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«La memoria es el perro más tonto, le tiras un palo y te trae cualquier otra cosa.»
Ray Loriga, Tokio ya no nos quiere

En Damià, de cognoms Francolí i Nonell, cap de departament de logística d'una de
empresa  d'exportació  de  vins  i  caves  catalans,  reincident  en  el  sacrament  del
matrimoni en segones núpcies i sense cap càrrega familiar perquè Déu i la mare
naturalesa així ho van voler, encara no havia arribat a l'epíleg de la seva vida que ja
havia pres la decisió de preveure els records venidors. No em facin aquesta cara. No
és gens d'estrany que un home que havia consagrat gairebé trenta-sis anys de la
seva vida laboral a evitar el desastre en la distribució internacional de productes
vinícoles volgués evitar certs riscos en l'àmbit personal. Prou sabia ell com se les
gastava la incertesa. Així doncs, facin-me el favor de concedir-li un vot de confiança.
Entenguin  que  per  a  una  persona  com  el  Damià  la  sola  possibilitat  que  li
arrabassessin el control sobre la seva memòria era sinònim de catàstrofe.

A aquesta deformació de caire, diguem-ne, professional, se li havia d'afegir que la
més que demostrable longevitat  endèmica a la nissaga dels Francolí  havia donat
signes d'alarmant vulnerabilitat  en conjunció amb la propensió per part  de mare
envers la volubilitat. La seva germana, tan Francolí com Nonell, amb una salut a
prova  d'al·lèrgies  primaverals,  erupcions  cutànies  pròpies  de  certes  fases
pubescents, malalties cardiovasculars i cèl·lules cancerígenes, feia malves des del
proppassat mes de novembre. Tot per culpa d'un esternut de no res... Val a dir que
de refredats comuns, la Teresina, n'havia fet un recompte total de dos i mig en la
seva curta existència en aquest món. El primer de tots l'havia sorprès una setmana
abans de rebre el cos i la sang de Nostre Senyor Jesucrist. Cosa dels nervis, va ser el
dictamen  unànime  i  irrefutable  de  la  família.  La  van  farcir  amb  paracetamol  i
infusions de farigola amb una culleradeta de mel i unes gotes de llimona amb uns
resultats òptims, no cal dir. El segon refredat l'hi va deixar en préstec per via oral un
pretendent del liceu francès. Dic en préstec perquè aviat es va avesar la Teresina a
tornar-l'hi pel mateix canal de transmissió i sense possibilitats de renovació. I és que
el Narcís, així es deia el mosso, compaginava la seva susceptibilitat a les congestions
nasals i les amigdalitis agudes amb una altra ubicada cintura cap avall en què la
Teresina, pobra, no tenia el monopoli i control absolut. Van partir peres sota un cel
envaït d'espurnes de coloraines la revetlla d'una nit de Sant Joan. Per als Francolí i
Nonell  les  repercussions  de  la  ruptura  amorosa  van  ser  gastronòmicament
catastròfiques. El dia 23 de juny de 1968 passaria a ser recordat com el dia en què
el consum de coca de llardons va quedar tàcitament vedat a la casa i jardins pairals.
Abans no m'ho preguntin,  el  mig  conat  de refredat  va ser tan insignificant  que
potser millor ni fer-ne esment.

Tot per culpa d'un esternut de no res, com els deia. El pessigolleig al nas li va agafar
a l'andana del metro. A l'estació de Virrei Amat. Tenia hora amb el dentista. Per
prevenció, és clar. Ni una càries no havia gosat mai macular unes dents i genives
sotmeses al rigor de tres sessions diàries de raspallat amb la intervenció sistemàtica
de pasta dentifrícia, fil dental i col·lutori mentolat de farmàcia. La cita era a dos
quarts de quatre deia la seva agenda. En acabat, havia calculat que encara tindria
temps de fer una ullada als aparadors del carrer Balmes. Les boutiques haurien de
passar sense els seus ulls avellana. Descartada la hipòtesi del suïcidi, l'informe del
forense  no  deixava  cap  mena  de  dubte:  l'impuls  dorsal  i  el  conseqüent  angle



d'inclinació del  cap segons després de l'expiració espasmòdica, i  del  tot  fortuïta,
havia estat la causa inapel·lable de la mort instantània de la Teresina a qui uns,
també fortuïts, mil·límetres de menys li  haurien estalviat  el cop fatídic del mirall
retrovisor  del  vagó  frontal  a  la  templa  dreta.  Al  bassal  de  sang,  sota  la  seva
mandíbula desencaixada, els serveis d'emergència hi van trobar el que més tard
s'identificaria com una peça de molar superior d'una perfecció gairebé esfereïdora.
N'hi van fer lliurament a la família amb la resta de les seves pertinences dins d'una
bossa de plàstic transparent. A en Damià no li va quedar cap mena de dubte: la
Teresina havia estat més Nonell que no pas Francolí. I ell?

