
A una pedra preciosa de nom Gemma.

«Bismarck resolvió en pocas palabras 
el problema planteado por cartas semejantes 

al sugerir que la vida es un banquete mal organizado, 
donde uno espera impacientemente las entradas 

sin saber que ya pasó en silencio el plato principal, 
y que por tanto hay que acomodarse a ello»

Cartas a Milena
Franz Kafka

«Brins de pols a la llum del sol» 
Vilhelm Hammershøi

Ben bé un no sap mai com van aquestes coses. El que sí que és cert és que en un
moment donat i del tot irreparable, els seus pares li vam prometre la lluna amb
totes les seves fases i cràters i l’Aurora, que en arribar a aquest món, ja s’havia pro-
posat de mirar-se’l amb perspectiva, se’ls va creure a ulls clucs i va fer dels cúmuls
i els estratus la seva residència habitual. Les nebulositats variables però no li van
durar gaire. El 20 de juny de 1969, moment donat i altre cop irreparable, a un 
senyor oriünd d’Ohio se li va ocórrer fer un gran pas per a la humanitat. Sense cali-
brar les repercussions que una acció d’aquesta magnitud podia tenir en una nena
de cinc anys amb cua de cavall i cordons de coloraines a les sabates, va plantar els
peus al satèl·lit lunar esperonant l’estupefacció i posterior histèria col·lectiva de 450
milions d’oients que es van creure el que encara no podien veure. I mentrestant,
com us deia, en un punt insignificant del planeta blau, en un àtic del carrer de
Llúria, l’Aurora tancava les cortines de la seva habitació amb vistes al firmament i
prenia la decisió irrevocable de a) no concedir cap crèdit a les promeses dels adults
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i, ja posats, b) fer que la seva trajectòria existencial fos tan fugissera com aquelles
estrelles que ja mai més no tornaria a contemplar encisada des de la finestra de la
seva habitació. No, no hi ha cap mena de dubte. Un no sap mai com van aquestes
coses. El que sí que és cert és que amb cinc anys, l’Aurora va baixar estrepitosament
dels núvols per tocar de peus a terra. Per sempre més. L’endemà es faria tallar la
cua.

A l’escola, malgrat els esforços de pares, mestres, tutors i un llarg i totalment inne-
cessari etcètera de professionals en la matèria d’esbrinar el perquè de les coses, tot
sovint sense èxit, l’Aurora es va dedicar amb afany a no franquejar mai la frontera
de l’aprovat. La posició equatorial d’aquells cincs sense aspiracions a res més li va
conferir un equilibri emocional al qual no estava disposada a renunciar. Tanmateix,
van sovintejar les avaluacions en què l’allau d’aprovats va ser tan copiosa que la

temptació de cobejar qualificacions més glorioses no va
ser fàcil de resistir. La seva resposta seria d’una con-
tundència esfereïdora, frugal i implacable. El dia que el
mestre de matemàtiques es va presentar  a classe amb 
el teorema de la hipotenusa, ella li va fer els honors 
amb un suficient tan auster com esquàlid. I si per exem-
ple a la classe de geologia li demanaven que declamés,
dreta i a viva voce, els diferents tipus de roca volcànica,

l’Aurora inhalava la dosi adequada d’oxigen i ometia, no sense un cert grau de difi-
cultat, el basalt i la riolita; temeritat aquesta que seria, no cal dir, suficientment
recompensada. Tan sols un cop va tenir una relliscada. Ser ningú no deu ser fàcil.
La quasi patacada va tenir lloc poc abans de les festes de Nadal de 77. Arribaren les
notes i..., ai Senyor, un notable! Vade retro Satanàs! Si és que fins i tot feia mal
d’ulls. Fora, fora. Calia passar a l’acció immediatament i sense clemència. I dit i fet.
Passat Reis, un dictat farcit de bes baixes, unes bes tan baixes com irreverents, li van
tornar un dels seus preuats i merescudíssims aprovats.

En acabada l’educació obligatòria i sense cap vocació en l’horitzó tret de procurar
que les seves passes fossin tan discretes que no deixessin cap empremta, va pensar
de donar a les seves mans quelcom a fer i, suposo que per allò del caràcter irrepa-
rable de què solen fer gala certs moments, es va apuntar a fer un curs de mecano-
grafia en un acadèmia del barri. A base de practicar acrobàcies malabars sobre el
teclat d’una Olympia SM amb la e i la jota de parador desconegut, va tenir el plaer
de refusar, somriure d’orella a orella inclòs, el guardó de «Mecanògrafa de la
Promoció de l’Any 1982» que li van atorgar no per les seves més que modestes pul-
sacions per minut, sinó per la puntualitat i diligència amb què seia davant del seu
teclat tres dies a la setmana i abonava la mensualitat el dia u de cada mes.

–Però què et passa? –li havia preguntar la senyoreta Anita?. Que potser no t’ho
esperaves?
–No –va admetre l’antiga resident de cúmuls i col·leccionista de cincs pelats.

