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Dubto que ningú s'atrevís a rebatre a hores d'ara que la separació d'uns pares o la
mort sobtada d'un fill deixa una empremta indeleble de la qual costa refer-se. Com
tampoc  no  és  poc  problable  que  algú  gosi  disputar  que  la  vida  pugui  veure's
sobtadament  sorpresa  per  un  gir  de  180  graus  en  rebre  un  diagnòstic  mèdic
desfavorable o la grata notícia d'haver estat un dels afortunats en el darrer sorteig
dels cecs. En qualsevol cas, amb uns pares que es van tolerar perquè ja era el que
tocava en aquells temps, una salut de ferro tan sols amenaçada per les galteres, el
refredat de cita obligada de cada tardor i una lesió de menisc, si hi ha hagut res que
de debò m'hagi marcat en aquesta vida no ha estat pas ser incapaç d'encertar la
combinació  guanyadora  de  la  BonoLoto,  sinó  l'omnipresència  obsessiva  de
l'esfericitat. Com l'ombra de la qual hom no pot desempallegar-se ni a cops de puny
ni per vies més coactives com ara un tret entre cella i cella, la rodonesa durant força
temps em va acompanyar, a estones assetjar, fins i tot  martiritzar, en tot el seu
ventall  de possibles grandàries,  textures,  coloraines i  efluvis sense obviar-ne els
sabors amb què també pot recalar al paladar.

De fet, va ser sota aquesta darrera disfressa que ja de ben petit va procurar fer-se
imprescindible a l'hora d'esmorzar. Tan bon punt  en Jofre es capbussava dins la
bossa de les magdalenes de la "Bella Easo", jo provava d'emular l'acte de heroïcitat
matutina del meu germà gran tot llançant-me a l'estil kamikaze sobre la llauna de
galetes "Fontaneda". Amb uns dits que ni tan sols no feia ni cinc minuts havien
escorcollat cavitats corporals regentades per secrecions d'una espeïssor més aviat
apelagosa, resseguia amb delit aquell fris grecollatí al centre del qual no era prou
grandet encara per poder llegir "Ma-ri-a". Com a consumidor habitual de productes
farinacis processats sota l'atenta supervisió d'un operari a qui ja li havia atorgat els
estudis reglamentaris per elaborar galetes com Déu mana, la meva exploració tàctil
pretenia garantir si més no que cap distracció humana hagués desfigurat la perfecció
d'una curvatura que, sense el més mínim remordiment, no trigava a humitejar dins
del got de llet on la mare havia deixat caure dues cullerades de "Nesquik" d'una
generositat  calòrica  que  avui  seria  titllada  d'eixelebrada  per  molts  nutricionistes
especialitzats en obessitat infantil.

Segon en el  rànquing  de rodoneses de la meva època de marrec no estaria de
menys destacar i  per aquest  ordre la col.lecció de bales de la Primera Comunió,
obsequi de la padrina Consol, desbancada en arribar el bon temps pels globus de
fira de Festa Major que junt  amb els "Conguitos",  les rodes de regalèssia i  les
piruletes virolades del  quiosc d'en Feliu,  amb el  grau d'expectació que aquestes
llaminadures desperten entre la canalla, acostumaven a tancar amb brillantor un
final  de  curs apoteòsic dits llepats i  tot.  El  tiberi  de  sucre i  colorants cargolats
s'atansava a les meves papil.les gustatòries la nit de la Revetlla de Sant Joan i com
a merescuda recompensa per haver passat de curs sense cap assignatura suspesa
-fita de la qual mai no em vaig sentir particularment orgullós car no haver estat mai
guardonat amb un zero és potser un dels reptes en què la meva predisposició a la
rodonesa ha fracassat  categòricament.  Sort  de l'adolèscencia i  l'adveniment  dels
canvis hormonals prologats per quatre  granets de no res (segons la  mare)  i  el
borrissol d'un bigoti en incipients vies de desenvolupament (motiu d'orgull del pare).
Les bales de la padrina Consol van passar definitivament a millor vida per tal de
cedir el pas... com no podia ser de cap altra manera... a la pilota de futbol de regal



de Reis de l'any 1983 i que dissortadament aviat va veure's suplantada també pel
famós hula-hoop dels populars Enrique i Ana.

