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A la sala d'espera de la consulta del Dr. Antich i Grau avui seu, llorejat per un cartell
proclamant  els  beneficis  immunològics  del  calostre  durant  la  primera  fase  de
lactància  del  nounat,  un  llançador de ganivets de  circ  amb símptomes evidents
d'haver perdut l'esma. Amb la cara esblaimada i una goteta gelatinosa a punt de
desprendre's del nas. Tot plegat preludi irreversible d'un procés gripal en vies de
desenvolupament. O aquest serà si més no el dictamen que, sense aixecar els ulls
del talonari de receptes, qualsevol entès en nassos incontinents li podria endevinar
al Dr Antich i Grau. Això sí, un cop diagnosticades abans, una cistitis (de la noia del
piercing al melic i les Doc Marteens blaves) i una psoriasi pustulosa (del jove de
clara estètica grunge amb els ulls clavats al seu smartphone). Totes dues afeccions
amb cita prèvia al suposat procés víric de qui no feia ni mitja hora havia fet passar
el temps polint els diferents tipus de shurikens i navalles amb què havia donat per
definitivament  conclosa la seva trajectòria professional  com a mestre en l'art  de
llançar fulles de talls esmolats. L'infaŀlible Yuri s'ha rovellat... se li havia escapat a
en Fede el pallasso mentre s'empastifava la cara de potingues al camerino abans de
la funció matinal. De fet, no podria haver estat més desencertat. Si d'alguna cosa es
podia vanar en Yuri, sense cap mena de dubte, era d'haver assolit al llarg d'aquests
darrers  vint-i-sis  anys  en  l'ofici  un  envejable  nivell  d'exceŀlència  en  destresa  i
temperància. Tanmateix, feia setmanes que la diana no se la trobava per enlloc i la
Sasha,  la  seva partenaire  de feia gairebé quinze anys,  per por d'esdevenir una
fatalitat  en  el  seu  impecable  currículum,  li  havia  presentat  la  seva  renúncia
voluntària (llagrimetes incloses i tot). Des de feia un parell de dies que el domador
de tigres de Bengala i el malabarista d'un sol braç es sortejaven en dies alterns la
seva acostumada diligència i savoir-faire a la sorra d'un circ més mancat d'ovacions
que de  lluentons.  Els  resultats de  la  seva analítica  de  sang  mostren  un  visible
augment dels nivells de pusil•lanimitat força preocupant, li havia revelat el metge. Li
convindria practicar l'enuig tres cops al dia. Preferiblement una hora abans de cada
àpat, havia afegit abans de desitjar-li per segon cop en el dia una bona jornada tot
obviant unes disfuncions nasals que al cap i la fi potser no revestien cap gravetat. Al
carrer el plugim d'un núvol l'obliga a alleugerir el pas.

A les oficines de l'INEM, embotit entre un magrebí i una boliviana en el que sembla
un voluminós darrer trimestre de gestació, el llançador de ganivets de circ farà un
repàs mental de les darreres paraules pronunciades pel Dr. Antich i Grau no fa ni
mitja hora i debatrà com s'ho deu fer la gent normal per empipar-se i si allò de la
pusil•lanimitat té res a veure amb l'insomni i les poques ganes de follar de què es
plany l'Irina, de professió trapezista i mare de l'Anton i l'Olga. Tres cops al dia li
semblarà un dosi exagerada per algú desacostumat com ell a traure foc pels queixals
i  contemplar  les  circumstàncies  de  la  vida  amb  una  certa  distància  i  radi  de
curvatura. El despertaran del seu embadaliment el pampallugeig intermitent d'un
número 63 al rètol lluminós de la paret i l'empatia d'una veu en off adreçant-lo al
taulell 7 on dipositarà una carpeta amb tota la documentació requerida. Al darrere
seurà encongida una noia amb ulleres de carei que no considerarà oportú observar
les normes de conducta convencionals i que, amb un gest desmanegat, li indicarà
que segui abans de demanar-li el seu número de DNI i les darreres nòmines. El
llançador  de  ganivets  de  circ  convindrà  que  d'això  els  que  tenen  traça  a



