
quell diumenge, memorable perquè el
pare s’havia llevat de bon humor, els
pares havien invitat el doctor Prunés,

el millor paleògraf viu del món segons el pare, a
fer el cafè amb la seva senyora, que era la millor
dona del millor paleògraf viu del món. I em va
picar l’ullet i no vaig entendre res tot i saber que
la picada d’ullet es referia a un subtext essencial
al qual jo no sabia arribar per falta de context.
Em sembla que ja t’he dit abans que jo era molt
repel·lent, i les coses les pensava quasi així.

Van parlar del cafè, de la porcellana tan fina
que encara feia més bo el cafè, de manuscrits i,
de tant en tant, ho amenitzaven amb silencis
incòmodes. I el pare es va decidir a rematar-ho.
En veu alta, que jo ho sentís des de l’habitació,
va donar una ordre:

–Vine, nen. Sents?
I tant que ho sentia, l’Adrià. Però es va témer

el desastre.
–Neen!
–Sí? –com si vingués de llunyíssim.
–Vine cap aquí.
L’Adrià va haver d’anar cap allà. El pare, amb

els ulls brillants pel conyac; el matrimoni Pru-
nés mirant cap al nen amb simpatia. I la mare
servint més cafè i desentenent-se del desastre.

–Sí. Hola, bon dia.
Els invitats van mormolar un bon dia expec-

tant i van mirar cap al senyor Ardèvol, il·lusio-
nats. El pare em va assenyalar el pit i em va orde-
nar:

–Digues els números en alemany.
–Pare...
–Fes el que et dic. –Flamarades de conyac als

ulls.
La mare, servint cafè i mirant les tassetes de

porcellana tan fina que feien més bo el cafè.
–Eins, zwei, drei.
–A poc a poc, a poc a poc –em va aturar el pa-

re–. Torna-hi.
–Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,

acht, neun, zehn. –I em vaig aturar.
–Què més? –sever, el pare.
–Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn.
–Etcètera, etcètera, etcètera –va fer el pare

com si fos el pater D’Angelo. Canviant a un to
sec, imperatiu: – Ara en anglès.

–Ja està bé, Fèlix –va dir, per fi, la mare.
–He dit en anglès. –A la mare, sever:– Oi que

sí?
Vaig esperar uns segons, però la mare no va
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–Fèlix... –la mare.
–Pare... –jo.
–Calleu! –el pare. Als invitats:– Això no és res.

–Picà de dits cap a mi i va dir secament:– Ara en
grec.

–Heis mia hen, duo, treis tria, tettares tessa-
res, pente, hex, hepta, octo, ennea, deka.

–For-mi-da-ble! –Ara el matrimoni Prunés va
aplaudir totalment lliurat a l’espectacle.

–Hau.
–Ara no, Àguila Negra.
El pare em va assenyalar, fent un gest de dalt a

baix, com qui llueix el llobarro acabat de pescar,
i va dir amb orgull:

–Dotze anys. –I a mi, sense mirar-me:– Au, ja
te’n pots anar.

Em vaig tancar a l’habitació, dolgut amb la
mare, que no havia mogut ni un dit per deslliu-
rar-me del ridícul. Vaig capbussar-me en Karl
May per oblidar les meves penes. I la tarda del
diumenge, lenta, va deixar pas al vespre i la nit.
Ni Àguila Negra ni el valerós Carson no van go-
sar destorbar la meva pena.