Jo diria que va ser en aquell precís instant que el pare se'm va començar a mirar
amb una cert grau de desconfiança que ni els constants ai deixa'l estar... això són
modes passatgeres, ja li passarà... de la mare, no van reeixir a esvair. Mai no va dir
ni pruna, tot s'ha de dir, però la sospita que el benjamí del clan pogués en qualsevol
moment donar per oficialitzada la seva condició de marieta no l'abandonaria mai. Ni
tan sols quan li vaig presentar la Roser amb qui vaig contraure núpcies (i de penal!)
per separar-me'n de mutu acord al cap de divuit mesos en règim de separació de
guanys i custòdia compartida dels bessons, ni tan sols aleshores va ser capaç de
desterrar el dubte de si sí o si no o tal vegada potser. I de ben segur que mentre
que cuitava a revifar-lo amb el boca a boca durant aquella mitja part de la Copa del
Rei del 97 encara deuria ser a temps, abans que arribés l'ambulància, d'imaginar-se
el seu fill  petit  baratant la corbata d'assessor legal de la Caixa Laietana per uns
leggings de cuir on embotir paquet i natges i tot seguit procedir a calçar-se unes
sabates de plataforma de xarol amb què sortejar amb més maleptesa que glamour
l'empedrat  traïdor  dels  carrers  del  Born.  Qui  m'ho  havia  de  dir  que  una
circumferència  de  plàstics  trenats  blau  elèctric  i  taronja  qüestionaria  la  meva
orientació sexual a una edat en què ni tan sols la paraula sexe no havia passat a
formar part encara del meu reduït vocabulari de pre-adolescent i que com a molt es
caracteritzava per la manca de recursos per descriure allò que de tant en tant feia
en  Jofre  sota  els  llençols  quan  es  pensava  que  tots  dormíem.  De  resultes  de
l'embòlia al pare li va quedar una minusvalidesa prou decent per sobreviure sense
haver de passar grans penúries i  una paràlisi  facial  amb un rictus acusador que
encara va accentuar més allò de si sí o si no o tal vegada potser. Al terreny de joc no
recordo quin dels dos equips en va sortir vencedor.

Els motius que em deurien empènyer a rebutjar la pilota de futbol en favor del
hula-hoop ni tan sols jo no els sabria discernir amb absoluta claredat. Sovint encara
em  sorprenc  donant-hi  voltes  i  més  voltes  probablement  pressionat  per  uns
remordiments de consciència a hores d'ara absurds i el sentit del deute a un pare a
qui potser li vaig arrabassar la il.lusió de fer-li costat en el seu pelegrinatge anual a
Montserrat per demanar-li a la Moreneta resultats favorables al seu cor perico. Mai
no hauria entès que potser allò que el hula-hop va encertar a aportar-me va ser una
dimensió incomparable que no li hauria pogut pas atribuir a un cos esfèric que, a
tret de la satisfacció efímera dels pocs cops de peu que li vaig propinar amb l'apatia
d'un galifardeu poc dotat per a l'esport rei, mai no em va regalar els moments de
plenitud en què, anquejant al bell mig d'aquell cercle blau i taronja, vaig arribar a
sentir-me ni  que fos per uns instants fugissers l'eix gravitacional  del  món o, en
paraules més apropiades per als no entesos en aquestes matèries, the King of Rock
‘n Roll. Però fins i tot de ser el centre del teu propi univers un pot arribar cansar-se
i, un cop immers en la voràgine de la pubescència, no em va costar gaire deixar-me
enlluernar pel potencial encisador d'altres rodoneses de flonjor més tangible que
etéria. En concret les lluïdes per la Sofia Villani Scicolone, altrament coneguda pel
cognom artístic de Loren,  i  que no cal  dir van esdevenir tot  un fenomen sense
parangó en el meu desenvolupament emocional.

