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Per estrany que pugui semblar mai no se li havia passat pel cap de deixar de fumar.
Només faltaria que, a dies escassos de travessar el llindar dels seixanta, hagués de
posar punt i final a allò que mai no havia estat capaç d’encetar. No devia ser gens
fàcil  donar carpetada a un  vici  que no has tingut  esma de conrear,  va tenir  la
ocurrència de pensar sense de fet haver-hi pensat gaire —que era, de fet, com ell
acostumava a fer deduccions d’un cert calibre transcendental.

—Ni que sigui per viure experiències noves, Rovira.

Sempre que calia un pesat hom podia comptar amb l’estreta i mai menyspreable
col·laboració d’en Sarsanedas. Ni que fos per viure experiències noves... Arribava
l’hora de l’esbarjo i li  faltava temps per sortir disparat cap als lavabos del pati i
encendre, amb unes mans més plenes de remordiments que d’excitació, un d’aquells
Celtas sense filtre que prèviament li havia birlat al seu pare quan, entre copa i copa
de Fundador, aparcava conyac per recordar-li a la seva dona qui era que portava els
pantalons  a  casa.  Prou  que  tenia  bona  memòria  la  senyora  Sarsanedas,  pobra
dona...  Fins  i  tot  el  dia  de  l’enterrament  del  seu  fill,  ara  no  fa  ni  un  mes,
somiquejava  entre  sanglot  i  sanglot  que  si  no  s’hagués  deixat  estovar  tant
segurament el seu fill no hauria acabat corcat per un emfisema als cinquanta-set
anys. Que prou sabia ella què feia el fill mentre que l’home li feia una cara nova.
Que com se les arreglaria ara la nora amb un fill en atur. I separat de segones. Tots
a sota d’aquell sostre conjugal (i acuradament fumejat) que des de feia unes hores
no es podien permetre per culpa dels maleïts tipus d’interès als quals ella sí que
faria una cara nova si sabés on trobar-los...

En Rovira no va gosar dir res. La proximitat d’un nínxol a punt d’engolir les restes
pulmonars, i poc més, de qui havia estat potser el seu únic amic en aquest món no
se li antullava l’enclavament idoni per fer segons quines confidències. Tanmateix,
callar no li va ser gens fàcil. De fet, va haver d’escanyar ben fort un d’aquells nusos
amb pàtria i potestat a la gola que burxava per fer sentir la seva veu quan just el
que més li convenia era fer mutis a la gàbia. Sort de la tos a la qual sempre havia
estat  propens  en  moments  de  màxima  intensitat  emocional.  La  concatenació
d’estossecs cacofònics va ser d’allò més efectiva i, no cal dir, notòria. Escandalosa. Li
va deslligar el nus, i de retop també va esvalotar una parella de corbs que havia
tingut l’encertada delicadesa de posar un toc llòbrec a una jornada que s’havia llevat
amb un cel ras sense cap mena de pretensions pluvials que és el que s’escau en
aquest  tipus  d’esdeveniments  de  llàgrima  i  encaixada  de  mans  obligades.  La
convulsió  toràcica va  ser tan  notable  que  més d’un  dels  assistents el  veié  fent
companyia a en Sarsanedas al nínxol del costat. Havia quedat a lliure disposició del
cementiri per decisió del difunt a omplir-lo. Es veu que en un moment de revelació
que hom podríem titllar de premortem el finat en curs d’esdevenir-ho havia canviat
de  parer.  Ara  es volia  fer  incinerar.  Les cendres,  així  ho havia  fet  constar  sota
signatura notarial a unes hores d’allò més intempestives, les faria fer escampar des
del punt més àlgid del Dragon Khan. Vet aquí la seva darrera voluntat d’última hora.
A Port Aventura encara se n’estudien la viabilitat i possibles conseqüències per a la
salubritat pública. Potser en temporada baixa, diuen... Tant és. El cas és que ja fos
cosa del nus o la tos, en Rovira va callar i li va estalviar a la senyora Sarsanedas
mare  de  saber  que  s’equivocava  del  tot.  Que  on  el  certificat  de  l’hospital  deia



emfisema, en Rovira (i la resta de la concurrència) llegia una propensió irrefrenable
a fer de tota novetat una experiència. I és que aquells Celtas furtius a peu d’inodor
havien estat un prolegomen innocu, galindaines sense importància, en comparació
amb  tot  el  que  havia  de  venir  després.  Però  qui  era  ell  per  negar-li  uns
remordiments tant de mare com l’amor que diuen que els neix de ben endins sense
saber com i per què. En Rovira, ho constato un cop més, va tossir i va callar.

