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Senhor, eu tengo orgulho do imprestável!
(o abandono me protege.)

Senyor, tinc l'orgull de l'inservible!
(L'abandó m'empara.)

Riba del dessemblat, Manoel de Barros

El fanàtic vivia amb sa mare i el seu gos. El de sa mare. Ell no tenia cap possessió.
El carretó era de l'oficina de Correus, l'uniforme també, i les bambes les hi havia
comprat sa mare feia quatre anys. La seva habitació tampoc no era seva del tot. Sa
mare llogava el plegatín a immigrants xinesos clandestins en règim de «llit calent».
A voltes, els divendres, quan tornava del karaoke, el  fanàtic es trobava un groc
dormint al seu llit i un altre groc dormint al plegatín que llogava sa mare, i aleshores
premia fort els punys en la penombra, i una llagrimeta es desprenia dels seus ulls.
Foragitades les  pretensions  territorials,  girava  cua  i  anava  a  dormir  al  sofà  del
menjador, que podia estar ocupat al seu temps per un altre xinès. Si s'arribava a
aquest extrem, les ordres eren d'anar a dormir amb sa mare. Ja no li agradava anar
a dormir amb sa mare, tenia trenta-dos anys, ja.

Fanàtic era força alt. Prim, llarg i estret. Un gran nas triangular i uns ulls petits.
Sempre duia el cabell ben curt; poden escatir fàcilment qui li retallava les puntes
cada quinze dies. El carretó de Correus no tenia el mànec ajustable, i la curta alçada
del mànec obligava a Fanàtic a arrossegar el carro en posició gairebé horitzontal, i
recorria els carrers mig tort, mantenint un fràgil equilibri que exigia passes molt
grans i moviments desmanegats de tors i braços. Semblava un militar alcoholitzat
fent la ronda nocturna. Militar era el seu zel a l'hora de treballar i fer entrega dels
sobres a contra reembors i cartes certificades. Era estricte i no hi havia déu que se
saltés un pas del procediment estàndard, que era: firma i dni a la llista d'entregues
del dia i firma (i segell de l'empresa, si el destinatari era una entitat  jurídica) a
l'albarà d'entrega a dues còpies, una per al destinatari, l'altre per al remitent. Tan
senzill que era el procediment estàndard, i quantes resistències es trobava al cap del
dia, entre oficinistes desvagats que no recordaven el nif de l'empresa i filipines que
no entenien res de res rere la cadeneta fermada de la porta dels senyors.

Fanàtic gairebé havia desaprès a parlar, després d'allò de la Marta. El novembre faria
ja tres anys. Només intercanviava unes poques desenes de paraules rutinàries amb
la gent a qui entregava paquets i cartes i prou. Era poruc i aliè a les relacions socials
i, en fi, fins i tot invisible als ulls de qualsevol humà, excepte pels ulls de sa mare i
les bruixes peixateres del mercat municipal. No se li coneixien amors de cap mena,
només l'extinta Marta, que feia temps que no es deixava veure pel barri. Amb tot,
les bruixes del mercat acusaven Fanàtic de freqüentar una casa de putes sinistra
d'un carreró sense sortida del Guinardó. Invisible als ulls de la gent, però ell sentia
que existia, vatua l'olla. Ell era un volcà en el seu interior, tot foc, tot passió, amor
per donar i per vendre, tot galanteria kistch quan el tempo i l'esperit de la cançó ho
determinaven. Només aquella cançó el feia reafirmar-se en la seva existència, que
aleshores  esdevenia  brillant  com  un  efímer  estel  incandescent  que  travessa



l'atmosfera per enfonsar-se en un oceà de passions de tots els colors de l'arc de
Sant Martí. Quan sonava aquella cançó pensava intensament en la Marta, i quan hi
pensava, imaginava que la Marta el veia per un forat i l'observava llarga estona.
Fanàtic s'enganyava amb la intuïció que potser la Marta l'espiava rere les cantonades
del barri anhelant saber d'ell quan feia la ronda d'entrega dels paquets de Correus i
aleshores intentava corregir els seus moviments desmanegats i arrossegava la seva
càrrega amb estil i pompositat. Quan la intuïció s'esvaïa se sentia còsmicament sol.
Només existia per a ella, ella, que ja no existia sinó en el seu record. Però quan
realment era algú, insisteixo, era quan deixava el carretó al rebedor de casa, mirava
que no hi hagués cap xinès dormint al plegatín, es despullava i es posava el pijama.
Aleshores se sentia diàfan i lleuger, alliberat, i corria patinant sobre els seus mitjons
cap  al  menjador.  Derrapava abans d'agafar  a ras l'angle  agut  del  passadís i  es
presentava davant de l'aparell de televisió, que sempre era encès. No tenia por de
trobar-se sa mare,  ja que a quarts de deu del  vespre solia estar-se a la cuina
escoltant  el  crepitar  dels  fregits  que  preparava per al  seu  nen.  Tampoc no era
freqüent trobar-se cap xinès despert.