Cometria una gran injustícia si, en arribats a aquest punt, no fes menció especial als
mètodes pedagògics del professor Ramos els quals, per poc ortodoxes, van incitar i
en poc temps consolidar la meva inusitada passió per les turgències atepeïdes de la
Loren. Tot gràcies al ritu d'iniciació de principi de curs que tots els seus alumnes
estàvem obligats a passar i que bàsicament consistia a declamar un fragment del
Cantar aquell del Mio Cid al costat del pòster de la versió cinematogràfica d'aquesta
cançó de gesta que, com el Ramos s'entestava a insistir sovint, havia comprat per
quatre  duros als  Encants  esperonat  per  una  mitomania  malaltissa.  Des d'aquell
moment la Loren juntament amb les seves protuberàncies de cintura en amunt van
monopolitzar  en  tota  la  seva  integritat  la  meva  comprensió  lectora  i  quan  el



currículum educatiu  ens va  endinsar  de  ple  en  l'època de  transició  entre  l'edat
mitjana i el Renaixement, jo vaig convenir concedir-li ales a la imaginació i allà on
en Ramos deia Melibea jo hi posava les glàndules mamàries de la romana. En el seu
estat  de màxima esplendor i  pugnant  per deslliurar-se de la coerció d'un cosset
satinat amb sanefes brodades amb puntes de coixí.

Sens dubte que d'aquesta època dataria també la meva obsessió gastronòmica pel
formatge gallec de "tetilla"que la meva mare mai no es va mirar amb bons ulls i que
en  un  moment  donat  la  va  instar  a  emprendre  una  croada  en  contra  d'aquell
deixeble del diable de la família dels lactis fermentats amb el Gouda i el Gruyère
com a estendard i ballesta respectivament. El fracàs va ser estrepitós, però mare
coratge no es va esparverar per una batalla perduda. Allà on els suïssos i holandesos
havien  claudicat,  va  contraatacar  la  picantor  del  Pecorino  flanquejada  per  la
guarnició  de  rereguarda  d'un  Cheddar  de  Somerset  de  gust  belicós  i,  per
recomanació de la veïna del 4t C, un pessic de Brie camuflat d'incògnit dins d'un
canapé.  Desastre  absolut.  Ni  tan  sols  davant  d'una fondue als  quatre  fomatges
m'haurien pogut arrencar d'aquell deliciós mugronet de llet pasteuritzada de vaca.
No cal dir que a hores d'ara les galetes "Fontaneda" ja havien fet història i no pas
contemporània.  Recordo que els meus esmorzars d'adolescent  del  curs acadèmic
1985-86 van estar dominats per la monarquia absoluta de les ensaïmades de la
Fleca Conxita. Sobirania que vaig reverenciar com un dels seus súbdits més lleials
fins que es va veure obligada a tancar per traspàs i d'un dia per l'altre la Fleca va
deixar de dir-se Conxita per adoptar el nom de Locutorio Orgullo Latino. Recordo la
barreja d'emocions que em va sobreprendre en el moment just en què els mateixos
dits que anys enrere havien resseguit  el contorn de les galetes "Fontaneda" van
escorcollar l'espiral de la darrera ensaïmada sortida del forn de la Conxita. Ai, se li
va  escapar  a  la  Conxita  des  de  darrera  del  taulell  abans  que  em  decidís  a
escometre'n la primera i darrera queixelada. En efecte, ai.

I de cop i volta un 13 d'abril ignoro què coi li deuria passar pel cap al Ramos -potser
va ser per la seva ruptura sentimental amb la professora de llatí amb banyes i tot-
que, deixant de banda bona part del teatre del Segle d'Or, ens va fer pujar a tots al
tren de llarg recorregut de la literatura del segle XIX amb destinació Vetusta a la
sòrdida andada de la qual els pneumàtics de la Loren se'm van desinflar en un tres i
no res. Tal i com acostumaven a fer aquells globus de Festa Major molts dels quals
esdevenien pellofa abans de la cantada d'havaneres de cloenda dels actes festius, la
pitrera de la Loren va fer igualment i sense preàmbuls pfuuuu. No cal dir que de
retop la meva afició pel formatge de "tetilla" se'n va resentir per a satisfacció de la
meva progenitora que, en veure's finalment coronada pels llorers de la victòria, no
va poder reprimir un últim gest de sobèrbia sotmeten els darrers 250 grams del
producte pecaminós en qüestió a un procés de descomposició sense precedents en la
història de la putrefacció de la matèria orgànica amb data de caducitat.  Sota la
supervisió impertèrrita de dos sentinelles de luxe, un pot de cebetes avinagrades i
una  llauna  d'anxoves  de  l'Escala,  la  mare  va  ser  testimoni  inclement  de  la
degradació d'un mugró que en qüestió de setanta-dues hores i vint-i-tres minuts va
esdevenir tot ell floridura. I jo, tossut de mena, mentrestant provava de ressuscitar
en el meu imaginari els mamellams de Doña Ximena emprant tota mena de recursos
mimètics com ara substituir-los pels  de  la  Lollobrigida,  la  Cardinale  o la  Bardot
-estrategia  que  aviat  em  vaig  veure  obligat  a  revisar  amb  la  introducció  de
productes nòrdics de similars dimensions com els de l'Anita Ekberg i, ja en darrera
instància, esgotades totes les possibilitats europees al meu abast, els de la Dolly
Parton.

