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Recullo tot el paperam del mostrador, espolso tres cagarades de colom dels diaris, no
sé què ho fa que sempre van a cagar-se a sobre dels mateixos, i tant li fa que els
posi a un cantó o a l'altre, quins coloms més llegits que ronden per la rambla, que
envien cartes al director amb la rúbrica i tot. I sort que són de costums i sempre ho
fan al matí a primera hora, així quan és hora de plegar ja són seques i fan de més
bon  treure.  Tanco.  Aquesta  misèria  de  cadenat  un  dia  me'l  rebentaran  d'una
puntada de peu. No pas pels llibres. Ni per les revistes. Bé, per les porques, sí. Em
fotran els xiclets i els xupaxups i els cromos de futbol i les revistes porques. I potser
alguna de cotxes o de motos. No serà pas com el que li va passar a en Màxim,
pobre, seixanta-set anys de quiosquer, allà baix al cul de la rambla, que ja ningú no
en fotia cabal, del seu xiringuito, pobre home, i semblava més una llibreria de vell
que un quiosc, que només hi tenia relíquies mig arnades i esgrogueïdes, d'aquelles
que ja no es troben. I una colla que vés a saber què buscaven, vols-t'hi jugar que
eren aquells mocosos de les bicicletes que a les tardes sempre ronden per aquí fins
a entrada de fosc, una colla de trossos de quòniam, merdallots, van i li rebenten el
quiosc i com que no hi troben el que volen li foten tot potes enlaire. Diu que en
Màxim, l'endemà, quan va veure la porta mig esbotzada, les persianes no, que de
velles estaven enclavades i quan li parlaves d'arreglar-les se't posava a riure i feia
l'orni, doncs quan va veure la porta així i els llibres mal escampats per la vorera, els
va recollir, va treure'ls la pols amb quatre bufs delicats i quatre carícies, i amb un
mig somriure es va encatauar al quiosc. I ningú no l'ha tornat a veure.

Si encara hi fos, li hagués aviat el tipus d'aquest matí. Sempre que em venia algun
client demanant coses rares, els engegava avall. Si no ho trobeu allà, no ho trobareu
enlloc. Però ara m'he quedat sol, al capdamunt de la rambla, i em toca d'atendre
totes les bertranades que se'm presenten. L'una, tota llumenetes als ulls i trenes
juganeres, vol contes de fades. L'altre, inflant el pit com un milhomes, vol romanços
de  castells  enrunats i  fantasmes i  monstres bavallosos.  Aquest  demana poemes
abrandats d'arquitectura alexandrina. Aquella es deleix pels relats aspres com una
queixalada de llimona... I sempre he de dir que no, que d'aquests no en tinc, que si
volen coses normals com ara l'últim lliurament de peces per a muntar la maqueta
d'un cuirassat de la segona guerra mundial, o un reportatge d'investigació sobre els
cicles menstruals de les femelles de la casa reial, seran servits. Avui me'n ve un, ulls
malalts, cara esblanqueïda, barbó mig despoblat, i em demana l'últim número de la
revista Paper de vidre. Qui'm va parir. Sí, home, sí, que li faig jo, torni demà, que
jo això ho demano a la distribuïdora i m'ho serveixen aquesta tarda-vespre mateix,
per a més seguretat passi demà al matí i ja ho tindré. Paper de vidre... Recony, que
n'hi ha més a fora que a dins... Però jo no perdo un client així com així. Vostè vol la
seva revista de paper de vidre? Doncs vostè la tindrà. I tant que sí. De camí cap a
casa, m'arribo a cal vidriaire i li demano on guarda els retalls petits, aquells que
sempre li sobren de tallar les peces més grosses. Tu mateix, fa ell, però vigila que
no et fotis un xabec. N'agafo una dotzena llarga, d'una mida entre un i dos pams, li
demano que me'ls iguali amb el tallavidres i després, servint-me d'un parell de diaris
d'abans-d'ahir que encara rondaven pel quiosc, els embolico amb cura. Arribat  a
casa, poso el plat de macarrons sobrers del migdia al microones, obro una birra i
després de la pausa preceptiva per al primer glop vaig als mals endreços i rebusco a
la caixa d'eines el tub de silicona que vaig fer servir per a rejuntar les vores del plat



de dutxa. Torno a la cuina, aturo el timbre del microones i mentre encanyono el
segon glop desembolico el paquet. Adreço els vidres perquè cap no sobresurti del
manat  i  els relligo pel  costat  llarg  amb uns quants tocs de silicona.  I  deixo els
cantells sense polir, que a cada passada de full hi quedi el rastre, ferides al capciró
dels dits, petites regueres vermelles i estellicons que sang amunt i avall mosseguin
l'estómac, o el cor, o potser el senderi. Ho poso a assecar entremig del pot de la
farina i el de l'arròs, i entre forquillada i glop jugo a llegir les formes familiars de la
cuina a través de la virginitat de les pàgines transparents.

L'endemà, el del barbó trist se'm presenta abans no he muntat la parada. Que si
m'ha arribat. Vostè dirà, que en dubtava? Aquí la té. Li allargo, immaculat, el plec
de vidres, ben subjectes per un llom de silicona polit i llis com la natja d'un nadó. Ell
l'agafa  amb  delicadesa,  amb  un  gest  prim,  prenyat  d'unció,  l'alè  suspès.  Porta
l'índex de la mà dreta fins a la punta tímida de la llengua, l'humiteja i passa el
primer full  de  la  revista.  El  sol  juga a  fer  la  rateta en  el  seu  rostre.  Un  petit
espasme, no sé si de dolor o de`plaer, li pessiga una comissura dels llavis. El dit
sagna, però no l'enretira. Una gota granatosa llepa, amb mandra, l'esmolall del full
aeri.

En Màxim, els llimbs de la lletra el servin per sempre, ja m'ho deia: el paper, imprès
o no, és mort si no és que algú hi posa la mirada.

 

Paper de Vidre
Copy Left. pdv@paperdevidre.net


