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0. Obertura

En el moment immediatament posterior a la queixa-
lada no he notat la meva pell estripant-se; havíem sor-
tit amb les nostres cuirasses de molsa i jo portava la
petxina de l’avi a la butxaca, però ni tan sols un exèr-
cit com el nostre podria haver-me estalviat la caiguda
perquè els altres s’han quedat enrere i el destí ha dis-
posat que els meus ulls es clavessin en el teu esguard
de foc. Ha estat després de caure a terra, que el teu ullal
m’ha solcat la cuixa com qui llaura la terra humida i
hem rodolat sobre una catifa de sang i fulles de roure.
Jo esperava que tornaries sobre les teves peülles per re-
matar-me però tantost he gosat aixecar el cap de terra,
seguint l’estela del diable, entre la polseguera del camí
he entrellucat els cadellets, que devien haver quedat a
la meva esquena en el moment en què jo i sa mare ens
hem creuat les mirades.
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I. Cicatrius

¿I què faig cada dia, sinó morir?
El romanç de Tristany i Isolda

Han tret el retrat de la Marlene que penjava de la paret
del Catalunya… Res és per sempre, ni tan sols la Dietrich.
Aquella foto devia haver estat penjada no molt més tard
de l’obertura del bar l’any trenta-nou i a la paret ha que-
dat una marca rectangle. Ara pensava que m’agraden les
cicatrius perquè expliquen històries. “Com t’has fet
això?” és una pregunta de la que no me’n puc estar tot i
saber que, per norma general, la resposta serà un aom-
brament del rostre seguit d’una evasiva –és clar, les cica-
trius es marquen amb dolor, això sempre és així,
invariablement. A qui li agrada reviure el dolor? No és
perquè sigui un sàdic que em fascinen els talls, les na-
fres, les cremades i d’altres escarificacions, sinó perquè
tinc la clara intuïció que les històries que van cosides a
les cicatrius són elles mateixes fruit de la superació del
dolor, són la marca d’una lluita que en major o menor
mesura tothom comparteix, d’aquí que aquestes histò-
ries tinguin el poder d’apropar la gent quan són expli-
cades, vet-ho aquí per què m’agraden les cicatrius; jo en
tinc una que em creua tota la cuixa, però no tinc ganes
de parlar-ne perquè he tornat a tenir mala nit –cosa que
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està començant a ser un costum. La vigília, a més, tam-
poc és un refugi: els dies passen baixant com peixos
morts flotant en un riu contaminat i cada matí he de fer
un esforç per oblidar la dona que, en les últimes setma-
nes, ha estat per mi la mesura de totes les coses. Me’n
vaig a casa, em sembla que tinc ganes de vomitar.
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II. Col·lapse

—Ei! Eh tio! Que no has pagat el cafè! –és la veu del
David, que ha sortit corrents de darrera la barra i m’ha
perseguit carrer Valldoreix avall.

—Ostres, perdona nen! Ni me n’he adonat… Té, que-
da’t el canvi. Ho sento, m’he distret, de debò…

—Tranquil –diu panteixant– no passa res, qualsevol
altre dia no hagués sortit i ja m’ho hauries tornat l’en-
demà, però avui entre tots plegats m’han fotut de mala
llet i a aquestes hores ja no responc. Tu tampoc fas molt
bona cara, noi.

Agafo aire.
—Són uns dies complicats…
Massa complicats.
—Ho heu deixat amb l’Ariadna, oi?
La pregunta és una ganivetada, no tant per inesperada

com per la dosi de realitat que suposa. Torno a agafar aire
i provo d’articular una resposta:

—Encara no m’ho crec…
Definitivament no puc respondre, estic al límit: he

traspassat el límit. Vomito contra el vidre de la porta de
l’oficina bancària.
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Mentre el David em té una mà al front i amb l’altra
m’aguanta perquè les cames no em facin figa sota els
llums de Nadal del carrer Valldoreix, no puc parar de
pensar que la càmera de La Caixa ho deu estar enregis-
trant tot.
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3. Pic-nic

Hem entrat en aquell local sense sostre que és al final
del carreró de La Unió i ens hem tret les cuirasses, les es-
pases han quedat totes arrenglerades contra aquella paret
on hi han penjades fotografies d’equips de futbol d’èpo-
ques descolorides. Mentre esperàvem repenjats al mos-
trador m’ha semblat que l’Ariadna m’acariciava i no he
pogut per més que agafar-la contra el marbre i robar-li
un petó. “No m’ho puc creure!” s’ha exclamat el David
indignat quan ha vist que ella em corresponia. Un cop
dins la mansió m’he equivocat de porta i he sorprès unes
noies que s’acabaven de dutxar. Quan he arribat a la
cambra que era, estaven tots de pic-nic amb les estova-
lles sobre el parquet. Mentre la Marlene Dietrich provava
de fer fora un cadellet de senglar que, entremaliat, en-
sumava el tiramisú, l’Ariadna s’ha recordat que avui han
abatut la meva àvia i en mirar-me s’ha adonat que jo
tenia una ombra a l’esguard –m’ha amanyagat el rostre i
m’ha preguntat si estava trist.
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