Tanmateix, la Regenta se'm va engargussar i l'assignatura em va quedar penjada
d'un  any  per  l'altre.  Contra  tot  pronòstic  però  vaig  decidir  de  plantar-li  cara  a
l'adversitat amb estoïcisme car de seguida vaig poder comprovar-ne els avantatges
-el més important, no cal dir, la possibiliat d'insuflar aire en passades glòries i la
flaccidesa de certes pitreres. Al curs següent tots els acòlits del professor Ramos ens



trobaríem però que on abans hi havia hagut un Ramos ara ens havien endossat una
tal Capdevila amb ulleres retro i cua de cavall. En lloc del pòster de la pel.lícula de
l'Anthony  Mann  els  nostres  ulls  toparien  amb  una  reproducció  litogràfica  d'una
naturalesa  morta  de  Picasso  que  evidenment  va  fulminar  totes  les  meves
expectatives pectorals si és que encara alguna me'n quedava. No sé qui deuria fer
córrer la veu que al Ramos li havien concedit finalment el trasllat a un institut al
Baix Camp on deuria desembarcar amb tota la seva mitomania malaltissa i la meva
Loren sota el braç. Deuria ser la Neus amb qui la de llatí va buidar el pap el dia que
la va enxampar feta un mar de llàgrimes als lavabos. Potser encara a estones se'l
devia estimar.

I vet aquí que en l'estat de xoc en què em trobo, amb totes les meves esperances
fetes miques, que em surt al pas un d'aquells girs de 180 graus que els comentava
abans i davant del qual la meva propensió a l'esfericitat decideix, sense demanar la
meva conformitat,  prendre's un  temps de pròrroga deixant-me a la  mercè d'un
exèrcit d'angles aguerrits, vèrtexs esmolats i quadrilàters ampul.losos pels quals em
deixaré abduir sense remissió. L'endemà del dia dels fets em despertaria amb la
impressió no gens desencertada d'haver esdevingut un cap quadrat. N'hi haurà prou
amb un exemple per confirmar la veracitat de la meva transformació: durant tot el
curs de COU i la carrera universitària a la Politécnica un triumvirat format per les
torrades amb mantega, les Napolitanes Cuètara i les trenes de pasta fullada farcides
de cabell d'àngel van regir en dies alterns els meus esmorzars. Els festius de tant en
tant em permetia fer-ne excepcionalment una excepció i endrapava un tros de coca
de pinyons o de pa de pessic prèviament sotmès als meus nous cànons geomètrics i
segons els quals la rebosteria havia de retre tribut exclusiu al triangle equilàter.

D'esquitllentes i amb un recel incontenible tal i com era fàcil de preveure, la mare no
em treia els ulls de sobre.  Com a mesura preventiva va decidir muntar guàrdia
davant de la nevera on atònita aviat va ser testimoni d'un arraconament sistemàtic
de cítrics, préssecs, nectarines, pèsols, cols de Brussel.les, patates i tot espècimen
alimentari  que em fes recordar el meu passat  de rodoneses. Sense cap consulta
prèvia a la resta de residents de casa vaig apropiar-me de dues prestatgeries on
setmanalment  arranjava tots aquells productes que considerava s'adaptaven a la
normativa  vigent,  pròpia  i  intransferible,  i  que  òbviament  descartava  productes
híbrids i  enganyosos que, sota l'embolcall  d'un envàs de forma cilíndrica, encara
reproduïen curvatures a hores d'ara repudiades.  Així  doncs tota una gamma de
iogurts naturals, amb o sense cereals,  descremats o de soja, probiòtics i  rics en
bifidus actiu van ser excomunicats de la meva dieta així com els flams d'ou, les
quallades i aquells deliciosos Dalkys als quals vaig haver de trobar un substitut en
els KitKats per adaptar-se formalment als requisits imperants.

