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«Twelve voices were shouting in anger and they were all alike. No question, now, what had happened
to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from

pig to man again: but already it was impossible to say which was which.»

Animal Farm, George Orwell

-Que consti que no és pas la meva intenció pecar de fatalista, però a mi em fa
l'efecte que d'aquesta nit  no passa...  La cosa no pinta gens bé -va pontificar el
senyor mossèn qui no feia ni cinc minuts havia tingut la gosadia de proposar a tots
els presents de resar tres rosers al dia amb el no gens captivant suggeriment de
realitzar ja fos un pelegrinatge de cap de setmana a ca la Moreneta, o bé un dejuni
de carn tots els divendres del mes entrant.

-Ves que no tingui raó, vostè, senyor mossèn -va coincidir l'editor d'un rotatiu de
segona fila  amb  una més que  demostrable  tendència  envers la  dissidència  més
incendiària i recalcitrant-. Si és que fins i tot l'accent a la o se li està pansint com
una fulla de tardor... Jo m'atreviria a dir que pitjor que mala pinta té això ja...

-Fa unes setmanes li hagués recomanat sens dubte un canvi d'aires - va afegir el
metge d'urgències que encara es feia creus que l'haguessin fet sortir del llit a les
4.37 de la matinada per atendre un cas en què ni la intervenció divina o mèdica,
estava clar,  no podien  fer  res de  res-.  Però jo diria  que  el  senyor mossèn  l'ha
encertada: l'Opinió no fa bona cara. Gens ni mica. Facin-se a la idea: d'aquesta nit
no passa.

I  sense cap més comentari  a afegir,  car patia d'una certa propensió a fer de la
síntesi verbal un do a cultivar, fins i tot en els moments tan propicis a l'intercanvi
d'impressions com ara aquest que els tenia a tots ells reunits, ocupats i sobretot
preocupats, recollí els seus estris i sortí per on no feia ni deu minuts havia entrat. La
porta el va engolir tot ometent els grinyols amb què normalment acostumava a delir
el personal entrant i sortint.

-Em veig  fent  d'estàtua humana a  les  Rambles -va  pensar en  veu  alta  l'editor
dissident  i  dos minuts menys incendiari  que abans qui encara es feia creus que
l'Opinió, davant del dilema de no tenir res millor a dir, hagués pres la decisió de, per
què no, fer mutis a la gàbia i deixar-los a tots plegats amb un bon pam de nassos.
Els mitjans de comunicació evidentment no trigarien gaire a no fer-se'n ressò.

-No es faci mala sang, bon home. Això és que segurament no té el dia i aquestes
coses que passen... -se li  va escapar a la dona de fer feines que casualment es
trobava en aquella estança canviant la pols de lloc.

De  fet,  la  pols  havia  estat  l'excusa  perfecta  per  colar-se  en  l'habitació  de  la
convalescent sense aixecar cap mena de sospites. L'Empar també patia. Se li notava
el cor encongit. El seu però era un sofriment d'allò més comprensible i és que, a
banda de la seva devoció per l'Atlètic de Bilbao, les olives farcides d'anxova i els
boleros  d'un  tal  Dyango,  l'Empar  practicava  la  tafaneria  religiosament  i  sense
remordiments de consciència els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any. Havia sentit a
dir, o potser ho havia llegit vés a saber on, que la tafaneria sovint menja del mateix



plat que l'Opinió i patia que se li hagués encomanat el mateix virus que tenia la
seva, podríem dir-ne, cosina germana tota abatuda al llit, sense el descuit fugisser
d'un sospir i sí, efectivament, amb un accent a la o a punt de passar a millor vida.

-Ai... -se li va escapar a l'Opinió amb el termòmetre penjant-li de la pe.

Ai? Ai i què més? Ai, ves quina desgràcia la meva, per exemple? O potser ai quin
mal em fan els fonemes? Ara se li escapava un ai i res més? Que potser un ai és el
que millor li escau a una Opinió que ha perdut l'oremus i ha decidit que per a dir
segons què potser millor callar i deixar que un ai fugisser prengui la paraula? Ai, sí,
ai... Potser seria més adient, ja posats, deixar-se d'ais, òndies i mecatxis i callar del
tot i que sigui el Silenci qui prengui la paraula.

