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Fa força temps que la meva mala consciència em burxa. Pertinaçment. Amb aquella
mena de tenacitat sense treva que a hores d'ara se m'antulla malaltissa, insidiosa.
Feta per a pavelló psiquiàtric i simpòsiums de psicoanàlisi lacaniana a la Sorbonna.
Potser  que  facis  un  pensament...  Odio  els  punts  suspensius  de  la  meva  mala
consciència. Té la destresa de col·locar-te'ls allà on tu tan sols voldries veure un
punt i a part. Doncs no, no hi ha manera. Ignoro com s'ho fa. Et descuides un segon
de no res i, apalà, allà els tens tots tres. L'un darrere de l'altre com sortits d'un
barret de copa alta a cop de vareta màgica. Increïble.

Sovint els deixa caure com a colofó en un dels seus implacables no creus que ja va
sent hora..., o darrere d'aquells mira que encara faràs salat..., amb els quals un no
sap mai com bregar. Com que té per escomesa no defallir davant del meu tarannà
pusil·lànime, acostuma a coronar la jugada amb un doncs després no em vinguis
que si això o allò altre..., amb els corresponents punts suspensius, no cal dir-ho. I,
és clar, l'inevitable restes avisat  es desploma despietadament sobre teu. Com un
xàfec sobtat una tarda de juliol. Restes avisat.

Tanmateix, haig de reconèixer que el que més em trau de polleguera és quan li
agafa per refregar-me per la cara allò que comença amb un Doncs et recordo que
n'hi ha que..., i aleshores fa aquella petita pausa, incís mil·limetrat amb una precisió
maquiavèlica, i t'estomaca un triomfador: A la teva edat n'hi ha que ja han arribat a
instàncies papals i ara reposen -lloat sigui Déu- als arxius del Vaticà. A la lletra D, i
bla, bla, bla... Un bla, bla, bla que omet detalls tan importants com ara que la D
respon, amb una mica de sort, a Dispenses papals per a matrimonis amb un cert
grau de consanguinitat, quan de tots és ben sabut que n'hi ha que, des que se'ls fa
escapar el primer Benvolguts senyors precoç, s'haurien venut l'empara magnànima
de les mans del súmmum pontífex per tal de fer carrera en el cos diplomàtic i així
poder ventar-se de viatjar en valisa i lluir un segellament amb lacre. Vermell tot ell.

Suposo que el meu problema és allò que hom coneix com el què de la qüestió. El
meu què és un què indecís. Encara no ha esbrinat què vol ser de gran. Si per la
meva mala consciència fos, tot estaria la mar de clar a aquestes alçades i el meu
què hauria de deixar de somiar truites i decantar-se per un futur gloriós en l'àmbit
oficial. No em diguis que no t'agradaria ser un decret reial? Teclejat en cursiva des
de la primera majúscula fins al darrer punt i final. Aprovat pel consell de ministres...
La  veritat  és  que  no.  La  lletra  cursiva  no  combrega  amb  la  meva  naturalesa
irreverent. I pel que fa al to oficial d'aquests documents... Que no. Pàgines i pàgines
ràncies. Doncs tu diràs maco... Jo ja no sé pas què més puc fer... I acte seguit et
recorda que d'esgarriades, ja n'hi ha, d'ovelles en el gremi i que n'ha sentit a dir
que fins i  tot  n'hi  ha que un bon dia  es fan missatge desesperat.  Sí,  no m'ho
invento.  Es rebreguen tant  com poden i,  totes cargoladetes dins d'una ampolla
buida d'orujo o Anís El Mono, es llencen a les aigües del rierol més proper amb la
finalitat de viure aventures exòtiques... La majoria continua de parador desconegut.
Vés a saber per on paren. Jo me les vull imaginar surant els mars de la Polinèsia,
bressolades pels tirabuixons efímers de les ones, tot esquivant les dents de ferro
dels taurons i joguinejant amb els corals. A l'aguait d'un illot desert on les palmeres
tinguin sempre el costum d'estendre la seva cabellera sobre un cel sobri en núvols.
Segur que totes acaben a les clavegueres municipals custodiades per rosegadors



pudents i tota mena de deixalla humana.