I mentrestant la mare s'autoenganyava i li xiuxiuejava al gat Paco que no calia patir,
que segur que tot aquell enrenou era una qüestió purament kàrmica per allò del
formatge de "tetilla" de feia un temps i que paciència... I el Paco li picava l'ullet al
mateix temps que deixava anar algun miol confraternal que ella interpretava com un
senyal inequívoc de la seva solidaritat  i amb aquest gest la mare es donava per
satisfeta, això sí, sempre amb un ull clavat als fogons i l'altre a la nevera. En algun
moment donat la balança redreçaria l'equilibri  i  un bon dia obriria la nevera per
trobar-hi  la pau i  el  bon enteniment  novament  restablerts en els compartiments
adients, cosa que no va succeir fins que la Roser i jo vam decidir d'endollar-ne una
de pròpia a 33 kilomètres al nord de la de la mare. I  va ser a aquella mateixa
distància que al cap de dos anys de convivència prematrimonial i any i mig de casats
vam estampar les nostres signatures als papers del divorci. Jo amb el Roc a collibè i
la Roser amb la Cinta al  cotxet  fent  cara de petarrell  per haver-la deixat  a mig
berenar. Vam al.legar de mutu acord incompatibilitat de caràcters per tal d'accelerar
tot  el  procés burocràtic  i  amb aquest  propòsit  en  ment  no ens va costar gaire
d'adduir una convivència insostenible per culpa de dos estils de vida irreconciliables
segons  el  quals  qui  no  era  noctàmbul,  acostumava  a  llevar-se  a  trenc  d'alba,
etcètera. I dit i fet i adéu i gràcies perquè jo no sé quina cara que haurien posat els



lletrats d'haver reconegut públicament que el que veritablement ens passava era
que la Roser i jo érem, geomètricament parlant, diametralment oposats i malgrat
que  va  consentir  totes  les  meves  extravagàncies  alimentàries  sense  fer  gaires
escarafalls -amb l'excepció del dia aquell dels Sants Inocents en què em va rebre
amb una safata de polvorons de la panera de Nadal per fer la gracieta- amb el cub
de Rubik va ser incapaç de transigir i  cada vegada que em sorprenia grapejant
aquell trencaclosques mecànic de peces cromades es posava feta una fera i em deia
coses com ara degenerat, malparit i que et bombin.

A tots dos ens complau haver mantingut al llarg dels darrers anys una relació cordial
i distesa. Ara que els fills ja fa temps que fan la seva i cada cop ens necessiten
menys, hem reduït  el  contacte telèfonic a dues trucades a l'any: pels respectius
aniversaris i per desitjar-nos Bon Any. La Roser no va trigar gaire a refer la seva
vida, com habitualment se sol dir, i a l'any del divorci va començar a festejar amb un
company de feina de la secció de marketing que, paraules textuals de la Cinta, no
trau fum pels queixals quan per Nadal guarneix l'arbre de daltabaix amb aquelles
boletes de purpurina daurada que a mi em treien de polleguera i que sempre li tira
floretes cada vegada que li planta davant dels morros un plat fumejant de les seves
mandonguilles amb sèpia. Se'ls veu feliços o almenys és el que em va semblar el dia
que es van deixar caure pel tanatori en assabentar-se de la mort de la mare.

Jo vaig decidir no complicar-me la vida i, tret d'alguna relació esporàdica i totalment
insubstancial, m'he estimat més no conrear cap més companyia que la pròpia que
no és poc. Tinc una feina fixa que em plau i no em dóna gaires maldecaps i que de
retop em proporciona uns ingressos prou decents com per viure sense cap ai al cor.
He procurat mantenir un bon nivell de forma física practicant la natació tres cops per
setmana i el jogging amb el no sempre condescendent vist-i-plau del meu menisc.
El  temps lliure  el  destino  principalment  a  fer  mots  encreuats,  gaudir  de  l'obra
d'Euclides i, quan no em venç la son, visionar els grans clàssics de Kurosawa i Ozu.
Per últim també dedico cert  temps a inquirir  sobre si  la  Cinta ja té xicot  o no
-incògnita sense resoldre fins a data d'avui car les meves fonts (en Roc) no són gaire
fidedignes ni predisposades al  suborn. Hom podríem dir que, sense arribar a un
nivell d'eufòria irracional, també jo a la meva manera he assolit un grau de benestar
prou satisfactori i sóc feliç. I tanmateix certs signes evidencien canvis que sospito no
trigaran  gaire  a  alterar  novament  el  meu  statu  quo  com per  exemple  aquella
sensació de reclam a la secció de formatges amb denominació d'origen gallec de fa
uns dies al súper.