Més clar impossible. No. I amb aquesta mateixa determinació va continuar dient
que no a no poques oportunitats laborals fins que un bon dia se li van acabar els
cursos de perfeccionament i no li va quedar cap més remei que dir que sí a una
feina remunerada i quatre setmanes de vacances al mes d’agost. No va ser fàcil tro-
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bar on li asseguressin –i no només de paraula– que mai no passaria de ser una sim-
ple mecanògrafa. En resposta a un anunci de la secció de classificats del diari local,
va trucar al 788 86 35 on el senyor Busquets, pare, notari per vocació i autor de l’a-
nunci, li va jurar i perjurar amb la mà dreta sobre una primera edició de la
Constitució, una manca irresoluda de projecció professional. A canvi, oferia un
entorn de treball agradable, flexibilitat horària i molta paperassa a l’espera d’ésser
transcrita amb tipus de lletra Adler des d’una Underwood model 255. L’endemà a
tres quarts i cinc de nou del matí l’Aurora tustava a la porta del 3r 2a del número
53 del carrer d’Enric Granados, on, un cop traspassat el llindar, es passaria els vint-
i-cinc anys següents asseguda en una cadira que no fa gaire va afegir a les seves
rodes el qualificatiu d’ergonòmica. Semblant promoció sense consulta prèvia li va
costar al senyor Busquets, fill i també notari, una disminució deliberada, i del tot
irreparable, en el volum de documentació transcrita. Per por de possibles represà-
lies, mai no li ha suggerit a l’Aurora de fer el gran salt a un ordinador amb panta-
lla plana. 

La jornada laboral a la Notaria Busquets sol acabar a quarts de set en punt, a excep-
ció dels dies en què toca fer guàrdia. A les 18:26 l’Underwood model 255 tecleja
les darreres grafies del dia i es posa una funda de plàstic grisós a sobre per passar
la nit en solitud. Acostumada a emplenar infinitat d’escriptures, actes i testaments
sense afegir cap punt i coma, l’Aurora omple els seus vespres i caps de setmana
amb el mateix tarannà rutinari i metòdic. Els dilluns, dimecres, divendres i diumen-
ges, agafa el 47 per visitar els seus pares a la residència de l’ancianitat. Els dóna el
sopar i la medicació i és testimoni del deteriorament irreversible de les seves neu-
rones. Ja fa temps que són a la lluna. Una lluna personal i intransferible. Del tot irre-
parable. S’hi van traslladar pocs dies després de la celebració de les noces d’or.
Trobar-se durant tres dies consecutius la porta de la Fagor a taula amb una amani-
da de créixens i tomàquets cherry al centre va ser motiu prou preocupant com per
trucar a Benestar Social. Li van assegurar que ells se’n farien
càrrec. Se’ls veu feliços allà dalt..., pensa l’Aurora amb un bri
d’enveja. I s’imagina que al costat d’un cràter lunar troben
l’empremta d’aquell senyor tan inoportú d’Ohio i l’esborren
d’un esbufec. A l’Aurora, però, no li agrada aquesta mena de
pensaments. Vés a saber per què li fan venir ganes de demanar
hora a la perruqueria i tallar-se el cabell. 

Pel que fa als altres vespres, els vespres dels dimarts, dijous i dissabtes, l’Aurora els
malversa gustosament a la seva habitació, davant de la finestra del mateix àtic del
carrer de Llúria on ha viscut 43 anys d’esquenes a la seva vida. Amb la finestra ober-
ta de bat a bat, plogui o nevi, fa ganxet.  Els culpables, aquests dits seus tan frenè-
tics. Després de vuit hores diàries de persistent galop sobre el teclat, els dits de
l’Aurora no sabien parar quiets i se li va ocórrer remeiar-ho amb un curset de gan-
xet per correspondència. No us sorprendrà pas saber que des de fa anys tot nou-
nat entre els companys de la Notaria Busquets llueix un parell de peücs d’angorina
fets un dimarts, tal vegada un dijous, per esmorteir les sotragades de les primeres
passes. 

I arribats a aquest punt, em permetreu que insisteixi: ben bé un mai no sap com és
que passen certes coses, car fins a data d’avui l’Aurora ignora que aquell dia de juny

No va ser fàcil trobar on li
asseguressin –i no només
de paraula– que mai no
passaria de ser una simple
mecanògrafa.

     



_28

Autoretrat d’esquenes

< <

en què 450 milions d’oients bocabadats creien el que no veien i una nena de cinc
anys es quedava fora d’òrbita, potser perquè la lluna estava de festa, el tap d’una
ampolla de xampany francès surava, tot deixant una estela d’escuma al darrere, a
l’estratosfera d’una habitació d’hotel de la Barceloneta on una parella de hippies
feia l’amor i concebia amb una irreparabilitat inqüestionable l’Esperança, correcto-
ra de textos i col·leccionista de roques volcàniques, a qui no fa ni cinc minuts li han
fet entrega de les claus d’un dúplex al 67 del carrer de Llúria des de la terrassa del
qual gaudiran ella i el seu gos Armstrong d’unes vistes incomparables a la finestra
on cada dimarts, dijous i dissabte l’espectacle d’unes mans sense pressa teixeixen
peücs de coloraines diverses.

    