Evidentment que viure aventures al tròpic queda, pel que veig, totalment descartat.
La  veritat  sigui  dita,  tenir  mala  consciència  desconcerta  un  xic.  Quan  li  vaig
comentar per exemple que potser la meva vocació era esdevenir un SMS, li va faltar
temps  per  escopir:  Però  és  que  t'has  begut  l'enteniment  o  què?  Es  veu  que
l'abreujament no ha estat mai una qualitat a conrear en la nostra espècie. Som de la
mena que creu que ésser concís, succint, és un gran desgreuge. Jo discrepo. Sóc del
parer que el minimalisme sobre blanc també pot ser tot un art i hom pot dir més
quant  més s'amaga.  D'això,  els  experts  en  diuen  saber  llegir  entre  línies.  Però
fes-li-ho entendre a la meva mala consciència, qui també es nega a deixar-me ser
e-mail.  Diu  que  vés a  saber  a  quina  safata  d'entrada acabaria,  que  segur  que
m'esborrarien per un acte de negligència i acabaria dins d'un spam d'aquells i que
adéu siau i que tingui vostè un bon dia...

Pitjor  va  ser  quan  se'm va  passar  pel  cap  explorar  el  terreny  de  les  missives
amoroses. Va ser una fase romàntica que vaig patir amb tant de deliri com fruïció. I
si  em faig  billet  doux? Se'm va escapar així.  Tal  qual.  Per poc que no la deixo
inconscient. Que de quina mena d'excentricitats li parlava. Que dels francesos tan
sols podíem esperar depravacions. Billet doux? El que ens faltava... Un marieta a la
família...  I  amb  aquesta  observació  no em va quedar  cap  mena de  dubte  que
vehicular l'amor cortès d'un cavaller envers les galtes translúcides d'una donzella
verge de llavis color cirera tampoc no entrava dins de les meves possibilitats. Massa
fugisser. Segur que acabaria a les brases. Consumida per la passió crepitant de les
flames.

No  voldries  pas  esdevenir  una  epístola  romana  potser?  Quan  la  meva  mala
consciència té un mal  dia les seves propostes adquireixen tonalitats grotesques.
Farcideta de llatinismes. Dins d'una vitrina del Museu Britànic. A prop de la pedra
Rosetta.  I  ser  testimoni  de  com passa  la  gent  de  llarg  sense  concedir-me una
miserable  ullada  perquè  no  recorden  com declinar  rosa  rosae?  No,  gràcies.  Ad
infinitum.

Ho tinc un pèl complicat i és per aquest motiu que he decidit ajornar la meva decisió
d'esdevenir  encara  no  sé  ben  bé  què.  Desistirà  la  meva  mala  consciència?  Se
m'encendrà el  llumet que il·lumini el  camí dels meus paràgrafs venidors? No cal
esmentar que un dels meus neguits és esbrinar a qui adreçar-me. És aquest un punt
de vital importància del qual depèn el meu cos. El del contingut, vull dir. Hom no pot
aspirar a esdevenir missiva sense un destinatari a qui lliurar-te. Quina ironia seria
encetar-se sense tenir ni idea de per a qui prens semblant molèstia. Fins i tot quan
el receptor és un desconegut, bé que el desconegut en qüestió té nom, cognoms i
un domicili al qual remetre't. Em cal algú que em vulgui rebre.

