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Cua per pagar quatre articles d’urgència gastronòmica —què és una nevera sense
pernil ibèric i formatge manxec?—, i per fi passa la teva tria pel lector de codis de
barres i se t’etziba un «vint-amb-vuitanta-quatre» interdental confiant que miris la
pantalleta de la caixa registradora abans de treure el moneder de la bossa. Pagues
i surts al carrer amb el tiquet entre els dits. Te’l fiques a la primera butxaca que tro-
bes i camines cap a casa pensant què faràs per dinar —mentalment ja treus la pae-
lla de l’armari i mentre encens el foc omples el setrill de l’oli, que té la virtut d’es-
tar buit quan hi ha més pressa. 

Tens mitja hora escassa per dinar, és un d’aquells dies en què cada minut és impor-
tant. Decideixes menjar de peu i anar rentant el que hi ha acumulat a la pica entre
mos i mos. Has posat les notícies com a so de fons, però no les escoltes —mental-
ment ja estàs buscant la T10 i passant-la per la validadora. 

* * *

El dia ha anat encaixant d’hora en hora com un puzle de mil
peces, d’aquells en què cinc-centes corresponen a un cel blau
clar sense gaires núvols i les altres cinc-centes a un camp d’her-
ba homogènia amb alguna rosella pietosa per facilitar-te una
mica el camí. Sigui com sigui, tens el trencaclosques del dia

damunt de la taula del menjador i te’l mires i remires satisfeta d’haver-lo fet.
Vespreja. Aquest matí tenies una pila de peces damunt del cap i ara sembla que ja
estan gairebé totes perfectament disposades l’una al costat de l’altra. 

Somrius i poses una rentadora, tens la virtut o la desgràcia de poder fer més d’una
cosa alhora: posar una rentadora és fer arqueologia de la setmana. Buides les but-
xaques de camises, pantalons i jaquetes de punt: mocadors de paper, notes per
recordar coses que has oblidat, una entrada al cinema, un clip, una goma de
cabell... I tota la roba que duies avui se’n va directament a rentar: els dies puzle sues
més de l’habitual. 

Detergent, suavitzant, programa de centrifugat intens i zero graus. Encara no has
deixat de somriure mentre deses la goma i el clip i llences els papers a la brossa que
toca —reciclar és un altre dels teus passatemps quotidians, mai no havies sigut tan
conscient del material de què estan fetes cadascuna de les coses que llences.

Una horeta llarga d’espera per estendre la roba abans de sopar dóna per a molt:
mig fer el dinar de demà, decidir què et posaràs i deixar-ho preparat a la cadira,
passar l’escombra pel passadís i el menjador (les parts del pis més visibles pels visi-
tants ocasionals) i provar de llegir una estona —no llegeixes, sinó que comences a
fer balanç del dia puzle i en perds un parell de peces pel camí, hi ha un bocí de cel
que no saps on va i mitja rosella florida que et sembla que va abans de dinar però
no n’estàs del tot segura. 
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Un dia puzle

El sorollet de frenada de la màquina t’indica que en cinc minuts en podràs obrir la
porta i estendre’n el contingut —el bocí de cel ja està ben col·locat, la mitja rose-
lla no hi ha manera. Deses el llibre, reculls un borrissol que ha sobreviscut a l’es-
combra, el llences al vàter i vas cap al safareig tot rumiant si el que has triat per
posar-te demà s’adiu amb les cites i visites previstes.

La bossa de les pinces bada boca al costat de l’estenedor, el cossi ple a vessar repo-
sa al costat dels teus peus i en treus la primera peça, els pantalons que portaves avui
—i que, recoi!, et posaries demà—, i que has posat del revés perquè ho diu l’eti-
queta i encara són prou nous per fer-ne cas. En posar-los del dret et fa l’efecte que
t’hi has deixat alguna cosa, a la butxaca: un coi de paperet que vés a saber què és,
el deixes damunt de la taula, al costat del puzle del dia, del dia puzle. 

Quan estens la roba gairebé perds el món de vista, sembla que en depengui la teva
vida, d’aquella agulla que ha d’agafar amb precisió cirurgiana la vora de la sama-
rreta, just a la costura, ni abans ni després. Cada agulla és un passatge cap al zen,
cap al teu nirvana particular, que és un estenedor atapeït de roba molla estesa
correctament, sense deixar ni un centímetre de fil buit, i on fins i tot els mitjons
tenen agulla pròpia. 

