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D'haver tingut veu i vot és del tot ben cert que, entre somiqueig i somiqueig, hauria
aprofitat l'avinentesa que havia congregat uns aleshores orgullosos pares, una no
menys eufòrica iaia Ramona, els tiets de Figueres que no deixaven mai escapar una
trobada familiar per fer safareig a posteriori,  aquells cosins de sang amb els quals
no hi va haver mai gaire més afinitat que la conferida per un cognom comú i les
contínues desavinences per l'herència del tiet  Manel,  els amics íntims de tota la
vida,  d'altres de conveniència,  coneguts de tota mena,  veϊns de l'escala  i  certs
espècimens  que  hom  podria  titllar  d'adosats  inoportuns  a  més  d'un  tal  Déu
omnipresent per obligació en aquesta mena de saraos, hauria aprofitat, com els dic,
el motiu que els havia reunits a tots plegats per protestar amb la vehemència de
què pot ser capaç un nadó de poc més de tres mesos per haver estat sotmesa a una
celebració per a la qual havien fet de la seva presència una condició sine qua non o,
en d'altres paraules, ineludible. Sense el seu permís, com és d'esperar en aquesta
mena d'esdeveniments en què la gran protagonista de la jornada ni tan sols ha de
fer l'esforç de comparèixer car bé que ja n'hi ha que s'encarreguen de propiciar tot
l'entrallat que garanteixi l'assistència de qui ha de rebre tots els honors del dia.

De fet, tot i que de veu, sí que se n'hagués pogut vanar ja que els seus decibels
havien fet  perillar en  més d'alguna ocasió les copes de Bohèmia -regal  del  tiet
Norbert  als pares per al  seu casament-  el  caràcter inintel.ligible dels seus udols
haurien  estat  interpretats  com  una  reacció  d'allò  més  normal  donat  les
circumstàncies  en  què  es  va  veure  sotmesa  la  pobra  criatura  aquella  tarda  de
dissabte en què el santoral jurava i perjurava la santa del dia era una tal Bàrbara
encara que al carrer el sol lluís el vestit dels diumenges. Si de fet en algun lloc havia
d'esclatar alguna tempesta o, si més no, un ruixat sense invitació, era a dins de
l'ermita on a la Feli, padrina en funcions mentre que la titular jeia convalescent amb
el fèmur esquerre i quatre costelles trencats a la Vall d'Hebron, se li va escórrer
d'entre els braços la protagonista de la jornada la qual va anar a parar dins de la
pica  baptismal  no  tal  com  va  arribar  en  aquest  món,  sinó  amb  un  conjuntet
moníssim del Prenatal amb peücs de ganxet gentilesa de la iaia Ramona. D'aquesta
per res programada immersió aquàtica, la neva en va sortir, no cal dir, sense màcula.
Per dins, segons les previsions del mossèn, i per fora, tal i  com va assegurar la
Conxita a qui l'avalava el coneixement tan teòric com pràctic en el rentat i planxat
industrial de camises i  pantalons des de feia trenta-dos anys. Cap dels presents
curiosament es va adonar que, a banda d'immaculada, la nena sortiria del sobtat
remull impunement privada d'ésser danyada enlloc de la seva anatomia i és que ni
tan sols el taló dret es va salvar d'esdevenir invulnerable.

Així doncs a la pobra criatura en qüestió no li va quedar cap més remei que viure el
període de lactància sense experimentar cap dels dessabors propis d'aquesta fase de
creixement.  Ni  un  còlic  per indigestió o una infecció d'oϊda va destorbar mai  la
placidesa  del  descans nocturn  dels  seus progenitors.  Els  enconstipats  aviat  van
decidir defugir d'ella tan bon punt es van adonar que no hi tenien res a fer. De fet,
els estornuts giraven cua en veure-la dins del seu radi d'acció i els mocs procuraven
fer-se els fonedissos en nasos aliens. La febre per analogia va cercar fronts més
susceptibles a les seves sobtades pujades de temperatura i pel que fa a les malalties
pròpies  de  la  infantesa,  la  varicel.la  va  optar  per  conrear  epidermis  altament
prolífiques entre els altres nadons de l'escola de bressol i les galteres van declarar-se



en vaga en adonar-se de la futilitat de la seva escomesa.