 

Ell  també gaudia d'una salut  dental  envejable.  Per sort,  feia ja anys que havia
descartat l'ús del transport públic com a mitjà de desplaçament i havia deixat en
mans del seu sistema motriu la responsabilitat  de fer-lo arribar a bon port  cada
vegada que travessava el llindar de casa. Del caràcter atzarós del paisatge urbà,
n'era plenament conscient. Potser per aquest motiu sortia de casa amb temps de
sobres per arribar a la feina sa i estalvi tot aprofitant el temps de més per preveure
i, conseqüentment, evitar possibles geranis voladissos o la torçada inoportuna d'un
turmell. Seria Nonell, això no ho negava pas, però abans que Nonell, era Francolí.
De cap a peus i com deia la Jacinta, la dona de fer feines de l'oficina, «a mucha
honra».

Insisteixo:  procurar  per  mitjans  d'una  precisió  indiscutible  que  la  memòria  no
comparegués sense preavís i de qualsevol manera era una decisió del tot encertada
per algú com en Damià el qual no estava fet per topar de morros amb un record
anodí en girar la cantonada de... posem... el carrer Jovellanos amb Tallers així, de
cop i volta i perquè sí. Els records se'ls autoadministraria ell com i quan li vinguessin
de gust segons el rigorós estudi i seguiment d'uns paràmetres matemàtics de collita
pròpia i que encara havia de perfilar amb l'inestimable ajut d'aquells omnipotents
fulls de càlcul i la infal·libilitat de llurs fórmules que tantes vendes de vins del Priorat
o Baix Penedès havien garantit. I amb aquest propòsit al cap, la part Francolí d'en
Damià va tancar la porta de casa darrere seu i  va encetar un llistat  mental  de
moments,  sensacions,  també  olors...,  que  convingué  que  li  vindria  de  gust  de
rememorar en un moment o altre. Potser dimecres vinent li vindrien ganes de sentir
olor de xocolata desfeta. Per què no? Li caldrien uns melindros o més aviat  uns
bescuits casolans com a acompanyament?

No va trigar gaire a cridar-li l'atenció la reiteració d'un patró en la seva enumeració
de  reminiscències  vàries,  però.  Més que  el  què,  el  quan,  on  o  per  què,  el  va
sorprendre la recurrència del com, la manera en què allò s'esdevingué. Més que
potser aquella  nevada d'un  23  de gener de l'any  1954 al  pati  del  col·legi  dels
Salesians de Sarrià, el que li interessava era recaptar i emmagatzemar per a un ús
futur el balanceig càndid de certs flocs de neu. Aquella mena de vagareig ingenu, tal
vegada encisador, en esquivar o, si més no, ajornar l'inevitable. D'on treia forces un
floc de neu de no res per engalipar asfalt segons abans de fondre-s'hi en un petó
fatídic? Se li hauria passat pel cap a la Teresina, mil·lèsimes de segons abans que un
mirall retrovisor se li estavellés contra la templa dreta, el galanteig amb la inèrcia
d'un floc de neu?

El pessigolleig al nas el va agafar desprevingut. No podia ser de cap altra manera.
Què feia la cremor gèlida d'un floc de neu a la punta d'un nas més suposadament
Francolí que Nonell un 23 de juliol, a dos-cents metres de la feina i en latituds on el
pronòstic meteorològic havia promès temperatures asfixiants sense la més mínima
esperança de ruixats o tempestes? Es van guaitar l'un a l'altre. En Damià va tenir el
temps just d'admirar l'únic que és digne d'admiració en un floc de neu de no res: la
seva consistència efímera. I el floc de neu li va correspondre tot oferint la imminent
promesa de la seva metamorfosi més líquida com a penyora. D'hipòtesis, se'n poden



fer tantes com vostès vulguin, però si em permeten, a mi la que més m'agrada,
potser perquè al cap i la fi sóc un sentimental encara que no ho sembli, és aquella
en què, mil·lèsimes de segons abans que un test li coronés el crani, els melindros
guanyessin per golejada els bescuits casolans.
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