 

Ara, no es pensin, també podia donar-se el cas que aquesta incapacitat tan seva per
privar-se d’un plaer de què mai no havia fruït ben poc tingués a veure amb el pesat
d’en Sarsanedas i  els seus Celtas. Potser la culpa era de la padrina Conxita i  la
inestabilitat d’uns ingressos sovint minsos i propis del seu gènere, que no s’havien
vist  compensats,  com acostuma a  passar  en  aquests  casos,  amb  una  capacitat
creativa procliu a la prosperitat. Vaja, que any rere any en arribar l’aniversari del
nen Rovira, es presentava a casa amb una voracitat pantagruèlica (per omplir la
panxa sempre havia mostrat disposar d’un talent innat) i un embolcall de cel·lofana
amb un paquet d’aquelles cigarretes de xocolata d’un gust ranci, com de cartró. Per
molts  anys  i  un  pessic  a  les  galtes.  Al  vuitè  aniversari  el  doctor  Cànoves  va
declarar-li el fillol intolerant al cacau i a la padrina se li va caure el món a sobre. Sort
que el doctor sabia què fer en aquests casos, que per això té estudis i uns quants
títols penjats a la paret que així ho acrediten, i va ser just a temps de posar-li una
cadira  a  sota  del  cul  abans  que  les  seves  més  que  generoses  natges  no  es
fonguessin amb el terra de parquet en un òscul o més aviat morreig. Potser sí que
podríem  inculpar  les  cigarretes  de  la  padrina  d’haver  estat  les  responsables
absolutes que un Rovira pubescent no tingués mai els dallonses de sucumbir a la
temptació  alcaloide  i  altament  addictiva  del  seu  amic  Sarsanedas  i  ara,
quaranta-cinc anys més tard, es trobés amb un bol de raïm als genolls i l’angoixa,
d’altra banda d’allò més comprensible, de no poder proposar-se de deixar de fumar.
I tot plegat a quinze minuts i escaig de la mitjanit de la nit de Cap d’Any del 2007.

I apuntar-se a un gimnàs? A prop de casa en tenia un de molt modern amb sauna,
sala d’aromateràpia i yakuzzi. Segur que li voldrien traure un ull de la cara. Això del
yakuzzi sonava car i no gens cristià. Yakuzzi... Una altra opció era el centre cívic del
barri on, per una aportació mensual d’allò més anecdòtica, es convidava tot el veïnat
a desfer-se d’aquells pneumàtics de greix que solen circumval·lar la zona abdominal
amb total impunitat abans, durant i en acabat festes. Però és que a en Rovira els
seus pneumàtics li anaven la mar de bé per fer de coixí a les tres hèrnies amb què,
amb  no  pocs  sacrificis  i  tenacitat,  havia  condecorat  la  regió  sacra  de  la  seva
anatomia. A més, ell sempre havia pensat, sense pensar-hi gaire no ho oblidem, que
una propensió sudorífica directament desproporcionada a l’esforç físic emprat  era
contraproduent un cop travessada la franja de la mitja edat. Allò de «mens sana in
corpore sano» que deien els antics li havia semblat sempre una bajanada.

—T’has d’haver begut quelcom més que l’enteniment per voler creuar l’Estret de
Gibraltar nedant i no una ni dues, sinó tres vegades —s’havia dit a si mateix en
sentir a les notícies el nou repte d’un model, a estones actor, d’altres presentador, i
es veu que de tant en tant també nedador.