Aquesta reflexió no va gosar emetre-la ningú, tret de la mateixa Paraula que, com
l'Empar, patia pel futur de l'art del xafardeig, entre d'altres. El periodista dissident
prou  capficat  que  se'l  veia  comptant  les  hores  i  minuts  de  la  seva  caducitat
incendiària en llengua impresa. El mossèn es persignava frenèticament, alçava els
ulls al sostre i apel·lava a un Déu que de ben segur s'havia agafat uns dies de festa.
I l'Empar feia veure que... feinejava tot acomodant la pols de manera que molestés
el menys possible a la convalescent. Ai. Sí, potser hi havia prou motius per mussitar
un ai seguit d'un ui i un ai senyor, senyor...

-I si provem amb un bon ensurt? -se li va ocórrer dir al mossèn tot sortint d'aquest
estat de constricció a què s'havia sotmès per obra i gràcia del Pare, la Mare, l'Esperit
Sant i la por d'haver-se d'enfrontar a una congregació dominical sense un sermó
amb cara i ulls.

-Què s'empatolla  ara senyor mossèn? -va respondre-li  l'Empar-.  Com quan tens
sanglot i algú t'espanta i aleshores se't passa, però tot i així no les tens totes que no
tornaràs a sanglotar tot seguit?

-???? !!!! -va ser la resposta del senyor mossèn.

La  veritat  és  que  la  proposta  no  deixava  de  ser  un  pèl  arriscada  i,  val  a  dir,
contraproduent atès el caràcter inaudit de les circumstàncies. Les repercussions d'un
ensurt podien, si més no, accelerar el procés de degradació de la malalta. D'altra
banda, amb afalacs i manyagueries tampoc no havien observat cap mena de millora.
Una Opinió com cal, amb un trajectòria sense màcula en el difícil art d'alçar la veu
quan li rota, no es deixa enredar així com així. Ni amb la promesa d'una primera
plana diària als diaris de més tiratge de l'estat, o un prime time a la televisió privada
a l'hora en què els més menuts ja fa estona que fan nonetes.

-Ai... -va tornar a repetir l'Opinió per si de cas no els havia quedat prou clar als
presents.

-Ai senyor, senyor,...

Però ningú no va saber què fer-ne d'aquest ai i tots els que el van seguir. No tenir
l'Opinió del teu costat té això, que et quedes sense punt de vista, sense aquest
conjunt  d'impressions  a  partir  del  qual  verbs  com  ara  dictaminar,  pronunciar,
esgrimir..., esdevenen maniquins ridículs en l'aparador d'una gramàtica en liquidació.

-I si en comptes de mirar de guarir-la, provem abans, no sé, dic jo, d'esbrinar per
quins set sous tenim una Opinió sòbria en paraules i després ja veurem?

Ningú no s'havia adonat de la presència d'un altre present, valgui la redundància,
gairebé imperceptible entre tots els altres presents d'abans. El mossèn continuava
amb les seves pregàries, el periodista es gratava la barbeta i la dona de fer feines...



Bé,  la  dona de fer feines feia  safareig  gràcies a la  tecnologia mòbil  de darrera
generació. No volia quedar-se amb la paraula a la boca.

La Indiferència no havia trigat ni cinc minuts a aposentar cada una de les seves
síl·labes sobre el mateix cobrellit on els ais de l'Opinió començaven a esdevenir ja
una queixa massa recorrent i, posats a ser objectius, ben poc original. Se la veia
com peix  a  l'aigua.  Només faltaria.  L'Opinió  s'havia  tancat  en  banda,  cosa  que
suposava  un  alliberament  per  algú  com ella  que  havia  fet  del  menfotisme una
bandera que des de feia no res ondejava lliure i plena d'optimisme. El futur se li
antullava, sortosament, àrid en paraules. Al·leluia. Que l'Opinió hagués decidit fer
vaga era la seva gran oportunitat de reivindicar el dret de no només callar, sinó
també passar de tot. I òbviament era per aquest motiu que havia decidit vetllar per
la malalta i la seva no gens desitjable recuperació. El que menys li interessava a la
Indiferència era que la seva rival guarís.

