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-Tal com ve, se'n va.

Com qui parla d'un borinot que ha entrat al menjador i se n'anirà per la finestra per
on ha vingut després de fer dos tombs errabunds per la sala, el lampista va emetre
el seu veredicte, sense donar-li més importància, convençut que no calia fer-hi res,
que no era necessària cap solució per a un problema que no existia. Dit això, també
com un borinot  qualsevol,  se'n  va anar per on  havia  vingut  i  el  va deixar sol,
palplantat davant del problema inexistent.

I així, dret, mirant fixament la taca d'humitat, que com un santcrist li coronava el llit
alhora que li desvirgava el blanc immaculat de la paret, va decidir que demanaria
una segona opinió.

Si per triar el primer lampista s'havia servit de la llista de serveis recomanats que
penjava del vestíbul de l'edifici, per escollir-ne el segon va obrir les pàgines grogues.
Els que s'anunciaven amb grans requadres i majúscules gruixudes li semblava que li
xiuxiuejaven que li costaria un ull de la cara saber què pensaven del seu (per ara
presumpte) problema. Els que, per contra, havien pagat el mínim per aparèixer en
el cos de lletra més petit i tan sols amb el cognom i el número de telèfon ja se'ls
imaginava  arronsant  les  espatlles  davant  de  la  taca  d'humitat  que  li  apuntava
maneres  damunt  del  llit.  Així  que  es  va  decantar  per  un  que  apareixia  en  un
requadre  petit  però  vistós  i  que  prometia  pressupostos  sense  compromís:  «J.
Navarro. Presupuestos sin compromiso. 93 211 11 11.»

Algú que pagava una miqueta més per afegir tres paraules -rumiades i calibrades- i
un fil  tènue que les emmarqués es devia prendre la feina amb seriositat  i  rigor,
sense  pretendre  fer  l'agost  amb  les  desgràcies  alienes  ni  espolsar-se  la
responsabilitat amb fatxenderia despreocupada. 

El senyor Navarro seria a casa seva a les cinc. Ell hi va arribar a i cinc, corrent des
de la feina, i l'home ja hi era, amb una carpeta de plàstic negre sota el braç i un
llapis a l'orella, recolzat a l'entrada, impacient:

-Passen cinc minuts de l'hora acordada.

-Ho sento, ho sento.

-Vejam aquesta taqueta...

El diminutiu el va ofendre. Es veia a venir que seria el segon a treure-li importància
al seu problema d'humitat. Va obrir la porta i el llum del dormitori sense mirar a
dins, com qui ensenya una ferida lletja al metge i es mareja només de veure-la. Va
esperar un,  dos,  cinc minuts,  va sentir com el  senyor Navarro es passejava per
l'habitació. Eren gairebé i quart quan el segon lampista va sentenciar:

-Ui. Té seguro? Un ull de la cara li costarà, això.



En  resum:  la  taca  era  la  punta  de  l'iceberg,  talment;  tan  sols  una  prèvia,  un
avançament de la humitat futura. Tenia sort que no era una paret mestra, i que per
tant podia anar a terra directament, i  aquí entrava el senyor Núñez, paleta «de
confiança». Li  podia fer un pressupost  sense compromís però li  recomanava que
comencés a fer caixa des de ja. A més, caldria permís d'obres del consistori, i solia
trigar mig any com a mínim, i mentrestant la taca creixeria, hauria de dormir en una
altra habitació si no volia caure malalt i convindria avisar els veïns de sota per si de
cas.

Va voler estar a soles amb la taca, mirar-se-la, examinar-la, intentar endevinar-hi
tot el que li havia avançat el lampista, que mentrestant feia números al menjador i
se'l  podia sentir  copejar les tecles de la calculadora a una velocitat  vertiginosa.
Endut pel ritme del tecleig, li va semblar veure que la taca bategava, prenia vida i li
feia el pam i pipa.

En veure que no sortia, el senyor Navarro li va dir que se n'anava, que li deixava el
pressupost i una targeta a la taula del menjador i que ja li trucaria per «engegar-ho
tot» -«a rodar», hauria pogut afegir. Però ell va continuar mirant-se la taca, que
amb el silenci postpressupostal s'estava quieteta, innocent, es diria que insignificant.
Havia passat de borinot passavolant a punta d'un iceberg amenaçador.

Va aprofitar que la taca no es movia per mesurar-la: setze centímetres de diàmetre.
A veure si era veritat que creixia. Va dormir intranquil, convençut d'estar incubant
una pulmonia que vindria de bracet amb uns fantàstics números vermells al compte
corrent. Es debatia entre el borinot i l'iceberg i sempre guanyava el segon, tot i que
mai no havia estat dels que veien l'ampolla mig buida.

Havia trucat al senyor Navarro perquè el primer lampista, de qui no recordava ni el
nom,  no  se  l'havia  pres  seriosament,  i  com  a  recompensa  s'havia  endut  les
clàssiques dues tasses de caldo. I ara què? Es va sorprendre a si mateix teclejant
«problemes d'humitat» al Google. Si el que volia era una tercera opinió, triaria la
tercera entrada del cercador, sense pensar-hi més.

I ja tenia un altre lampista a casa:

-Especialista en humitats.

Això: un especialista en humitats que li va demanar que el deixés sol, va treure un
munt d'eines d'una maleta metàl·lica molt  voluminosa i  li  va tancar la porta del
dormitori  als  morros,  deixant-lo  fora  amb  la  seva  cada  cop  més  creixent
vulnerabilitat. Que un home que no coneixes de res es tanqui a la teva habitació
durant més de mitja hora amb un arsenal d'estris sorollosos et pot minar l'ànim un
no dir. Quaranta minuts donen per a molt: el teu menjador passa a ser una sala
d'espera asèptica, seus a la punta del sofà, mires l'hora, repasses la decoració del
pis amb ulls nous, imagines què diu de tu cada detall, la vitrina, el rellotge de paret,
el paraigüer, el cendrer de Cinzano, l'ampolla de brandy presumptament dissenyada
per Dalí.