I tot per aquesta fal·lera absurda que li agafava a la gent per batre rècords. Quina
estupidesa.  Estupidesa que  adquiria  la  categoria  d’imbecil·litat  quan el  rècord  a
batre no era el del proïsme, sinó el propi. Quin mèrit podia tenir batre’s amb un
mateix? No, decidit, a les seves hèrnies els agradava molt la butaca del menjador i
encara més la bossa d’aigua calentona que tot just s’havia col·locat als ronyons per
calmar un sobtat atac de ciàtica que li havia sorprès de tornada de cal fruiter. Quina
clatellada que li havien fotut pel raïm dels nassos. Per postres, era la fruita que més
detestava en aquest món. Ell es delia per les xirimoies. Mira que n’arriben a ser de
gustoses... Però no, encara devia quedar força lluny un projecte de llei advocant per



l’abolició del raïm de la sort de la Nit de Cap d’Any en favor d’aquest espècimen
quítxua...  Segur que  tot  això li  passava per  no haver-li  fotut  una calada a  un
d’aquells Celtas sense filtre. Potser si en comptes de fer que no amb el cap rapat per
culpa dels maleïts polls  dels  bessons Gutièrrez,  hagués compartit  fums amb  en
Sarsanedas ara es faria uns farts de raïm que de ben segur li haurien aportat la dosi
de resveratrol  necessària per inhibir la formació de certes petites estructures als
voltants dels nervis, indicadors irrefutables, segons els darrers estudis científics, de
l’Alzheimer. Almenys li quedava del consol que en cas de contraure la malaltia ni tan
sols no recordaria que mai no havia fumat...

Li  quedaven  els  idiomes.  Qui  no s’ha  fet  el  bon  propòsit  d’aprendre  anglès en
començar l’any nou? Ell no. De fet, mai. Quina mena de gramàtica pot tenir un país
on per menjar-se un plat de sopa empenyen la cullera de dins cap a fora? No, no
s’ho inventava pas. Ho havia vist recentment en una pel·lícula d’espionatge britànic
basada en una novel·la d’un tal Graham Greene. Només de pensar les adversitats a
què exposaria els seus estimats pronoms febles en travessar el Canal de la Manxa se
li eriçaven els pèls del clatell que, dit sigui de pas, era un dels pocs llocs de la seva
superfície cranial on encara podia presumir d’un passat hirsut que ben poc tenia a
veure amb un present tiranitzat per una alopècia que ell s’entestava a negar. Ell no
s’estava quedant  calb. Deixava espai per allò que havia de venir.  A més, que li
havien  dit  que de poc servia  aprendre  anglès avui  dia.  No disposava de dades
fidedignes  al  respecte,  però  en  Carner,  el  qual  tenia  la  filla  gran  estudiant  un
mestratge a Londres, li havia jurat i perjurat que a Covent Garden es parlava més
català que a les Rambles de les Flors on el salam malecom, oi que em permeten un
petit  incís de no res,  anava a mal  borràs degut  a una trepidant  proliferació de
salutacions matinals amb accent  eslau. En Rovira desconeixia a quina banda del
Tàmesi  queia  Covent  Garden,  però  tenia  per  costum creure’s  el  que  digués en
Carner a ulls clucs i aquest sí que era un hàbit del qual no se li havia acudit mai
desprendre’s.

Pel que fa a la llengua gal·la considerava que sempre hi estava a temps, car des de
casa seva fins a La Jonquera era cosa d’un parell d’horetes o tres. S’hi podia arribar
en qualsevol moment i de tots és ben sabut que un any dóna molt de si i no costa
gaire d’agafar el cotxe en un pont d’aquests llargs i parler français en un tancar i
obrir  d’ulls.  Una  altra  cosa  era  l’italià,  llengua  que  per  la  seva  inqüestionable
musicalitat ja feia anys i panys que havia descartat. I el portuguès? Obrigado, però
tampoc. I no li demanessis de tirar més cap a la dreta o cap a baix perquè per a en
Rovira més enllà dels Alps s’estenia un latifundi poliglot del qual ell, personalment,
no volia saber res de res. A més, que ell era home de poques paraules. Succint,
concís. Dels monosíl·labs, ell  en feia discursos. Tot degut a la naturalesa del seu
ofici. Era escombriaire i per recollir la merda dels altres no li calia, si et pares a mirar
amb tota la raó del món, ni la seva llengua, ni cap altra de veïna. Tampoc no volia
pecar de saberut entre els companys de la brigada de neteja municipal que després
tot són enveges i, des de fa uns anys, mobbing. Millor no dir ni piu. I ni piu no va
dir, però li va sortir un ni piu amoïnat, això sí. Tot per culpa d’aquesta manca de
ganes de voler fumar per deixar de fumar que el rosegava des que l’agulla gran
avançava  amb  la  parsimònia  de  qui  sap  que  no  val  la  pena  de  batre  rècords
intranscendents en la seva cursa inevitable de tots els caps d’any.