Fins que un dia vaig conèixer el veritable ros-
tre de la Cecília. Vaig trigar força a adonar-
me’n. La campaneta de la botiga va sonar quan
l’Adrià, que oficialment, per a la mare, estava
assistint a l’entrenament del segon equip
d’handbol de l’escola, era al racó dels manus-
crits, oficialment de cara al senyor Berenguer
fent deures, però en realitat examinant il·legal-
ment un manuscrit en pergamí del segle tretze
escrit en llatí, del qual no entenia gairebé res,
però que em provocava una emoció ben forta.
La campaneta. De seguida vaig pensar el pare
ha tornat inesperadament d’Alemanya i ara co-
mença la gresca; prepara’t, tan ben muntada
que tenies la mentida a tres bandes. Vaig mirar
cap a la porta: el senyor Berenguer, posant-se
l’abric, deia alguna cosa apressada a la Cecília,
que era qui acabava d’arribar. I després, amb el
barret a la mà, cara d’enfadat i molta pressa, se
n’anava sense dir adéu. La Cecília es va quedar
una estona dreta, a l’entrada, amb l’abric posat,
rumiant. Jo no sabia si dir-li hola, Cecília, o es-
perar que ella em veiés. No, millor que li ho di-
gui; però llavors li semblarà molt estrany que
no m’hagi fet visible abans. I el manuscrit? Mi-
llor que; no, millor que m’amagui i que... [...]

Es va decidir a quedar-se amagat quan la Ce-
cília, fent un sospir, s’endinsà cap a l’oficina

replicar.
–One, two, three, four, five, six, seven, eight,

nine, ten.
–Molt rebé, xicot– va fer, entusiasmat, el mi-

llor paleògraf viu del món. I la seva dona va
aplaudir silenciosament fins que el pare ens va
interrompre amb un espera, espera, espera i em
va tornar a assenyalar.

–Ara en llatí.
–No... –va dir admirat, retut, el millor paleò-

graf viu del món.
Vaig mirar el pare, vaig mirar la mare, que es-

tava tan incòmoda com jo però no mirava altra
cosa que el cafè, i vaig dir unus una unum, duo
duae duo, tres tria, quattuor, quinque, sex, sep-
tem, octo, novem, decem. –I suplicant: – Pare...

–Tu calla –en sec, el pare. I va mirar el doctor
Prunés que va dir carai, carai, sincerament ad-
mirat.

–Quina preciositat –va dir la dona del doctor
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La novel·la és una llarga carta d’amor d’algú
(Adrià Ardèvol) que ha hagut de jugar sol
durant molts anys, entre llibres vells i se-
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–Què fas, preciositat? –em va somriure.
I jo, amb la boca oberta, perquè semblava

una altra dona.
–Què has demanat als Reis? –es va interessar.
Jo em vaig arronsar d’espatlles perquè a casa

no vam fer mai Reis perquè els Reis són els pares
i no està bé caure en supersticions primitives:
per tant, des del primer dia que vaig sentir par-
lar dels Reis, l’espera excitada dels regals de Reis
va ser més una espera resignada d’allò que el pa-
re havia decidit que havia de ser el meu o els
meus regals de Reis que no tenien cap mena de
relació amb el meu rendiment a l’escola, que es
donava per descomptat, ni amb el fet de portar-
me bé, que també es donava per descomptat.
Però rebia algun regal de nen que contrastava
amb la seriositat general de la casa.

–He demanat una... –Vaig recordar que el pa-
re m’havia informat que rebria un camió que
feia soroll amb una sirena i pobre de mi que la
fes sonar dins de casa– un camió amb sirena.

–Vinga, fes-me un petó –va decidir la Cecília
fent amb el braç que m’hi acostés.

El pare va tornar de Bremen al cap d’una set-
mana amb un gerro micènic que va passejar-se
durant molts anys per la botiga, i, pel que vaig
entendre, amb molta paperassa útil i un parell
de possibles perles en forma de primeres edi-
cions o manuscrits autògrafs, a més d’un ma-
nuscrit del catorze que ell deia que s’havia de
convertir en una de les seves joies preferides. A
casa i a la feina, li van comentar que havia rebut
un parell de trucades estranyes demanant per
ell. I, com si tant se li’n donés de tot el que havia
d’esdevenir-se al cap de pocs dies, em va dir mi-
ra, mira quina preciositat, i em va mostrar uns
quaderns: era un manuscrit de les últimes coses
que va escriure Proust. D’À la recherche. Un bati-
bull de lletra petita, paràgrafs escrits al marge,
notes, fletxes, paperets lligats amb clips...