-Ja li trucaré.

I, maleta metàl·lica en mà, toca el dos abans que tingui temps de preguntar-li res.
Ell corre cap al dormitori amb l'esperança de veure la paret blanca i immaculada,
sense màcula,  però el  sobta la tranquil·litat  que l'envaeix quan redescobreix els
setze centímetres de taca on sempre.

Passen els dies i mentre espera la tercera opinió, li arriba la quarta, sense avisar:

-Ja ho sap que té una taca d'humitat al dormitori, senyor Verdum? -La Rosa ve un



cop per setmana d'ençà que es va «separar». -Des que la Carme el va deixar que he
d'estar per tot, en aquesta casa.

Entesos, no es va separar, el van deixar. La Carme el va titllar d'indecís, de poruc i
d'una desena de sinònims més i no n'ha sabut mai més res: va entrar al seu pis amb
la provisionalitat d'un borinot, hi va fer un parell de tombs sense acabar de trobar el
seu lloc i se'n va anar volant dos anys després de tenir llibre de família. El va deixar
sol, com un iceberg en l'oceà de la quarantena acabada d'estrenar, adonant-se que
havia fet tard un cop més.

-Això es resol ràpid: una capa de pintura plàstica i llestos. Vol que li digui al meu
petit, l'Héctor, que vingui un dia a fer-li una repassada a tot el pis? Ja li convé, eh?
Al pis a i a l'Héctor, que es vol guanyar la vida amb la brotxa i no acaba d'arrencar.
Què hi diu? Li truco?

Fa que no amb el cap. La Rosa no hi insisteix i atribueix la negativa a la seva manca
de decisió -«Ben fet, la Carme va fer ben fet.» No sap que aquells setze centímetres
d'humitat prenen cada dia més sentit per a ell, que no els vol perdre de vista amb
un vulgar cop de brotxa d'un aprenent de pintor.

I  la tercera opinió no arriba, l'especialista ha desaparegut del mapa sense deixar
rastre, té el mòbil desconnectat i no respon als missatges que li deixa al contestador.
Borinot,  iceberg,  incògnita  i  cop  de  brotxa,  i  ell  que  encara  dubta,  però  a  la
cinquena no va la vençuda, que és a la tercera, precisament aquesta.

El  senyor Verdum s'ha avesat  a  la  taca,  que  només ell  pot  anomenar taqueta,
donant al diminutiu un caire familiar que el reconforta. Cada nit, abans d'allitar-se,
la mesura amb delicadesa amb un regle que conserva de quan estudiava i que li va
molt  bé  per  recuperar  monedes  o  altres  minúcies  que  li  cauen  i  rodolen
indefectiblement sota els mobles. Amida aquells setze centímetres que no creixen i
es queda embadalit  observant  aquell  sol  d'humitat  que li  il·lumina l'estança.  Fa
l'esforç d'imaginar la paret blanca, immaculada, i no se'n surt. La taca és fins i tot la
protagonista dels seus somnis. Tanca els ulls imaginant-se-la damunt del cap, com
una materialització dels seus pensaments, i quan s'adorm somia que el segueix de
paret en paret, pel carrer, a l'andana del metro, a la feina, al bar, arreu.

Passen els dies, les setmanes, i ja ha oblidat que espera una tercera opinió, ja no es
debat entre borinots, icebergs i brotxes. I li arriba la cinquena opinió, disfressada de
reny còmplice del seu superior, que fa acte de presència al seu despatxet just quan
li semblava que albirava setze centímetres humits a la paret de davant:

-Verdum, fa dies que el veig despistat. Que se'ns ha enamorat?

-No, és que tinc humitats a casa.

-Ha, ha, ha. Em vol fer creure que aquesta cara d'enze que se li ha posat és per un
problema d'humitats?

-...

-Per tal com es mirava la paret quan he entrat es diria que se li havia aparegut la
dona dels seus somnis!

-...

-Sigui com sigui, celebro que se li resolgui la vida sentimental, però faci'm el favor
de centrar-se durant les hores de feina, Verdum. Entesos?



-... Sí...

Borinot, iceberg, incògnita, brotxa o... Enamorament? Cinc opinions ja, cinc maneres
d'afrontar  el  problema:  no  fer-ne  cas;  eradicar-lo  agressivament;  fugir-ne;
amagar-lo o entregar-s'hi. Què triava? Eren realment cinc opinions o bé reflectien
cinc estats pels quals havia passat en relació amb la taca? Primer li havia semblat
una  minúcia,  després  un  problema irresoluble,  després  quelcom incomprensible,
després l'havia volgut amagar, i finalment s'havia avesat a viure amb ella, havia
passat a necessitar-la.

A  l'oficina  ja  corria  la  nova  del  seu  enamorament  i  els  companys  li'n  feien
comentaris, divertits. Al principi, havia volgut aclarir el malentès, avergonyit. Però a
poc a poc aquelles bromes aparentment  sense importància l'havien encoratjat  a
decidir-se, a tenir les coses clares per primer cop a la vida. I  un dia, en plegar,
acompanyat per la taca que ja el seguia sempre, en la realitat i el somni, per les
parets de la ciutat, va entrar en una botiga de marcs i en va demanar un de 16 x
16, amb motius florals daurats, i davant de l'estupefacció de la dependenta, el va
col·locar al bell mig de l'única paret blanca de la botiga i va dir:

-Me'l pot embolicar per regal?
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