Ho deixaria en les mans del diccionari. Potser tot el que li calia a un intolerant al
cacau amb un passat d’alt component tòxic frustrat era un xic de semàntica. De fet,
no era la primera vegada que el diccionari l’havia tret d’un mal pas. Sense anar més
lluny, la seva vocació per la brossa aliena, la hi devia al diccionari. Bé, potser vocació
no  és  la  paraula,  però  no  se  li  podia  negar  a  aquesta  relíquia  de  segona  mà
l’inestimable  mèrit  d’haver  encarrilat  la  vida  laboral  d’un  Rovira  qui,  un  cop
superades les proves de la revàlida, es va trobar amb la indecisió de no saber què
fer no només l’endemà, sinó l’altre també. Sort del diccionari, sí. Els pares havien
estat a punt de comprar-li un exemplar de l’Illa del tresor, però van pensar que al



jove Rovira li  convenia un regal de pes. CON-SIS-TÈN-CI-A era la paraula. A en
Rovira li calia això, consistència i una bona feina i on es posés un bon compendi de
paraules amb totes les seves accepcions i irregularitats, els pirates ho tenien ben
magre. Se’l va trobar a la tauleta de nit aquell vespre. Entre la capseta de Juanolas i
la  brúixola  de  l’avi  Mateu.  La  seva  indecisió  va  respirar  alleugerida.  Els  seus
orgullosos pares també.

Familiaritzar-se amb el nou company d’habitació era un deure ineludible i, a manca
d’intermediaris, a en Rovira no se li va ocórrer res més que fer els honors tot tancant
els ulls i obrint el nouvingut per allà on l’atzar disposés. Li va sortir una efa al pas.
Una efa de filantrop. També de filatèlic. Va deduir, sense gaires cavil·lacions i amb
l’ajut inestimable de les corresponents definicions, que tant per a l’un com per a
l’altre, li caldrien més que estudis, els diners de què malauradament no disposava.
Arrufà el nas i prosseguí columna avall on una altra efa, la tercera, li va recordar que
sempre era a temps de fer-se filibuster, professió per a la qual també li caldrien
diners. En aquest cas, els dels altres. Sí, i una cama de menys i una arracada a
l’orella dreta..., condicions totes elles innegociables i a les quals en Rovira no estava
disposat a sotmetre’s donat el seu tarannà totalment contrari a la temeritat i les
ones d’una alçària desmesurada.

Va decidir que la primera havia estat de prova i va tornar a tancar ulls i diccionari.
Sant tornem-hi! I vet aquí que aquest cop li va sorprendre una e, una e eixerida.
Una e d’escombriaire. Això ja era una altra cosa. Escombriaire era una paraula...
Consistent, emparada per la solidesa de les seves cinc síl·labes. ES-COM-BRI-AI-RE.
I  vet  aquí  que  per  aquest  motiu  del  tot  lloable  i  sí,  anodí,  i  sí,  també  digne
d’expedient  psiquiàtric,  que  en  Rovira  s’ha  passat  les  darreres  quatre  dècades
deixant els carrers del ara ja districte 2 més nets que una patena. Òbviament, els
seus pares varen passar de l’orgull a l’enuig en un tres i no res i fins a data d’avui
encara es fan aquella pregunta tan almodovariana i que jo he tingut la deferència
d’estalviar-los, car de frases llargues, ja n’han llegit  unes quantes en tot  el que
portem d’història i, malgrat que no ho sembli, sàpiguen que no ho faig per fer-los la
guitza.