Vinga, llegeix això.
–És que no s’entén.
–Vinga, home! Que és el final. Les últimes pà-

gines; l’última frase: no em diguis que no saps
com acaba la Recherche.

Jo no vaig respondre. El pare, tot solet, es va
adonar que havia tibat massa la corda i ho va
dissimular d’aquella manera que ho sabia fer
tan bé:

–No em diguis que encara no saps francès!
–Oui, bien sûr: però no entenc la lletra!
No devia ser la resposta correcta perquè el pa-

re, sense afegir cap comentari, va tancar el qua-
dern i el va guardar a la caixa forta mentre entre
dents deia hauré de fer un pensament perquè
comencem a tenir massa tresors en aquesta ca-
sa. I jo vaig entendre que comencem a tenir
massa morts en aquesta casa.

viure junts perquè no m’estimes. No, tu calla,
que em toca parlar a mi. Que t’he dit que callis!
Doncs et pots ficar al cul totes les paraules boni-
ques. S’ha acabat. Em sents? Què?

L’Adrià, des de la taula dels manuscrits, no sa-
bia què s’havia acabat ni sabia si allò l’afectava;
no acabava d’entendre per què les persones
grans sempre estaven de mala jeia perquè no
m’estimes, si això d’estimar-se començava a
descobrir que era una murga, amb els petons i
tot això.

–No. No em diguis res. Què? Perquè penjaré
quan em doni la gana. No, senyor: quan a mi
em roti.

Era la primera vegada que sentia dir quan a
mi em roti. «Rotar», del llatí ructare, freqüenta-
tiu d’(e) rugere. I era curiós que ho hagués sentit
en boca de la persona més ben educada del meu
entorn. Amb el temps va passar a ruptare i d’aquí
la seva evolució posterior. La Cecília va penjar
amb tanta força que em va semblar que podria
haver fet esclatar el telèfon. I es va posar a treba-
llar en l’etiquetatge del material nou i la seva ca-
talogació als dos llibres d’entrada, seriosa, amb
les ulleres posades, sense cap senyal aparent del
daltabaix de feia uns moments. No em va costar
gaire sortir per la porta petita i tornar a entrar
pel carrer, dir hola Cecília i verificar que no hi
havia ni rastre de llàgrimes en aquella cara sem-
pre tan cuidada.

mentre es treia l’abric. No sé per què, però
aquell dia l’aire pesava. I la Cecília no sortia de
l’oficina. I de sobte que sento algú que plora. La
Cecília estava plorant a dintre de l’oficina i jo
em voldria fondre, perquè ara sí que no, que era
impossible que ella sabés que jo l’havia sentida
plorar d’amagat. La gent gran de tant en tant
plora. I si anava a consolar-la? Em sabia greu
perquè la Cecília era molt respectada a casa i
fins i tot la mare, que solia referir-se a totes les
dones que freqüentaven el pare amb una ga-
nyota de menyspreu, de la Cecília en parlava
molt bé. A més, que una persona gran plori,
quan ets un nen, impressiona molt. O sigui que
l’Adrià es volia fondre. La dona va fer una truca-
da, fent girar el disc amb violència. I jo me la
imaginava, empipada, irada, i no entenia que
qui estava en perill era jo perquè un moment o
altre tancarien la botiga i jo allà dins, empare-
dat viu.

–Ets un covard. No, no, deixa’m parlar: un
covard. M’has tingut cinc anys amb la cançó de
sí, Cecília, el mes que ve li ho explicaré tot, t’ho
prometo. Covard. Cinc anys fent-me passar
amb raons. Cinc anys! Que no sóc una nena, jo.

En això sí que hi estava d’acord. De la resta,
no me’n podia acabar de fer una idea. I Àguila
Negra a casa, a la tauleta de nit, fent la migdiada
tan tranquil.

–No, no, no! Ara parlo jo: no anirem mai a
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