De vòmits per indigestiò,  en va ser testimoni dels protagonitzats pel seu germà
Narcís qui des de ben petit va desenvolupar una gran destresa pels embafaments
post-celebració familiar els quals feien les delícies de la petita. En endevinar-li les
basques, la nena obria els ulls com dues taronges i, tot fent palmetes, seia a la
butaca del menjador a l'espera d'aquell broll de coloraines viscoses que no trigaria a
rajar boca avall del primogènit. Que no hagués donat ella per un mal de ventre com
Déu mana, amb cagarines incloses i tot, o un braç trencat, o una cremadura de
segon  grau  o,  ja  posats,  una  malformació  de  naixement  al  coxis  amb  tots  els
números per desembocar tard o d'hora en un pinzament discal a la zona sacra...
Però per desgràcia seva ni tan sols les tiretes volien saber res d'ella.

Al col.legi s'hagués delit per emular els seus companys de classe els quals sovint
lluien un tros d'esparadrap nou de trenca al  genoll  o al  colze. Ni una miserable
esgarrapada va cometre la gosadia de danyar la seva fesomia incorruptible. Com que
mancada de perseverança no n'era pas, intentava per tots els mitjans al seu abast
de compondre-se-les per tornar a casa amb alguna cicatriu amb què complaure uns
pares que, arribats a aquest punt, ja havien començat a trobar un pèl estrany que la
nineta dels seus ulls no se'ls hagués queixat mai de mal de coll o hagués arribat a
casa feta un mar de llàgrimes car la Núria li té mania i avui l'ha fotut una empenta
que l'ha feta caure al terra a l'hora de l'esbarjo i que guaita que crec que m'he
trencat el canell... Malauradament si d'empentes, torçaments, coϊssors pul.lulaven al
seu voltant, sempre acabaven per condecorar l'anatomia del company del pupitre
del costat o la de la pròpia Núria d'abans. 

Arribats a aquest punt, va considerar un canvi estratègic tot abaixant el llistó de les
seves expectatives i, on en un principi havia vist la possibilitat d'un os trencat, aviat
es va conformar amb un esguinç de no res. Però ni tan sols els adoquins torts del
carrer es compadien de la seva ossària de ferro. I així, sense haver sabut mai què és
un mal de cap o quines són les repercussions nefastes d'acollir un sèquit de polls al
cap, va abandonar la infantesa amb la certesa que l'etapa pubescent li brindaria
oportunitats més prometedores en aquest afany seu per guanyar-li, si no la guerra,
almenys alguna batalleta, a la perfecció que li havia estat conferida per obra i gràcia
d'una matusseria de la padrina en funcions qui, com era d'esperar en aquests casos,
a banda de disculpar-se in situ amb els escarafalls propis de qui pateix més per allò
del què diran, mai no va mostrar cap remordiment per les conseqüències nefastes a
què havia abocat la fillola d'una altra.

Però  naturalment  l'adolescència  tampoc  no  va  tenir  cap  deferència  amb  ella  i,
mitigant la virulència de què pot ser capaç, la va empènyer dels dotze als quinze
anys sense cap fractura esberlada, al.lèrgia primaveral, conjuntivitis crònica o cap
dels trastorns hormonals propis de la fase premenstrual  a què va arribar en un
moment donat. L'acne juvenil se la va mirar de fit a fit i va decidir estalviar-se la
vergonya d'una derrota imminent claudicant davant d'unes glàndules sebàcies on ni
tan sols el projecte d'un granet minúscul de pus hauria donat peu a expansions més
devastadores.  I  ves  que  no  hagués  estat  tot  un  triomf  minar  una  epidermis
marmòria com la de la nena... De retop, ésclar, les "depres", les quals ja feia dies
aguaitaven a la rereguarda, en veure que que l'acne reculava, es van batre també
en  retirada per  tal  de  conquerir  territoris  amb  una propensió  envers la  feblesa
anímica que el Narcís els va proporcionar fàcilment. Ja feia temps que el primogènit
havia deixat els vòmits de banda per decantar-se per tota mena de transtorns del
comportament  entre  els  quals  va  mostrar  una  certa  predilecció  pels  brots
esquizofrènics. I en aquestes que arribem a la majoria d'edat i la nena que ja no es
tan nena i que encara no sap com coi s'ho fan els altres per vessar una llàgrima.