El primer indicador alarmant però es va esdevenir a l'oficina ara deu fer potser cosa
de deu dies quan a punt vaig estar d'acceptar un dels Ferrero Rocher que la Dorota
ens anava oferint per celebrar el seu primer any com a subdirectora de l'entitat.
Amb l'excusa d'una recentment  diagnosticada i  no gens creïble intolerància a la
xocolata, encara vaig ser a temps de tornar intacta aquella bomba de rellotgeria
embolcallada en paper estany a la seva dispensadora. Amarat per un accés sudorífic
sense precedents, em vaig veure obligat a absentar-me del meu escriptori -cames
ajudeu-me- en direcció als lavabos per por d'incórrer en d'altres secrecions més
vergonyoses i que a Déu gràcies es van batre en retirada. Everything will  be all
right, everything will  be all  right...  cantussejava amb els ulls clavats al  mirall  al
mateix temps que contonejava els malucs amb uns moviments tan irrefrenables com
sospitosament familiars. Almenys a les pel.lícules la coneguda tirallonga era garantia
d'un final feliç en un 99,9 % del casos. Que jo passaria a formar-ne part de tant per
cent que no m'ho confirmaria la misteriosa desaparició del cub Rubik en arribar a
casa. No vaig jutjar necessari moure cel i terra per un fòtil que ja havia donat per
volatilitzat i em vaig desplomar sobre la butaca de cuir negre d'on no vaig gosar
moure'm fins haver arribat al darrer capítol de la biografia de Mondrian. L'endemà
del dia dels fets em despertaria amb torticoli i la impressió no gens desencertada
que algú que no era jo trucava a la porta. Un missatger d'UPS amb instruccions de
lliurar un paral.lelogram de 150 per 135 mil.límetres els costats oposats dels quals



obeïen a un rigorós paral.lelisme euclidià va ser l'emissari encarregat de reinstaurar
la pau i el bon enteniment als compartiments neurològics adequats. Satisfacció que
va durar el temps que hom pot trigar a obrir una carta i comprovar les paradoxes
que té la vida i les seves geometries.

D'això  ara  ja  deu  fer,  tal  i  com els  deia  no  fa  gaire,  uns  deu  dies.  Deu  dies
complicats, geomètricament parlant. Deu dies dels quals destacaria l'arribada a la
nevera d'un formatge Edam, mitja dotzena d'ous, un meló Cantaloup i tres Dalkys.
Ara són dos quarts i cinc de vuit del vespre i porto deu minuts amb el pesat del
Jofre al meu costat fent bots com si al cul portés entaforada una molla d'espiral. Ha
comparegut  degudament  uniformat  per  a  l'ocasió  i  no  se  n'ha  pogut  estar  de
retraure'm la meva inapropriada sobrietat de pantalons de pana, camisa blau cel de
Massimo Dutti i caçadora de pell. Tiooooo que avui no has d'anar a pencar, m'ha
etzibat abans d'encaixar-la. Seiem a la llotja de la segona graderia del Camp Nou
gentilesa d'un client agraït que va creure oportú recompensar el bon assessorament
prestat  en serveis de subrogació hipotecària amb dues entrades per al  partit  de
futbol  del  Barça-Espanyol  d'avui  i  lliurades per courier com vostès ja  de sobres
saben. Demà, penso just quan l'àrbitre xiula còrner a favor del Barça, demà penso
que potser faria bé d'anar a veure el pare. Crec que el darrer cop que el vaig visitar
a la residència havia començat a caure la fulla... o potser plovisquejava... Ara que
tot  apunta que les ensaïmades tornaran  a gaudir  d'un  paper estel.lar  als meus
esmorzars de diumenge, potser el podria sorprendre'n amb una. ¿Quines li deuen
agradar més, les normals o les de xocolata? I penso que tant és, que ja ho decidiré
demà. I vet aquí que l'Espanyol marca un gol, al Jofre se li escapa un me cago en la
mare que els va parir i a mi se m'acut que per fer-lo content també li explicaré que
ahir l'Espanyol va golejar l'equip d'en Pep i que (i ara l'àrbitre xiula falta a favor dels
de casa) potser encara som a temps d'aclarir allò de si sí o si no o tal vegada potser.
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