Mires l’estenedor-nirvana des de la distància, des del marc de la porta de l’habita-
ció dels mals endreços, i te n’allunyes satisfeta per la feina feta i la plenitud espiri-
tual assolida. Tornes al ritual del migdia, amb el telenotícies com a teló de fons, i
els pensaments se t’adotzenen mentre trafegues olles, carmanyoles i gots de l’esco-
rredor a l’armari que els pertoca —després d’estendre amb èxit la dèria per l’ordre
et posseeix una bona estona i ets capaç d’endreçar tot el que se’t posi al davant.

Hauries de sopar alguna cosa. «Alguna cosa» vol dir fer una ullada ràpida a la neve-
ra i a l’armari que et fa de rebost i improvisar una combinació de com a màxim qua-
tre ingredients que no requereixi encendre els fogons ni embrutar gaires estris i que
et calmi la fluixesa vespertina que et fa tremolar el pols —el pa és un dels fixos en
aquesta combinació màgica per matar la gana. Amb un entrepà, un got de llet i
una peça de fruita et sembla que ja n’hi ha prou; t’ho enduus al sofà, mires la tele
sense veure-la, la travesses amb els ulls, i vas mossegant i bevent aleatòriament. 

El puzle èxit del dia segueix reposant damunt de la taula... Què és allò blanc que hi
ha costat? Sembla una nota de les que et fas per oblidar-te de les coses importants,
molt rebregada. No, és el paper que has trobat als pantalons que et voldries posar
demà però són molls (tot i que ben estesos!). Mentre mossegues el préssec t’aixe-
ques per agafar la nota. L’aigua l’ha esborrada gairebé del tot, només s’hi pot lle-
gir una xifra: 2084.

Dos zero vuit quatre? No hi caus. No és pas lletra manuscrita sinó impresa, d’un
color blau tirant a violeta. I sembla que hi ha una mica més d’espai entre el zero i
el vuit, però potser només t’ho sembla perquè et balla el cap, perquè aquest sopar
no t’ha atipat del tot i encara et sents una mica fluixa. 

Llences la nota però no t’espolses la xifra del cap. Falten setanta-set anys per al
2084; tot i que confies molt en la teva esperança de vida i la de tots els teus parents
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i amics, de seguida conclous que aquell any ja no hi seràs, ni tu ni la majoria dels
teus. Ara sí que et fan figa les cames i no pas per la gana que encara sents foradant-
te l’estómac. Repeteixes mentalment la xifra i una mà invisible t’engega una estre-
bada forta al clatell. 

Setanta-set més trenta: que no, que no hi seràs. Tota l’ale-
gria de l’èxit del dia puzle a fer punyetes per culpa d’una
xifra que no saps d’on ha sortit ni què hi ha vingut a fer, a
la taula del menjador. I l’estómac que et suplica que no
donis per acabat aquest sopar de pa sucat amb oli —mai
millor dit. T’aixeques: nova consulta a la nevera. Un tros de

manxec et podria consolar, a tu i al ressò dels teus budells. Te’n talles un tros men-
tre els pensaments tornen, d’any en any, al 2007, al dia d’avui, al dia puzle que has
sabut resoldre sense perdre’n cap peça... 

Cap peça? Abans, quan representava que llegies però en realitat feies balanç, n’has
deixat per inútil una que aleshores no encaixava enlloc: no recordaves quan havies
anat al colmado a comprar formatge, pernil i quatre foteses més. I ara, tallant el man-
xec consolador, et ve al cap la imatge d’una mà passant el formatge embolicat en
paper film pel lector de codis de barres i aquell «vint amb vuitanta-quatre» interden-
tal que, després del pas per la rentadora, ha esdevingut un turmentador 2084 que
ha estat a punt d’espatllar-te la traca final d’un dia puzle, i tot per una coma que 
no ha resistit els embats de l’aigua. La mitja rosella completa el puzle.

Tota l’alegria de l’èxit del
dia puzle a fer punyetes
per culpa d’una xifra que
no saps d’on ha sortit

     