emprenyar-se en deuen dir llevar-se amb el peu esquerre. I aprofitant l'arrufada de
celles que se li dibuixarà darrere de les ulleres, se li acudirà de demanar-li si li faria
res de recomanar-li cap curs de desenvolupament personal on s'implementi l'ús del
desplaer, la contrarietat i la mala bava com a mitjà per potenciar les seves opcions
de reinserció laboral. Ella se'l mirarà per primer cop en el breu decurs d'intercanvi de
papers i  formularis,  ocasió  que  ell  aprofitarà  per  comprovar  que  darrere  de  les
ulleres de carei i sota les celles eriçades hi ha unes pupil•les des d'on no serà difícil
preveure l'immediat moviment llancívol d'uns dards. La mà ferma d'un vigilant de
seguretat a l'espatlla dreta li farà entendre que tal vegada demà serà un altre dia
(millor, segur) i que fora al carrer ja fa estona que no plovisqueja.

A la secció de llibres de referència de la biblioteca local, l'usuari habituat a bregar al
clos intricat de les seves prestatgeries es sorprendrà de veure el nas d'un llançador
de ganivets de circ dins d'un petit tractat de lexicografia d'un tal Ruaix i Vinyet.
Obert al costat també en tindrà un altre de frases fetes amb el llom tot esfilagarsat.
En un folletó destinat a informar el visitant sobre l'oferta de serveis al seu abast
anotarà amb una cal•ligrafia de nen de parvulari expressions com ara encendre's
com un lluquet, fer sortir algú de polleguera, tocar allò que no sona i que ve a ser si
fa no fa molt semblant a allò de tocar el voraviu. Titubejarà amb pujar la mosca al
nas, però finalment resoldrà d'afegir-la a la seva llista. Entre parèntesis, per si de
cas. I  després d'arreplegar-ne una vintena, conclourà que ja n'hi haurà prou per
enfurismar-se, deixar-se dominar per la còlera i amb una mica de sort enfilar-se per
les parets de casa que es veu que és el que acostuma a fer la gent quan la ira
s'apodera del seu enteniment i que tot sovint té com a conseqüència una lleugera
ofuscació mental que el diccionari de l'Institut recull amb el terme d'obnubiliació.
Decidit: ell també s'obnubilarà. Però abans tornarà els llibres als seus prestatges, el
bolígraf  al  bibliotecari  de  recepció  i,  amb  el  ferri  propòsit  d'espolsar-se  la
pusil•lanimitat de l'ànim per prescripció facultativa sense més dilació, s'apressarà a
fer via cap a casa sense adonar-se que ha estat a punt d'ensopegar amb el noi de
l'smartphone i la psoriasi.

Al transeünt plantat com un estaquirot a la confluència del carrer de Sant Pau i el
passeig de Molins, no se li hauria de fer gens d'estrany si en algun moment se li
ofereix la possibilitat remota de ser testimoni involuntari de com un llançador de
ganivets de circ s'atura esmaperdut tot ell davant de la placeta ocupada ja fa uns
mesos per un grup de joves. Sota consignes reivindicatives com ara Pienso, luego
me indigno o Democràcia... ¿per on pares? ja fa dies que els corre pressa de canviar
el món. O això almenys és el que provarà de fer-li entendre un noi esprimatxat amb
uns  blens  llanosos  al  cap  mentre  amb  els  dits  d'una  sola  mà  caragola
vertiginosament  una  cigarreta.  Els  mitjans  de  comunicació  preveuen  un
desplegament de les forces d'ordre públic per desallotjar-nos durant el dia d'avui,
els  avisarà  una  veu  femenina  a  la  qual  li  voldrà  suposar  una  estreta  relació
d'entrecuix amb el noi de les rastes. Anirà descalça. De portar sabates, li escaurien
força bé unes Doc Marteens. I per manca de res millor a fer o potser perquè al cap i
la fi ja no hi té res a perdre, el llançador de ganivets de circ i la seva pusil•lanimitat
romandran  amb  la  concurrència  allà  silenciosament  arreplegada.  Quan  la  seva
ossamenta sucumbeixi al tercer cop de porra a l'esquena, a dos quarts i cinc de sis
per ser més exactes, d'un cop precís, sec i esmolat com si provingués d'un dels seus
coltells de mànec nacrat, no li quedarà cap mena de dubte que de dianes el món en
va sobrat. Aixecarà el cap i tot just abans del quart i definitiu encara serà a temps
de comprovar a la visera protectora del casc del mosso d'esquadra com li penja una
gota del nas. Deu ser la maleida aŀlèrgia o que potser s'està empiocant.
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