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La cartolina deia: "A LA REVISTA PAPER DE VIDRE HI HA LA CLAU, SI ETS
CAPAÇ DE TROBAR-LA". Res més. Passats uns dies me n'arribà un paquet: quinze
exemplars,  ordenats  del  més  antic  al  més  modern,  amb  frases  i  paraules
subratllades  amb  el  típic  marcador  fluorescent,  taronja  encès,  d'oficina:  "de  la
galeria veig el vostre pati", "fanals del passeig", "nit", "aquells dos que ho observen
tot amb ulls d'espantat", "l'amant d'un temps", "jazz", "una carota gravada al portal
de  fusta",  "passats  uns  dies  més  o  menys  serens  s'encetaren  novament  les
bregues",  "7384220",  "qui  tot  ho  té  tot  ho  pot  perdre",  "Lola",  "corrupcions,
assassinats, violacions, robatoris", "les seves últimes paraules", "jo aniria a la casa i
allà trobaria un home i dues dones" i finalment, en un racó d'un full, a mà (l'única) i
marcada en groc "vidre".

El mort (el record encara: amb la gran taca de sang resseca com una garlanda sobre
el seu xandall brut i antiquat) o qui fos m'ho demanava, així que no tenia altre
remei que posar-m'hi, tanmateix no havíem descobert, fins llavors, cap detall que
ens pogués indicar un camí viable per a la resolució del cas.

Vaig rellegir amb calma (detectiu de mentida) els textos, fragments, en principi,
sense cap ni peus. Galeria i pati, algú que mira i algú que és espiat, dues cases,
fanals del passeig (encesos?), nit. I un portal de fusta amb una carota gravada: cap
pels voltants. Una casa on hi ha un home (ell?) i dues dones (qui?). Espais on es
poden passejar persones, noms concrets (Lola) o màscares: l'ull  que mira cap al
pati, els dos que observen espantats (des de la galeria?), l'amant antic, aquells que
es barallen, passada la calma, i que de nou s'hi posen, el corruptor i el corromput,
l'assassí i l'assassinat, el violador i el violat, el lladre i el robat, l'autor de les seves
pròpies últimes paraules, el jo que va a la casa i l'home i les dues dones que hi
troba... Potser l'enigma es condensava en una frase lapidària: qui tot ho té tot ho
pot perdre, i d'aquí la por? les bregues, les últimes paraules? Un home, na Lola que
l'espera en un local  de jazz,  un número d'identificació personal,  un codi,  el  set
d'abril de mil nou-cents vuitanta-quatre a les dues i vint de la matinada, altre cop la
nit. I  el vidre escrit a mà? Uns fets que passaren fa temps i que ara retornen a
passar factura, a passar comptes, en silenci, un deute, un botí, el tresor robat a la
cova secreta.  O un secret? Na Lola,  l'amant  d'un temps, que retreu, ara,  velles
històries, que remena en el cistell obscur dels dies i la memòria, a la casa del portal
de fusta amb una carota gravada, els dos testimonis amagats i espantats, la fugida
(els fanals del passeig, única presència i companyia), les últimes paraules del dolent,
els bons besant-se en un local de jazz, final de la pel•lícula...

Passaren els anys i  jo som encara aquí.  Tot  va anar com havia d'anar.  La troca
descabdellant-se, la gota de tinta desfent-se lentament en l'aigua. Desxifràrem el
codi i obrírem la porta. Qui havia de caure, caigué, com a les bones històries amb
final feliç. Qui no va sortir mai va ser na Lola, però la resta sí, i l'escriptor habitual
d'articles en aquella revista també. Al final va resultar que, com ja havíem intuït, tot
va ser un engany, un muntatge, una invenció, una comèdia, una belluma, un excés:
literatura.
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