I aleshores, a les nou i vint-i-nou minuts, Fanàtic, alçat davant la tele, tensava el
seu cos llargarut, es pentinava les celles amb saliva i amb un moviment serè que
implicava  gran  concentració  alçava  els  braços  fins  que  les  puntes  dels  dits
d'ambdues mans es tocaven. La seva caixa toràcica s'inflava i s'estrenyia, aclucava
els ulls i desocupava la seva ment de mals pensaments. Marta, avui, com sempre, et
dedicaré la dansa més maca del món, allà on siguis, allà amb qui siguis. Tu també,
n'estic segur, ets davant la tele. Tu i jo som un, ara, Marta, vulguis o no.

Com tot fanàtic, tenia interioritzada la durada dels anuncis, predeia amb un elevat
índex  d'encert  quan  s'acabaven  els  missatges  comercials  i  paladejava  els  pocs
instants de pantalla en negre abans de la cançó de cada dia, la que el feia sentir-se
viu. Just en aquell moment dipositava el pes del seu cos de metre vuitanta sobre els
dits dels seus peus, i el seu rostre gris es tornava encara més seriós i reconcentrat. I
aleshores els primers compassos de la dolça melodia de la falca del telenotícies el
conquistava i  se sentia preparat  pel primer moviment  del seu braç dret,  que es
movia mecànicament fent de busca d'un rellotge imaginari, seguint el ritme àgil de
la seva cançó, la cançó dels dos, de la Marta i seva. Era un engranatge perfecte, el
seu cos tens en moviment, abaixant el braç dret tens un segon en cada compàs. El
pes del temps i de l'actualitat ell el controlava amb destresa i sentiment. Mentre el
seu braç dret  resseguia el  cronòmetre i  el  seu braç esquerre es mantenia alçat
assenyalant les hores inamovibles, els peus de Fanàtic giraven sobre el seu eix com
si fos una nina de porcellana d'una capsa de música. Quina agilitat, quanta destresa,
quant d'amor es desprenia de la seva dansa i la seva cançó! Us estimo, malparits, a
tots,  als  que  patiu,  als  polítics,  als  refugiats  de  qualsevol  guerra  inútil,  als
esportistes milionaris, als músics de gira, als desastres per venir, als lladres de tota
mena i condició que aviat ocupareu les ones. A tu, Marta, que ara et deus bellugar
nerviosa  a  la  cadira  giratòria  d'un  plató  de  tevetrès  davant  d'un  telepròmter,
preparada per anunciar que el  món no té remei i  que és una puta merda amb
aquella  ganyota  mig  sarcàstica  que  només  les  presentadores  de  males  notícies
sabeu dibuixar en els vostres rostres maquillats. Ah, Marta, ah, em confessaves que
t'estremia, la cançó del telenotícies, malgrat la teva ja dilatada experiència, i jo et
bressolava entre els meus braços. Tres, tres, tres llargs anys sense tu.

A voltes la sintonia del seu amor es tallava abruptament degut a la sobrecàrrega
informativa o a una última hora, i Fanàtic es quedava palplantat i desconsolat, amb
els  braços  mig  alçats.  Se  sentia  molt  ridícul,  aleshores,  perquè  la  Marta
s'encarregava de destruir els seus somnis tot anunciant les notícies de portada a
tota pastilla i amb un menyspreu absolut per ell i la seva dansa. Aleshores, capcot,
Fanàtic es dirigia a la cuina i observava a sa mare lluitant contra un lluç a mig fregir,
o maldant per obrir una llauna de sardines. Seia a la tauleta de plàstic i sopava en
silenci, escoltant la ràdio. Quan per la ràdio de la cuina sonaven els senyals horaris



de les mitges hores i  de les hores en punt,  una punta de desamor i  solitud  el
sotjaven sense remei, i emetia un petit sospir inaudible. Però Fanàtic, que duia a la
sang el ritme de la música, marcava amb el peu els pip-pip-pip-pip-pip-piiiiiip amb
un sentiment enorme, el sentiment que només aquells que estimen en silenci poden
comprendre,  perquè  només  ells  s'aferren  als  somnis  inútils,  a  les  falques  dels
telenotícies, a les petites coses que fan que no es tornin bojos per les nits, aquells
que compten els segons, els minuts, les hores, els dies, els mesos, els anys que
falten per tornar a descobrir l'amor, com si l'amor els hagués de sobrevenir sense
haver de moure un dit.
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