Com cal esperar d'una situació tan insòlita com la que ens té resseguint aquestes
línies amb l'ai al cor perquè viure sense el maldecap d'un mal de cap bé que no ha



de  ser  gens  fàcil,  en  l'àmbit  professional  la  nena  que  ja  no  era  tan  nena  va
inclinar-se pels oficis d'alt risc, però tant els bombers com els mossos d'esquadra
van dictaminar que no es podien permetre que la moral de la resta de membres del
cos es vingués avall amb la intrusió d'una nouvinguda amb una incapacitat innata
per reaccionar amb coherència davant del sofriment aliè. Sort del tiets de Figueres
que la van recomanar a un tal senyor Bartolí propietari d'una peixateria al Mercat de
La  Boqueria  on  la  van  contractar  com a  dependenta.  La  finalització  dels  seus
inestimables serveis no va trigar gaire a arribar però. En adonar-se que la noieta es
passava bona part de la seva jornada laboral admirant amb melangia com obrien i
tancaven les pinzes els crancs de riu al taulell, el senyor Bartolí la va engegar a fer
punyetes amb un tros de lluç i mig quilo d'escamarlancs com a liquidació. Sort de
l'internet i els seus inexcrutables camins que la van oferir d'altres vies laborals més
pròsperes i, ésclar, també més discretes. Des de casa, asseguda davant del Toshiba
del Narcís i amb una tassa de Cola Cao fumejant a mà esquerra, va muntar en un
tres i no res un negoci online de compra i venda d'articles de segona mà. Amb horari
de botiga a l'europea, de nou del matí a cinc de la tarda  amb una hora per dinar
per tal de disposar de les seves tardes per remoure cel i terra a la recerca d'un mal
de ronyons, un accés d'asma, o un menisc trencat. Però tots els seus intents van
acabar frustrats.

La virginitat ni tan sols recorda com va ser que la va perdre car, tot i que hi va ser
present, de mal no li'n va fer pas. De fills, quan l'instint maternal va trucar a la seva
porta, va decidir, per què no, prescindir-ne. Quin sentit hauria tingut parir quan mai
hauria sabut com de dolorosa pot arribar a ser una contracció... Com era fàcil de
preveure,  el  marit  amb  qui  s'havien  jurat  amor  etern  tant  en  la  salut  com
l'enfermetat  i  bla,  bla,  bla,  va  tenir  el  no  gens  menyspreable  detall  de  no
denunciar-la per perjuri davant del jutge que va formalitzar el seu divorci. Frustrat
per haver-li estat negat el privilegi i obligació marital de proporcionar alleugeriment i
consol a, si més no, una luxació dels ligaments, va aprofitar l'anul.lació matrimonial 
per deixar-se engalipar per una companya del despatx deu anys més gran que ell a
qui tot just li acabaven de diagnosticar una fibromiàlgia  de cavall que l'aleshores
gairebé ex va rebre amb les mans obertes com manà caigut del cel...

I en aquestes que als anys no els va quedar cap més remei que anar passant. Un
darrera de l'altre. Sense pausa. I tot que d'envellir, no se'n va escapar -per això els
components químics de l'aigua reclosa dins la pica baptismal fins a data d'avui, que
sapiguem,  no  gaudeixen  de  les  propietats  idònies  per  rivalitzar  amb  Revlon  o
Lancôme - sí que és cert que va arribar a la tercera edat, com dirien els anglesos,
"gracefully". Terme que el jovent d'avui dia traduiria amb un de puta mare i poc
més. La no tan nena encara feia patxoca. Però bé que fins i tot d'envellir gracefully,
un també se'n cansa i, en arribar als vuitanta-tres i amb un control d'enginyeria
alemanya de la seva bufeta, un bon dia se li va aturar el cor que mai no va patir mal
d'amors. Als volts de dos quarts de quatre. Com si no res. Tot just després de la
camomilla  de  la  sobretaula.  De  camí  cap  al  cementiri,  amb  tota  la  seva
invulnerabilitat feta miques i reduϊda a cendres dins d'una urna de caoba vermella, a
l'ànima de la finada de cop i volta se li va ocórrer deixar anar, ves per on a aquestes
alçades,  un esglai.  I  res més.  Jo me la imagino errant.  Fent  tombs aquí  i  allà.
Arrossegant la seva creu indolora i no puc evitar plànyer-la. Que n'ha de ser de
feixuga!
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