que tot va tenir sentit. Per això podia
saltar, podia morir, perquè el seu somni s’havia acomplert.»
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