Després  ve  l'encapçalament,  aspecte  aquest  del  qual  jo  ja  tinc  pensat  passar
olímpicament. Em veig totalment incapacitada de traspassar el llindar d'una pàgina
en blanc amb un Il·lustríssim Senyora Jutgessa o un Excel·lentíssim Senyor Puig.
L'excés de certes formalitats em regira els budells. Ho lamento. Ara que no em sent
la  meva  mala  consciència,  aprofito  l'avinentesa  per  declarar-me  partidària  de
col·loquialismes del tipus... Queeeeeè? Com va tot? Sí, un pèl brusc, ho reconec.
Filant molt prim potser claudicaria davant d'un Estimat En Tal i, amb el vist-i-plau
d'una coma, procediria tot seguit a inquirir si En Tal ja s'ha recuperat de l'operació
de genoll, si plou o bé fa núvol, o si li ha sortit la primera dent a la nena. La mena
de coses que es pregunten per després passar als motius reals de l'escrit en qüestió.
Tampoc  no  m'escriuré  ara  pel  sol  fet  de  tenir  l'obligació  d'escriure'm  i  punt.
Malversar temps, paper i tinta no fan per a mi. Prou que em consta que n'hi ha qui
posen  segell  a  pensaments  vacus,  remordiments  amb  ànims  de  redempció  i
peticions inassolibles. No seré jo pas una d'aquestes cartes que es deixa entabanar
per segons quines vulgaritats.  De cap  de les maneres.  Jo esdevindré una carta



redactada  pel  desig  de  ser  rebuda.  I  per  aquest  propòsit  prendré  cura  que
l'enviament  es dugui  a  terme amb  acusament  de  recepció.  No fos cas que  em
despistés a mig camí i acabés a les mans d'un altre desconegut qui, tot i tenir nom i
cognoms propis, visqués dues portes més enllà del meu desconegut. Us imagineu
quina catàstrofe? Ser obert per uns dits aliens, tacats de greix amb tota certesa.
Amb les ungles llardoses. Uns dits orfes de l'avidesa lectora de qui espera engolir
amb una voracitat foragitada cada un dels teus punts i comes. Horror in extremis!
Notar com uns ulls impassibles ressegueixen les teves línies tot titubejant entre cada
paràgraf, escodrinyant incrèduls l'embolcall de les teves paraules, la procedència del
mata-segells.  I  tot  per  acabar  feta  un  nyap  dins  del  seu  puny  greixós.  Amb
l'escriu-me  aviat  i  una  forta  abraçada  esclafat  contra  l'estimat  amic  meu  del
començament.  Feta  confetti  al  triturador  de  paper.  I  tot  perquè  vas  cometre
l'estupidesa d'oblidar que per tal d'esdevenir segons què també cal un remitent! I si
cerco a la secció de Classificats?

Ai,  senyor,  que  n'és  de  complicat  voler  dur  una  vida  epistolar  senzilla,  sense
trasbals. Plego. Aprofitaré un descuit de la meva mala consciència i em faré... Què
sé jo... Telegrama? No. Millor encara. Em faré Es ven o... Es lloga. Per què no? I em
penjaré amb dues xinxetes del taulell d'anuncis del Servei Català de Col·locació. O
potser esdevindré missatge secret, amb un codi inintel·ligible. En format microfilm
per acabar-ho d'adobar. Fora paper. Com que no hi haurà Déu amb prou coratge i
coneixements per discernir el significat darrera de la meva condició críptica amb el
temps  em  donaran  per  un  cas  perdut  i  acabaré  al  calaix  d'Indesxifrables.
M'arxivaran  juntament  amb  tota  la  resta  de  missatges  amb  codis  desconeguts
d'arreu del món dins d'una carpeta. Top Secret. I em ficaran dins d'una caixa forta
que enterraran al desert  d'Arizona. I  c'est fini, com dirien els francesos. Tant els
depravats com els modèlics.

Sí, ja ho sé. Que no n'hi ha per tant. Que la dissidència tampoc no cal dur-la a
extrems. I que potser tot fora tan senzill com ara el gargot d'un N'estic de tu, Sílvia
dins d'un avió de paper a punt de fer aterratge al pati humit d'una escola. Amb
l'esguard lànguid de qui t'ha propulsat des d'una finestra oberta darrere de la qual
un retolador negre Carioca jau sense caputxa en una taula. Potser acompanyat d'un
bloc  quadriculat.  Obert.  Amb  unes  sumes  i  restes  encara  per  fer.  El  marge  a
l'esquerra. De color vermell. Sí, ho sé. A la meva mala consciència li agafarà de tot.
Amb els seus corresponents punts suspensius que, per deferència i també tacte, he
convingut estalviar-los.
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