No tenia res a perdre. Deixaria que el diccionari decidís per ell. Des de feia anys que
el tenia més a l’abast  ja que el consultava amb freqüència. Havia emigrat de la
tauleta de nit al porta-revistes del menjador on residia en règim de cohabitació amb
un feix d’autodefinits Orion, gentilesa dels contenidors de reciclatge de paper. Va
allargar les mans i el va agafar amb molta cura i delicadesa. Va palpar-ne les tapes.
La consistència encara hi era ben palesa. Tan sols havia de tancar els ulls i obrir-lo a
l’atzar tal com havia fet anys enrere. Dit i fet. Obrí els ulls. Ves quina gràcia... Una
altra e. Es tractava potser d’un senyal de bon auguri? Tal vegada una advertència?
Calia filar prim. Tot esmolant el seu dit més pontifical, el va deixar caure com si de
l’espasa de l’àngel  exterminador es tractés en un punt  desconegut  de la pàgina
esquerra. I si li tocava la e d’estimar? Com s’ho havia de fer per passar-se tot un
any sencer fent manyagueries? Amb els ulls encara closos i el dit a punt de foradar
les  tres-centes vint-i-quatre  pàgines que  el  separaven  de  la  tapa  frontal  es  va
preguntar què hauria de fer en cas de sortir-li una e d’esquerda? Canviar el carro de
la brossa per la paleta del guixer? I si li tocava la e d’enfurismat? Dotze mesos amb
cara de pomes agres no li semblava la millor manera de començar l’any amb bon
peu. I expectoració? Ai, ai, ai.

Potser s’havia deixat emportar per un rampell d’impetuositat i ell no estava avesat a
aquestes  turbulències.  Ni  que  sigui  per  viure  experiències  noves,  Rovira.  No  li
quedava cap més remei que obrir els ulls i deixar que el seu dit més pontifical parlés
i ho fes clar i fort. I tant que va parlar. Amb una eloqüència inapel·lable. A en Rovira
gairebé se li va escapar un ai que ja feia estona vagarejava per la zona lumbar. Era
aquest un ai majúscul que es moria de ganes per conèixer món. Aquest cop cap nus
engolat es va interposar en el seu camí.



—AI!

En Rovira va aixecar-se de la butaca com va poder. El diccionari havia dit la seva i ell
no era ningú per contradir els designis de la semàntica. Va posar-se l’anorac. Les
claus de casa eren, com sempre, a la butxaca dreta. Tanmateix, no estava de més
fer les comprovacions pertinents. Com sempre. Faria fred, va pensar i aquest cop
amb tota la intenció del món. Això el va fer recular per agafar la gorra i els guants
de llana de la calaixera del vestíbul. El carro no li calia. Amb una bossa de plàstic del
súper n’hi hauria prou. I és que quan la semàntica diu que t’has de fer empedreït,
de  possibilitats,  coincidireu  amb  mi,  ben  poques.  Qualsevol  burilla  és  un  bon
començament i el carrer (i d’això en Rovira tenia l’aval de l’experiència) n’aniria ple
a vessar. En passat Reis, ja ho tenia més que decidit, es faria fer un forat al lòbul
dret. Tampoc no descartava tatuatges i amputacions discretes de cintura cap avall.
Tenia tot un any per endavant. [1]

1. Al novembre, i en previsió del que inevitablement ens estava a punt de caure a
sobre, em van venir unes ganes irrefrenables de ser tolstoiana, però sempre he
tingut un gran respecte i admiració pel mitjà de transport ferroviari i en cas de tenir
una  heroïna  amb  remordiments  de  consciència  jola  posaria  al  capdavant  d’una
locomotora i no sota els seus rails. Al més següent i amb els nervis a flor de pell, car
el  calendari  no  perdona,  vaig  sucumbir  a  les  invasions  subtils  de  Calders  tot
reprimint prèviament un sobtat rampell à la Ray Loriga. Si algú n’és responsable és
la meva germana Núria que, per motius de caire laboral,  això diu  ella vaja,  ha
intercanviat impressions i tal vegada expedients amb el fill del rondallaire barceloní.
Insisteixo: les seves transaccions han estat professionals. El 2008 em va agafar en
calces i sense un diccionari a la meva disposició. Si no fos perquè mai no m’he gosat
arrabassar-li el protagonisme a ningú, potser m’hauria decidit per fer dels propers
366 dies un any rodoredià, però la Mercè és molta Mercè i, un cop encetat aquest
2008, m’he adonat que tal i com em va passar l’any passat per aquestes mateixes
dates, no em queda cap altre remei que ser jo mateixa. Em sap greu, de debò.
Miraré de no fer gaires escarafalls. Voleu dir que me’n sortiré tota soleta? Ja sé que
tinc tot un any per endavant, però sovint aquesta certesa acostuma a ser garantia
de poc més que no res.
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