Probablement és per aquesta raó que, fins a data d'avui, no s'entén com és que se li
va escapar allò de voler indagar en les causes del malestar de qui havia estat la seva
màxima contrincant des de temps immemorables. Tothom en té, de lapsus, però
aquest li va costar quelcom més que les seves set síl·labes. In-di-fe-rèn-ci-a. Menys
mal. Semblava que encara les conservava totes. Potser ningú no l'havia sentida, va
pensar, cosa que no hagués estat gens d'estrany ja que de tots és ben sabut que la
Indiferència rarament assoleix inspirar poc més que això.

-Tu t'has begut l'enteniment o què? -li va increpar el Dubte-. Es pot saber per què
t'agafa per dir bestieses com ara això que cal donar amb el quid de la qüestió i
esbrinar què coi està passant? Això és inaudit. Que no saps potser que el millor
antídot contra la parsimònia que rosega la nostra rival és precisament indagar en els
motius pels quals es troba en aquest estat  catatònic del qual no ens convé que
desperti?

La Indiferència, sorpresa davant de la interpel·lació sobtada del Dubte, no va saber
com  rebatre  aquesta  allau  d'interrogants  i,  per  manca  d'arguments  amb  una
solidesa a prova de vacil·lacions, va arriscar el tot pel tot i es va desprendre del llast
d'aquest prefix imposat tot esdevenint el seu contrari: la Diferència. Aquest acte
d'automutilació  morfològica  va  fer  miques l'arrogància  del  Dubte  a  qui  no li  va
quedar cap més altre remei que recloure's en el seu etern divagar. Activitat aquesta
en què sempre havia tingut les mans foradades.

I  entre  les  cavil·lacions pròpies de  la  naturalesa  de  l'un  i  les  experimentacions
renovadores de l'altra,  a l'Opinió se li  va escapar un altre ai.  Un ai  amb signes
irrefutables de voler ser més eeeeeeeeeep que ai. Que potser s'havien oblidat d'ella?
Al mossèn se'l veia immers en un moment d'èxtasi gairebé irreverent. Un fil de bava
li regalimava de la comissura dels llavis. Estava potser a punt d'arribar a un moment
de revelació divina? El periodista, cada vegada menys dissident, assajava postures
estàtiques de cara a la seva nova etapa com a estàtua vivent a la ciutat comtal.
Hauria de vigilar amb les vèrtebres cervicals que ja tenia cascades per passar massa
temps assegut  davant  de  l'ordinador.  D'altra  banda,  l'adjectiu  incendiari  ja  feia
estona que li venia un pèl gran i va convenir desprendre-se'n al més aviat possible.
Plof,  va fer en tocar el  terra. La dona de fer feines el  va recollir.  Amb el prefix
d'abans havia comès la gosadia de ficar-se'l a la butxaca per si mai podia ser-li
d'alguna utilitat, però amb un mot com ara incendiari no sabia què fer-ne i el va
llançar per la finestra.

Era evident, així doncs, que un ai amb aspiracions d'eeeeeeeeep ho tenia cru davant
d'un panorama on gairebé tothom havia esdevingut  el  mirall  de les seves pors.
L'Opinió va decidir passar d'ais i eeeeeeeeeeps i, tot aprofitant les cabòries dels uns i
els altres, es va entaforar l'accent a la o com va poder i, amb la certesa de qui no li
queda cap més remei que encetar una nova etapa lliure de les expectatives alienes,



va obrir la porta i la va tancar darrere seu.

Hi ha qui creu haver-la vist en girar una cantonada o sota l'ombra d'un arbre al
parc. Es veu que ara li ha agafat per vagarejar sense una Ítaca en l'horitzó llunyà.
Sovint  sotraga, de vegades també cau i  es fa mal,  però de seguida es torna a
aixecar i continua fent via. Sense fressa. Feliç.
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